
Informationsblad för dig som ska söka bidrag ur Valdemar Björkholtz fond 

Vem kan söka? 

Björkholtz fond vänder sig till dig som är skriven i Trelleborgs kommun och är över 65 år (eller 55+ år 

och sjuk). 

Vad kan bidraget sökas till? 

Det ekonomiska bidraget kan sökas till hjälpmedel som inte bekostas av kommun eller andra 

offentliga medel.  

Exempel på ändamål du kan söka bidrag för: 

• Hörapparat

• Glasögon

• Transport och rehabiliteringsresor

• Tandvård

• Medicin och läkarkostnader

• Hälsofrämjande träning

• Ergonomiska skor

Vad kan jag inte söka bidrag för? 

Det ekonomiska bidraget kan inte sökas till exempelvis mat eller förbrukningsvaror, dator och mobil, 

kultur och nöje, utan bara till hjälpmedel. 

Vilka är kriterierna? 

Du som söker måste vara skriven i Trelleborgs kommun och fyllda 65 år (eller 55 år och sjuk). Vid 

bedömning tittar vi på din aktuella situation och vad du önskar använda bidraget till 

(sökorsak/ändamål). Bedömningen görs också utifrån dina ekonomiska förutsättningar*. 

Beslut kan inte överklagas. 

*Vid bedömning av sökandes ekonomiska behov utgår stiftelsen från Skatteverkets ställningstagande 
2015-01-21 (Dnr 131 692718-14/111).

Hur ansöker jag? 

Ansökan görs på en förtryckt ansökningsblankett. Blanketten ska vara fullt ifylld och undertecknad av 

dig och eventuell god man/förmyndare. På ansökningsblanketten ska ändamålet du söker bidrag 

till/för samt kostnad för respektive ändamål specificeras (ex. 2 000 kr - glasögon). Samtliga kostnader 

ska sedan styrkas med underlag (exempelvis kvitto eller kostnadsförslag som går att få hos 

exempelvis optikern). 

När du har fyllt i ansökningsblanketten och bifogat samtliga bilagor, postar du din ansökan till oss 

eller skickar den via e-post. 

För sökande som får hjälp med ansökan 

Den som ansöker ska själv underteckna ansökan på sista sidan. Har den sökande fått god man 



förordnad, ska både den sökande och god man underteckna ansökan. Har den sökande förvaltare 

förordnad, räcker det med förvaltarens underskrift. God man och förvaltare ska alltid styrka sitt 

uppdrag med kopia av förordnandebeslutet. 

Är den sökande sjuk eller funktionshindrad så att hen inte kan underteckna ansökan ska den som 

varit behjälplig med upprättande av ansökan underteckna med sitt namn, adress samt beskriva 

relationen till den sökande. 

Vad måste jag bifoga/skicka tillsammans med min ansökan? 

Kryssa gärna i rutorna så att du säkrar att du fått med dig allt. 

 Kopia av personbevis/utdrag från folkbokföringen som du beställer från Skatteverket

 Kopia av självdeklaration eller slutskattsedel som du beställer från Skatteverket

 Kopia av din bostadskostnad eller hyresavi

 Kopia av din månadsinkomst – pension, bidrag, sjukersättning eller annan ersättning

 Kopia av större utgifter ex. lån

 Kopia av eventuella tillgångar eller besparingar

 Kostnadsunderlag, offert eller kvitto av de ändamål du söker bidrag för ex. en offert för ett

träningskort eller ett kostnadsunderlag från optikern

När och vart skickar jag min ansökan? 

Sista ansökningsdatum är den 4 november 2022. Skicka din ansökan någon dag innan så vi hinner 
få den i tid.  

Ansökan skickas till: 

Skåne Stadsmission 

Att: Björkholtz, Kansli 

Korsgatan 14 

211 32 Malmö 

Vid frågor kontakta Emelie Caiberth, emelie.caiberth@skanestadsmission.se 076-647 15 10.

När betalas bidraget ut? 

När bedömningen är utförd kommer du att få besked om din ansökan godkänts eller avslagits via 

post. Beskedet får du i början av december månad. Om din ansökan beviljats betalas bidraget ut i 

slutet av maj och sätts in på det konto du angivit i din ansökan. 

Skåne Stadsmission förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på alla sökanden. 

Bifogade handlingar hanteras med sekretess. 

mailto:felicia.ahrland@skanestadsmission.se


Björkholtz fond – Ansökningsblankett 2022 

Behörig att söka är den som bor i Trelleborgs kommun. Sista ansökningsdag är den 4 november 
2022. Tänk på att fylla i samtliga rutor, det gör det lättare när vi väl ska behandla din ansökan 

(exempel eller förtydligande står i rutorna). Glöm inte att signera din ansökan på sista sidan. 

Förnamn Efternamn 

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) Telefonnummer (mobil- eller hemtelefonnummer) 

Gatuadress Postnummer 

Postort Gift/Sambo/Ensamstående 

Ekonomiska förhållanden (pension, bidrag, 

sjukersättning – vid sammanboende beskriv gemensam 
ekonomi) 

Årsinkomst (inkomst innan skatt) 

Har du fått andra beviljade bidrag under 2022?
(JA/NEJ) 

Summan för beviljade bidrag (om du svarat JA i 

föregående ruta) 

Bostadstyp (hyresrätt/bostadsrätt/annat boende) Månadshyra 

Aktuell situation (beskriv varför du söker - använd gärna baksidan om raderna inte räcker till) 



Ange önskat belopp och vad pengarna ska användas till (specificera kostnad per ändamål ex. Glasögon 

2 000 kr): 

Konto för utbetalning 

Bank (Handelsbanken, Nordea, SEB) Typ (ex personkonto eller plusgiro) 

Clearingnummer Kontonummer 



För att din ansökan ska behandlas, skicka in följande bilagor (kopior) till Skåne Stadsmission: 

1. Personbevis/utdrag från folkbokföringen (beställs från Skatteverket) och kopia av självdeklaration

eller slutskattsedel.

2. Kopia av bostadskostnad per månad och kopia av månadsutbetalning av pension, bidrag,

sjukersättning eller annan ersättning/inkomst.

3. Kopia av eventuella större utgifter, ex. lån. Och kopia av eventuella tillgångar eller besparingar.

4. Kostnadsunderlag eller kvitto för de hjälpmedel bidraget söks till måste bifogas. Om du

exempelvis söker bidrag ur fonden till glasögon ska kostnadsunderlag i form av kvitto eller offert

bifogas.

Vi rekommenderar dig att skicka kopior då vi behåller allt underlag. Alla bifogade handlingar 

hanteras med sekretess.   

Underskrift av den som söker (handlingen måste signeras för bedömning) 

Datum Namnteckning 

God man/Förmyndare Telefonnummer och namnteckning 

Genom att signera godkänner jag att Kreditupplysning tas. 

Genom att signera godkänner jag behandlandet av mina personuppgifter. Behandling av 

personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. 

Ansökan ska vara senast oss tillhanda den 4 november 2022

Ansökan skickas till: 
Skåne Stadsmission  
Att: Björkholtz, Kansli 
Korsgatan 14 
211 32 Malmö 

Kontakt: 
Emelie Caiberth
emelie.caiberth@skanestadsmission.se
076-647 15 10
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