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Ansökan om driftsbidrag 
(Föreningar som driver egen anläggning) 

Ankom Kultur och Fritid

Förening Datum för ansökan

Anläggning

Adress Postnr och postadress

Uppgiftslämnare Mobilnummer

E-post adress Telefon arbete

Bidrag söks för nedan noterade anläggningar 
för vilka föreningen helt svarar för driften och driftskostnaderna. 

Anläggning/bana Antal Kommentar (strl, underlag etc)

Fotbollsplan, gräs
Fotbollsplan, gräs
Fotbollsplan, grus
Fotbollsplan, grus
Parkering
Klubbhus
Omklädningsrum
Ridhus
Ridbana utomhus
Stall
Förråd
Skjutbana
Tennisbana
Övriga, ange
Övriga, ange
Övriga, ange

Härmed försäkrar jag 
att våra tillgångar i likvida medel inte överstiger de senaste två årens drift- och verksamhetskostnader. 

att årsmöteshandlingar från vårt senaste årsmöte är inskickat (protokoll, ek. rapport, revisions- och 
verksamhetsberättelse samt protokoll från konstituerande möte). 

att föreningen uppfyller kraven för att vara en stöd- och bidragsberättigad ungdomsförening. 

___________________________________________________________________________________________
Underskrift                                                             Namnförtydligande 

*********************************************************************************************************************************** 

Beviljat bidrag Bidragsnr Signatur Utbetalt datum

Ansökan skickas till fritid@ostragoinge.se eller Östra Göinge kommun, Kultur och Fritid, Storgatan 4,

289 41 Broby, senast den 15 april.   

Information om hur Östra Göinge kommun hanterar dina personuppgifter finns på sista sidan.
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Information 

Driftbidrag (gäller fr.o.m. 2016) 
Förening som driver egen anläggning kan söka driftbidrag. Förening erhåller ett fast bidrag per 

anläggning eller per plan.  

För att erhålla driftbidrag krävs att föreningen föregående år redovisat minst 10 godkända 

sammankomster för aktivitetsstöd och att föreningen ej har tillgångar i likvida medel högre än 2 

års drift- och verksamhetskostnader.   

Om föreningen har tillgångar i likvida medel högre än 2 års drift- och verksamhetskostnader 

måste föreningen redovisa att de likvida medlen är avsedda till något specifikt 

verksamhetsrelaterat ändamål för att erhålla driftbidraget.  

Bidragsnivån per anläggning eller plan fastställs årligen av Kultur och Fritid. 

Blankett för ansökan kan hämtas på kommunens hemsida eller rekvireras från Kultur och 

Fritid. Ansökan, som skall ske på avsedd blankett, ska bland annat innehålla beskrivning av 

anläggningen.  

Ansökan skall vara Kultur och Fritid tillhanda senast den 15 april. 

Utbetalning av driftbidraget skall ske senast den 31 maj.  

Kultur och Fritid har rätt att besikta förenings anläggning vid behov samt ta del av underlag 

som rör driften av föreningens anläggning vid anmodan. 
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Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 

Information 

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter 
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter för att handlägga er 
ansökan. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en bedömning i ert ärende. 

Vi har fått era personuppgifter genom er ansökan. Under hela den tid vi behandlar 
personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter 
samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i det 
här fallet uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas eller gallras enligt 
kommunens informations-/dokumenthanteringsplan. 

De personuppgifter vi behandlar om er delas med de parter som behöver vara berörda för att vi 
ska kunna handlägga ärendet. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med en tredje 
part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra 
dina uppgifter till ett land utanför EU, om inte undantag anges i dataskyddsförordningen. 

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära 
att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 
personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd blankett (finns på kommunens 
hemsida och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen på 
kommunhuset, medtag giltig legitimation. 

Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge 
kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby. 

Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt 
dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 
Alvesta. 

Är du inte nöjd med kommunens svar på din kontakt, kan du vända dig till Datainspektionen 
med klagomål på Östra Göinge kommuns behandling av dina personuppgifter. 

Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på 
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ 

Ansökan om driftsbidrag
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