
  ANSÖKAN PERSONALKOSTNADSBIDRAG  
KULTUR OCH FRITID 

Postadress Besöksadress Växel Fax Bankgiro Org.nr.  Hemsida 
Gagnefs kommun  Färjbacksvägen 5 0241-151 00 0241-151 01 472-4134 212000-2155 www.gagnef.se
785 80 Gagnef Djurås 

Ansökan avser år 

Sökande förening 
Namn Telefon dagtid/Mobiltelefon 

Organisationsnummer E-postadress 

Utdelningsadress Webbadress 

Postnummer/Postort BG/PG/Konto 

Kontaktperson 
Förnamn Telefon dagtid/Mobiltelefon 

Efternamn E-postadress 

Bilagor 
Till ansökan bifogas kopior på: 

Senaste förvaltningsberättelse innehållande verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse (obligatoriskt) 

Styrelsebeslut (obligatoriskt) 

Offert vid köpt tjänst (obligatoriskt) 

Eventuellt beslut från annan myndighet vid delfinansiering 

OBS! Om de senaste handlingarna redan lämnats in i samband med annan ansökan är det inte nödvändigt att lämna in dessa på nytt. 

Anställningens form (tex lönebidrag, särskilt anställningsstöd, nystartsjobb, anställd utan bidrag, tillfälligt köpt tjänst, med mera) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Namn på den anställde eller vid köpt tjänst företagets namn 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Ansökan avser (söks kalenderår) 

Från och med ___________________________________               Till och med ____________________________________  

Arbetsvillkor  

_____________ timmar per vecka            Timanställd _____________timmar per vecka                 Köpt tjänst ______________ timmar 
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MÅNADSKOSTNAD FÖR ANSTÄLLD PERSONAL: 

Den anställdes bruttolön         __________________________ 

Arbetsgivaravgifter           __________________________ 

Arbetsmarknadsförsäkring      __________________________ 

SUMMA: 

Avgår bidrag/månad från arbetsförmedlingen                 __________________________ 

Avgår bidrag/månad från annan finansiär            __________________________ 

Föreningens månadskostnad, summa          __________________________ 

KOSTNAD FÖR KÖPT TJÄNST 
Offererad kostnad 

Antal timmar _______________ under tidsperioden ___________________ till _____________________ 

Underskrifter firmatecknare 

Ort och datum Ort och datum

Underskrift ordförande Underskrift kassör/sekreterare 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Sista ansökningsdatum 30 september för nästkommande år (Under 2018 behandlas dock ansökningar som inkommit tre månader innan 
anställningens början) 

Ansökan skickas till: 
E-post: registrator@gagnef.se 
eller 
Gagnefs kommun 
Registrator 
785 80 Gagnef 

Information och förfrågning 
Fritidsenheten: e-post fritid@gagnef.se eller 0241-151 47 
Kulturenheten: e-post kultur@gagnef.se eller 0241-151 48 

Välkommen med er ansökan! 
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