ANSÖKAN OM BIDRAG UR
FONDER FÖR VUXNA 2019

Malmö stad

Stadskontoret Donationer

Läs instruktionerna på nästa sida innan du fyller i blanketten.
Obligatoriskt att fylla i alla uppgifter.

Personuppgifter sökande
Namn sökande 1)

Personnummer sökande 2)

Civilstånd sökande 3)

Arbetat som: sökande 4)

Arbetat som: sökandes fru/man/sambo /ex. 4)

Arbetat som: sökandes far 4)

Bank sökande 5)

Bankens clearing-nummer 6)

Kontonummer sökande 6)

Årsinkomst sökande 7)

Hyra sökande 8)

Bostads-bidrag/tillägg sökande 9)

Ekonomiskt (social-)bidrag sökande 10)

Utländsk pension (SEK) 11)

Bankmedel enl. årsbesked 12)

Personuppgifter medsökande
Namn medsökande 1)

Personnummer medsökande 2)

Civilstånd medsökande 3)

Yrke medsökande 4)

Yrke medsökandes fru/man/sambo m.fl. 4)

Yrke medsökandes far 4)

Bank medsökande 5)

Bankens clearing-nummer 6)

Kontonummer medsökande 6)

Årsinkomst medsökande 7)

Hyra medsökande 8)

Bostads-bidrag/tillägg medsökande 9)

Ekonomiskt (social-) bidrag medsökande 10)

Utländsk pension (SEK) 11)

Bankmedel enl. årsbesked 12)

Kontaktuppgifter

Adress inkl. officiellt lägenhetsnummer 13)

E-postadress sökande

Postnummer 13)

Telefon-nummer sökande

Hemmavarande minderåriga barn (under 18 år)
Födelseår 14)

Födelseår 14)

Telefon-nummer medsökande

Födelseår 14)

SKÄL TILL ANSÖKAN (Måste alltid anges – intyg/kostnadsförslag SKA bifogas)

Ort 13)

Födelseår 14)

Födelseår 14)

15)

Dataskyddsförordningen se baksidan

UNDERSKRIFT

Underskrift sökande

Underskrift medsökande

Datum

Ansökan ska vara en originalhandling, underskriven av sökanden/medsökande.
Malmö stad
Stadskontoret Donationer
205 80 MALMÖ
Tel: 040- 34 10 00
Org.nr 212100-1124
www.malmo.se

Fastställd förvärvsinkomst/årsinkomst (för året innan ansökan görs) får inte överstiga 186 000 kronor (2019 år ansökan).
Endast personer som är folkbokförda och bor i Malmö har rätt att ansöka om bidrag.
Gifta eller sambor SKA ansöka på samma blankett.
Gem eller häftklamrar får inte förekomma i ansökningshandlingarna

INSTRUKTIONER FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

15)

Ange förnamn och efternamn
Ange personnummer med 12 siffror (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)
Ange gift, sambo, änka/änkling, ensamstående eller skild.
Yrke = vad man arbetar med/som nu eller tidigare. ALLA RUTOR GÄLLANDE YRKE MÅSTE FYLLAS I.
Pensionär, död, sjuk, föräldraledig m.m. är inte yrke – får inte anges.
Ange din bank. Alla utbetalningar sker via Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Om du inte har ett konto kopplat till
SUS kontaktar du själv Swedbank så att du kan få eventuellt bidrag på det konto du önskar (oavsett bank).
Ange fullständigt clearing-nummer och konto-nummer.
Ange årsinkomsten = fastställd förvärvsinkomst enl. blanketten ”Besked Beslut om årlig beskattning” som du fått från
skatteverket. Du ska ALLTID bifoga en kopia av blanketten.
Ange månadshyran eller motsvarande kostnad för boendet. Du ska ALLTID bifoga kopia på den senaste hyresavin.
Ange bostadsbidrag/bostadstillägg i kronor/månad. Du ska ALLTID bifoga kopia på utbetalningsbeskedet från FK/PM.
Ange antal kronor per månad du erhåller i ekonomiskt bidrag (socialbidrag). Du ska ALLTID bifoga de tre (3) senaste
beräkningarna.
Ange antal kronor per månad du erhåller i utländsk pension. Du ska ALLTID bifoga en kopia på utbetalningsbeskedet.
Ange sammanlagt saldo på samtliga konton den 31/12 enl. årsbeskedet. Du ska ALLTID bifoga årsbesked från banken.
Ange fullständig adress inkl. det fyrsiffriga lägenhetsnumret, postnummer och ort.
Ange födelseår på de barn (under 18 år) som bor hemma.
Ange exakt vad du söker bidrag till (kan vara flera olika behov). Du ska ALLTID bifoga intyg och/eller kostnadsförslag
som styrker ditt behov av det du ansöker om (t.ex. läkarintyg, kostnadsförslag från optiker, tandläkare eller annan).
Intygen/kostnadsförslagen ska vara en originalhandling, underskriven och stämplad, och de får inte vara äldre än
ett (1) år.
Följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska kunna behandlas:

Ansökningsblankett fullt korrekt ifylld
Skatteverkets Besked Beslut om årlig beskattning eller motsvarande uppgifter ur beskattningsregistret enligt den senaste
taxeringen.
Hyresavi eller motsvarande för senaste månaden.
Senaste Årsbesked från bank.
Utbetalningsbesked från försäkringskassa/pensionsmyndighet om ersättning betalas ut.
Intyg från läkare (eller motsvarande), ska vara en originalhandling, daterad och undertecknad, om du söker om bidrag för
kostnader på grund av sjukdom/vård/medicin m.m.
Kostnadsförslag, ska vara en originalhandling, daterad och undertecknad, om du söker om bidrag för annat än
sjukdomskostnader t.ex. tandvård, glasögon eller annat.
Intyg och/eller kostnadsförslag MÅSTE alltid bifogas.
Beräkningsunderlag för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) för de tre (3) senast utbetalningarna om du får sådan ersättning.
Förordnande gällande god man eller förvaltare om sådan finns.
Alla handlingar som skickas in utöver de som är angivna ovan kommer att kastas.
Dataskyddsförordningen
Genom att du skickar in din ansökan samtycker du till att de av dig lämnade personuppgifterna behandlas av Malmö stads samförvaltade
stiftelser i syfte att administrera din stipendieansökan. Stiftelser får behandla de av dig lämnade uppgifterna med stöd av ditt samtycke
(artikel 6.1a i dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och då kommer stiftelserna inte kunna hantera din
ansökan längre. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade och du har rätt att begära begränsad behandling samt en rätt till
dataportabilitet. Uppgifterna spara längst i sju år av stiftelserna. Du har rätt att klaga till Datainspektionen om du är missnöjd med
stiftelserna hantering av dina personuppgifter. Det är Malmö stas samförvaltade stiftelser som är ansvariga för dina personuppgifter och du
når oss på www.malmo.se.

