
 ANSÖKAN OM UNGDOMSBIDRAG 
Skickas till Kulltur- och fritidsförvaltningen löpande under året 
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att handlägga din 
ansökan. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i 
Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den 
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 
Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är 
Kultur- och fritidsförvaltningen i Håbo kommun. Läs mer om dina 
rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du 
kommer i kontakt med dataskyddsombudet på 
habo.se/personuppgifter.

Sökande person/förening/organisation 
Namn målsman till sökande person (om ej föreningsknuten) Förening/ Organisation 

Utdelningsadress Organisationsnummer/ Personnummer 

C/o-adress (om finns) Riksorganisation (om finns) 

Postnr och ort Bankgiro/ PlusGiro/ Bankkonto till målsman 

E-postadress Webbadress (om finns) 

Kontaktperson/ Projektledares namn och adress Telefon dagtid och kvällstid 

 
Projektbeskrivning 
Projektets titel 

Kortfattad projektbeskrivning. Sammanfatta - på utrymmet nedan – vad ni vill göra och varför, start och slutdatum, samt hur det kommer att 
genomföras. 

Bidrag söks med kronor: Projektets totala kostnad: 

 
Inkomster Utgifter 
Sökt bidrag från Sökt belopp Beviljat belopp  Belopp 

Sökt bidrag från     

Sökt bidrag från     

Övriga inkomster Belopp   

    

    

    

    

    

    

Summa inkomster 
 

Summa utgifter 
 

 
Sökandes underskrift 
Ort   Datum   

Underskrift     

Namnförtydligande     

 
POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

 
TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

 
ORG.NR 
212000-0241 

  
HEMSIDA 
www.habo.se 

 
E-POST 
kommunstyrelsen@habo.se 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFAX 
0171-563 33 

POSTGIRO 
10 22 00-3 

   

 
 

http://www.habo.se/
mailto:kommunstyrelsen@habo.se


   Ändamål 
Bidrag till föreningar eller till ungdomsgrupper som inte är föreningsknutna i syfte att 
stimulera till verksamhetsutveckling för i första hand barn och ungdomar. Bidraget är avsett 
att stimulera till särskilda projekt och arrangemang. 

 

Bidraget 
Bidraget skall stödja ungdomar egna initiativ till särskilda aktiviteter eller arrangemang. 
Handläggning och bedömning av aktiviteten/verksamheten delegeras till tjänsteman för 
snabb handläggning. Kontaktperson från Kultur & Fritidsförvaltningen utses som stöd och 
hjälp. 

 

Ansökan 
Bidraget kan sökas under hela året 
Ansökan sker genom en skriftlig projektbeskrivning som inkluderar kostnadskalkyl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Håbo Kommun 
Kultur & Fritid 
ANSÖKAN OM BIDRAG 

746 80 BÅLSTA 
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