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ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR FONDMEDEL UR SOCIALA FONDER
Behörig att söka är personer som är folkbokförda/bosatta i Örebro län.
Bidragsansökningar behandlas vid tre tillfällen per år.
Stoppdatum för handläggning av bidragsansökningar är den 31 mars, 31 maj och 31 okt.
Man kan bli beviljad bidrag ur social fond vid högst ett tillfälle per år och inte tätare än vartannat år.
Ansökan ska skickas in av en kurator, eller annan sjukvårdspersonal med god kännedom om den
sökande, anställd inom Region Örebro län för att vara giltig.
Till denna ansökan ska bifogas en av följande bilagor för att ansökan ska vara giltig:
SLUTSKATTERAPPORT
En sådan kan hämtas på det lokala skattekontoret eller beställas från Skatteverket på tfn 0771-567 567
BERÄKNINGSBILDEN för de senaste tre månaderna från kommunens försörjningsstöd
FÖRSÄKRINGSKASSAN aktuellt intyg om ersättning
A-KASSAN aktuellt intyg om ersättning
ANNAT AKTUELLT INTYG om försörjning _______________________________________________________
Namn

Samfond 1 och 4
Personnr

Samfond 9
Särfond 44 Stiftelsen Hemgården

Utdelningsadress

Postnr

Ort

Telefon

Den sökande kan välja att inte kryssa för någon fond alls och då bedömer fondhandläggaren vilken fond som
passar bäst. Man kan få bidrag ur endast en av fonderna och inte tätare än vartannat år. Man kan alltså inte få
fondmedel två år i rad.
Bidrag sökes till

Sökt belopp
Ort

Har du tidigare fått bidrag ur landstingets sociala fonder?
Skriv i så fall här när det skedde senast
Datum

Underskrift av den sökande

Initiativ till denna ansökan har tagits av vem/vilka?
Den sökande själv

Kurator

Annan, uppge vem
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Sociala, medicinska och ekonomiska förhållanden (fylls i av den sjukvårdspersonal som bestyrker
ansökan, t ex kurator, sjuksköterska eller läkare)

Datum

Kurators namnteckning och namnförtydligande

Ansökan skickas till:

Klinik

centrala.diariet@regionorebrolan.se
spara den ifyllda blanketten och mejla som bifogad fil. Scanna in övriga dokument och bifoga även dessa
Alternativt via post till:
Centrala diariet
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Telefon

3

Bilaga. Ska inte skickas in med ansökan.
Alla ansökningar om bidrag ur landstingets sociala fonder handläggs av funktionshinderkonsulent Åge Sollien,
Hälso- och sjukvårdsstaben Regionskansliet, tfn 019-602 72 64. Beslut går inte att överklaga.
Handläggningstiden är cirka två till tre veckor efter varje stoppdatum.
Den sökande och den inom professionen som tillstyrkt ansökan får ett brev med besked om beslutet, oavsett om
ansökan beviljades eller inte.
Om bidragsansökan beviljades ges besked om detta till landstingets ekonomiavdelning som gör utbetalningen.
Utbetalningen sköts av Swedbank som sätter in pengarna på i första hand befintligt konto som den sökande har i
en bank. Om Swedbank inte kan identifiera något bankkonto som tillhör den sökande så får den sökande istället ett
utbetalningskort.

Samtliga fonder täcker hela Region Örebro läns område
SAMFOND 1
Bidrag ges i första hand till kostnader i samband med eller orsakade av sjukdom eller funktionsnedsättning.
a) Bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som med anledning av sjukhusvistelsens
längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning
försämrad,
b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl annars inte har
möjlighet att bekosta,
c) till kostnader för ortopediska hjälpmedel,
d) till kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika
fysiska handikapp bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser eller vanliga glasögon,
e) till kostnader för konvalescent-vård eller rekreationsresor som patienten av ekonomiska skäl annars inte
har möjlighet att ta del av.
SAMFOND 4
Bidrag till vård för personer från Örebro län på brunns-, bad- eller annan
specialistanstalt inom landet.
SAMFOND 9 (Hasselroth och Jansson)
Understöd för vård eller fostran av behövande barn i Örebro län. Företrädesvis skall
understöd utgå i de fall, då erforderlig hjälp inte kan erhållas från det allmänna på annat
håll. Bidrag kan ges till barn eller ungdomar under 25 år med allvarlig eller kronisk sjukdom eller
funktionsnedsättning. Bidrag ges till hjälpmedel, sommaraktiviteter mm.
SÄRFOND 44 THORE LINDBERGS STIFTELSE HEMGÅRDEN
Sjuka och åldersstigna eller personer som kan ha behov av bidrag.

