
ANSÖKAN OM 
BIDRAG AVSEENDE 
BOENDE FÖR 
ASYLSÖKANDE 
UNGDOMAR

Ansökan avser period: 2017-12-01 t.o.m. 2018-06-30

Sökande förening/organisation 

Föreningens/organisationens namn Organisationsnummer 

Verksamhetsadress Reg. år hos Skatteverket 

Postadress om annan än verksamhetsadress Postnummer och ort 

Telefon E-postadress till föreningen

Webbadress Huvudorganisation (om annan än ovan) 

Information om bidraget 
Bidraget är ämnat att användas av organisationer som ekonomiskt stöd för boende, främst till 
familjer som åtar sig att bli fadderhem för ensamkommande ungdomar i asylprocessen. 
Bidraget avser stöd till ungdomar som går i gymnasiet och i samband med deras 18-årsdag, 
faller under Migrationsverkets ansvar och som utan stöd avseende boende skulle tvingas 
flytta till Migrationsverkets boende. 

Andra boendelösningar kan komma att bli aktuella men de måste då utvärderas i samråd 
med socialförvaltningen. 

Villkor för ansökan
• Arbetet får inte ske i vinstdrivande syfte utan ska ske på ideella grunder.
• För föreningar gäller att det finns godkända stadgar, styrelse och revisorer samt att

föreningen är uppbyggd kring demokratiska grunder.
• Organisationen ska löpande redovisa för kommunen hur bidraget använts

månadsvis.
• Administrativa kostnader får högst uppgå till 5 % av sökt belopp

Observera att ansökan gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas hos 
riksdag och kommunstyrelse.

Besöksadress: 
N.Bergsgatan 23
452 80 STRÖMSTAD

Socialförvaltning
Strömstads kommun 
452 80 STRÖMSTAD 

Tel: 0526-190 00 
Fax: 0526-190 65 
Org.nr:   212 000-1405 

www.stromstad.se 
sn@stromstad.se 



Beskriv hur organisationen tänkt arbeta med att rekrytera fadderhem eller andra boendelösningar

Beskriv hur organisationen arbetar med jämställdhet och mångfald

Att uppgifterna i ansökan inkl. bilagor är korrekta intygas 

Datum Datum 

Underskrift firmatecknare Underskrift firmatecknare 

Namnförtydligande 

Funktion i organisationen 

Namnförtydligande 

Funktion i organisationen 

Ifyllt och undertecknat formulär skickas in på något av följande sätt
E-post: sn@stromstad.se
Fax: 0526-190 65
Brev: Socialförvaltningen Strömstads Kommun, 452 80 Strömstad
Det går även bra att lämna in formuläret i kommuncenter, Stadshuset.

Ansökan ska vara förvaltningen tillhanda senast onsdag 29 november
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