Ankomstdatum

Ansökningsnummer

Behov

Beslut

IFYLLS AV KOMMUNEN!

Ansökan om medel från Wilhelm och Hilma Odelbergs
understödsfond
STIFTELSENS ÄNDAMÅL
Till förmån för behövande personer bosatta inom Värmdö kommun med företräde för
anställda vid Gustavsbergs fabriker och f.d. anställda samt anhöriga till anställda eller f.d.
anställda vid Gustavsbergs fabriker.

UPPGIFTER OM SÖKANDE:
Namn:

Personnummer

Civilstånd

Namn: (make, maka, sambo)

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer hem

Mobil

Telefon, arbete

Antal hemmavarande barn

Personnummer barn 1

Personnummer barn 2

Personnummer barn 3

Personnummer barn 4

EVENTUELL ANKNYTNING TILL GUSTAVSBERGS FABRIKER
Arbete
Jag arbetar vid Gustavsbergs fabriker

Period

Jag har arbetat vid Gustavsbergs fabriker
Min make/make/sambo/annan släkting arbetar vid Gustavsbergs
fabriker
Min make/make/sambo/annan släkting har arbetat vid Gustavsbergs
fabriker

INKOMSTER
Inkomst per månad efter skatt
Lön
Arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd,
utbildningsbidrag

Sökande

Make/maka/sambo

INKOMSTER, forts
Inkomst per månad efter skatt
Pension/äldreförsörjningsstöd
inklusive bostadstillägg
Försörjningsstöd (socialbidrag)

Sökande

Make/maka/sambo

Sökande

Make/maka/sambo

Sjukpenning/föräldrapenning
Rehabiliteringsersättning,
aktivitets- eller sjukersättning
Vårdbidrag
Barnbidrag/flerbarnstillägg,
studiebidrag till barn över 16
Underhållsbidrag/stöd,
barnpension
Bostadsbidrag
Övriga inkomster (t.ex. räntor,
kapitalinkomster, livränta)

UTGIFTER
Utgifter/månad
Boendekostnad (inkl. elkostnad)
Barnomsorg/hemservice
Arbetsresor
Skulder
Räntor
Övriga utgifter (t.ex. läkarvård,
läkemedel

TILLGÅNGAR
Bankmedel
Bostadsrätt/fastighet
Fritidshus
Övrigt

BIDRAG FRÅN ANDRA STIFTELSER
Nej

Ja

Om ja, vilken:

SKÄL TILL ANSÖKAN Du ska kunna ange ett behov om vad och varför bidrag söks

ANSÖKER OM BELOPP (maxbelopp är 10 000 kronor)

TILL ANSÖKAN ÄR DET OBLIGATORISKT ATT BIFOGA:
1. Personbevis
Beställ på Skatteverkets servicetelefon 020-567 000 eller www.skatteverket.se
2. Specifikation till inkomstdeklaration för inkomståret 2015.
Alla medsökande/familjemedlemmar över 18 år ska också lämna specifikation. Om du
inte fått någon deklarationsblankett hemskickad måste du beställa själv, kontakta
Skatteverket, 0771-567 567 eller beställ via Skatteverkets servicetelefon, 020-567 000,
eller via beställningstjänsten på Skatteverkets hemsida.
3.
-

Kopior som gäller de senaste tre månaderna avseende:
Lönebesked från din arbetsgivare
Utbetalning från försäkringskassan, eller
Socialbidragsberäkning från kommunen

BANKUPPGIFTER
Bank

Clearingnummer

Kontonummer

INFORMATION
Endast komplett ansökan behandlas.
Du ansvarar själv för att du bifogar de uppgifter som krävs enligt ovan. Kompletteringar i
efterhand godtas inte.
Glöm inte att skriva under din ansökan!
Ansökan ska vara Värmdö kommun tillhanda 2016-10-31.
Ansökan skickas till:
Värmdö kommun
Kansli- och utredningsavdelningen
”Odelbergsfonden”
134 81 Gustavsberg

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Följande information lämnas med anledning av den nya personuppgiftslagen (PuL).
I och med att du lämnar ovanstående information, kommer dina inlämnade personuppgifter
att förtecknas i ett databaserat register hos Värmdö kommun. De registrerade uppgifterna är
nödvändiga för att vi ska kunna administrera ansökningar till fonden. Uppgifterna kommer
att sparas hos oss för vårt uppföljningsarbete och kan komma att användas för förnyad
kontakt.
Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL).
Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år få besked, efter skriftlig ansökan, om
personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (§ 26).
Information om behandling av personuppgifter lämnas av kommunstyrelsen i Värmdö
kommun som är personuppgiftsansvarig, telefon 08-570 470 00.
Ansökan enligt 26 § PuL skickas till:
Värmdö kommun, Kommunstyrelsen, 134 81 Gustavsberg.
Härmed ger jag mitt medgivande till databehandling av mina personuppgifter enligt
personuppgiftslagen samt försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga.
………………………………………….
Datum, underskrift av sökande
…………………………………………..
Datum, underskrift av make, maka, sambo

