
 
 
 
 

Ansökan om försörjningsstöd 
 
 

 Personuppgifter  
Sökandes namn 
 

Personnummer 
 

Adress 
 

Telefonnummer 
 

Civilstånd Medborgarskap Typ av uppehållstillstånd och giltighets-
tid 
 

Medsökandes namn 
 

Personnummer 
 

Adress 
 

Telefonnummer 
 

Civilstånd Medborgarskap  Typ av uppehållstillstånd och giltighets-
tid 
 

 
 

Hemmavarande barn och/eller umgängesbarn 
Efternamn 
 

Förnamn 
 

Personnummer 
 

Efternamn 
 

Förnamn 
 

Personnummer 
 

Efternamn 
 

Förnamn 
 

Personnummer 
 

Efternamn 
 

Förnamn 
 

Personnummer 
 

Efternamn 
 

Förnamn 
 

Personnummer 
 

 

Finns det något övrigt kring barnen du vill berätta om som påverkar din/er ekonomi? 

 

 

 

 
 
 

 
 

 Vid frågor ring: 
0393- 67 86 89 

Telefontid: 
Vardagar 08:30-09:30 



 

Anledningen till att du söker försörjningsstöd 
Arbetslös (sedan när):  

Otillräcklig inkomst:  

Väntar första inkomst:  

Saknar barnomsorg:  

Annan orsak:  

Arbete/studier  sökande medsökande 

Skola/arbetsplats:  

Hel/deltid 
timmar/vecka: 

När började du? 

Hur ofta får du inkomst: 

När utbetalas nästa inkomst: 

Arbetslös  sökande medsökande 

Var arbetade du senast? 

Är du med i A-kassa?  Ja    Nej   Ja    Nej  
Vilken?  _________________________________________________________________________  
 
Sökt A-kassa/alfakassa?  Ja    Nej   Ja    Nej  

Din senaste kontakt med AF: 

Din arbetsförmedlare:  

Nästa besök på AF:  

Sjukskriven sökande medsökande 

Är du sjukskriven?  Ja    Nej   Ja    Nej  

Från och med:  

Sjukskrivande instans,  
t.ex. vårdcentral 

Barntillsyn 

Kommunal barntillsyn:  Ja    Nej       Kostnad/månad: _______________________ 
Var? 

Annan barntillsyn: 



Ekonomisk utredning Förmögenhet/tillgångar (avser sökande/medsökande/barn )  

Sparade pengar:          Annat sparande: 

Fritids- eller annan fastighet (beteckning):                        Taxeringsvärde: 

Bil (reg.nr):               Årsmodell:               Inköpsår:                  Värde: 

Husvagn (reg.nr):                  Årsmodell:                          Inköpsår:                  Värde: 

Båt (märke/modell):                                                          Inköpsår:                  Värde: 

Annan förmögenhet/tillgång: 

Bostad 
Villa eller hyrd bostad 

Villa (beteckning)             Bostadsrätt         Hyresrätt              Bor hos förälder        Inneboende 
                                                                                        

Om du äger en bostadsrätt, bostadens värde:                                      Inköpsår: 
 
Låneskuld, belopp:                                     Ränta:                                Amortering: 

Antal rum:  

Hyra (kall) Beräknad värmekostnad Bostadsbidrag 
 

Ev. hyresvärd: 

Antal personer i hushållet:  

Egen fastighet 
Fastighetsbeteckning: Antal rum:                                   Boendeyta (m²): 

Inköpsår:                                Låneskuld som belastar fastigheten, belopp: 
 
Ränta:                          Amortering:                          Senaste taxeringsvärde: 

Driftskostnader, t.ex. el, vatten, sopor, uppvärmning :  

Bostadsbidrag: 

Ev. inneboende: 

 

I vilken/vilka banker är du kund? 

Namn:                                                         Kontonr:    

Namn:                                                         Kontonr: 

Namn:                                                         Kontonr: 
 
 



 

Inkomster/mån efter skatt          sökande medsökande 

Lön efter skatt  

Aktivitetsstöd 

A-kassa 

Alfa-kassa 

Sjuk-/föräldrapenning 

Aktivitetsersättning/sjukersättning 

Rekryteringsbidrag 

Studiebidrag/studiemedel 

Underhållsstöd 

Bostadsbidrag 

Barnbidrag 

Livränta/AMF etc 

Annan inkomst (tex över- 
skjutande skatt, löneförmån …) 

 

Utgifter/månad                            sökande                              medsökande 

Hyra 

Arbetsresor 

Barnomsorgsavgift 

Fackföreningsavgift 

Hushållsel 

Medicin/läkarvård 

Hemförsäkring 

Övriga utgifter 

 

Till vad söker du försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd: 
 

Skulder: 
 

 

Beslut om utmätning: 
 
 



Har du/ni pågående kontakt med annan myndighet 
 Ja                  Nej 

Om ja - Var/vem har du/ni kontakt med?  

Bank och konto för eventuell utbetalning 
 

 

 
Försäkran, samtycke och underskrift 
Oriktiga uppgifter i ansökan kan leda till åtal för bedrägeri samt återbetalningsskyldighet av de belopp 
som erhållits med stöd av de oriktiga eller ofullständiga uppgifterna.  
 
Jag/vi intygar att lämnade uppgifter i ansökan är fullständiga och riktiga.  
 
Jag/vi försäkrar att om förhållandena förändras under den tid jag/vi uppbär försörjningsstöd, meddelas 
detta till arbetsmarknadsenheten omedelbart.  
 
Jag/vi samtycker till att kontroller görs hos försäkringskassan, skatteverket, arbetsförmedlingen, 
migrationsverket, kronofogden, CSN, pensionsmyndigheten, a-kassa, annan handläggare på 
arbetsmarknadsenheten, skola, arbetsgivare, hyresvärd och hos socialtjänsten i Vaggeryds kommun 
samt annan kommun om så bedöms nödvändigt för utredningens genomförande. Samtycket gäller 
informationsutbyte för att samordna de olika myndigheternas planering för mig/oss vad gäller vägen till 
arbete och/eller självförsörjning/samordna samhällets insatser för mig/oss. Samtycket gäller ett år. 
Detta samtycke är frivilligt och kan när som helst på min/vår begäran avbrytas. 
 
Jag/vi ger också mitt/vårt samtycke till att uppgifter om mig/oss kommer att lagras och bearbetas i 
dataregister av Vaggeryds kommun i enlighet med Dataskydds-förordningen (GDPR). För frågor eller 
information om databehandlingen kontakta GDPR-ansvarig i Vaggeryds kommun, tel 0370 67 80 00. 
 
Datum: ______________________________ 

Sökande: _____________________________________________________ 

Medsökande: __________________________________________________ 
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