
Ansökan om bidrag ur  
Gultbrunnska Sterbhusets  Stiftelse

 
Ansökningstid: hela året, men sista ansökningsdag 

 15 november för utdelning innevarande år.

Grundskolenämnden
Barn och utbildningsförvaltningen

Sökande/skola
Namn/skolans namn Person/organisationsnummer

Adress Telefonnummer

Postnummer och postadress E-postadress

Eventuella tidigare ansökningar
Har ni ansökt om bidrag tidigare?                  Nej                     Ja När?

Har ni fått bidrag eller söker ni medel från andra fonder? I så fall, hur mycket? Specificera varje fond för sig.

Vad söker ni bidrag till? OBS! Bifoga specifikation på kostnader.
 

Familjeförhållande
Antal vuxna familjemedlemmar Antal hemmaboende barn Ålder på barnen

Ekonomiska förhållanden
Inkomster (netto/månad) t ex lön, pension Utgifter t ex hyra, barnomsorgsavgifter

Postadress
Eskilstuna kommun 
Eskilstuna Direkt
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Värjan, Alva Myrdalsgata 5,  
Eskilstuna
 

Telefon 
016-710 10 00

E-post 
fondgruppen@eskilstuna.se

Webbplats
eskilstuna.se

Bidrag till fysiskt och psykiskt funktionshindrade barn och ungdomar 
upp till 25 år i kommunen, t ex till lägervistelse, miljöbyte, redskap 
och hjälpmedel. Ansökningsblankett finns på: eskilstuna.se/fonder



Orsak till ansökan

Bank/kodsträng för utbetalning vid beviljande
Bank Clearingnummer Kontonummer

Verksamhet Verksamhetsprocess Ansvarskod Projekt

Underskrift
Underskrift Datum

OBS! Glöm ej aktuellt läkarintyg som alltid ska bifogas ansökan. Läkarintyget får vara högst ett år gammalt.
Om ansökan bifalles ska kvitto på kostnaderna redovisas till Eskilstuna Direkt.
Bidrag som inte utnyttjats skall återbetalas.

Ansökan skickas till: 
Eskilstuna kommun 
Eskilstuna Direkt/Fonder
Värjan, Alva Myrdalsgata 5, Eskilstuna
631 86 Eskilstuna

Handlingar som ska bifogas ansökan:
• Läkarintyg
• Kostnadsförslag

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna kommun 
behandlar personuppgifter: eskilstuna.se/GDPR

Postadress
Eskilstuna kommun 
Eskilstuna Direkt
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Värjan, Alva Myrdalsgata 5,  
Eskilstuna

Telefon 
016-710 10 00

E-post 
fondgruppen@eskilstuna.se

Webbplats
eskilstuna.se
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http://eskilstuna.se/GDPR
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