ANSÖKAN
Bidrag ur Stiftelsen Social samfond 1 och Petter och Olga Anderssons fond
Sökandens namn

Personnummer

Civilstånd

Make / Maka / Sambo

Personnummer

Civilstånd

Fullständig adress

Telefon

Mobil

Övriga familjemedlemmar: Namn och födelseår

Inkomst och
förmögenhet

Årsinkomst enligt senast
inlämnad deklaration

Förmögenhet
enligt senast
inlämnad
deklaration

Nuvarande totala månadsinkomst

Sökandens
Make/Maka/Sambo
Barnets/barnens
Sammanlagda
kostnader för per
månad:

Bostad (hyra eller
låneräntor)

Uppvärmning, el och
vatten:

Barnomsorg/Hemtjänst

Arbetsresor

Observera! Er ansökan behandlas inte om Ni inte fyllt i uppgifterna här ovan. Om Ni beviljas bidrag underlättas
vår utbetalning om Ni anger Ert bankkontonummer nedan
Bankens namn:

Clearing nummer:

Kontonummer:

Beskriv er sociala situation idag(arbete, bostad, sjukdom och liknade) samt berätta vad ni söker bidrag till och hur
mycket pengar. Ni får gärna bifoga bilagor som styrker ert behov

Underskrift
______________________
Ort och datum

________________________________
Sökandens namnteckning

Beviljas ___________ kronor
Avslås ____________________
Beslutsfattare underskrift

Utdrag ur Socialnämndens beslut angående disponering av fondmedel (Sn 1998-01-15 § 16)
Social samfond 1
Socialnämnden beslutar att utdelning av medel ur stiftelsen Social samfond 1 skall ske två gånger
per år. Samfondens ändamål är att bistå barn- och ungdom, åldringar, sjuka, handikappade eller
obemedlade personer i avseende på deras behov av vård eller sociala stödåtgärder som staten eller
kommunen inte skall tillgodose genom utdebiterade medel (skattepengar).
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt
för utdelning kommande år. Disponibel avkastning skall användas till att lämna tillfälliga ekonomiska
bidrag till behövande personer bosatta inom Arvika kommun i enlighet med ändamålsbeskrivningen.
Petter och Olga Anderssons fond
Ändamålet skall vara att bistå barn- och ungdom, åldringar, sjuka, handikappade eller obemedlade
personer i avseende på deras behov av vård eller sociala stödåtgärder som staten eller kommunen
inte skall tillgodose genom utdebiterade medel (skattepengar)
Disponibel avkastning skall användas till att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till personer bosatta
inom före detta Gunnarskogs kommun.
Annonsering sker gemensamt med stiftelsen Social samfond 1 utifrån de regler som gäller för denna
stiftelses administration.
GDPR
Arvika kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordning och den svenska kompletterande lagen för
dataskydd. För mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter besök vår webbplats
www.arvika.se/dataskydd."

Blanketten skickas in till:

Arvika kommun
40. Socialtjänsten
671 81 Arvika

