Yttrande med förslag från hemförsamlingen
För att ansökan om bidrag ska anses fullständig måste detta yttrande vara signerat av anställd diakon/präst/
diakonimedarbetare i den sökandes hemförsamling inom Luleå stift. Denne är ansvarig för att kontrollera och
intyga att uppgifterna stämmer. Yttrandet fylls i sist, efter att den sökande fyllt i sin ansökan och uppvisat
underlag. Checklistan Ansökan och yttrande skickas in tillsammans i en försändelse. Vänligen, skicka ej med
separata intyg.

Ansökan postas till:
Luleå stifts förvaltade stiftelser,
Box 942, 97128 LULEÅ

Skriv sökandes initialer här:
Härmed intygar jag att uppgifterna i ansökan, såvitt jag kunnat utröna, är sanningsenliga och fullständiga. Jag
har vid kontakt med den sökande följt stiftelsernas checklista (se nästa sida).
Med hänvisning till nedanstående motivering rekommenderar jag:

☐ Bifall till det ansökta beloppet, då min bedömning är att det finns ett behov som stämmer överens
med någon av stiftelsernas ändamålsbestämmelser
☐ Bifall till del av beloppet, då behov finns men kan tillgodoses med ett mindre belopp än ansökt:
Ange föreslaget belopp.
☐ Avslag, då min bedömning är att det finns andra sätt att tillgodose sökandes behov/ingen av
stiftelserna har ändamålsbestämmelser som passar in.

Namnteckning

Namnförtydligande

Befattning

Postadress
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Checklista för mötet med den sökande
☐ Om förvaltare/god man bistår den sökande ska denne visa upp beslut om att de har
uppdraget.
☐ Vid det personliga mötet ska i möjligaste mån både den sökande och förvaltare/god man
finnas med. Samma sak gäller för personligt ombud.
☐ Gå igenom ansökningsblanketten och kontrollera att alla relevanta uppgifter finns med
och att den sökande kan visa upp underlag som styrker dessa.
☐ Kontrollera att rätt bilaga finns med för alla berörda i hushållet (Beslut om slutlig skatt)
☐ Be den sökande visa legitimation/pass/LMA-kort (om du inte redan har god
personkännedom)
☐ Ställ frågor om den sökande har ansökt om stöd från socialtjänsten och be att få se
utredning och beslut.
☐ Uppmuntra/bistå den sökande att ansöka om samhällets stöd om det inte redan är gjort
☐ Om bidrag söks sådant som ingår i riksnormen eller för tandvård, glasögon och liknande,
som kan räknas in i livsföring i övrigt, enligt socialtjänstlagen ska en ansökan om ekonomiskt
bistånd i första hand göras hos socialtjänsten. Har en sådan ansökan avslagits ska den
sökande kunna visa upp beslutet.
☐ Uppmuntra/bistå sökande att överklaga negativa beslut gällande försörjningsstöd,
sjukpenning/sjukersättning och liknande.
☐ Har den sökande det stöd i övrigt som hen har rätt till? Exempelvis bostadstillägg,
bostadsbidrag. Kan det finnas försäkringar som den sökande inte tänkt på?
☐ Finns det möjlighet att söka anstånd med utmätning hos kronofogden för att klara
utgiften?
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