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Karin Karlssons Stiftelse
Box 160 - 793 24 Leksand - Tel. 076-941 48 45

Bidragsansökan för barn upp till 18 år
Barnets efternamn och förnamn

Personnummer

Bostadsadress, postnr och ortsnamn

Telefonnr (även riktnr)

Funktionshinder (diagnos)

Skola/Årskurs

Sökande (förälder/vårdnadshavare)
Efternamn och förnamn

Personnummer

Yrke/befattning

Månadsinkomster efter skatt

Arbetsgivare
Makas/makes/sambos namn och yrke/befattning

Personnummer

Arbetsgivare

Månadsinkomster efter skatt

Familjens sammansättning, hemmavarande barns ålder
Vårdbidrag
100%

75%

50%

Boendekostnad, hyra/månad Skulder, kr

Underhållsbidrag/bidragsförskott, kr

25%

Inget

Tillgångar, kr

Bostadsbidrag, kr
Fastighet/taxvärde, kr

Ändamål
Bidragets ändamål
Önskat belopp, kr

Egen insats, kr

Sökt bidrag från annat håll?

Fondens/Stiftelsens namn

Belopp, kr

Fått bidrag från annat håll?

Fondens/Stiftelsens namn

Belopp, kr

ja
ja

nej

nej

Total kostnad, kr

vänd

maj -18

Karin Karlssons Stiftelse, Box 160, 793 24 Leksand, Tel 076-941 48 45

Karin Karlssons Stiftelse
Var god motivera ändamålet, det är viktigt att det görs utförligt - skriv gärna på separat bilaga

Intyg / yttrande som styrker behovet skall bifogas från:
a) Läkare
b) Kurator, socialsekreterare, synkonsulent eller liknande
c) I förekommande fall; arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast,
specialpedagog, lärare, m.fl.
d) Kopia på besked om slutlig skatt enligt senaste taxering
Ofullständig ansökan behandlas ej och kommer att återsändas
För att Er ansökan skall kunna bedömas i enlighet med Stiftelsens
bestämmelser skall den vara fullständigt och korrekt ifylld.
Samtliga intyg/yttranden skall vara daterade och underskrivna.
Intygen får inte vara äldre än ett år.
Stiftelsen har begränsade medel, därför föreslår vi Er att även söka ur
andra stiftelser/fonder.
Villkor för utbetalning av beviljat bidrag:
• Inga bidrag utbetalas kontant
• Bidrag utbetalas endast mot faktura alternativt delfaktura från inköpsstället
/leverantören/företaget
• Inköp från privatpersoner godkännes ej utan särskild prövning av Stiftelsen
• Bidrag utbetalas ej om inköp gjorts före Stiftelsens beslut
Stiftelsen har fyra sammanträden per år, två på våren och två på hösten.
Utdelning av medel sker nästkommande månad.
Alla sökande erhåller skriftligt besked.
Stiftelsen förbehåller sig rätten att ta ekonomisk upplysning om det bedöms
nödvändigt.
De personuppgifter som Du lämnar i anslutning till Din ansökan behandlas av den personuppgiftsansvarige.
Av personuppgiftslagen, GDPR, framgår att sådan s.k. känsliga uppgifter inte får databehandlas om Du inte
uttryckligen samtyckt till detta.
Genom Din underskrift av ansökan godkänner Du att sådana uppgifter behandlas för de ändamål som angivits. Uppgifterna behandlas konfidentiellt av Karin Karlssons Stiftelse

Datum

Sökandes underskrift
Karin Karlssons Stiftelse, Box 160, 793 24 Leksand, Tel 076-941 48 45

