
  

ANSÖKAN OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD 
Uppgifterna registreras i socialtjänstens register 

Ansökningsblanketten ifylles fullständigt OBS! Glöm inte att underteckna ansökan!            Individ- och familjeomsorgen 
 

 

Handläggare: Ansökan gäller: 

__________________ månad 

Ankomstdatum: 

___________________ 
 

Ansökan avser: 

 Försörjningsstöd till hyra och uppehälle enligt norm. Hyreskostnad: …………….. kr/mån      Fackavgift: ………/…….. kr      
 

 Hemförsäkring: …………….. kr/mån        Barnomsorgsavgift: …………….. kr            Arbetsresor/studier: ………/…….. kr 
 

 Annat, specificera: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Personuppgifter 

Sökandes för- och efternamn: 

……………………………………………………………….. 

Personnummer: 

…………………………… 

 

 gift    ogift    sambo 

Medsökandes för- och efternamn: 

……………………………………………………………….. 

Personnummer: 

…………………………… 

 reg.partner  änkling/änka 

Barn:                                                       Personnummer: 

………………………….…………….  ……………………. 

………………………….…………….  ……………………. 

………………………….…………….  ……………………. 

………………………….…………….  ……………………. 

Umgängesbarn, sätt kryss: 

 umgängesdagar/månad:……... 

 umgängesdagar/månad:……... 

 umgängesdagar/månad:……... 

 umgängesdagar/månad:……... 

 
UMGÄNGESBARN 

Ett intyg från den andra vårdnads-

havaren ang. avtalad umgängestid 

(dvs. antal umgängesdagar/mån) 

bifogas ansökan. Intyget skall 

innehålla namn, adress och tel. till 

den andra vårdnadshavaren. 

Intyget skall vara underskrivet av 

den andra vårdnadshavaren.  
 

Bostadsadress:                                                           Postnr & Postort:                                               Hemtelefon: 
 

…………………………………………………         ……………………………………………...    …………………………………. 

Mobiltelefon:                                                             E-mail adress: 

 

………………………………………………….        …………………………………………………………………………….. 
 

Sysselsättning/sjukskrivning 
 

Sökande 

 

Medsökande 

Arbete/studier:  heltid                       deltid…….% 

Arbetsgivare/skola: 

……………………………………… 

 heltid                       deltid…….% 

Arbetsgivare/skola: 

……………………………………… 

Sjukskrivning: fr o m                                 t o m 

…………………………………….... 

fr o m                                  t o m 

…………………………………….... 

Om du är arbetslös: 

Arbetslös sedan (dag, månad & år): 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

Senaste besök på Arbetsförmedlingen: ……………………………………… ……………………………………… 

Arbetsförmedlarens namn: ……………………………………… ……………………………………… 

Nästa besökstid hos Arbetsförmedlingen: ……………………………………… ……………………………………… 

Är du med i A-kassa, vilken: ……………………………………… ……………………………………… 

Handlingsplan upprättad datum: ……………………………………… ……………………………………… 

 

Tillgångar Sökande Medsökande Barn 

Bankmedel: ……………………………. ……………………………. ……………………………. 

Övrigt: aktier, obligationer m.m. ………………………......... ………………………......... ………………………......... 

Innehav av:  Bil                       Fritidshus 

 Båt                      Husvagn 

 Annan fastighet  Övrigt 

 Bil                       Fritidshus 

 Båt                      Husvagn 

 Annan fastighet  Övrigt 

 Bil                       Fritidshus 

 Båt                      Husvagn 

 Annan fastighet  Övrigt 

Värde: Kronor: ……………………. Kronor: ……………………. Kronor: ……………………. 

  Tillgångar saknas  Tillgångar saknas  Tillgångar saknas 
 



  

 

INKOMSTER Obs! Bifoga kopior på inkomstspecifikationer samt bankkontoutdrag för de 3 senaste månaderna. 
 

 Sökande, utbetalt belopp Utbet. datum Medsökande, utbetalt belopp Utbet. datum 

Lön 

 

    

Sjukpenning/ 

Föräldrapenning 

    

Pension/Livränta 

 

    

Sjukersättning/ 

Aktivitetsersättning 

    

Aktivitetsstöd 

 

    

Bostadsbidrag 

 

    

Barnbidrag/ 

Flerbarnstillägg 

    

Underhållsstöd 

 

    

A-kassa/ALFA 

 

    

Studiebidrag 

 

    

Inkomst vid studier 

 

    

Barnpension 

 

    

Övriga inkomster 

 

    

 

Boendet:     

 Villa       Bostadsrätt  Hyreslägenhet   Inneboende Eget hyreskontrakt:        Ja           Nej 

   
 

Vid nej, vem står för kontraktet: …………………………. 

Bostadsyta:  

……………………… kvm 

Antal rum: 

...………….. st 

Antal boende i bostaden: 

….…………………..... st 

Månadshyra: 

……………....….. kr 

Bostadsbidrag:  

…………….….. kr 

     

Taxeringsvärde egen fastighet:             Räntebidrag:        Räntekostnad/år: Amortering/år: Kvarvarande skuld/lån: 

…………………….……..kr     .…………..kr ………………..kr ………………..kr ………………..kr 

Antal km mellan bostad och arbetsplats/studieort:……………………..km 

 

Övrigt av vikt för handläggningen av ansökan om försörjningsstöd:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bank: ………………………………………………  Clearingnr: ……………  Kontonummer: …………………………………… 
 

 

FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT 

Jag/Vi försäkrar att samtliga lämnade uppgifter är sanningsenliga och fullständiga, samt förbinder mig/oss att omgående anmäla 

förändringar i lämnade uppgifter. Jag/Vi godkänner uppgiftskontroll hos Försäkringskassa, Arbetsförmedling,  

A-kassa, arbetsgivare, CSN, bilregister samt hos hyresvärd, skattemyndighet och kronofogdemyndighet, umgängesbarns vårdnadshavare 

m. fl. 

 

 

…………………………………… 

Ort och Datum 

 

 

………………………………………………... 

Sökandes namnteckning 

 

 

…………………………………………… 

Medsökandes namnteckning 

   

 

Utbetalning av försörjningsstöd sker som regel till sökandes bankkonto eller per bankgiro/postgiro. 


