
  

ANSÖKAN OM FORTSATT 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: 

………………… 

Barn (umgängesbarn sätt kryss): 

………………………………….  umgängesdagar/månad:……... 

Medsökandes för- och efternamn: 

…………………………………………. 

Personnummer: 

………………… 

………………………………….  umgängesdagar/månad:……... 

………………………………….  umgängesdagar/månad:……... 

 

   

Har din/er situation förändrats något sedan 

föregående ansökningstillfälle: 

 

 Nej, inga förändringar       Ja 

Följande förändringar: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

  

 
INKOMSTER Obs! Bifoga kopior på inkomstspecifikationer  

 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 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tillgångar Sökande Medsökande Barn 

Har ni ekonomiska tillgångar? 

ex. bil, bankmedel, fastighet, 

bostadsrätt etc. 

 Nej, tillgångar saknas 

 Ja, följande: 
………………………… 

………………………… 

 Nej, tillgångar saknas 

 Ja, följande: 
………………………… 

………………………… 

 Nej, tillgångar saknas 

 Ja, följande: 
………………………… 

………………………… 
 

 

Till ansökan bifogas: 

Sökande     Medsökande 

 Bankkontoutdrag 

 Förteckning över sökta arbeten 

 Kvitto hyresinbetalning  

 

Övriga kvitton och specifikationer: 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 
 

 Bankkontoutdrag 

 Förteckning över sökta arbeten 

 

 

Övriga kvitton och specifikationer: 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 
 

 

 

Övrigt av vikt för handläggningen av ansökan om fortsatt försörjningsstöd:  

 

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

 

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

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

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

 

 
Sökande Medsökande 

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

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

Nästa besökstid hos Arbetsförmedlingen: 

Handlingsplan upprättad datum: 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

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. 
 

 

Handläggande socialsekreterares anteckningar: 

 

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

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

 

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

 

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

 
 


