Ansökan om bidrag ur Luleå stifts förvaltade stiftelser 2021
Instruktion/gör så här:
• Boka ett personligt möte med diakon i din lokala församling i god tid innan sista ansökningsdag. (om diakon
saknas bokar du tid med annan diakonipersonal eller präst). Om du har stöd av personligt ombud, god man
eller förvaltare bör denne finnas med i mötet med församlingen.
• Skriv ut den här blanketten och fyll i den så fullständigt som möjligt som en förberedelse inför mötet med
församlingen. Texta tydligt.
• Ta med dig ansökan och underlag som styrker dina uppgifter till ditt möte med församlingen.
• Ansökan lämnas till församlingen. Underlagen tar du med dig hem efter mötet.
Vad händer sedan:

•

Församlingen skriver ett yttrande och ger förslag till beslut samt skickar in det tillsammans med din ansökan
till Luleå stifts förvaltade stiftelser.

Ansökningsperiod: 1 september - 15 oktober.
Komplett ansökan ska vara stiftet tillhanda senast 15 oktober 2021.
Om ett bidrag beviljas sker utbetalning den 10 december.

BILAGA (måste bifogas)
Kopia på slutskattebesked för år 2020 (även kallad beslutade skatteuppgifter/uppgifter ur
JA

beskattningsregistret) måste bifogas för samtliga i hushållet över 18 år, även de som saknar
inkomst. Unga över 18 år som studerar på gymnasiet behöver inte lämna in
slutskattebesked. Det räcker inte med kopia på deklarationen, pappret måste ange hur den
slutliga skatten för 2020 faktiskt blev.
Vänligen, skicka inte med några andra bilagor. Alla oönskade bilagor kommer att
destrueras.

UPPGIFTER OM SÖKANDE Alla relevanta uppgifter måste fyllas i annars är ansökan ogiltig
Sökandes namn

Personnummer

E-postadress

Gatuadress

Namn - maka/make/sambo/partner

1

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

Personnummer

Ansökan avser bidrag till:

Ansökt belopp

Hushållets totala inkomster per månad

Hushållets totala utgifter per månad

Specifikation av inkomster och utgifter
Hushållets gemensamma
INKOMSTER
inkomster efter skatt per
månad

2

UTGIFTER

Lön /pension

Bostadskostnad

Studielån Försörjningsstöd

Fackavgift

A-kassa/aktivitetsstöd

Hemtjänst

Sjukpenning/sjukersättning

Färdtjänst/resor

Föräldrapenning

Barnomsorg

Vårdbidrag

El

Barnbidrag/förlängt
studiebidrag

Underhållsstöd

Hushållets
gemensamma utgifter
per månad

Underhållsstöd/bidragsförskott

Hemförsäkring

Barnpension

Avbetalningar

Försörjningsstöd
Bostadsbidrag/bostadstillägg
Övriga inkomster

Övriga fasta utgifter

Taxerad inkomst (bifoga senaste beslut om slutlig skatt)

Namn – hemmavarande barn

Tillgångar
Bostadsrätt/villa/radhus
Ja
Nej
Fritidsfastighet
Ja
Nej
Bil/motorcykel/båt/husvagn, etc.
Ja
Nej
Värdepapper/aktier/obligationer
Ja
Nej
Pengar på banken
Ja
Nej
Övriga tillgångar
Ja
Nej

3

Födelseår

Studerar på gymnasiet
Ja
Nej
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ungefärligt värde

Skulder
Saknas (sätt kryss)

Summa skulder

Har du de senaste fem åren beviljats bidrag från Luleå stifts förvaltade stiftelser?
Ja
Nej
Söker du samtidigt bidrag från andra organisationer?
Ja
Nej

Eventuellt bidrag utbetalas till
OBS! texta tydligt om ansökan fylls i för hand
Bankkonto
Clearingnummer
Kontonummer

Bank

SÖKANDES FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT SAMT GODKÄNNANDE AV
PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Jag har tagit del av den information om personuppgiftsbehandling för Luleå stifts förvaltade stiftelser
som finns via följande länk: https://www.svenskakyrkan.se/luleastift/personuppgifterstiftelser
Genom att underteckna denna ansökan ger jag mitt medgivande till att uppgifter samlas in och behandlas på
det sätt som anges. Jag intygar också att de uppgifter jag lämnat i ansökan är korrekta och att inga väsentliga
uppgifter är utelämnade.

Ort och datum

4

.....................................................

.....................................................

Underskrift

Namnförtydligande

