Ansökan om kommunalt
underhållsbidrag för vägsamfälligheter
och enskilda vägar
Skriv ut tom blankett

Avser 2020 års sommarunderhåll och 2020/2021 års vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning).
Inlämnas till Östra Göinge kommun senast 31 maj 2021. Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby.
Statligt bidrag utgår

☐ Ja

Om ja, med hur stort belopp …………………………………………….. kr

☐ Nej

Om statligt bidrag utgår kan man endast söka kommunalt bidrag för vinterväghållning/snöröjning
Vägnummer …………………….

Vägnamn ……………………………………………………………………………………………….

Väglängd ……………………. meter, därav belägen inom Östra Göinge kommun ……………………. meter.
Berörda fastigheter ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Vägen betjänar fastighet med mantalsskriven person?

☐ Ja

☐ Nej

Namn på person som är mantalsskriven på fastigheten …………………………………………………………………………………………
Sökandes/bidragsmottagarens
Namn ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adress …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefon …………………………………………….. E-postadress ……………………………………………………………………………
☐ Plusgiro nr ………………………………………………………
☐ Bankgiro ………………………………………………………..
☐ Bankkonto: clearing nr …………………….

Sökanden är momsredovisningsskyldig?

Kontonr …………………………………… Bank ……………………………………….

☐ Ja

☐ Nej

Kostnad sommarunderhåll …………………………

kr exkl. moms

……………………. ….. kr inkl. moms

Kostnad vinterväghållning ……………………. …..

kr exkl. moms

……………………. ….. kr inkl. moms

Summa drift och underhåll ………………………… kr exkl. moms

.………………………… inkl. moms

Lägsta belopp som utbetalas är 300 kronor. Vidimerad specifikation med uppgift om datum, tidsåtgång och timkostnad skall bifogas ansökan.
Bidrag utbetalas till väghållaren. Respektive väghållare ansvarar själv för betalning av anlitad entreprenör.

Ort och datum

Sökandes underskrift

……………………………………… ……../…….. 2021

…………………………………………………………………………………..
Skriv ut

Rensa formulär

BESLUTSUNDERLAG (ifylles av kommunen)
Bidragsgrundande väglängd ………………………. meter

.…………… x ……………………. = ………………………………..
bidrag

väglängd

högsta möjliga bidrag

Verklig kostnad snö/halka/underhåll ………………………………….. kr
BESLUT
☐ Ansökan avslås, motiv:

Bidrag beviljas med ……………………………… kr Broby ………/……… 2021

…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se kommunens hemsida.

Blanketten fortsätter på nästa sida

Östra Göinge Kommun Box 66, 289 03 Broby Växel: 044 – 775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: bygg@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Ansökan om kommunalt
underhållsbidrag för vägsamfälligheter
och enskilda vägar
Information

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att
handlägga din ansökan/anmälan. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en
bedömning i ditt ärende.
Vi har fått dina personuppgifter genom din ansökan/anmälan. 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 myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas eller gallras enligt kommunens
informations-/dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för att vi
ska kunna handlägga ditt ärende. 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, Box
66, 289 03 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.
Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ .
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