
 
 
 
 
 

Välkommen med en ansökan om stipendium ur  
Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond 

 
Kvinnor över 50 år sökes! Har du tagit hand om andra människor inom sjukvår-
den, som hembiträde eller som diakon? I minst 15 år och någonstans i Stockholms 
län? Välkommen att söka stipendium för din goda gärning. 
 
Behörig att söka är du som: 
– är kvinna och 50 år eller äldre, 
– har varit anställd som hembiträde, diakon eller med sjukvårdande uppgifter i minst 15 år i 
Stockholms län (utbildningstid räknas inte), 
– har en fastställd förvärvsinkomst som understiger 186 000 kronor år 2018*, 
– och som inte har ett kapital (bankmedel och värdepapper) som överstiger 100 000 kronor. 
 
*För dig som har partner och/eller hemmavarande barn, gäller att ytterligare ett prisbas-
belopp får adderas till inkomsten, dvs den gemensamma inkomsten ska understiga 232 500 
kr under 2018. 
 
Ansökan ska innehålla: 
– ifylld blankett (se baksidan av denna utlysning), 
– en kopia på Beslut om årlig beskattning inkomstår 2018 så kallad slutskattsedel för alla i 
hushållsgemenskapen (observera att deklarationsblanketter inte accepteras då de endast  
visar preliminär skatteberäkning). Saknar du slutskattsedel ring Skatteverket 0771-567 567, 
– vidimerade kopior på intyg/betyg på arbetsmeriter om minst 15 år i Stockholms län  
(observera att anställningsbevis inte accepteras; det visar endast att man ska börja arbeta).  
 
Saknas intyg kontakta tidigare arbetsplats. För arbete inom Stockholms stad kontakta  
serviceförvaltningen på 08-508 11 050. För arbete inom Stockholms läns landsting kontakta 
Stockholms läns landstingsarkiv på 08-737 27 10. 
 
Sista datum för ansökan 
Onsdagen den 31 oktober 2019 (poststämpeln räknas). 
Beslut  
Styrelsen beslutar om bidrag i december. Sökande får skriftligt besked samt eventuellt  
stipendium strax för jul. Om uppgifter saknas eller är obestyrkta kan bidrag inte beviljas.  
Stipendiet är skattefritt och behöver ej redovisas, vi efterfrågar ej hur medlen används.  
 
 

Det finns många stipendier i vår donationsfond. 
Tipsa därför gärna andra som kan ha möjlighet att söka! 

 
 

 
Karl Fredrik Björn, 1855–1915 

 
Så grundades Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond 
Få känner förmodligen idag till mannen bakom Björns trädgård. 
Medicinaren och botanikern Fredrik Björn testamenterade sin 
stora förmögenhet till en rad välgörande ändamål såsom Ersta 
Diakonissanstalt, Röda Korset, Sophiahemmet, Uppsala  
universitets botaniska trädgård och Kungl. Operan.  
 
Björn lät även fästa sitt namn vid en större donationsfond, som 
han överlät till Kungl. Patriotiska Sällskapet att förvalta.  
Avkastningen av denna generösa donation går fortfarande till det 
ändamål som låg honom varmt om hjärtat – kvinnor som länge 
arbetat med sjukvårdande uppgifter i Stockholm. 
 

 
 

E-post: info@kungligapatriotiskasallskapet.se. 08-611 12 62. www.kungligapatriotiskasallskapet.se 
 



  
 
Ansökan 2019 om skattefritt  
stipendium ur Stiftelsen Fredrik 
Björns Donationsfond 
   
Insändes till  
 
Kungl. Patriotiska Sällskapet 
Eriksbergsgatan 12 A 
114 30 Stockholm      
 
SENAST 31/10 2019 

Sökandes för- och efternamn 
 
 
 

Personnummer 
 

Adress Postnr och ort 
 
 
 

Bank/Bankkonto inkl clearingnr/Personkonto Telefonnummer (bostad) 

Epost Telefonnummer (mobil) 

 

❏ Jag bifogar intygskopior på arbetsmeriter. Jag har varit anställd som hembiträde, diakon eller varit 
anställd med sjukvårdande uppgifter i minst 15 år. Anställningen ska ha varit i Stockholms län.  
Endast arbetsmeriter som styrks med intyg ska redovisas nedan.  
 

Befattning   Arbetsplats                          Antal år 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         Summa år 

 
❏ Jag bifogar en kopia på Beslut om årlig beskattning. Inkomstår 2018, så kallad Slutskattsedel.  
Saknar Du skattsedeln ring Skatteverket 0771-567 567.  
 

 

❏ Jag har inte kapital i form av bankmedel eller värdepapper som överstiger 100 000 kr.  

❏ Jag är ensamstående ❏ Jag har partner, hemmavarande barn eller andra i hushållsgemenskapen 
och bifogar Beslut om årlig beskattning. Inkomstår 2018, så kallad Slutskattsedel för denna/dessa  
person/er.  
❏ Ingen i hushållsgemenskapen har kapital i form av bankmedel eller värdepapper som överstiger 
100 000 kr.   
 
Kryssa för hur Du har fått information om Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond  ❏  kollega/vän   
 

❏ diakon/kyrkan/församlingen ❏ Min arbetsplats  ❏ övrigt, nämligen…………………………………. 
 
 

❏ Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i denna ansökan är riktiga. Jag godkänner 
även att denna ansökan arkiveras för detta syfte på papper och digitalt tills vidare. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Datum  och  underskrift                                    

Fyll i fastställd förvärvsinkomst år 2018 (Enligt Skatteverket 
kan stipendiet ej beviljas om inkomsten var över 186 000 kr) 

 
 


