Här kan du se ett exempel på en godkänd ansökan med bilagor till Stiftelsen
Sunnerdahls Handikappfond.
1. Du måste skicka med ett intyg.
Intyget måste
•
•

skrivas av en läkare, kurator, sjukgymnast, psykolog, logoped eller annan
legitimerad yrkesgrupp som känner till din funktionsnedsättning.
undertecknas av personen som skriver intyget.

Intyget måste innehålla
•
•
•
•
•

telefonnummer till den som skriver intyget.
vilket datum intyget skrivs. Intyget du skickar till oss får inte vara äldre än ett
år.
vilken funktionsnedsättning du har.
till vad du behöver bidraget och varför du behöver det.
att du behöver ekonomiskt stöd.

Så här kan ett intyg se ut.

Region NN

INTYG

Mottagningen

ÅÅÅÅ-MM-DD

Sjukhuset NN
XXX XX ORT

Till Namn Namnsson

Tel XXX-XXX XX XX

ÅÅMMDD-XXXX Förnam Efternamn, Adress, Postnummer Postort
Undertecknad specialist har haft regelbunden kontakt med NN sedan 2017. Hen har ett
autismspektrumsyndrom och en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. NN har tidigare varit
ansluten till habiliteringsverksamhet.
Hen bor i egen lägenhet och arbetstränar för tillfället. Med en låg inkomst blir det inte mycket kvar
efter att alla utgifter för månaden är betalade. Med tanke på den låga inkomsten finns ett stort
behov av ekonomiskt stöd. NN har behov av att kunna hålla social kontakt med familj och omvärld.
Hen skulle också må bra av en aktivitet som kan bidra till rekreation och en möjlighet att träna sin
sociala förmåga. Detta i sällskap med en för NN trygg person.
Jag intygar behovet av fondmedel till NN för att köpa exempelvis en mobiltelefon eller en
rekreationsresa med medföljande sällskap.

Intygas

Underskrift

Läka Läksson
Docent, Överläkare
Specialist
Tfn 070-XXX XX XX

2. Du behöver visa vilken inkomst du har, inkomstår 2021. Inkomsten heter
”Fastställd förvärvsinkomst” på Skatteverkets besked.
Det gör du antingen med beskedet ”Resultatet av årlig beskattning” som Skatteverket
skickat ut till dig. Det ser ut så här:

Eller så laddar du ner ”Utdrag ur beskattningsregistret” på Skatteverkets hemsida.
Utdraget ser ut så här:

3. Du behöver slutligen ha en underskriven ansökan.

