
Sökande
Namn Personnummer

Namn medsökande Personnummer

Adress Postnummer

Postadress Telefonnummer

Bidrag
Har ni ansökt om bidrag tidigare?                   Nej                   Ja När?

Familjeförhållanden
Antal familjemedlemmar över 18 år Antal barn boende hemma under 18 år Barnens ålder

Ekonomiska förhållanden (sökande och medsökande)
Inkomster (per månad efter skatt) till exempel lön, bostadsbidrag, underhållsstöd, barnbidrag, studiebidrag etc.

Utgifter, till exempel hyra, el, telefon, hemförsäkring, förskoleavgiftavgift, medicinkostnader etc.

Bank
Bankens namn

Clearingnummer Kontonummer

Postadress
Eskilstuna kommun 
Eskilstuna Direkt
631 86 Eskilstuna

Besöksadresser
Värjan, Alva Myrdalsgata 5,  
Eskilstuna 
 

Telefon 
016-710 10 00

E-post 
fondgruppen@eskilstuna.se

Webbplats
eskilstuna.se 

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsförvaltningen

Ansökan om bidrag ur Sociala 
  samstiftelsen för Eskilstuna kommun

Ansökningstiden är från 1 oktober till 31 oktober

Personer som är folkbokförda och har sin hemort i Eskilstuna kommun 
kan söka bidrag ur fonden. Sociala samstiftelsen för Eskilstuna kommun 

är avsedd för personer som lever på en låg ekonomisk nivå 
men som inte är berättigade till ekonomiskt bistånd. 



Orsak 
Orsak till ansökan

Att tänka på när du ansöker till julfonden:
• Ansökan ska vara komplett ifylld
• Personnummer, telefonnummer och kontonummer ska vara tydligt skrivna
• Är du gift eller sambo söker ni gemensamt och handlingarna ska gälla båda
• Att du inte har försörjningsstöd
• Ansökan ska vara undertecknad på heder och samvete av er sökande

Underskrift
Underskrift Datum

Underskrift medsökande Datum

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

Handlingar som ska bifogas ansökan:
• Kontoöversikt från samtliga banker x 2 personer (x2p)
• Alla inkomstuppgifter t ex: lön, pension, AFA, sjuk- 
   ersättning, barnbidrag, bostadsbidrag etc x2p
• Familjebevis från folkbokföringen
• Skatteverkets skatteuträkning för föregående år x2p
• Kort beskrivning av familjens situation och varför ni  
   söker medel från julfonden.

Personer, som har kontinuerligt ekonomiskt bistånd som 
enda inkomst, kommer inte att beviljas något bidrag ur 
fonden enligt stadgarna i testamentet.  
Ej komplett ansökan kommer att avslås.

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

Besöksadresser
Värjan, Alva Myrdalsgata 5,  
Eskilstuna 
 

Telefon 
016-710 10 00

E-post 
fondgruppen@eskilstuna.se

Webbplats
eskilstuna.se 

SE
F 

Ko
m

m
un

ik
at

io
n 

20
22

-0
9
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