
 
 

 
 

 

Ansökan om integrationsmedel  
Nu kan föreningar, organisationer, företag och kommunens verksamheter söka pengar till 
integrationsfrämjande insatser. Pengarna ska användas till projekt som ska bidra till mer 
bestående förändringar eller förbättringar. 

Integrationsmedlen ska antingen bidra till att främja nyanländas etablering i Tibro kommuns 
arbetsliv och civilsamhälle eller utveckla integrationsfrämjande verksamhet som redan 
bedrivs. Det är tänkt att användas för projekt, inte som ett verksamhetsbidrag. Ansökan 
lämnas in till kommunstrategen på Integrationsenheten i Tibro kommun. 

Ansökan kan lämnas in vid tre tillfällen under året. Sista ansökningsdag för respektive 
ansökningsomgång är sista dagen i februari, maj samt augusti. Beslut tas inom 1 månad från 
det att ansökningstiden har gått ut. Totalt finns 100 000 kr för integrationsprojekt avsatt för 
2019. 

Resultatuppföljning ska skickas till kommunstrategen senast den 15 januari 2020 om inget 
annat framgår av beslutsmeddelandet. 

 
Namn på insatsen: 
Projekttid: 

 

            Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt gällande lagstiftning för behandling av 

personuppgifter. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter, rätt att gratis en gång per 

kalenderår efter skriftligt undertecknad ansökan till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. 

 

 

 

Förening/Förvaltning 

Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Adress 

Telefonnummer 

E-post 

Plus-/bankgiro 



Beskriv integrationsarbetet, målsättningen och målgrupp 
Här berättar du kort om vad som ska göras, vad målet med insatsen är samt vilken målgrupp. Hur 
avser projektet bidra till integration? På vilket sätt tar insatserna jämställdhet- och 
barnperspektiv i beaktning? 



Uppföljning 
Beskriv på vilket sätt projektet kommer att följas upp och utvärderas. 
 

Kommer arbetet att fortskrida efter projektet? Om ja, beskriv på vilket sätt 
 

Projektperiod och tidsplan 
Skriv när i tid aktiviteter kommer att genomföras och när projektet kommer vara slutfört. 
 

 

   



Budget och finansiering (fyll i mall) 

Budget (typ av kostnad) Belopp Finansiering från 
egen organisation 

Bidrag från 
integrationsenheten 

Övrig finansiering 

         

         

         

         

         

         

Summa        

 

 

 

Datum:    Sökandes underskrift: 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
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