
 
 

Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers fond 
För att vara behörig att söka till Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers fond beträffande BEHÖVANDE 
och BARN måste man vara mantalsskriven i Göteborg eller närliggande församlingar.  

Mottagare 
Den som tar emot eventuella beviljade medel 
 
Namn  __________________________________________________ 
 
Personnummer __________________________ 
 
Gatuadress  __________________________________________________  
 
Postnummer  __________________________ 
 
Ort  ______________________________________ 
 
Telefon  ______________________________________ 
 
e-post  ______________________________________ 
 
Bank  ______________________________________ 
 
Kontonummer ______________________________________ 
 
Eventuella tidigare bidrag från stiftelsen __________________________ 
 
Jag söker 
Önskat belopp  __________________________ 
 
Bidragsmotivering 
Beskriv tydligt hur eventuella beviljade medel ska användas. Om ansökan gäller flera barn, beskriv för varje barn hur 
beviljade medel ska användas. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Jag söker bidrag för barn  Ja ___ Nej ___ 
 
Namn och ålder på barn 
Medel beviljas bara för barn under 18 år och de i gymnasieskola.  
 

 
Hushållets inkomster 
Ange hushållets totala inkomster (före skatt) som månadsbelopp. Är det fler vuxna i hushållet ska inkomsterna 
summeras och anges nedan. Du måste fylla i samtliga fält. Om du inte har en viss inkomst så skriver du siffran 0. 
 
Lön/inkomst av tjänst ____________________ 
 
A-kassa  ____________________ 
 
Sjukpenning  ____________________ 
 
Ekonomiskt bistånd ____________________ 
 
Pension  ____________________ 
 
Underhållsbidrag ____________________ 
 
Övriga bidrag  ____________________ 
till exempel bostadsbidrag och barnbidrag 
 
Hur många personer i hushållet har inkomst av lön eller bidrag? Antal: ____ 
 

Bilagor 
Följande bilagor behövs: 

• Intyg om ekonomiskt behov från kurator, diakon, socialsekreterare eller läkare 

• Kopia på deklaration eller utdrag från Skatteverket som visar inkomst 

• Personbevis, typ familjeversion 

Ansökan med bilagor skickas per post till: 

Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers fonder 
c/o Consensus Stiftelsetjänst 
Krokslätts Parkgata 4 
431 68 Mölndal 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
SAMTYCKE TILL PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 
Genom att skriva under ansökan samtycker jag till att mina personuppgifter sparas av Stiftelsen för 
följande ändamål: 
 
• registrering och lagring i Stiftelsens register för sökanden, 
• hantering och administrering av ansökan, 
• bedömning av om bidrag ska beviljas, 
• beviljande av bidrag, 
• utbetalning av beviljat bidrag, 
• uppföljning av hur beviljat bidrag har använts, 
• statistik, 
• i övrigt kontakta mig med kompletterande frågor eller besked avseende min ansökan. 
 
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 
Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. 
 
Stiftelsen är mån om din integritet och behandlar bara personuppgifter om dig som du samtyckt till eller om det i 
övrigt finns en rättslig skyldighet till behandlingen. 
 
Om du beviljas bidrag sparar Stiftelsen dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, normalt i sju år. När 
personuppgifterna inte längre behövs tas de bort (gallras). 
 
Om du inte beiljats bidrag tar Stiftelsen bort dina personuppgifter i slutet av kalenderåret efter att ansökan 
inkommit, när revisorerna genomfört sin granskning. 
 
Mer information om Stiftelsens behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter hittar du på 
vår hemsida. 
 
Uppgifterna kan komma att kontrolleras av myndigheterna och oriktiga uppgifter kan leda till 
återbetalningskrav.  
 
Riktigheten av de lämnade uppgifterna intygas: 
 
 
Ort   Datum   Namnteckning (underskrift) 
 
___________________ ___________________ ________________________________ 
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