Ansökan ska vara fullständigt ifylld. Du ansvarar för att uppgifterna är riktiga
Inkom (fylls i av socialtjänsten)

Handläggare

Socialkontoret
Enhet försörjningsstöd
931 85 Skellefteå

Ansökan avser (ÅÅ-Månad)

Ansökan om ekonomiskt bistånd
Personuppgifter
Sökandens efternamn, förnamn

Personnummer (år, mån, dag, nr)

Medsökandens efternamn, förnamn

Personnummer (år, mån, dag, nr)

Sammanboende

☐

☐

Ja

Nej

Civilstånd sökande

☐

Gift/reg partner

☐

Ogift

☐

Skild

☐

Änka/Änkling

☐

Ogift

☐

Skild

☐

Änka/Änkling

Civilstånd medsökande

☐

Gift/reg partner

Adress

Postnummer

Antal personer som bor i bostaden

Telefonnummer

Postadress

E-post

Hemmavarande barn (födelseår)

Umgängesbarn (födelseår, antal dgr/månad, bifoga umgängesschema)

Växelvis boende barn (födelseår)

Sysselsättning (bifoga anställningsbevis, läkarintyg, aktuell handlingsplan från AF, närvarorapport eller dylikt)
Sökande

Medsökande

Jag/vi vill ansöka om
Försörjningsstöd enligt riksnorm

Övrigt ekonomiskt bistånd (bifoga
kvitto/receptspecifikation och/eller
högkostnadskort)

Riksnorm

☐

☐

Försörjningsstöd till övriga kostnader
(bifoga faktura och/eller kvitto)

-

Livsmedel

-

Kläder, skor

-

Lek, fritid, barnförsäkring

-

Förbrukningsvaror

-

Hälsa, hygien

-

Dagstidning, telefon, TV-avgift

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Hyreskostnad

kr

Vatten

kr

El

kr

Hemförsäkring

kr

Fackavgift/A-kassa

kr

Arbetsresor

kr

☐
☐
☐

Barnomsorg

kr

Sjukvård

kr

Medicin

kr

Annat (ange vad och kostnad, bifoga faktura, kvitto eller kostnadsförlag)

Tillgångar (uppge belopp och värde)
Bankmedel (alla familjemedlemmar - vad och var)
Saknas

Bostadsrätt/fastighet

☐

Fordon

Företag

Övrigt, t.ex. aktier, fonder, obligationer
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Inkomster (belopp efter skatt)

☐

Om du inte har kryssat i rutan ”inkomster saknas helt” ska du fylla i aktuella rader nedan. Ange datum för
utbetalning och bifoga specifikation eller utbetalningsbesked

Inkomster saknas helt


6|Nande

Utbetalt datum

A-kassa eller Alfa-kassa
Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning
Barnbidrag, flerbarnstillägg
Bostadsbidrag
Etableringsersättning
Lön
Pension, sjuk- eller aktivitetersersättning
Sjukpenning, rehabpenning , föräldrapenning
Studielån, studiebidrag
Underhållsstöd, barnpension
Övriga inkomster (livränta, efterlevandestöd,
överskjutandeskatt, avgångsvederlag etc.)

Medsökande

Utbetalt datum

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Ansökan om förmån hos annan myndighet eller organisation
Har du ansökt om någon förmån, ersättning, stöd eller bidrag från A-kassan, ALFA- kassan, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan eller annan
och väntar på att få beslut?
Sökande

☐

Nej

☐

Ja, jag väntar på beslut från

Medsökande

☐

Nej

☐

Ja, jag väntar på beslut från

Utbetalning önskas till

☐

☐

Senast registrerat konto hos socialtjänsten

Kontonummer
Personkonto, bankkonto, plusgiro

Övrig information

Medgivande
Socialtjänsten har enligt lag rätt att inhämta vissa uppgifter från andra myndigheter. Det gäller. Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och arbetslöshetskassorna.
Om socialtjänsten behöver ytterligare uppgifter kommer en socialsekreterare att kontakta dig för att få särskilt samtycke för detta.
Socialtjänsten registrerar uppgifter om dig och dina personliga förhållanden. Registreringen sker med stöd av lagen om behandling av personuppgifter
(PUL). Uppgifter kan även komma att lämnas ut till myndigheter om det är nödvändigt för att fullgöra en lagstadgad uppgiftsskyldighet. Dessa uppgifter
lämnas ut i den mån det inte möter hinder p.g.a. sekretess.
Försäkran och underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter som jag lämnat är sanningsenliga och fullständiga och förbinder mig att anmäla förändringar i lämnade uppgifter.

Datum

Sökandens underskrift

Datum

Medsökandens underskrift
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