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BAKGRUND 

Gislaveds kommun har under många år varit en kommun som präglats av mångfald. Visionen för 

kommunens integrationsarbete är att alla invånare i Gislaveds kommun oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund ska ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga och 

utveckla sitt vardagsliv samt att känna sig delaktiga.1 För att kunna ge nyanlända en bra start i 

Gislaveds kommun samt påskynda möjligheterna att integrera sig i det svenska samhället behövs 

insatser från många aktörer i samhället. Stat, region, kommun och näringsliv är viktiga i detta 

arbete men lika viktigt är det civila samhällets arbete.  

Under 2016 har Gislaveds kommun avsatt 2 miljoner kronor att fördela till föreningar och 

organisationer för att stärka det civila samhällets insatser.  

SYFTE  

Syftet med bidraget till integrationsinsatser är att underlätta lokala föreningars och organisationers 

möjlighet att genom sina aktiviteter stödja och påskynda integration av nyanlända.  

KRAV FÖR BEVILJANDE AV MEDEL 

Ersättning lämnas till förening eller organisation som bedrivs utan vinstsyfte. Bidraget kan inte lämnas 

till enskilda personer. 

Föreningen eller organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och öppet ta ställning för 

demokratin som samhällsform. Föreningen ska i sin verksamhet främja hänsynen för varje människas 

egenvärde oavsett etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, religion eller livsåskådning samt främja 

jämställdhet och integration. 

Därutöver ska föreningen eller organisationen ha: 

•antagna stadgar 

•styrelse och revisorer 

•stadigvarande verksamhet 

•ordnad ekonomisk förvaltning  

•eget plusgirokonto/bankgirokonto 

 föreningen/organisationen är verksam i Gislaveds kommun 

 

Ansökan kan endast avse insatser under perioden 2016.09.01 – 2017.07.30. Ersättningen kommer att 

beviljas och betalas ut i förskott, under budgetåret 2016.  

Ansökan görs i särskild blankett som heter ”Ansökan om bidrag till integrationsinsatser” och kan 

laddas ner på vår webbplats, gislaved.se/integrationsbidrag. Ansökningsblanketten ska vara korrekt 

ifylld och undertecknad av behörig företrädare (till exempel ordförande, kassör, etc). Ansökan ska 

vara Gislaveds kommun tillhanda senast 9 september, 2016. 

Stöd kan fås av personal på Arbetsmarknadsenheten, AMO och kommunens integrationshandläggare.  

Förändringar av vikt inom insatsen ska alltid anmälas till integrationshandläggare. 

                                                
1 Strategi för integration, antagen av kommunfullmäktige 2014-10-23 § 16 
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HUR KAN BIDRAGET ANVÄNDAS? 

Gislaveds kommun har möjlighet att lämna ersättning till föreningar och organisationer för att 

underlätta och stärka insatser som riktas i huvudsak2 till nyanlända och som exempelvis syftar till att: 

- Underlätta integration och etablering i samhället 

- Skapa nätverk 

- Stödja språkinlärning  

- Ge stöd till ensamkommande barn 

Bidraget kan inte användas till medlemsavgifter eller lönekostnader.  

PRIORITERADE INSATSER 

Insatser där en väsentlig del av målgruppen för insatsen är nyanlända, det vill säga som har ett 

uppehållstillstånd och har bott i Sverige högst två år och prioriteras. 

I linje med Gislaveds kommuns strategiska styrdokument3som antagits av kommunfullmäktige ges 

särskild prioritet till de insatser där en väsentlig del av målgruppen är barn och unga, det vill säga är 

under 18 år.  

INFORMATION OM BEVILJAT BIDRAG 

Den förening eller organisation som bevilja bidrag till integrationsinsatser kommer att kontaktas via 

angiven kontaktperson. Kontaktpersonen får ett skriftligt beslut via angiven e-postadress. Av den 

anledningen är det viktigt att uppge korrekta kontaktuppgifter.  

Gislaveds kommun fattar beslut om tilldelning av bidrag senast 30 september 2016. 

Utbetalning av beviljade medel sker senast 7 oktober 2016.  

Gislaveds kommun erbjuder de föreningar och organisationer som beviljats bidrag till 

integrationsinsatser kontinuerlig dialog under insatstiden.  

AVSLUT OCH ÅTERRAPPORTERING AV INSATS  

Efter avslutad insats ska skriftlig rapport och kostnadsredovisning lämnas in senast en månad efter 

avslut.  Den skriftliga rapporten ska utgå från projektansökan och framförallt beskriva vilka insatser 

som gjorts, måluppfyllelse samt hur föreningen eller organisationen kommer att använda 

erfarenheterna i den fortsatta verksamheten. Rapportmall ”Slutrapport för bidrag till 

integrationsinsatser” laddas ner på vår webbplats, gislaved.se/integrationsbidrag. 

Kostnadsredovisningen ska utgå från den angivna budgeten och beskriva hur de ekonomiska medlen 

använts. Kostnader ska styrkas med kvitton, fakturor, m m. Återbetalning kan bli aktuellt om bidrag 

lämnats på fel grund, om den verksamhet som beskrivits i ansökan inte genomförts eller om medel 

återstår efter insatsens avslut.  

INFORMATION 

Vid frågor eller för ytterligare information kontakta integrationshandläggare, frivilliga@gislaved.se, 

telefon 0371- 816 03. 

                                                
2 Även asylsökande eller utrikes födda med uppehållstillstånd kan ta del av aktiviteter/insatser. 
3 Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020, antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22 § 94 
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