
Ansökan om ekonomiskt bidrag för 
tandvård och konvalescentvård 
Du som bor i Stockholms län och söker bidrag för tandvård och konvalescentvård 
kan göra det från Stockholms Stadsmission.

Vem får ansöka om bidrag, för vad och när? 
• Tandvård: Bosatt i Stockholms län och över 24 år.
• Konvalescentvård: Bosatt i Stockholms län.

Ansökningsperiod:
Observera ny ansökningsperiod: 16 januari - 31 mars. 
Skicka inte in ansökningar under övriga perioder än ovan.

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

När får jag svar på min ansökan? 

Du får svar från oss om inom ca fyra veckor från det att vi fått in din ansökan. Notera att det är viktigt att du 
skickar in alla underlag som vi ber om, annars kan vi tyvärr inte fatta beslut i ärendet. Om ansökan är 
ofullständig kommer vi att begära in kompletteringsunderlag till ansökan och ärendet tar därmed mycket 
längre tid att hantera.

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 ovan. 

 Forts. nästa sida: 
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1. Ifylld och undertecknad blankett. Blankett för nedladdning finns på www.stadsmissionen.se

2. Familjebevis (kan beställas från Skatteverket).

3. Utdrag ur beskattningsregistret för föregående år (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 och kontoöversikt från din bank inkl. fondsparande, pensionssparande och andra 
värdepapper. Om det finns flera vuxna i hushållet är det viktigt att det finns utdrag för alla vuxna i  familjen 
så vi kan göra en korrekt bedömning.

5. Kostnadsförslag från din tandläkare eller vårdgivare för totalkostnaden ska bifogas med ansökan.

6. Uppgift om du fått försörjningsstöd eller inte ska noteras på blanketten. Har du mottagit försörjningsstöd 
ska du först kontakta socialtjänsten i din kommun angående stöd för tandvård och bifoga socialtjänstens beslut 
i din ansökan till oss.

7. Vi kommer inte att fortsätta bevilja särskilda bidrag för glasögon under 2023.

8. Skicka in din ansökan tillsammans med alla underlag, punkter 1-6 till adressen:
Stockholms Stadsmission
KOS/Bidrag
Fatburs Brunnsgata 26
118 28, Stockholm



Version 2023-1 

Blankett för ansökan om bidrag för 
tandvård eller konvalescentvård

Sökande För- och efternamn Personnummer 

Medsökande 
Make, fru, sambo 

För- och efternamn Personnummer 

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

Obs! För barn över 18 år behöver 
bankengagemang och utdrag ur 
beskattningsregistret bifogas.  

För- och efternamn Personnummer 

Adress 
Om ditt namn inte står på brevlådan 
behöver du skriva c/o namnet på den 
som bor där.  

Gatuadress Telefon 

Postnummer, postort 

Civilstånd □ Ensamstående □ Gift □ Sambo

Medborgarskap 
Ange land/länder.

□ Förstahandskontrakt

□ Egen bostadsrätt/villa

□ Andrahandskontrakt

□ Annan boendeform

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

Sökande Medsökande 

Anledning till ansökan □ Tandvård

Beskriv vad du söker pengar för: Beräknad kostnad 
enligt 
kostnadsförslag: 

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 
St Paul på Stockholms Stadsmission på info@stadsmissionen.se eller inge klagomål till Datainspektionen.  

Datum Namnteckning och Namnförtydligande

Bostadsform 
Om du äger en bostadsrätt eller 
en villa kan du inte söka stöd från 
oss

□ Konvalescentvård

Har du mottagit försörjnings-
stöd den senaste månaden?

□ Ja □ Nej

Har du mottagit försörjningsstöd ska du först kontakta socialtjänsten i din kommun 
angående stöd för tandvård och bifoga socialtjänstens beslut i din ansökan till oss.

 

maria.gustafsson
Underline




