
  

 

ANSÖKAN OM EKONOMISKT BISTÅND 
Individ- och familjeomsorgens enhet för försörjningsstöd utreder ansökan om  

ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
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       Utbildning- och omsorgsförvaltningen 

Individ- och familjeomsorgen 

Försörjningsstöd 

Lillängsgatan 8 

Box 143 

814 30 Skutskär 

026- 832 10 

 

Socialsekreterare 

 

Ankomstdatum 

Fyll i ansökan så utförligt som möjligt- ofullständiga ansökningar kan inte utredas! 

Gifta och sammanboende par är försörjningsskyldiga gentemot varandra och ska ansöka om ekonomiskt bistånd 

gemensamt.  

 

ANSÖKAN AVSER 
Ansöker för första gången 

 Ja 

 

Återansökan 

 Ja 

 

Månad 

 

År 

Försörjningsstöd enligt riksnorm 

 

 Riksnorm 
- Livsmedel 

- Kläder/skor 

- Lek/fritid/barnförsäkring 

- Förbrukningsvaror 

- Hälsa/hygien 

- Telefon/dagstidning 

 

Försörjningsstöd till övriga 

kostnader 

(bifoga faktura och kvitto) 

 Hyra______________________kr 

 El_________________________kr 

 Hemförsäkring______________kr 

 Fackavgift/A-kassa___________kr 

 Arbetsresor_________________kr 
 

Övrigt ekonomiskt bistånd 

(bifoga faktura, kvitto, 

receptspecifikation) 

 Barnomsorg______________kr 

 Sjukvård_________________kr 

 Medicin_________________kr 

 Tandvård________________kr 

 Annat, ange vad___________kr 

 

PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER 
Sökandes för- och efternamn 

 

Medsökandes för- och efternamn 

Personnummer 

 

Personnummer 

Telefonnummer 

 

Telefonnummer 

E-postadress 

 

E-postadress 

 Svensk medborgare 

 Permanent uppehållstillstånd 

 Tillfälligt uppehållstillstånd 

 Annat, ange vad: 

 

 Svensk medborgare 

 Permanent uppehållstillstånd 

 Tillfälligt uppehållstillstånd 

 Annat, ange vad: 

 Gift  Partnerskap  Sammanboende  Ensamstående 

 Väntar anknytande make/maka  Väntar anknytande barn 

 God man  Förvaltare  Personligt ombud 
Namn 

 

Telefonnummer E-postadress 

 

 



2 (6) 

 

 

HEMMAVARANDE BARN 
Namn 

 

Personnummer Förskola/skola  Umgänge 

Antal dagar/mån: 

  
Namn 

 

Personnummer Förskola/skola  Umgänge 

Antal dagar/mån: 

 
Namn 

 

Personnummer Förskola/skola  Umgänge 

Antal dagar/mån: 

 
Namn 

 

Personnummer Förskola/skola  Umgänge 

Antal dagar/mån: 

 
Namn 

 

Personnummer Förskola/skola  Umgänge 

Antal dagar/mån: 

 
Namn 

 

Personnummer 

 

Förskola/skola  Umgänge 

Antal dagar/mån: 

 
Namn 

 

Personnummer Förskola/skola  Umgänge 

Antal dagar/mån: 

 

 

BOENDE 
Adress 

 

Lägenhetsnr. Postnr.  Ort 

 Hyresrätt 

 Andrahand 

 Inneboende 

 Bostadsrätt 

 Villa 

 Hos föräldrar 

 Tillfälligt boende 

 Bostadslös 

 Annat, ange vad: 

Antal rum i bostaden 

 

Antal boende i bostaden 

Hyresgäst på kontrakt 

 

Hyresvärd 

  

PROFESSIONELLT NÄTVERK 
Ex. Läkare, Psykiatri, BUP, LSS, 

Socialpsykiatri m.fl. 

Namn 

 

 

 

 

 

Telefon 

 

 

SYSSELSÄTTNING 

Sökande Medsökande 
Anställning 

 Tillsvidare 

 Tidsbegränsad 

Arbetsgivare: 

Anställning 

 Tillsvidare 

 Tidsbegränsad 

Arbetsgivare:  

 

Arbetssökande 

 Arbetssökande via Arbetsförmedlingen 

Handläggare: 

Datum för senaste kontakt:  

 

Arbetssökande 

 Arbetssökande via Arbetsförmedlingen 

Handläggare: 

Datum för senaste kontakt: 
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Studerande 

Typ av studier: 

 100  % 

 75    % 

 50    % 

 25    % 

Studerande 

Typ av studier: 

 100  % 

 75    % 

 50    % 

 25    % 

 

Sjukskriven 

Från och med: 

Till och med: 

 100  % 

 75    % 

 50    % 

 25    % 

Sjukskriven 

Från och med: 

Till och med: 

 100  % 

 75    % 

 50    % 

 25    % 

 

 Pensionär  Pensionär 

 Annat, ange vad: 

 

 Annat, ange vad: 

 

 

INKOMSTER 
Inkomster per månad efter skatt Sökande Medsökande 

A-Kassa/Alfa-kassa kr 

 

kr 

Aktivitetsersättning kr kr 

Aktivitetsstöd kr kr 

Barnbidrag kr kr 

Barnpension kr kr 

Bostadsbidrag kr kr 

Etableringsersättning kr kr 

Föräldrapenning kr kr 

Insättning- lån/gåvor/vinst/swish kr kr 

Livränta/AFA kr kr 

Lön kr kr 

Pension kr kr 

Sjukersättning kr  kr  

Sjukpenning kr kr 

Skatteåterbäring kr kr 

Studiemedel- lån, bidrag, tilläggslån kr kr 

Underhållsstöd kr kr 

Äldreförsörjningsstöd kr kr 

Övriga inkomster kr   kr 

 

Jag/vi godkänner att ersättningar från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Skatteverket, 

Pensionsmyndigheten, lön, a-kassa samt normöverskott från föregående ansökan, Swish inbetalningar och insättningar som 

erhållits kalendermånaden innan den månad jag/vi ansöker om räknas som en inkomst och kommer reducera mitt/vårt 

ekonomiska bistånd. 

 Ja 

 Nej 
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TILLGÅNGAR 
Sparade medel/tillgångar  Ja  Nej kr 

 

Aktier/fonder/obligationer  Ja   Nej kr 

 

Bil/MC/Båt/EU-moped  Ja  Nej Inköpsår Inköpspris Lån 

 

Bostadsrätt/fastighet/fritidsh

us 
 Ja  Nej Inköpsår Inköpspris Lån 

 

Tillgångar utanför Sverige  Ja  Nej Värde 

Annat ex. 

pensionsförsäkring 
 Ja  Nej Ange vad Värde 

 

 

ÖVRIG INFORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION OCH UNDERSKRIFT 
Jag/vi intygar att ovan lämnade uppgifter är sanningsenliga och att jag/vi förbinder mig/oss att anmäla förändringar kring 

lämnade uppgifter. Om oriktiga uppgifter lämnas kan jag/vi bli återbetalningsskyldiga och/eller bli polisanmälda med 

misstanke om bidragsbrott. 

 

Jag/vi är införstådda med att socialtjänsten i Älvkarleby kommun kan komma att begära handlingar från andra 

myndigheter och hyresvärdar såsom Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, 

Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Älvkarlebyhus i utredningssyfte av 

ditt/ert ekonomiska bistånd. 

 

Dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

Individ- och familjeomsorgen i Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter för att kunna utföra våra skyldigheter 

gentemot dig som medborgare. I det här fallet, utreda och fatta beslut om din rätt till ekonomiskt bistånd. Vanligtvis 

hämtar Individ- och familjeomsorgen i Älvkarleby kommun uppgifter direkt från dig som medborgare men i vissa fall 

kan vi ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från andra källor, exempelvis myndigheter som Skatteverkets 

register, eller andra privata och offentliga register. Individ- och familjeomsorgen i Älvkarleby kommun sparar endast de 

uppgifter som är nödvändiga för att kunna identifiera och handlägga ditt ärende samt de uppgifter som regleras i olika 

lagar, till exempel socialtjänstlagen. Det är endast de medarbetare i Älvkarleby kommun som behöver tillgång till 

personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter som har behörighet att ta del av dina personuppgifter. Vissa 

uppgifter kan enligt lag lämnas ut om det inte förekommer sekretess. Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är 

att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Det finns 

även andra lagar, exempelvis socialtjänstlagen och arkivlagen, som reglerar hur länge dina personuppgifter får lagras. 

Dina personuppgifter får exempelvis bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under en längre tid. 

Den som är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR är i ärenden om 

ekonomiskt bistånd är Utbildnings- och omsorgsnämnden i Älvkarleby kommun. Ytterligare information om GDPR 

finns på Älvkarleby kommuns hemsida, www.alvkarleby.se. 
Datum Ort Sökandes underskrift 

 

Datum Ort Medsökandes underskrift 

 

 

http://www.alvkarleby.se/

