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NORRBACKA-EUGENIASTIFTELSEN Ansökan om bidrag – enskild person 
 

Läs igenom upplysningarna på baksidan. 
 Ansökan beaktas inte om blanketten är ofullständigt ifylld eller  

om intyg från fysioterapeut/sjukgymnast eller läkare samt styrkta inkomstuppgifter saknas. 
 Sista ansökningsdag: 31 mars varje år     Skriftligt svar: juni månad varje år 

 
Sökandens namn ….…........…………………………………..………..Personnummer………….....…........…................ 
 
Vårdnadshavare (för omyndig) .......…………………........................………………………   
        
Gift / sambo    Ensamstående  Antal hemmavarande barn (under 18 år) ………   
 
Adress ....................................…….....……..........….. Postnr och ort .….........……….......….…….............................             
 
Telefon.......….…………................Mobil...………………………………. Län ………………………………….……….…. 
 

 
Rörelsenedsättning (intyg ska bifogas) ..…................................................................................................................ 

  

 
Ändamål för vilket bidrag söks (eget brev ska bifogas) ...……………......................................................................... 

 

 
Sökt belopp .....….........................   Totalkostnad ..........….........…....…...   Egen insats .....…………....…............ 
 
Har du för samma ändamål fått bidrag från annat håll Ja   Nej                          
Varifrån och med vilket belopp ……………………………………………....................................................................... 
 

Har du för samma ändamål sökt bidrag från annat håll Ja   Nej      
Varifrån och med vilket belopp ……………………………………………….……………………….……………………… 
 

 
För dig som söker bidrag till bil     Statligt bilstöd  Ja   Nej           Kommunalt mobilitetsstöd  Ja   Nej  
                                                                                                                 (se vidare under upplysningar) 
 

Sjukersättning /                       Vårdbidrag                       
aktivitetsersättning         100%   75%    50%    25%                                       100%   75%    50%    25% 
 
Förvärvsarbetar                       Handikappersättning                
                                       100%   75%    50%    25%                                                   69%    53%    36% 

 
Årsinkomst före skatt föregående år (se vidare under upplysningar)   
 
.........................kr    .........................kr        
 Sökanden    Maka/make/sambo         
   
För omyndig 
 
.........................kr     .........................kr 
Vårdnadshavare     Maka/make/sambo 
 
 

Tidigare utbildning/vård vid Eugeniahemmet (före 1/7 1972)   Ja    Nej  

 

Undertecknad sökande har tagit del av lämnad information på blankettens baksida om personuppgifts-
lagen och intygar att ovanstående uppgifter är korrekta. 

 
Datum ............................……....................................... Underskrift ................……….......................................... 
 
 

Om ansökan görs av annan person (t ex fysioterapeut, god man) 

 
Namn ..................…….................................................. Yrke / befattning ........……….......................................... 

 
Telefon, e-post…………………..……....................................................................................................................... 
1602 



 
 
Norrbacka-Eugeniastiftelsen Tel 08-751 18 29 
Box 6240 E-post: info@norrbacka-eugenia.se 
102 34 Stockholm www.norrbacka-eugenia.se 

 

 
UPPLYSNINGAR - Ansökan om bidrag till enskild person 
  

Norrbacka-Eugeniastiftelsen beviljar bidrag till personer som har varaktig fysisk 
rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. 
Personer med enbart annan funktionsnedsättning är inte berättigade till bidrag. Personer 
bosatta i Skåne hänvisas till Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne. 
 
Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till  
att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer  
livskvalitén. Bidraget avser inte att täcka den totala kostnaden. Bidrag ges högst tre gånger 
under en period på fem år, dvs. har man exempelvis fått bidrag 2013, 2014 och 2016 kan 
man tidigast få bidrag igen 2018. 
 
Bidrag lämnas till ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun, t ex till 
fordon, körkortsutbildning, dator, specialanpassade möbler, hushållsmaskiner, fritids- och 
sportredskap samt till merkostnader för studier. Bidrag kan även beviljas till rekreationsresor  
och läger. 
 
Till inköp av bil beviljas högst 45 000 kr vid en årsinkomst av högst 125 000 för ensam- 
stående och 270 000 kr för makar. Vid högre inkomst avtrappas bidraget och inget bidrag  
ges vid inkomst över 205 000 kr för ensamstående och 380 000 kr för makar.  
 
Har du undersökt möjligheten att få statligt bilstöd via Försäkringskassan, eller s.k.  
kommunalt mobilitetsstöd från din kommun? Från den 1 juli 2014 har kommunerna möjlighet  
att bevilja mobilitetsstöd till den som har färdtjänsttillstånd. Det innebär att man kan få bidrag  
både till inköp av bil och anpassning. Förutsättningarna att få mobilitetsstöd varierar mellan  
kommunerna. Den som har fått bilstöd från Försäkringskassan eller kommunalt mobilitetsstöd  
kan inte erhålla bilbidrag från stiftelsen, eventuellt beslut om avslag ska bifogas ansökan.  
 
För övriga ändamål gäller samma inkomstgränser men bidragsbeloppen är lägre. 
 
Stiftelsen beviljar inte bidrag till kostnader för rehabilitering, tandvård, läkarvård, sjukgymnastik, 
behandlingar av olika slag, mediciner, hälsokost, glasögon, kläder, skor, tv, kyl o frys, spis, 
bildäck, reparationer, installationer och service.  
Stiftelsen beviljar inte heller allmänt ekonomiskt stöd eller bidrag retroaktivt. 
 
Rörelsenedsättningens art och omfattning samt behovet av ekonomiskt stöd för det sökta 
ändamålet ska styrkas med intyg från fysioterapeut/sjukgymnast eller läkare. Intyget ska 
inte vara äldre än två (2) år. Sökanden ska även bifoga eget brev som närmare beskriver 
behovet av det man söker bidrag till. 
 
Inkomstuppgift för året innan ansökningsåret ska styrkas med kopior på kontrolluppgifter. 
Bifogas ska även kopia på ”Besked om slutlig skatt” från skattemyndigheten från det 
senaste taxeringstillfället. 
 
Norrbacka-Eugeniastiftelsen kan komma att samråda om ansökan med andra stiftelser. 
Beviljat bidrag utbetalas i efterhand efter skriftlig rekvisition varvid kostnaderna ska styrkas.  
 
Information enligt personuppgiftslagen - PuL 
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av 
den personuppgiftsansvarige – Norrbacka-Eugeniastiftelsen, för att administrera ansökningsförfarandet. 
Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdatering av 
adressuppgifter. 
 
Samtycke till behandling av känsliga uppgifter 
De uppgifter som du lämnar i din ansökan innefattar uppgifter som rör hälsa. Av personuppgiftslagen följer att sådana – s.k. känsliga 
uppgifter – inte får databehandlas om du inte uttryckligen samtyckt till behandlingen. 
Genom din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att sådana uppgifter behandlas för de ändamål som angivits ovan. 


