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ANSÖKAN
Fond
Inkom den

Ofullständigt ifylld blankett kan innebära att ansökan avslås.
Fond ur vilken medel sökes: (OBS! en ansökningsblankett för varje fond)
Sökandes namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Make/maka/sammanboende

Personnummer

Hemmaboende barn
Namn

Personnummer

Sökandes inkomster/månad brutto: (Om sökande är minderårig anges föräldrarnas inkomster)
Sökandes yrke
Make/maka/sammanboendes inkomster/månad brutto
Make/maka/sammanboendes yrke
Bostadstillägg

Barnomsorgsavgift

Omsorgssavgift
Tjänstepension, livränta, handikappersättning eller liknande
Tillgångar i form av bankmedel, fastighet, sommarstuga, bil, båt osv
Bostadens storlek

Antal rum

Nuvarande månadshyra
Fastighetsägare
Ange ungefärliga värdet vid ägande av bostadsrätt

Postadress
Mjölby kommun
Medborgarservice
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
010-234 50 00
Telefax
010-234 51 20

Bankgironummer
Internetadress
791-9848
www.mjolby.se
e-postadress
medborgarservice@mjolby.se
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Sjukvårdskostnader (medicin, läkarbesök, sjukresor, behandlingar) per månad
Speciell kost på grund av diabetes, glutenallergi och dylikt
Vad är anledningen till ansökan och till vad ska pengarna användas

Sökt belopp i kronor
Beskriv din situation (sociala förhållanden, eventuella handikapp, hälsotillstånd, ekonomiska situation osv)

Jag vill att utbetalningen görs via
Bankkonto
Bank

Ange clearingnummer

Ange kontonummer

Personkonto
Bankgiro

Plusgiro

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är sanningsenliga samt godkänner att kontroller vid behov får göras i
berörda myndigheters register (socialregister, försäkringskassa osv.)
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Namnteckning

Namnförtydligande

Omsorgs- och socialförvaltningens anteckningar

Postadress
Mjölby kommun
Medborgarservice
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
010-234 50 00
Telefax
010-234 51 20

Bankgironummer
Internetadress
791-9848
www.mjolby.se
e-postadress
medborgarservice@mjolby.se
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INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FONDMEDEL
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Dataskyddsförordningen ska bland
annat skydda dig så att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Kommunen hänvisar till
laglig grund Artikel 6.1.e Allmänt intresse och Myndighetsutövning i Dataskyddsförordningen.
Det är de politiska nämnderna och kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvariga i kommunen. Dina
personuppgifter har inhämtats från dig i samband med din ansökan om fondmedel. Kommunen är skyldig att
skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst eller behandling. Endast ett fåtal handläggare har tillgång
till ditt ärende.
Ärendet/akten med dina personuppgifter gallras sju år efter avslut av ärendet enligt kommunens
dokumenthanteringsplan om arkivering/gallring.
Du har som registrerad rätt att:
begära rättelse eller radering av dina personuppgifter
begära begränsning av din behandling
begära ett registerutdrag
göra invändningar mot vår behandling
Din rätt att begära betyder inte att kommunen alltid kan genomföra din begäran. Kommunen har en rättslig
förpliktelse att följa genom bokföringslagen. Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till
Ekonomiavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning inför ett beslut.
Om du har frågor eller klagomål är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud@mjolby.se eller telefon 010-234 5000.
Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten IMY om du har klagomål på behandlingen av dina
personuppgifter. Mer information om hur Mjölby kommun arbetar med Dataskyddsförordningen hittar du på
vår hemsida www.mjolby.se/dataskydd
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