Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
Karin Löfberg
Box 41
221 00 Lund
Telefon 046-35 95 120

Ansökan ur stiftelsen Magistraten i Lund änke- o pupillkassas fond
Ändamålet för stiftelsen är att för att främja vård och fostran av barn i Lunds
stad eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning av
barn och ungdomar i staden eller utöva hjälpverksamhet bland behövande
åldringar, sjuka eller handikappade, företrädesvis kvinnliga, i staden, dock att
bidrag inte får utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas
försorg”.
Sista ansökningsdag är 15 december. Stiftelsens styrelse sammanträder en
gång per år.
Kriterier som ska vara uppfyllda för att ansökan ska behandlas:
• Personuppgifter och uppgifter om inkomster samt hyresavgift fylls i på
fondansökan.
• Ett personligt brev där du beskriver din ekonomiska situation,
hälsotillstånd eller andra uppgifter som visar att ansökan faller inom
ramen för stiftelsens ändamål.
• Handlingar som styrker uppgifterna som lämnas i ansökan, t.ex. kopia av
senaste deklarationen, hyresavi, läkarintyg etc.
• Kontobevis skickas med för insättning av eventuell utdelning av
fondmedel. (Du som redan har lämnat in kontobevis och fortfarande har
samma konto behöver inte skicka in något nytt kontobevis)

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
Karin Löfberg
Box 41
221 00 Lund
Telefon 046-35 95 120

Information om hur Lunds kommun behandlar personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Namn: Kommunkontoret
Organisationsnummer: 212000-1132
Adress: Box 41, 221 00 Lund
E-post: kommunkontoret@lund.se
Telefon: växel 046 – 359 50 00

Typer av personuppgifter som behandlas
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om din
hälsa t.ex. läkarintyg och uppgifter om din ekonomi, t.ex. hyresavi, kontobevis.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
För att kunna betala ut fondmedel till sjuka och behövande.
Gallringsfrist
Fondansökningar sparas för all framtid enligt Lunds kommuns
dokumenthanteringsplan.
Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
Mer information
Om du vill veta mer om hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter
kan du läsa mer på kommun behandlar dina personuppgifter på
www.lund.se/gdpr

Ansökan
Magistraten i Lund änke- o pupillkassas fond
Namn:

Personnummer (10 siffror):

Gatuadress:

Telefonnummer bostad:

Postnummer och postadress:

Telefonnummer arbetsplats:

Sambo/makes namn:

Personnummer (10 siffror):

Hemmavarande barns namn:

Personnummer (10 siffror):

Till vilket ändamål söks fondmedel:

Bruttoinkomst per månad:

Nettoinkomst per månad:

Kapitaltillgångar:

Hyra innan bostadsbidrag/ tillägg
är fråndraget:

Bostadsbidrag:

Bostadstillägg Är BTP inräknat i
(BTP):
nettoinkomsten?

Barnbidrag/studiebidrag per mån:

Underhållsstöd/ underhållsbidrag Vårdbidrag/handikappersättning
per månad:
per månad:

Ort och datum:

Sökandens underskrift:

Namn på person som hjälpt mig med ansökan (frivillig uppgift):

Genom att skriva under ansökan försäkrar jag att de uppgifter jag lämnar stämmer!

