ANSÖKAN OM BIDRAG UR
FONDER FÖR VUXNA

Malmö stad

Stadskontoret Donationer
Läs instruktionerna på nästa sida innan du fyller i blanketten.
PERSONUPPGIFTER
Namn (sökande) 1)

Personnummer (10 siffror) 2)

Civilstånd 3)

Sökandes yrke 4)

Make/Makas/sambos yrke

Sökandes faders yrke

Sökandes bank 5)

Bankens clearingnummer 6)

Namn (medsökande) 1)

Personnummer (10 siffror) 2)

Medsökandes yrke 4)

Medsökandes faders yrke

Medsökandes bank 5)

Bankens clearingnummer 6)

Adress inklusive officiellt lägenhetsnummer (4 siffror) 7)

Sökandes kontonummer 6)

Civilstånd 3)

Medsökandes kontonummer 6)

Postnummer

E-postadress

Telefon sökande

Ort

Telefon medsökande

HEMMAVARANDE MINDERÅRIGA BARN
Personnummer 8)

Personnummer 8)

Personnummer 8)

Personnummer 8)

Personnummer 8)

INKOMSTUPPGIFTER
Årsinkomst sökande 9)

Hyra 10)

Bost.bidrag/tillägg 11)

Ekonomiskt bidrag sökande 12)

Utländsk pension/år sökande 13)

Årsinkomst medsökande 9)

Ekonomiskt bidrag medsökande 12)

Hyra 10)

Bost.bidrag/tillägg 11)

Utländsk pension medsökande/år 13)

TILLGÅNGAR
Sökande
Bankmedel 14)

Bil 15)

Bostadsrätt 16)

Fastighet 17)

Fritidshus 17)

Bil 15)

Bostadsrätt 16)

Fastighet 17)

Fritidshus 17)

Medsökande
Bankmedel 14)

SKÄL TILL ANSÖKAN 18) Endast komplett ansökan behandlas

Härmed ger jag mitt medgivande till databehandling av mina personuppgifter enligt PUL (PersonUppgiftsLagen) och jag försäkrar på
heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga.

UNDERSKRIFT
Underskrift sökande

Underskrift medsökande

SE VIKTIG INFORMATION PÅ NÄSTA SIDA

Datum

STADSKONTORET
Ekonomiavdelningen/Donationer
August Palms plats 1
205 80 Malmo
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
www.malmo.se

Fastställd årsinkomst (för året före det år ansökan görs) får inte överstiga 179 200 kronor.
Endast personer som är folkbokförda och bor i Malmö har rätt att ansöka om bidrag.

INSTRUKTIONER FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTEN.
1) Här ska förnamn och efternamn stå. Förnamnet först och därefter efternamnet.
2) Personnummer anges med 10 siffror ÅÅMMDD-XXXX.
3) Du kan välja mellan gift, sambo, änka, ensamstående eller skild.
4) Här anger du ditt yrke = vad du arbetar med/som nu eller om du inte jobbar vad du jobbat
med/som tidigare. Du ska också ange din ev. make/makas/sambos samt din faders yrke.
Yrke måste alltid anges för att du ska kunna få bidrag.
5) Här skriver du namnet på din bank
6) Här anges banken clearing-nummer och ditt kontonummer. VAR NOGA så att det blir rätt.
7) Här skriver du din adress inklusive det fyrsiffriga lägenhetsnumret, postnummer och ort.
8) Ange fullständigt personnummer på de barn (under 19 år) som bor hemma.
9) Fyll i din fastställda förvärvsinkomst. Uppgiften hittar du på blanketten ”Besked Beslut
om årlig beskattning” som du fått från Skatteverket. Årsinkomst för året innan
ansökningsåret ska anges.
Du ska alltid bifoga en kopia på ”Besked Beslut om årlig beskattning”.
10) Skriv din månadshyra/kostnad.
Du ska alltid bifoga en kopia på din senaste hyresavi eller motsvarande.
11) Ange hur mycket du får i bostadsbidrag/tillägg per månad.
Du ska alltid bifoga en kopia på utbetalningsbeskedet från
försäkringskassan/pensionsmyndigheten.
12) Ekonomist bidrag (socialbidrag) ska anges hur mycket du får per månad.
Du ska alltid bifoga beräkningsunderlag för de tre senaste utbetalningarna.
13) Utländsk pension ska anges i svenska kronor per månad.
Du ska alltid bifoga kopia på utbetalningsbesked eller motsvarande.
14) Här skriver du sammanlagda saldot på samtliga konton du har på banken.
Du ska alltid bifoga en kopia på Årsbeskedet från din bank.
15) Här anger du marknadsvärdet på din bil.
16) Här anger du värdet på din bostadsrätt (hur mycket du skulle få om du sålde den idag).
17) Ange taxeringsvärdet.
18) Du ska bifoga underlag som styrker dina uppgifter. Utan underlag – inga pengar.
Här ska du ange vad du söker pengar till. Du SKA styrka dina uppgifter genom att bifoga
intyg/kostnadsförslag från t.ex. optiker/tandläkare/läkare osv. Ett intyg/kostnadsförslag
får inte vara äldre än ett år. Du kan INTE få pengar till konsumtionsvaror (mat, kläder,
möbler, TV, dator, julklappar osv.)

FÖLJANDE PAPPER SKA ALLTID SKICKAS IN för både sökande och medsökande:
Ansökningsblankett (korrekt ifylld – en blankett per hushåll)
Besked Beslut om årlig beskattning från skatteverket
Hyresavi eller motsvarande
Utbetalningsbesked från försäkringskassan/pensionsmyndigheten
Årsbesked från banken
Intyg/kostnadsförslag som styrker uppgifterna i ansökan (vad du söker pengar till)
Om du får socialbidrag ska beräkningsunderlag för tre senaste utbetalningarna bifogas
Om du har GOD MAN/FÖRVALTARE ska förordnandet bifogas
Du får naturligtvis bifoga det du anser behövs för att styrka dina uppgifter men ovanstående är
ett absolut KRAV för att få bidrag.

