Du som ansöker om fondmedel

Det är viktigt att du fyller i rätt uppgifter när du lämnar din ansökan.

Om du önskar att ansöka ur flera fonder måste du fylla i en ansökan för varje fond.

Punkt 1 Ange tydligt vilken fond som ansökan avser.
Punkt 2 Samtliga sökandes namn och personnummer ska anges, samt hemmavarande
barns namn och ålder. Avser ansökan en organisation eller förening anges
organisationsnummer. Om du ansöker för någon annans räkning, t.ex. som
förvaltare eller god man, var vänlig att ange detta i ansökan.

Vi ser gärna att ni anger en e-postadress i rutan för e-post. Beslut i din ansökan
kommer då att skickas via e-postadressen, i annat fall skickas beslutet till
postadress.
Här ska du även fylla i plusgirokonto, bankgirokonto eller bankkontonummer
(bankens namn och clearingnummer + kontonummer) som eventuellt
beviljade medel ska betalas ut till. Det påskyndar utbetalningen och du slipper
betala avgift när du löser ut pengarna som då utbetalas via avi. Om du ej har något
konto ska du lämna den rutan blankt och kryssa i rutan ”Saknar konto”.

Punkt 3 Uppgifter om adress och telefon samt övriga bostadsförhållanden.
Punkt 4 Här fyller du i familjens samtliga inkomster, specificerade för respektive
sökande. Observera att beloppen anges per månad och efter skatt.

Punkt 5 Här anger ni totala summan för eventuella banktillgångar och skulder.
Punkt 6 Ange med siffror det belopp som söks samt vad ansökan avser.
Punkt 7 Motivera din ansökan.
Kom ihåg att skriva under din ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan kommer ej att
behandlas.
Föreningar/organisationer skall tillsammans med ansökan bifoga senaste
verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår,
årsmötesprotokoll och stadgar.
Ansökan skickas in via post till:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 826 80 Söderhamn
eller lämnas in i receptionen på Förvaltningshuset, Västra Storgatan 16-18 senast 2022-04-30.

Utbetalning av beviljat belopp sker genom ett externt anlitat företag, alltså EJ av Söderhamns
kommun. Vi beräknar att utbetalning kommer att ske i slutet av Juni.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för utdelning av medel ur de olika
fonderna som har social karaktär.

