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Vänd 

       Arbete och välfärdsförvaltningen 

Fondansökan 

Namn * Personnummer * 

Adress * (gata, box, etc.) Postnummer * Postort * 

Telefonnummer dagtid (även riktnummer) E-post 

Församling * Civilstånd 

Gift Ensamstående Änka/änkeman Skild Sambo 

Namn på sökandes sambo/make/maka Personnummer 

Antar barn (under 18 år) i hushållet Ålder på barnen 

Sysselsättning:* 
Anställd Eget företag Arbetslös Pensionär Studerande 

Din nettoinkomst per månad: * (Totalt efter skatt) Uppgifter om bostad * 
Hyresrätt Bostadsrätt Egen fastighet  

Typ av inkomst Totalt per månad 

Sökanden Maka/make/sambo/partner Övriga hush.medl 

Lön, arvode 

Barn/studiebidrag 

Studiemedel 

Föräldrapenning/sjukpenning/aktivitets-/sjukersättning 

Underhållsstöd 

Pension/livränta/barnpension/efterlevandestöd 

Bostadsbidrag 

Arbetslöshetsförsäkring/aktivitetsstöd 

Försörjningsstöd/introduktionsersättning 

Övriga Inkomster 

Summa Inkomster 

Hushållets sammanlagda inkomster 

Ansöker om bidrag ur: 

Fondens namn 

Sökande Endast en fond/stiftelse per ansökningsblankett Obs! Obligatoriska fält markeras med * 
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Total bostadskostnad/månad  * 

Summa: 

Tillgångar * 
Bil/båt Bankmedel Värdepapper Annat 

Inkomst per månad (maka/make/sambo) (skatten fråndragen) 

Netto: Tillgångar: Skulder: 

Skulder * (ej fastighetsskulder) 

Belopp: 

Personliga förhållanden 
Funktionsnedsättning 

Ja Nej 
Ange funktionsnedsättningens art 

Sjukdom 
Ja Nej 

Ange sjukdomens art 

Övriga uppgifter och särskilda skäl som kan komma att beaktas vid prövning av ansökan 

Ansökan om fondmedel avser 

Summan jag ansöker om: 

Clearingnummer Kontonummer 

Jag intygar att ovan lämnade uppgifter är sanningsenliga 

Datum:  Ort:  

Namnteckning 

Ansökan skickas/lämnas senast 31 oktober till: 

Kristianstads kommun 
Medborgarcenter 
Rådhus Skåne 
291 80 Kristianstad 

Besöksadress: 
Rådhus Skåne 
Stora torg, Kristianstad 
Tfn: 044-13 50 00 
Hemsida: www.kristianstad.se 

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. 

Arbete och välfärdsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran 

lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Arbete och 

välfärdsförvaltningen ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, 

begränsade eller överförda. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens 

dataskyddsombud sker genom dataskyddsombud@kristianstad.se. Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på hur dina 

personuppgifter behandlas.

http://www.kristianstad.se/
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