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Ansök om medel ur donationsfond
Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna bedöma
om du ska få fondmedel. Dina personuppgifter kommer inte
att lämnas ut till någon annan eller användas i annat syfte än
de lämnades för. Dina personuppgifter kommer att registreras i kommunens diariesystem. Det sparas i tre år. Du har

Sökande

rätt att varje år begära ett registerutdrag från oss för att se
vilka uppgifter som finns registrerade om dig och få felaktiga
uppgifter om dig rättade. Personuppgiftsansvarig:
Enköpings kommun, Socialnämnden, 745 80 Enköping.
Telefon: 0171-62 50 00 E-post: socialforvaltningen@enkoping.se

Namn

Personnummer

Adress
Postnummer och postadress

Välj vilken fond
du vill söka

Bocka för den fond/fonder du vill söka:
Malmgrenska stiftelsen

Stiftelsen för behövande i Enköpings kommun

Stiftelsen Lindholmska fonden

Ansökan avser
följande barn
Fylls i om du söker
Stiftelsen för behövande i Enköpings
kommun

Beskrivning

Namn

Födelseår

Namn

Födelseår

Namn

Födelseår

Ange vad du ansöker om pengar till och vilken typ av inkomst du har, till exempel arbetsinkomst,
försörjningsstöd eller sjukpenning.

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Det innebär att vi har tystnadsplikt och inte får
röja dina uppgifter enligt 26 kapitlet, 1 paragrafen i offentlighet- och sekretesslagen (2009:400).

Underskrift
sökande

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Skriv ut och skicka blanketten till: Enköpings kommun,
Socialnämndens Fondkommitté, 745 80 Enköping
Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Källgatan 4–6
Enköping

Telefon
0171-62 50 00

Behövs mer utrymme för din
ansökan, se sid 2.
Webbadress
www.enkoping.se
E-post
socialforvaltningen@enkoping.se
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Jag lämnar
ytterligare
uppgifter

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Källgatan 4–6
Enköping

Telefon
0171-62 50 00

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
socialforvaltningen@enkoping.se

