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LK 2712 utg 3 (maj 2020) 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ansökan om godkännande av bidrag till 
öppen fritidsverksamhet 

Diarienummer 

Fullständigt ifylld ansökan inklusive alla bilagor skickas till: 

Linköpings kommun 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
581 81  LINKÖPING 
Eller via e-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se 

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 
 Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

1. Huvudman
Namn 
 

Organisationsnummer/Personnummer 

Organisationsform 
 

Adress 
 

Postadress 

Telefon (även riktnummer) 
 

Telefon mobil 

E-postadress

Kontaktperson/Ombud 
Namn 
 

Telefon (även riktnummer) 
 

Telefon mobil 

E-postadress

Handlingar/Personbevis som styrker huvudmannens rättskapacitet ska bifogas ansökan 

Handlingar från Skatteverket bifogas ansökan 

Handlingar från Bolagsverket alternativt Länsstyrelsen bifogas ansökan

2. Verksamheten
Beräknat barnantal 
 

Planerad start 

Adress 
 

Postadress 

https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/kommunens-behandling-av-personuppgifter-gdpr/


2 

3.  Verksamhetens inriktning (Beskriv verksamheten) 
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4.  Ledning och övrig personal 
Ange vilken kompetens verksamhetsansvarig har (utbildning* och erfarenhet) 
 
 
      

Ange vilken kompetens (utbildning* och erfarenhet) övrig personal i verksamheten kommer att ha 
 
 
      

* Utbildningar utomlands ska vara översatta och validerade av Högskoleverket 
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5.  Lokaler 
 
Ge en kort beskrivning av lokalen. Ange på vilket sätt den är ändamålsenlig och tillgänglig även för funktionshindrade.  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Följande bilagor bifogas ansökan 

 Ritning  Byggnadslov 

 Utlåtande från brandmyndighet   

 Redogörelse från ägare till byggnader och andra anläggningar – Lag (2003:778) om skydd mot  olyckor 2 kap 3 § 

 

6.  Barnsäkerhet 
En handlingsplan för att garantera barnens säkerhet i lokalerna och i den dagliga verksamheten skall bifogas. 
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7.  Checklista 

 
Tagit del av tystnadsplikt enligt skollagen   

Tagit del av personuppgiftslagen   

Tagit del av registerkontroll enligt skollagen    

Tagit del av anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen    

Tagit del av de delar av skollagen som berör öppen fritidsverksamhet   

Tagit del av lagstiftningen mot diskriminering och kränkande behandling. 
Bestämmelser om detta finns i både diskrimineringslagen och skollagen. 

  

 
 

Underskrift 
Ort och datum 

      
Behörig firmatecknare, namnteckning Namnförtydligande 
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