ANSÖKAN OM BOSTADSBIDRAG FRÅN STIFTELSEN GRETA OCH JOHAN KOCKS HEM FÖR GAMLA
1. Sökande
Förnamn och Efternamn

Personnummer

Postutdelningsadress

Postnummer och postort

Telefonnummer

Lägenhetsnummer

Antal kvm

2. Medsökande (make/sambo)
Förnamn och Efternamn

Personnummer

Postutdelningsadress

Postnummer och postort

Telefonnummer

Lägenhetsnummer

Antal kvm

3. Boendeförhållanden
Bor ni i hyrd bostadslägenhet?
Nej

Bifoga alltid hyreskontraktet som bilaga 1.

Ja

Hyran uppgår till

kr per månad.

4. Ekonomiskt underlag – Inkomst av tjänst och näringsverksamhet m.m. (enligt beslut om slutlig skatt vid senast
fastställda taxering). OBS! Om det finns en medsökande ska ert sammanlagda ekonomiska underlag anges.
Inkomst av tjänst (inkluderar pension)

Inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av kapital

Får ni bostadstillägg?
Nej

Ja, jag/vi erhåller

kr per månad.

OBS! Bifoga alltid kopia av beslut om slutlig skatt vid senast fastställda taxering som bilaga 2. Gäller även eventuell
medsökande.

5. Förmögenhetsförhållanden
Äger ni fast egendom eller andel i bostadsrättsförening?
Nej

Ja

Den är taxerad (resp. värderad) till

kr, och belånad till

kr.

Överstiger er nettoförmögenhet 48 300 kr (nu gällande prisbasbelopp, år 2022)
Nej

Ja

Observera att hyreskontrakt, beslut om slutlig skatt vid senast fastställda taxering skall bifogas ansökan tillsammans med
eventuella läkarintyg eller andra relevanta intyg (om någon särskild omständighet åberopats under 6 eller 7 ovan).

6. Särskilda omkostnader pga. funktionshinder, sjukdom, handikapp, andra men eller liknande. (Om platsen inte räcker
till går det bra att utveckla i bilaga.)

7. Andra hjälpbehov än rent ekonomiska, såsom funktionshinder, kronisk sjukdom, handikapp el. dyl. (om platsen inte
räcker till går det bra att utveckla i bilaga).

8. Namnunderskrifter
Jag/vi försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga och bekräftar att jag/vi tagit del av villkoret att
omgående meddela Stiftelsen Greta och Johan Kocks hem för gamla om eventuella förändringar i ovan angivna inkomstoch förmögenhetsförhållanden.

Jag/vi bekräftar att jag/vi har tagit del av Kockska stiftelsernas integritetspolicy.
Ort och datum

Sökandens underskrift

Medsökandens underskrift

INFORMATION FÖR IFYLLANDE AV ANSÖKAN
Bakgrund
Stiftelsen Greta och Johan Kocks hem för gamla har, efter det att Kammarkollegiet beviljat permutation, avyttrat den
fastighet i Trelleborg man tidigare ägt (”Hemmet för gamla”). Stiftelsen har numera som ändamål att ur avkastningen lämna
bostadsbidrag åt mindre bemedlade åldringar i Trelleborgs stad, företrädesvis sådana som tidigare levt under bättre
ekonomiska förhållanden.
Boende i ovannämnda ”Hemmet för gamla” är i likhet med andra personer, som anser sig vara bidragsberättigade i enlighet
med vad som nedan sägs, fria att ansöka om medel från stiftelsen.
Berättigade
Ekonomiskt behövande
För att vara berättigad till ett bostadsbidrag från stiftelsen ska man som huvudregel vara ekonomiskt behövande, vilket
man f.n. anses vara om den sammantagna årliga inkomsten (inkomst av tjänst och näringsverksamhet) understiger fyra
prisbasbelopp och förmögenheten understiger ett prisbasbelopp. (Om man delar sin lägenhet med make eller sambo får
den sammanlagda förmögenheten f.n. uppgå till två prisbasbelopp.) För 2022 motsvarar ett prisbasbelopp 48 300 kr.
Även inkomst av kapital kan komma att beaktas i bedömningen, varför även dessa uppgifter ska fyllas i.
Då stiftelsen har en skyldighet att kontrollera att de uppgifter som lämnas är riktiga ska en kopia av det senast fastställda
slutskattebeskedet bifogas tillsammans med ansökan.
Behövande i annat avseende
Även om man inte skulle uppfylla de krav som ställs för att anses ekonomiskt behövande kan man i vissa fall vara berättigad
till hyresbidrag därför att man i annan mening kan anses vara behövande.
Prövning görs från fall till fall varför något uttömmande besked om vilka andra behov som kan beaktas inte kan ges, men
det kan t.ex. vara att man har särskilda kostnader på grund av sjukdom eller handikapp eller att man har andra hjälpbehov
som inte är ekonomiska, t.ex. på grund av en kronisk sjukdom, funktionshinder eller handikapp.
Vid åberopande av behov i annat avseende än ett rent ekonomiskt, ska läkarintyg eller andra relevanta intyg bifogas för
möjliggörande av kontroll.
Personuppgifter
I samband med handläggningen av er ansökan kommer Kockska stiftelserna att behandla eventuella personuppgifter som
lämnas till stiftelsen samt sådana uppgifter som Kockska stiftelserna själva kan komma att inhämta. All vår behandling av
personuppgifter sker i enlighet med vår integritetspolicy som finns tillgänglig på vår hemsida www.kockskastiftelsen.se.

