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Tekniska förvaltningen

Blankettanvisning

Skickas till:

Kristinehamns kommun
Tekniska förvaltningen
681 84 Kristinehamn

Ansökan ska göras senast tre månader efter
kursens slut
Till ansökan bifogas intyg och kursprogram

Obligatoriska uppgifter (fylls alltid i)
Förening, namn
Adress

Postadress

Postgiro

Bankgiro

Uppgiftslämnare, namn

Telefon dagtid

Kontaktperson (den person som är föreningens informationsmottagare), namn

Telefon dagtid

Uppgifter om kursen
Arrangör, namn
Kursplats

Kursdatum

Kursnamn och innehåll

Deltagare, kostnader
Antal

Namn

Dagar

Timmar

Kursavgift

Resekostnader

Summa

Underskrift ovanstående personuppgifter kommer att behandlads enligt personuppgiftslagen (PuL)
Ort och datum
Ordförande, namnteckning

Namnförtydligande

Kassör, sekreterare, namnteckning

Namnförtydligande

Kristinehamns kommun är liksom andra myndigheter skyldig att enligt offentlighetsprincipen på begäran lämna ut en inkommen handling om uppgifterna i
handlingen inte är hemliga med stöd av bestämmelse i sekretesslagen.
KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress

6 A. Tekniska förvaltningen
681 84 Kristinehamn

E-post

tekniska@kristinehamn.se
Besöksadress

Uroxen
Kungsgatan 30

Telefon

0550-880 00 vx

Fax

0550-105 90

Bankgiro

110-0213

Organisationsnr

212000-1868
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Utbildningbidrag
Kommunalt utbildningsbidrag beviljas för de medlemmar som deltar i ungdomsledarutbildning som är anordnad
av riks- eller distriktsorganisation samt för lokal utbildning som på förhand är godkänd av tekniska nämnden.
För att vara bidragsberättigad ska en kursdag omfatta minst 5 lektionstimmar.
En lektionstimme = 40 minuter.
Medlem som deltar ska ha fyllt 15 år.
Ansökan om utbildningsbidrag görs senast tre månader efter utbildningens slut. Till ansökan bifogas intyg om
genomgången utbildning utfärdat av utbildningsledningen samt utbildningsprogram.
Obligatoriska uppgifter är namn, adress, telefon och post- och/eller bankgironummer till föreningen samt namn och
telefon till uppgiftslämnare och kontaktperson vad gäller förfrågningar om föreningen. Vid ej ifyllda uppgifter
återsänds ansökan till föreningen vilket medför försening av utbetalningen av bidraget.
Ansökan görs av föreningen och inte av enskild person.
Utbildningsbidraget beräknas på följande sätt:
Verklig kostnad, dock högst 250 kronor/utbildningsdag och deltagare.
Bidraget är maximerat enligt nedanstående:
Antal aktiva ungdomar
10 – 40
41 – 100
101 – fler

Maximerat belopp
5 000 kronor/år och förening
8 000 kronor/år och förening
10 000 kronor/år och förening

Med aktiva ungdomar (7 – 25 år) menas de som har deltagit i föreningens verksamhet vid minst 10 tillfällen det
senaste verksamhetsåret.

