
Fondansökan 2021 
För att din ansökan ska beviljas måste ansökan vara ifylld och begärda 
dokument vara bifogade. Ansökan ska vara hos Socialförvaltningen senast 30 
april 2021. 
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  Fondansökan gäller   

       Helsingborgs samfond för barn     

       Lars Virgins barnhemsfond     

       Stiftelsen Ljungaskog     

      

  Sökande   

  
Namn: 
 

Personnummer: 
   

  Gatuadress:   

  Postnummer: Postadress:   

  Telefon: Mobiltelefon:   

      

      

  Barnens personnummer Barnens namn   
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  Vårdnadshavares namn Årsinkomst   

        

        

        

      

  Ansökan avser - barnets behov     
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• För att din ansökan ska vara fullständig krävs att du skickar in kopia på alla 
vårdnadshavares slutskattesedlar   
  

• För att bedöma din möjlighet till bidrag behöver socialnämnden använda  
de personuppgifter du anger i ansökan och kontrollera de i 
kommuninvånarregistret.   
  

• Om du får din ansökan beviljad kommer dina uppgifter att lämnas till 
ekonomikontoret för utbetalning   
  

• Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter kommer att  
användas eller om du vill att de ändras så är du välkommen att kontakta  
alternativt lämna ett skriftligt besked till Socialnämnden, 251 89 Helsingborg   

  

   Härmed försäkrar jag att de uppgifter jag lämnar är med sanningen överensstämmande. 
Jag har tagit del av informationen om hur mina personuppgifter kommer att behandlas 
och samtycker till denna behandling  

  

  

  

          Underskrift______________________________________________  
  
  

          Namnförtydligande_______________________________________  
  
  

          Ort och datum___________________________________________        
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