Fondansökan
Stiftelsen Adolf och Emma Perssons fond (sista ansökningsdag 28/2, 20/6 och 31/10)
Folkbokförda inom Sunne kommun (företrädesvis Lysviks församling), som är behövande pensionärer eller
personer med sjukersättning alternativt aktivitetsersättning (särskilt intyg ska lämnas utfärdat av handläggare
hos Försäkringskassan om pågående ersättning).
Stiftelsen Erik Gustav Nilssons fond (sista ansökningsdag 28/2, 20/6 och 31/10)

Folkbokförda inom Sunne kommun (företrädesvis Lysviks församling) som är behövande personer, långvarigt
sjuka och/eller personer med variationshinder. Studerande vid yrkesutbildning har företräde.

Stiftelsen Social Samfond 5 (sista ansökningsdag 28/2, 20/6 och 31/10)
Folkbokförda inom Lysviks församling vilka är behövande.

Förtydligande om behövande

Årsinkomst för sökande får vara högst 4 prisbasbelopp enligt senaste inkomsdeklarationen från Skatteverket.
För 2021 innebär det högst 190.400kr. Om fler inkomster finns inom familjen, ska dessa redovisas nedan

Sökandens namn

Personnummer

Civilstånd

Make/Maka/Sambo

Personnummer

Civilstånd

Fullständig adress

Telefon/ Mobil

E-post

Övriga familjemedlemmar: Namn och födelseår

Inkomst och ekonomiska tillgångar
Sökandens
Make/Maka/Sambo
Barnets/barnens

Årsinkomst enligt senast
inlämnad deklaration

Ekonomiska tillgångar
utöver inkomster

Nuvarande totala
månadsinkomst (brutto)

Beskriv din sociala situation idag (arbete, bostad, sjukdom m.m.) samt berätta vad du söker bidrag till och
hur mycket pengar. Du får gärna bifoga bilagor som styrker ditt behov.

Belopp som söks
Bankens namn

Clearing nummer

Kontonummer

Observera! Din ansökan behandlas inte om du inte fyllt i uppgifterna här ovan.
Följande underlag ska bifogas
• Kopia på senaste inkomstdeklarationen (alla sidor) från Skatteverket. Lämnas vid varje ansökan
• Skriftligt kostnadsförslag från optiker och tandläkare för glasögon respektive tandvård
• Om en gode man söker fondmedel för sin huvudman, lämnas kopia på förordnandet
• Intyg från Försäkringskassan som visar att sökande uppbär pågående sjukersättning eller
aktivitetsersättning
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

Jag samtycker till att denna ansökan registreras på en fondlista för handläggning
____________________________
Ort och datum

_______________________________________________
Namnteckning

Ansökan skickas till:
Fondkommittén, 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

