FONDANSÖKAN

Fond:

Namn:

Personnummer:

Utdelningsadress:

Postadress:

E-post:

Telefonnummer:

Medel utbetalas till kontonummer (bankkontor, pg, bg)

Clearingnummer:

Ändamål för vilket bidraget söks (skriv gärna ett följebrev som beskriver mer i detalj varför du söker)

Beräknad kostnad:

Datum:



Namnteckning:

Jag samtycker till att denna ansökan registreras på en lista över inkomna
fondansökningar
(läs mer i informationen om behandling av personuppgifter på sid 2)

Ansökan skickas till:
Sunne kommun
29. Individ- och familjeomsorgen
686 80 Sunne

Var vänlig vänd

Information till dig som söker fondmedel
Stiftelsen Adolf och Emma Perssons fond

Du kan söka bidrag om du är pensionär eller har
sjukersättning/aktivitetsersättning och bor i Sunne
kommun

Stiftelsen Social Samfond 5, Lysvik

Du kan söka bidrag om du är folkbokförd inom Lysviks
församling

Stiftelsen Social Samfond 4, Gräsmark

Bidrag skall användas till att lämna stöd åt behövande
personer samt till gamla och sjuka inom Gräsmarks
församling

Stiftelsen Erik Gustav Nilssons fond

Bidrag ges i första hand till kostnader i samband med
yrkesutbildning

Utdelningar
Utdelning
1
2
3
4

•

•
•

Sista ansökningsdag
28 februari
31 maj
31 augusti
31 oktober

Beviljat bidrag utbetalas ca två månader efter sista
ansökningsdag. Ingen insättning inom två månader
= avslag på din ansökan.
Beslutet kan inte överklagas eller omprövas.

OBS! Kopia på hela din senaste deklaration ska bifogas ansökan vid varje ansökningstillfälle,
inklusive specifikation och preliminär skatteuträkning.
(Om du inte har deklarationen kvar kan du ringa till Skatteverket, tel 0771-567 567, och
beställa samtliga kontrolluppgifter)
Kostnadsförslag för ev glasögon och/eller tandvård lämnas med ansökan.
Endast komplett ansökan behandlas.

Eftersom det oftast kommer fler ansökningar än det finns pengar till, tvingas vi att ge avslag på en del
ansökningar. Som princip gäller att bidrag inte kan erhållas varje år. För att bedöma dina möjligheter
till bidrag ur fond kontrollerar vi dina uppgifter i kommuninvånarregistret (KIR). Om du får din ansökan
beviljad kommer dina uppgifter att lämnas till ekonomikontoret för utbetalning.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att handlägga ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av
gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att
vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

