
Vår beteckning
2023/000277

Postadress: Box 9082, 171 09 Solna 
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: www.av.se 
Organisationsnummer: 202100-2148

Ansökande organisation

Kontaktperson för projektet
Namn

Telefonnummer arbete

Postadress arbete

E-post arbete

E-post arbete

Postadress arbete

Telefonnummer arbete

Namn
Kontaktperson för projektet

Ansökan avseende statsbidrag till arbetsmarknadens parter 
för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndig-
heter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser 
i arbetslivet enligt förordning 2018:1404

Organisationsnamn

Telefonnummer

Organisationsnummer

Organisationsform

E-post

Postadress

1 (7)
Sid

Organisationsnamn

Organisationsnamn

Postadress

E-post

Organisationsform

Organisationsnummer

Telefonnummer

Organisationsnamn
Ansökande organisation



Vår beteckning
2023/000277

E-post

Bankgiro eller postgiro

Telefonnummer

Postadress
Bidragets mottagare

Organisationsnummer

Budget för genomförandet
Sökt belopp från Arbetsmiljöverket (totalt i kronor)

Lön / Personal

Specificering av kostnader: 2023

Resor och logi

Summa:

Övriga kostnader för

Övriga kostnader för

Övriga kostnader för

Övriga kostnader för

Övriga kostnader för

Annan finansiering 
Har annan finansiering i form av offentligt stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, mottagits eller kommer 
att mottas för detta projekts ansökta kostnader?

Ja (om ja, beskriv i rutan nedan typ av stöd, finansiär, summa) Nej

Kontaktperson

Specificering av kostnaderna ovan

2 (7)
Sid



Vår beteckning
2023/000277

De planerade insatserna (vid behov, bifoga dokument för ytterligare beskrivning)
Beskriv de planerade insatserna (max 1000 tecken)

Beskriv på vilket sätt de planerade insatserna bedöms leda till att motverka brott och andra regelöverträdelser 
i arbetslivet (max 1000 tecken)

3 (7)
Sid



Vår beteckning
2023/000277

De planerade insatserna (fortsättning)

Tidsplan (månad och typ av aktivitet) (max 1000 tecken)

Hur kommer sökande att bidra i genomförandet av de planerade insatserna? (max 1000 tecken)

4 (7)
Sid



Vår beteckning
2023/000277

De planerade insatserna (fortsättning)

I förekommande fall, beskriv hur samarbetet med Arbetsmiljöverket och andra berörda aktörer och myndigheter 
ska utformas (max 1000 tecken)

Målgrupp för de planerade insatserna (max 1000 tecken)

5 (7)
Sid



Vår beteckning
2023/000277

Beskriv de insatser som möjliggör långsiktiga resultat (max 1000 tecken)
De planerade insatserna (fortsättning)

Beskriv de insatser som har ett regionalt perspektiv (max 1000 tecken)

6 (7)
Sid



Vår beteckning
2023/000277

Namnförtydligande

Undertecknande från ansökande organisation (vid fler sökande organisationer)
Befattning

Namnförtydligande

Befattning
Undertecknande från ansökande organisation

7 (7)
Sid

Arbetsmiljöverket kommer att kräva revisorintyg efter granskningen av den ekonomiska 
redovisningen.
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