
 

Elhjälpen  
– för dig med höga 

kostnader för el 
Elhjälpen vänder sig till dig: 

• Som är folkbokförd i Falkenbergs eller Skrea 

församlingar 

• Hyr bostad med kallhyra 

• Vars bostad värms upp med direktverkande el 

• Vars hushålls årsinkomst före skatt ej överstiger 

250 000 kronor 

Sista ansökningsdag är onsdag 15 februari 
 

Ansökningsblankett finns på Falkenbergs församlingsexpedition på 

Nygatan 41 och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/falkenberg-

skrea-forsamlingar 

Har du frågor? Kontakta 

Diakon Helena Hedelund, 0346-371 33 

Diakon Anita Palmblad, 0346-371 37 

 

https://www.svenskakyrkan.se/falkenberg-skrea-forsamlingar
https://www.svenskakyrkan.se/falkenberg-skrea-forsamlingar


Ansökan om ekonomiskt bidrag 

Elhjälpen vänder sig till dig: 
- som är folkbokförd i Falkenbergs eller Skrea församlingar, 
- hyr bostad med kallhyra, 
- vars bostad värms upp med direktverkande el, 
- vars hushålls årsinkomst före skatt ej överstiger 250 000 kronor. 
 

Om du beviljas elstöd kommer församlingen att betala hela eller delar av elfakturan som 
förfaller i februari 2023. Elstöd betalas inte ut till personkonto. 

 
Sista ansökningsdag är onsdag 15 februari 2023. 
Ifylld blankett skickas till Falkenbergs församling, Nygatan 41, 311 31 Falkenberg, eller lämnas till 
Expeditionen på Nygatan 41. 
 
Sökandes för- och efternamn 

 
Personnummer 

 
Adress 

 
Postnummer 

 
Ort 

 
E-postadress (till vilken vi meddelar beslutet) 
 

Civilstånd 

 
Telefonnummer 

 
Namn på maka, make eller sambo 

 
 

Namn och ålder på övriga boende i hushållet 

 
 

 

Inkomster och tillgångar 
(Totalbelopp efter skatt per månad)  

Utgifter och skulder 

Lön/pension 
 

Månadshyra 
 

Sjukersättning/aktivitetsersättning eller liknande 
 

Elkostnad per månad 
 

Inkomst för övriga familjemedlemmar i hushållet per månad 
 

Skulder, total lånesumma 
 

Bostadsbidrag eller bostadstillägg 
 

Skulder, totala månadsavbetalningar 
 

Försörjningsstöd/föräldrapenning 
 

 

Övriga inkomster, till exempel barnbidrag, underhållsbidrag 
 

 

Banktillgodohavande 
 

 

Taxerad årsinkomst föregående år 
 

 

Beslut (fylls i av diakonerna) 

Folkbokförd i  

 Falkenbergs församling 

 Skrea församling 

 Annan församling 

 Beviljas, belopp: _________________________ 

 Avslås 

 

Signatur 

 

Utbetalt datum  



 

Bilagor som ska skickas med ansökan 
Samtliga bilagor måste bifogas för att ansökan ska behandlas. 

 Kopior på samtliga sidor av aktuell självdeklaration, alternativt senaste slutskattebeskedet. Även för maka/make 

 Kopia på utbetalningsbesked som visar samtliga månadsinkomster under föregående månad 

 Kopia på hyresavi  

 Kopia på elfaktura som förfaller i februari 2023 

OBS! Bifoga endast ovanstående kopior. 

Behandling av personuppgifter 
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera och ta ställning till din ansökan. Den lagliga grunden för vår 
behandling är att den är nödvändig för att kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås. Fyller du inte i de 
uppgifter vi efterfrågar kommer vi inte att kunna hantera din ansökan. Din ansökan kommer att bevaras hos oss för 
arkivändamål. Om din ansökan beviljas och en utbetalning görs kommer uppgifter om utbetalningen att sparas i 10 år med 
stöd av bokföringslagen (SFS 1999:1078) och Svenska kyrkans bestämmelser. 
 
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att: 
•begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss 
•begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter 
•begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, till exempel medan en rättelse görs 
•begära att vi raderar dina personuppgifter  
•inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig 
 
Falkenbergs pastorat är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Du kan kontakta oss på 0346-371 30. 

 Jag godkänner att Falkenbergs pastorat behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. 

Att ovanstående uppgifter är sanningsenliga intygas på heder och samvete: 

Datum Underskrift och namnförtydligande 
 
 

 

Om du har frågor, kontakta gärna någon av diakonerna 

Helena Hedelund, helena.hedelund@svenskakyrkan.se, 0346-371 33 

Anita Palmblad, anita.palmblad@svenskakyrkan.se, 0346-371 37 

 

Beskriv din situation  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


