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Upplysningar Skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
Fondhandläggare, telefon 021-39 13 82 
Telefontid: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00 
E-post: sociala.donationsfonder@vasteras.se 

Västerås stad 
Donationsfonder 
Stadsledningskontoret 
721 87 Västerås 
 

Sista ansökningsdag är den 15 april och den 30 september. 
Nedanstående uppgifter är obligatoriska.  
 

Donationsfond – Ange vilken donationsfond som din ansökan i första hand gäller 
 

      
 
 Jag vill att ansökan prövas mot samtliga donationsstiftelser som kan vara aktuella 

Personuppgifter sökanden 
Namn Yrke/tidigare yrke Personnummer 

                  
Utdelningsadress Postnummer Ort  

                  
Telefon bostad Telefon arbete Bott i Västerås sedan år 

                  
Civilstånd 

 Ogift  Gift  Sambo  Frånskild  Änka/Änkling 
Hälsotillstånd (Intyg från läkare eller kurator bifogas) Erhåller försörjningsstöd Erhållit försörjningsstöd 

       Ja  Nej  Ja  Nej 

Make/maka/sammanboende 
Namn Yrke/tidigare yrke Personnummer 

                  
Utdelningsadress Postnummer Ort  

                  
Telefon bostad Telefon arbete Bott i Västerås sedan år 

                  
Hälsotillstånd (Intyg från läkare eller kurator bifogas) Erhåller försörjningsstöd Erhållit försörjningsstöd 

       Ja  Nej  Ja  Nej 

Barn 
Antal barn Hemmavarande barn Barnens personnummer 

                  

Motiv för ansökan  
Om motivet för ansökan är sjukdom eller funktionshinder ska intyg från läkare eller kurator bifogas 

      

      

Summa – Som ansökan avser 
Beräknad summa Summa som sökanden kan bidra med 

            

Utbetalning – Pengarna ska sättas in på 
  Kontonummer 

 Postanvisning  Postgiro       
 Bankens namn – Clearingnummer – Kontonummer  

 Bankkonto        
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Ekonomisk redovisning. 
Inkomster/månad 1) Sökanden Medsökande 
   Kronor/månad Kronor/månad 

Lön               
     
Pension/äldreförsörjningsstöd               
     
Rehabiliterings-, aktivitets-, sjukersättning               
     
Sjukpenning/föräldrapenning               
     
Vårdbidrag               
     
Arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utbildningsbidrag               
     
Studiemedel (lån + bidrag)               
     
Barnbidrag/flerbarnstillägg, förlängt barnbidrag,     
studiehjälp till barn över 16 år               
     
Underhållsbidrag/-stöd, barnpension               
     
Bostadsbidrag/bostadstillägg               
     Övrig inkomst till exempel försäkring               
     Försörjningsstöd               
     Hemmavarande barns inkomst               

     Summa inkomster             

     
Utgifter/månad 2)    
     Avgår i skatt    

     Bostadskostnad + elkostnad    

     Barnomsorgskostnad    
           Summa netto (måste alltid ifyllas)             
   
Tillgångar    
    
Bankmedel/fondmedel              
    
Aktier och obligationer              
    
Bostadsrätt/fastighet (taxeringsvärde)              
    Fritidshus (taxeringsvärde)              

   Skulder             

OBS! Till ansökan bifogas aktuella kopior av:   
• Hushållets inkomster: lön, pension, försörjningsstöd anges enligt ovan1).    
• Hushållets utgifter: hyra, fackavgift, a-kassa, hemförsäkring, intyg av god man anges enligt ovan2). 

 Endast en ansökan per hushåll.  
 Svar: Besked lämnas skriftligt. 
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Underskrift 
    
 Jag samtycker till att mina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 

samt annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna kommer endast att användas för att bedöma sökandens 
ansökan och för att administrera utbetalning. 

Datum Sökandes underskrift 
        

Namnförtydligande 

      

Information om hur dina personuppgifter behandlas 
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera din ansökan/ärende. Kommunstyrelsen i Västerås stad, org.nr 212 000-20 80,  
Stadshuset 721 87 Västerås, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att de behandlas i enlighet med  
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge  
dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se vasteras.se/personuppgifter  
Du kan också alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att  
kontakta kommunen på 021-39 00 00 eller maila till kontaktcenter@vasteras.se  
 
 

http://www.vasteras.se/personuppgifter
mailto:kontaktcenter@vasteras.se

