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Ansök om ekonomiskt bidrag för 
äldre kvinnor  
Du som är kvinna och över 61 år kan ansöka om ett allmänt ekonomiskt bidrag 
från Stockholms Stadsmission. 

Vem får ansöka om bidrag och när? 
Du som är kvinna och över 61 år bosatt i Stockholms län kan ansöka om ett allmänt ekonomiskt 
bidrag fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 maj 2021. 

Hur gör jag för att söka bidrag? 
Skicka in din ansökan i ett kuvert tillsammans med följande dokument: 

1. Ifylld blankett (se nästa sida) 

2. Familjebevis (kan beställas från Skatteverket). 

3. Utdrag ur beskattningsregistret för förra året (kan beställas från Skatteverket). Om det finns 
flera vuxna i hushållet är det viktigt att det finns utdrag om inkomstuppgifter för alla vuxna så att vi 
kan göra en korrekt bedömning. 

4. Kostnadsförslag från din tandläkare eller vårdgivare. Gäller enbart om du söker bidrag för 
tandvård eller vård. 

När får jag svar på min ansökan? 
Du får svar genom brev inom 3 veckor från det att vi har fått din ansökan. 

Om du får ekonomiskt stöd kommer bidraget antingen att betalas till ett bankkonto eller som ett 
utbetalningskort per post. 

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 
genom brev inom 3 veckor. Du får alltså inte svar på dina frågor via mejl eller på telefon. 

Var ska jag skicka min ansökan? 

Ange alltid en postadress där vi kan nå dig. Ansökningar kommer inte besvaras på mejl eller telefon. 

Ansökan skickas till: 

Stockholms Stadsmission 
Bidragsansökan 

Box 47073 
100 74 Stockholm 

  

https://www.skatteverket.se/4.b1014b415f3321c0de1413.html#!/bestall?kod=1209
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/startaochregistrera/registerutdrag.4.2132aba31199fa6713e800010366.html
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Blankett för ansökan om bidrag för 
äldre kvinnor  

Sökande Efternamn, förnamn Personnummer 

Medsökande 
Make, maka, sambo 

Efternamn, förnamn Personnummer 

Barn 
Barn under 18 år som 
stadigvarande eller 
växelvis bor med dig 

Efternamn, förnamn Personnummer 

  

  

  

  

Adress Gatuadress Telefon 

Postnummer, postort 

Civilstånd □ Boende med förälder □ Ensamstående □ Gift □ Sambo 

Födelseland 
Om annat än Sverige 

 

Målgrupp * 
Obligatoriskt □ Kvinna över 61 år 
Anledning till 
ansökan 

Beskrivning Beräknad kostnad 

   

   

   

   

   

   

Utbetalning □ Bankkonto, se nedan □ Utbetalningskort 
Bank / clearingnummer / kontonummer (eller annat slags kontonummer) 

Personuppgiftsbehandling enligt GDPR 
Uppgifter om ekonomiska och andra förhållanden som du lämnar i denna ansökan används när vi prövar din rätt till eventuellt 
ekonomiskt stöd. Uppgifterna kommer att lagras så länge som bedöms nödvändigt av administrativa skäl och för att vi ska kunna 
fullfölja våra skyldigheter enligt lag. Genom din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att de personuppgifter du lämnat i 
dessa handlingar får behandlas enligt ovan. 
Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig eller för att begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att 
skicka brev till oss (till adressen på baksidan av blanketten). Har du synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt 
att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Datum Namnteckning 
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