
 

 

Dokumentation vid fondansökan 
 

När du ansöker om fondmedel från Järfälla församling behöver diakonerna ta del av följande dokumentation: 

 

• Familjebevis beställs via Skatteverket, tel.0771-567 567, eller via internet: www.skatteverket.se. 

Familjebevis skickas via brev till folkbokföringsadressen, vanligtvis inom tre vardagar (till skillnad från 

vanligt personbevis, som går att få direkt via e-post).  

- Har du eller någon i familjen skyddat ID, se nedan * 

- Har du samordningsnummer, se nedan ** 

 

• ID-kort, eller LMA-kort för asylsökande (skriftligt bevis på samordningsnummer **) 

 

• Din senaste deklaration. Kopia kan beställas via Skatteverket, per telefon eller digitalt med Mobilt Bank-ID 

 

• Bankkontoutdrag för de senaste tre månaderna. Du kan få det på papper från din bank, eller visa digitalt 

om du har Mobilt Bank-ID eller bankdosa 

 

• Hyresavi eller månadskostnad för räntor/amortering om du bor i bostadsrätt, villa eller 

andrahandskontrakt / inneboendekontrakt med avtalat hyresbelopp 

 

• Dokumentation av månadsinkomst som t.ex. aktuell lönespecifikation, ersättning från Försäkringskassan, 

sjukersättning /sjukpenning, A-kassa, pension, föräldrapenning, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, 

försörjningsstöd, etableringsersättning, garantiersättning eller Migrationsverkets dagersättning 

 

• Bostadsbidrag, underhållsbidrag och / eller barnbidrag  

 

• Uppgifter om barnens ekonomi, som studiemedel mm (beroende på ålder) 

 

• Avslag på ansökan om försörjningsstöd Om du fått avslag, ta med det skriftligt  

 

* Skyddat ID Har du skyddade personuppgifter kan du hämta eller skriva ut ett personbevis med uppgifter 

om dig själv i Skatteverkets e-tjänst. Om någon i din familj har skyddade personuppgifter måste du ringa 

Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567 och be att få prata med en skyddshandläggare för att beställa 

personbevis som visar uppgifter om fler personer än dig själv. 

** Samordningsnummer Du som har ett samordningsnummer kan inte beställa personbevis. Istället kan du få 

ett bevis på att du har tilldelats ett samordningsnummer skickat till dig som du kan visa upp. Ring Skatteverket 

på 0771-567 567 om du behöver ett sådant utdrag. 

http://www.skatteverket.se/
tel:+46771567567
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