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Ansökan om ekonomisk hjälp 

Boende i församling:  Carl Johan  Högsbo  Masthugg  Oscar Fredrik 

Ansökningsperioder: 

1 mars – 25 maj betalas ut första halvan av juni 

1 september – 25 november betalas ut första halvan av december 

Vid många sökanden beviljas medel endast en gång per hushåll och kalenderår. 

Sökande 

Förnamn: Efternamn: 

Personnummer: Telefonnummer: 

Bostadsadress: Obs! Märk din ansökan med vilken församling du bor i. 

Postnummer: Ort: 

E-post:

Mottagare av bidrag (målsman, familjehem eller liknande för barn/ungdom, anhörig, 

god man) Är det samma person som sökande kan dessa uppgifter lämnas tomma. 

Förnamn: Efternamn: 

Personnummer: Telefonnummer: 

Bostadsadress: 

Postnummer: Ort: 

E-post:

Bank:___________Clearingnr:_______Kontonr:__________________________ 

Kryssa för det som stämmer in på sökande/mottagare: 

1  Studerande 

2  Kvinna 

3  Ensamstående/sammanboende utan barn 

4  Sammanboende vårdnadshavare med hemmaboende barn under 18 år 

5  Ensamstående vårdnadshavare med hemmaboende barn över 18 år 

6  Ensamstående vårdnadshavare med hemmaboende barn under 18 år 

7  Sjuk/funktionsnedsatt 

8  Vårdande av anhörig 

9  Hörselnedsatt

Bifoga aktuell information som visar hela hushållets ekonomi (inkomst, bidrag, 
utgifter och sparat kapital):  

 Familjebevis (Kan endast beställas av Skatteverket och fås per post)  

 Hyresavi 

 Kopia av senaste inkomstdeklarationen för samtliga i hushållet   

 Lönespecifikationer/bidragsutbetalningar/utbetalningsspecifikationer från F-kassan/ 

pensionsutbetalning/normberäkning från försörjningsstöd 

 Sparat kapital (årsbesked från bank) 
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Övrigt (frivillig information): 

 

 

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Ofullständig ansökan behandlas inte. 

Har du frågor eller behöver hjälp att fylla i blanketten, kontakta någon av 

diakonerna i Carl Johans pastorat. 

Hantering 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. 

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 t.ex. medan    

en rättelse görs 

• inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig. 

Carl Johans pastorat är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Du kan kontakta oss på 

carljohan.pastorat@svenskakyrkan.se. För kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud, se vår 

webbplats. 

 

Härmed intygas att ovanstående och inlämnade/bifogade uppgifter stämmer: 

 

Underskrift:_____________________________________ Datum:____________                    

 

Ansökan skickas till:  

Ansökan stiftelser Carl Johans pastorat 

Carl Johans Kyrkoplan 1 

414 55 Göteborg  

 

E-postadress: carljohan.fonder@svenskakyrkan.se 
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