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Ansökan om bidrag ur Östersunds
kommuns sociala stiftelse
för allmänna hjälpbehov

Socialförvaltningen
Skickas till:

Östersunds kommun, Sociala stiftelser för barns hjälpbehov, Socialförvaltningen, 831 82 Östersund
tidigast den 1 september. Ansökan ska vara inne senast den 15 oktober.

Bifoga:

- Kopia på sökandes och maka/make/sambos senaste deklaration
- Kopia på sökandes och maka/make/sambos aktuella inkomstspecifikation, specifikation
från försäkringskassan etc.
- Kopior på intyg från vårdgivare etc.
Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.

Sökandens namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon

Eventuellt alternativt telefonnummer

Civilstånd:

Gift, sambo

Ort

Ensamstående

Barn som bor hemma, antal

Ålder på barnen

Sökandes taxerade förvärvsinkomst (enligt senaste besked/beslut om slutgiltig skatt)

Ansöker om belopp, kronor

Sökt annat bidrag för detta ändamål
Ja		

Maka/make/sambos taxerade förvärvsinkomst

Om ja, belopp

Pengar har sökts från

Nej

Anledning till ansökan

Bidrag ur stiftelser eller liknande under det senaste året (ange belopp och stiftelse eller motsvarande

Bankkonto (inkl. clearingnummer) där jag önskar eventuell utdelning insatt Bank, namn

Eventuellt bankgironummer

Eventuellt postgironummer

Ort och datum

Sökandes namnteckning

.........................................................................

...........................................................................................

PUL Enligt personuppgiftslagen (1998:204) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du sänder in dina
personuppgifter godkänner du att Östersunds kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat.
Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få reda på vilka uppgifter om dig som behandlas inom kommunen. Om du vill ha reda
på det lämnar du din undertecknade ansökan till den som är personuppgiftsansvarig (se nedan). Du kan också begära rättelse om uppgifterna
skulle visa sig vara felaktiga.
Personuppgiftsansvarig myndighet: Socialnämnden, Östersunds kommun, 831 82 Östersund

Östersunds kommun, Socialförvaltningen		
831 82 Östersund

Rådhusgatan 104			
(ingång Verkmästargränd)

063-14 30 00
ostersund.se/socialforvaltningen
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Socialförvaltningen

Ansökan om bidrag ur Östersunds
kommuns sociala stiftelse
för allmänna hjälpbehov

Östersunds kommuns sociala stiftelse för allmänna hjälpbehov är en samfond som bildats genom att ett antal
mindre donations- och testamentsfonder slagits ihop.
Fondens förmögenhet och tillgångar förvaltas av Kommunstyrelsen.
Beslut om hur fondens medel ska fördelas mellan sökande tas av Socialnämnden. Utdelningen ska användas
till personer inom kommunen som behöver särskild uppmuntran och stöd.
Fondens avkastning får inte ersätta bidragsformer som man enligt lag kan ha rätt att få, som exempelvis
försörjningsstöd, stöd enligt LSS med mera.
En annons om ansökningstiden publiceras i lokalpressen 1 september och sista ansökningsdag är 15 oktober.
Ansökningar som kommit in handläggs under november månad. Beslut och utdelning av godkända bidrag
sker i december. Har inte pengarna satts in på ditt konto före den 31:a december så har din ansökan inte
beviljats.
Ansökan skickas till:
Sociala Stiftelsen för allmänna hjälpbehov
Socialförvaltningen
831 82 Östersund

Östersunds kommun, Socialförvaltningen
831 82 Östersund

Rådhusgatan 104
(ingång Verkmästargränd)

063-14 30 00
ostersund.se/socialforvaltningen

