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Exempel på ansökan i kulturförvaltningens e-tjänst 

Stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer 

Obs! Detta är endast ett exempel på formulärets frågor, ansökan görs via 

https://kultur.regionstockholm.se/handikapprorelsens-ungdomsorganisationer. 

* Obligatoriska fält 

Dina uppgifter 
Typ av stöd* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Distriktsstöd för ungas organisering                                     Stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer 

Organisationens namn enligt registreringsbevis* 

Organisationsnummer* 

Riksorganisation som organisationen tillhör* 

Utbetalning* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Bankgiro  Plusgiro 

Bankgiro* 

Plusgiro* 

Adress* 

c/o 

Postnummer* 

Ort* 

Har ni en besöksadress?* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Besöksadress 

Postnummer (besöksadress) 

Postort (besöksadress) 

Telefon till organisationen* 

E-post till organisationen* 

Hemsida 

Kontaktperson* 

Telefon* 

E-post* 

 

Ev. stöd från annan nämnd/styrelse inom Region Stockholm 
Vi har sökt stöd från annan nämnd/styrelse inom Region Stockholm 
     Ja 

Till vad 

https://kultur.regionstockholm.se/handikapprorelsens-ungdomsorganisationer
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Nämnd/styrelse 

Sökt belopp 

Beslut (Du kan endast välja ett alternativ)  

Beviljat    Avslag 

Ej beslutat 

Beviljat belopp 

 

Styrelse och anställda 

Styrelse och anställda – 25 år och yngre 

1. Ordförande 2. Övriga ord. ledamöter 3. Ersättare 4. Tillsvidareanställda 
(anges i heltid) 

Antal kvinna/man/annat Antal kvinna/man/annat Antal kvinna/man/annat Antal kvinna/man/annat 

 

Styrelse och anställda – 26 år och äldre  

1. Ordförande 2. Övriga ord. ledamöter 3. Ersättare 4. Tillsvidareanställda 
(anges i heltid) 

Antal kvinna/man/annat Antal kvinna/man/annat Antal kvinna/man/annat Antal kvinna/man/annat 

 

 

Geografisk spridning – medlemmar 

Underlagsår* (Du kan endast välja ett alternativ)  

2019    2020 

2021 

Ange antal medlemmar boende i respektive kommun 

Medlemmarnas spridning i länet 
1. Kommun 2. Antal medlemmar 

 

Medlemsuppgifter 

Samtliga uppgifter gäller medlemmar boende inom Stockholms län för avslutat underlagsår 

Totalt antal registrerade medlemmar* 

Total andel män (%) 

Total andel kvinnor (%) 

Total andel annat (%) 

Totalt antal 6–30 år 

0–5 år (%) 
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6–12 år (%) 

13–20 år (%) 

21–25 år (%) 

26 år och äldre (%) 

Andel flickor 6–30 år (%) 

Andel pojkar 6–30 år (%) 

Andel annat 6–30 år (%) 

Hur ansluter medlemmar till organisationen* 

Anslutning genom inbetalning av medlemsavgift Ansökan om medlemskap genom underskriven handling 

Ansökan om medlemskap genom elektronisk handling Anslutning sker på annat sätt (beskriv nedan) 

Beskriv hur medlemmar ansluter till organisationen 

 

Planerad verksamhet 

Beskriv distriktets planerade verksamhet som ni söker stöd för i sammanfattande form* 

 

Kulturnämndens målområden 

Beskriv kortfattat med exempel hur distriktsorganisationen arbetar med demokrati* 

Beskriv kortfattat med exempel hur distriktsorganisationen arbetar med jämställdhet* 

Beskriv kortfattat med exempel hur distriktsorganisationen arbetar med jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper* 

Beskriv kortfattat med exempel hur distriktsorganisationen arbetar med tillgänglighet för funktionsnedsatta* 
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Bilagor 

Verksamhetsplan för 2023 som beskriver mål, prioriteringar, inriktningar och förändringar* 

Preliminär budget för 2023* 

Organisationens aktuella stadgar* 

Organisation med fler än 24 anställda ska bifoga aktuell plan för sitt jämställdhetsarbete 

Övriga bilagor (frivilligt) 

Eventuell övrig information (frivilligt) 

Förväntas beviljat belopp på stödet från kulturnämnden överstiga 499 999 kr?* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

 

Miljö 

Bilaga: Aktuell miljöplan godkänd av styrelsen (gäller vid ansökan om 500 000 kronor eller mer per år) 
 

Bilaga: Miljöcertifiering ISO14001 eller EMAS (gäller vid ansökan om 7 miljoner kronor eller mer per år)  
 

Checklista: Miljöarbete (gäller vid ansökan om 500 000 kronor eller mer per år) 

Vi använder miljöfordon eller har inga bilar alls* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Vi ställer miljökrav när vi köper transporttjänster* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Vi väljer kollektivtrafik, tåg eller buss, för både längre och kortare tjänsteresor om möjligt* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Vi har aktivt agerat för att personalen ska cykla, gå eller åka kollektivt till eller ifrån arbetet.* (Du kan endast välja ett 
alternativ)  

 Ja  Nej 
 Grundvatten av god kvalitet och ingen övergödning 

Vi använder endast miljömärkta tvätt-, disk-, och rengöringsmedel och överdoserar inte.* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Vi använder torra (t.ex. dammtorka golv) eller kemikaliefria metoder där det är möjligt.* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

 Levande skogar 
Vi använder miljömärkta papper, kuvert och trycksaker.* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Vi använder intranät, Internet, e-post och andra elektroniska lösningar för att minska pappersanvändningen.* (Du kan 

endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Giftfria miljö 

Vi köper kravmärkta produkter.* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Vi har gjort en inventering av de kemikalier vi använder.* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 
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Vi har rutiner för hantering av farligt avfall.* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Vi har ersatt färger, lacker, lim och tuschpennor som innehåller farliga lösningsmedel med vattenbaserade produkter.* (Du 

kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Vi köper alltid miljömärkta datorer och kontorsmaskiner.* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Vi använder miljömärkta batterier.* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Fortbildning i miljöfrågor 

Vi har låtit all personal delta i en grundläggande miljöutbildning.* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Vi kommer att ha uppföljande utbildningar minst vart femte år.* (Du kan endast välja ett alternativ)  

Ja Nej 

Vi har gjort en miljöutredning av delar av vår verksamhet.* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Vi har miljöarbetet som en stående punkt på dagordningen vid våra planeringsmöten för att ständigt utveckla vårt arbete.* 

(Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Kommunikation av miljöarbetet 

Vi marknadsför vårt miljöarbete.* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Vi frågar alltid våra leverantörer om de har någon miljöpolicy.* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

 

Multipelsignatur 

Är du ordförande som ska signera?* (Du kan endast välja ett alternativ)  

 Ja  Nej 

Ordförande 

Förnamn 

Efternamn 

Personnummer 

E-mailadress 

Telefonnummer 

Auktoriserad/godkänd revisor 

Förnamn 

Efternamn 

Personnummer 

E-mailadress 

 


