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 Skickas till: 

Hällefors kommun 
Kanslienheten
712 83 Hällefors 

 
 
Sökande 

  Organisation / Namn 
 

c/o Postadress 

Telefon Postnr och ort 

Mobil E-post 

Organisationsnummer/personnummer Bankgiro/Plusgiro 

Kontaktperson 
 

Organisationsform: 
 
Förening                  Privatperson             Organisation              Företag                Annan   

Om annan precisera: 

Typ av verksamhet: 
Litteratur                 Film           Idrott              Media             Musik              Teater               Kurser  
 
 Annat   
 
Om annat, vad?....................................................... 

Stöd som söks från minoritetsspråksmedel i Hällefors kommun ( i sek): 

Ev. andra finansiärer: 

Till ansökan ska följande bilagor bifogas eller fyll i uppgifterna på sid. 2 
 

1. Sammanfattande verksamhetsplan med syfte och mål 
2. Preciserade utgifter 
3. Preciserade inkomster 
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Sammanfattande verksamhetsplan: 

Syfte (varför): 

Mål (detta vill vi uppnå): 

Genomförande (kort om hur det är tänkt, i förekommande fall start- och slutdatum): 
 

Kort motivering av hur projektet knyter an till minoritetslagen: 

Preciserade utgifter: 
 

Preciserade inkomster: 

 

Sökandes underskrift 
Jag har tagit del av villkoren för beviljat stöd och är medveten om de åtaganden som ett beviljat stöd 
innebär. Med underskriften intygar jag att alla uppgifter helt och hållet stämmer överens med verkliga 
förhållanden.  

Underskrift 

Ort och datum 

 
Namnteckning 

Namnförtydligande 

 
 



 

Behandling av personuppgifter 
 

 
 

Hällefors kommun behöver dina personuppgifter för att kunna 
hantera din ansökan om minoritetsspråkmedel. 
 
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet 
med gällande lagstiftning. Dina personuppgifter kommer att 
sparas hos kommunen i enlighet med gällande lagstiftning, 
vilket ibland innebär att personuppgifterna sparas för all framtid. 

 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha 
information om de uppgifter Hällefors kommun har om dig, 
begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att 
kontakta kommunen. Enklast görs det på kommun@hellefors.se. 

 
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sb-bergslagen.se 
 
Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten. 
 
Mer information om hur Hällefors kommun behandlar dina 
personuppgifter finns på www.hellefors.se/gdpr. 
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