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 2019-03-22 KFN 2018/492 

 

 Sändlista: 

Föreningar i Kumla kommun 

SVEROK 

 

 

 

Missiv till remiss – Regler för föreningsbidrag  

Bakgrund 

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden 

tagit fram ett förslag på nytt reglemente för fördelning av föreningsbidrag. 

Förslaget innebär i korthet en ny bidragsmodell baserad på aktivitet istället för 

medlemsantal. 

Remissinstanser 

Innan reglerna för föreningsbidrag antas av kultur- och fritidsnämnden, ges 

möjlighet att granska och inkomma med synpunkter.   

Remissvar ska inkomma skriftligen till kultur- och fritidsnämnden senast  

2019-05-12 via e-post eller post. 

e-post 

kultur.fritidsnaemnd@kumla.se 

Postadress 

Kumla kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

692 80 Kumla 

 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

 

Elisabeth Jangenby 

Förvaltningschef 
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Information om behandling av personuppgifter 

Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av Kultur- och fritidsnämnden,  Kumla 

kommun som du enklast når via servicecenter, 019-58 80 00 eller 

servicecenter@kumla.se 

Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att 

mejla dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. 

Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen 

följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt 

personuppgiftslagen(PUL),  och att samarbeta med Datainspektionen som är 

tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. 

Nämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att handlägga 

och fatta beslut om nytt reglemente för föreningsbidrag för Kumla kommun. Vi 

kommer behandla dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen, 

artikel 6.1 e, för att utföra uppgift av allmänt intresse. 

Dina personuppgifter sparas så länge nämnden har behov av att handlägga 

reglementet för föreningsbidrag. Dina personuppgifter kommer att arkiveras när 

reglementet vunnit laga kraft.  

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är 

felaktiga, att  kommunen raderar dina personuppgifter eller att invända mot att 

personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa 

förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på 

om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan 

information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag 

kan du använda vår e-tjänst som du når här 

(https://etjanst.kumla.se/oversikt/overview/393). Du kan bara begära 

registerutdrag för dina egna personuppgifter.   

Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig 

grund eller om du har andra frågor kring nämndens behandling av dina 

personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. 
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