Ansök om ekonomiskt stöd
Du som bor i Stockholms län och har barn upp till 20 år kan ansöka om ekonomiskt
bidrag om du är ekonomiskt behövande.
Vem får ansöka om bidrag och när?
Vårdnadshavare med hemmavarande eller placerade barn (upp till 20 år) kan beviljas en gång per år.
För att kunna beviljas stöd måste du vara boende i Stockholms län och ekonomiskt behövande (se
nedan). Sökande måste vara över 18 år.

Vad kan jag söka bidrag för?
Du kan söka bidrag för allmänna utgifter som exempelvis kläder, mat, hyra, medicin eller fritidsaktiviteter till
barnen i familjen.
Observera att du aldrig får bidrag för advokatkostnader, tandvård eller andra vårdkostnader (undantaget
mediciner eller andra hjälpmedel, som till exempel glasögon), inköp av möbler, tv-apparater och
hushållsmaskiner eller resor.

Vem är ekonomiskt behövande?
För att pröva om en familj är ekonomiskt behövande genomför Stockholms Stadsmission en så kallad
schablonmässig ekonomisk bedömning. En person är att betrakta som ekonomiskt behövande om dennes
inkomst understiger fyra prisbasbelopp (2021 års prisbasbelopp uppgår till 47 600 kr) och totala
förmögenhet är mindre än ett prisbasbelopp. För varje familjemedlem läggs ytterligare ett prisbasbelopp till
per familjemedlem och ytterligare ett prisbasbelopp för förmögenhet.

Hur gör jag för att söka bidrag för barnfamiljer med barn upp till 20 år?
Skicka in din ansökan i ett kuvert tillsammans med följande dokument:
1) Ifylld och signerad blankett
2) Familjebevis (kan beställas från Skatteverket).
3) Utdrag ur beskattningsregistret för föregående år från Skatteverket (kan beställas från
Skatteverket). Om det finns flera personer över 18 år i hushållet är det viktigt att det finns utdrag om
inkomstuppgifter för alla vuxna i familjen så att vi kan göra en korrekt bedömning.
4) Bankengagemang från din bank inkl. fondsparande, pensionssparande och andra värdepapper.
Om det är flera vuxna i hushållet är det viktigt att det finns utdrag för alla i familjen så vi kan göra en
korrekt bedömning.
5) Ansökan skickas via post till:
Stockholms Stadsmission, Unga Station EKO
Fatburs Brunnsgata 26
118 28 Stockholm

Varför ska jag uppge om jag är medlem i Svenska kyrkan och en församling som tillhör
Stockholms Stift?
Stockholms Stadsmission kan i vissa fall bevilja ekonomiskt stöd till dig som är medlem i Stockholms Stift
genom stiftelsen Stiftssekreteraren Enar Sahlins minne. En förutsättning för att du ska vara behörig för att
beviljas sådant stöd från den aktuella stiftelsen är att du är medlem i Stockholms Stift.
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Kan jag ansöka om bidrag om jag har försörjningsstöd från socialtjänsten?
Du som lever på försörjningsstöd från Socialtjänsten kan endast ansöka om fritidsaktiviteter för dina barn.
Innan du söker kan det vara bra att föra en dialog med din socialsekreterare för att ta reda på hur din
socialsekreterare ställer sig till ansökan.
Kom ihåg att spara dina kvitton för att du ska kunna redovisa inkomsten för din socialsekreterare så att
pengarna som du får från oss inte ska tas upp i din beräkning. Vid behov kan du få ett intyg från Stockholms
Stadsmission som styrker att inkomsten är ett ekonomiskt bidrag avsett för fritidsaktiviteter till barn.

När får jag svar på min ansökan?
•
•
•

Du får besked om du får bidrag eller inte per post inom fem veckor från det att vi har fått din
ansökan.
Om du får ekonomiskt stöd kommer bidraget antingen att betalas till ditt personkonto eller via
utbetalningskort.
OBS! För att skydda din och andras integritet svarar vi inte på frågor om enskilda ansökningar på
telefon eller mejl. Har du frågor om din ansökan, skicka ett brev till adressen nedan. Du får svar på
din fråga inom två veckor.
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Blankett för bidragsansökan, barnfamiljer (sida1/2)
Sökande

Efternamn, förnamn

Personnummer

Medsökande

Efternamn, förnamn

Personnummer

Efternamn, förnamn

Personnummer

Gatuadress

Telefon

Make, maka, sambo

Barn
Barn upp 20 år som bor
stadigvarande eller
växelvis med dig.
.

Adress

Postnummer, postort

Civilstånd

□

□

Ensamstående

□

Gift

Sambo

Medborgarskap
Ange land/länder.

Har du mottagit
försörjningsstöd
den senaste
månaden?
Boendeform

Övriga tillgångar

□
□
□

Ja

□

Nej

□
□

Andrahandskontrakt

Förstahandskontrakt

Egen Bostadsrätt/villa

Annan boendeform

Sökande

Medsökande

T.ex. bankmedel,
fondsparande,
värdepapper, privat
pensionssparande.

Är du medlem i
Svenska kyrkan
och en församling
som tillhör
Stockholms stift?

□

Ja*

□

Nej

*OBS! Om svaret på ovan fråga är ja behöver vi ditt samtycke för att behandla denna uppgift. Om
du samtycker till att vi behandlar uppgiften i syfte att avgöra om Stadsmissionen kan bevilja dig
bidrag från Stiftelsen Stiftssekreteraren Enar Sahlins minne vänligen ange det genom att kryssa i
nedan ruta.

□

Jag samtycker till att Stockholms Stadsmission behandlar uppgift om mitt eventuella

medlemskap i Svenska kyrkan och om jag är medlem i en församling som tillhör Stockholms stift i
syfte att avgöra om ekonomiskt bidrag kan tilldelas utifrån ändamålen för Stiftelsen
Stiftssekreteraren Enar Sahlins minne. Jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt
samtycke och utöva mina övriga rättigheter genom att höra av mig via e-post till
ungastationeko@stadsmissionen.se.
Vänligen notera att om du återtar ditt samtycke kan det påverka vår möjlighet att bedöma din ansökan.
För fullständig information om personuppgiftsbehandlingen se mer på länken Information om
personuppgiftshantering för sökande av ekonomiskt bidrag till barnfamiljer
OBS! Ansökan fortsätter på nästa sida!
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Anledning till
ansökan
Beskrivning

Beräknad kostnad

OBS! Observera att du
aldrig får bidrag för
advokatkostnader,
tandvård eller andra
vårdkostnader (undantaget
mediciner och glasögon),
inköp av möbler, tvapparater,
hushållsmaskiner eller
resor.

Utbetalning

□

Bankkonto, se nedan

□

Utbetalningskort

Bank / clearingnummer / kontonummer (eller annat slags kontonummer)

Information om behandling av personuppgifter
Stockholms Stadsmission är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i samband med din ansökan om
ekonomiskt bidrag. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
De personuppgifter du lämnar i din ansökan kommer främst behandlas för att Stockholms Stadsmission ska kunna bedöma om
du är berättigad till bidrag eller inte. Uppgifterna kan även komma att användas för andra ändamål exempelvis för statistik och
för att fullgöra rättsliga förpliktelser.
Dina personuppgifter kommer att behandlas under den period som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med behandlingen,
såvida inte en längre bevarandeperiod krävs för berättigade ändamål eller enligt lag.
Du har rätt att begära tillgång, rättelse och i vissa fall begränsning och/eller radering av dina personuppgifter. Du har även
under vissa förhållanden rätt till dataportabilitet samt att ta tillbaka eventuellt lämnade samtycken för personuppgiftsbehandling
och att invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse. Om du anser att vi har behandlat dina
personuppgifter felaktigt kan du kontakta enheten ”Kollo och Samordning” på Stockholms Stadsmission på
ungastationeko@stadsmissionen.se eller inge klagomål till Datainspektionen.
För fullständig information om hur vi hanterar dina personuppgifter med anledning av din ansökan hänvisar vi dig till vår
personuppgiftspolicy för sökande av ekonomiskt bidrag som finns tillgänglig på vår hemsida.
Datum

Namnteckning, huvudsökande

Datum

Namnteckning, medsökande (make/make/sambo och barn över 18 år)

Innan du skickar in blanketten, kontrollera att:
1)
2)

Du fyllt i alla uppgifter på blanketten
Att medsökande (make/maka/sambo) har skrivit under blanketten. Söker du ekonomiskt stöd för barn
över 18 år måste även ditt barn signera ansökan.

Utöver blanketten måste du även skicka med:
1)
2)
3)

Familjebevis
Utdrag ur beskattningsregistret för föregående år från Skatteverket för alla familjemedlemmar över 18 år
(make/maka/sambo och barn över 18 år)
Bankengagemang som visar eventuella tillgångar på banken för alla familjemedlemmar över 18 år
(make/maka/sambo och barn över 18 år)
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