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Ansökan om föreningsbidrag för 2022 
för föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde i Lomma kommun 

 

Om utrymmet nedan inte räcker, kan Ni fortsätta på sidan 4 i ansökningsblanketten, under fortsätt-
ning/övrigt, eller i separat dokument! 

 
* Obligatoriska fält 
 
1. Allmänna uppgifter 
 
Föreningens namn   Organisationsnr  
c/o *  Postadress *  Postnr och ort *  
 
 
Tfn (inkl riktnr.) * Fax (inkl riktnr.) e-postadress * 
 
 
Postgiro *  Bankgiro *  Tillhör riksorganisation * 
 
 
2. Föreningens styrelse 
 

Namn *  Tfn (inkl riktnr.) * 
 
Ordförande *   
 
Sekreterare * 
 
Kassör * 
 
 
3. Föreningens syfte * 
 
 
 
 
4. Antal medlemmar i föreningen, per 2020-12-31 
 

Boende i Lomma kommun * Hela föreningen * 
 
Kvinnor *  
 
Män *  
 
Totalt *  
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Om utrymmet nedan inte räcker, kan Ni fortsätta på sidan 4 i ansökningsblanketten, under fortsätt-
ning/övrigt, eller i separat dokument! 

 
5. Bidragsform och ändamål 
 
5.1. Grundbidrag 2022 
 
5.1.1. Grundbidrag 2022 – till föreningar som arbetar aktivt för Lommabor i målgruppen enligt 

punkt 1 och 2 i socialnämndens bidragsregler 
 
Belopp * 
 
Ändamål * 
 
 
 
 
5.2. Verksamhetsbidrag 2022 
 
5.2.1. Verksamhetsbidrag 2022 – för aktiviteter/arrangemang som bedrivs inom ramen för 

socialförvaltningens verksamhet – mötesplatser, utställningar etc. 
 
Belopp 
 
Redovisning av aktiviteter/arrangemang 
 
 
 
 
 
5.2.2. Verksamhetsbidrag 2022 – för övriga aktiviteter/arrangemang av uppsökande, före-

byggande eller stödjande art, för Lommabor i målgruppen enligt punkt 1 och 2 i social-
nämndens bidragsregler 

 
Belopp 
 
Redovisning av aktiviteter/arrangemang  
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5.3. Lokalbidrag 2022 
 
5.3.1. Lokalbidrag 2022 – för kostnader för föreningslokal förknippad med bidragsberättigad 

verksamhet 
 
Typ av lokal 
 
Lokalens adress 
 
Fastighetsägare 
 
 
Vid förhyrning av föreningslokal – beräknade lokalkostnader 2022: 
 
Lokalkostnader 
 
 
Vid föreningslokal som ägs av föreningen – beräknade nettokostnader 2022: 
 
Beräknade lokalkostnader 2022 
 
 
Beräknade lokalintäkter 2022 
 
 
Anm. 
• Angivna kostnader/intäkter ska avse ett verksamhetsår (2022). 
• Verifikation eller annat underlag för samtliga angivna kostnader för föreningslokal, ska bifogas 

denna ansökan. För kostnader där det inte finns verifikation eller annat underlag för 2022, ska 
underlag för 2021 års kostnader bifogas. 

• Specifikation avseende 2021 års intäkter från föreningslokal ska i förekommande fall bifogas 
denna ansökan. 
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Med Er ansökan ska Ni bifoga: 
 
• Föreningens stadgar 
 
• Årsredovisning, avseende verksamhetsår 2020 
• Verksamhetsberättelse, avseende verksamhetsår 2020 
• Revisionsberättelse, avseende verksamhetsår 2020 
• Årsmötesprotokoll, avseende verksamhetsår 2020 
 
• Ekonomisk plan för 2022 
• Verksamhetsplan för 2022 – en kortfattad beskrivning av föreningens planerade verksamhet     

under 2022 
 
Fortsättning/övrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
 
Ort och datum 
 
Föreningsordförandes namnunderskrift: 
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Beslut om föreningsbidrag för 2022 
 
Beslut om fördelning av bidrag för 2022 kommer, baserat på ansökan, att fattas av socialnämnden 
under november/december 2021. 
 

 
 
 
Ansökan om föreningsbidrag för 2022 skall vara socialförvaltningen tillhanda senast 
2021-08-31, till adress: 
 
Lomma kommun 
Att: Agneta Thorwaldsson 
Kommunhuset 
234 81 Lomma 
 

Ansökan önskas om möjligt även i digital form till 
agneta.thorwaldsson@lomma.se. 
 
Regler och ansökningsblankett finns att ta del av på Lomma kommuns hemsida: www.lomma.se och 
kan även rekvireras (i papper eller digitalt) från Kontaktcenter, via telefon: 040-641 10 00 eller e-
post: info@lomma.se. 
 
 
 
Välkommen med Er ansökan om föreningsbidrag för 2022! 
 
Socialnämnden 
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Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 
 
Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i e-
tjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag 
eller andra författningar. 
 
Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personupp-
gifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter 
kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen. 
 
De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personupp-
gifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
 
Personuppgiftsansvarig är socialnämnden. 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 be-
handlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta oss på socialnamnden@lomma.se Du når vårt dataskyddsombud på dataskydds-
ombud.socialnamnden@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter 
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
 
 
                  …………………………………….. 
 


	Boende i Lomma kommun * Hela föreningen *
	Boende i Lomma kommun * Hela föreningen *
	Vid förhyrning av föreningslokal – beräknade lokalkostnader 2022:
	Vid förhyrning av föreningslokal – beräknade lokalkostnader 2022:
	Underskrift
	Underskrift


