Ansökan ekonomiskt bistånd
Ansökan avser månad:
Handläggare

Inkom (fylls i av socialtjänsten)

1. Personuppgifter
Sökandes personnummer

Tilltalsnamn och efternamn

Medsökandes personnummer

Tilltalsnamn och efternamn

Telefonnummer:

Hemmavarande barn:

2. Bostad (bifoga kopia på hyreskontrakt, om inneboende finns bifoga
kontrakt)
Adress:

Hyresrätt

lägenhetsnummer:

Ja

Nej

Bostadsrätt

Antal personer med sin
dygnsvila i bostaden:

Månadshyra:

Lägenheten hyrs i 1:a hand

2:a hand

Ja

postnummer och postadress:

Nej

Inneboende Ja

Nej

Hyresvärd:

Finns inneboende Ja

Nej

3. Sysselsättning (bifoga anställningsbevis, läkarintyg, närvarorapport eller
dylikt)
Sökande
Bank:

Medsökande
Clearingnummer:

Kontonummer:

Finns fler bankkonton skall detta uppges.
4. Inkomster senaste månaden/ vid nybesök de senaste 3 månaderna. (även
inkomster från utlandet skall redovisas)
Inkomster saknas helt
Om du inte kryssat i ”inkomster saknas helt” skall du fylla i alla rader nedan.
Ange datum för utbetalningen och bifoga lönespecifikation eller utbetalningsbesked.
Om utbetalning saknas för en viss inkomstpost anges detta med X
Sökande
medsökande
barn
Lön
Bostadsbidrag
Barnbidrag

Sökande

medsökande

barn

Studiebidrag/CSN

Etableringsersättning
Underhållsbidrag/stöd
Föräldrapenning
Inkomst från inneboende
LMA-ersättning
Dagersättning
Sjukersättning
Sjukpenning
Aktivitetsstöd
Aktivitetsersättning

Annan inkomst:
försäljning/vinst/gåvor (ange vad
inkomsten innefattar)
5. Tillgångar (ange belopp och värde)
Tillgångar saknas

Tillgångar utomlands

Bil/MC/båt/
husvagn

Aktier/fonder/
obligationer osv

Bostadsrätt/fastighet

Bankmedel

Övrigt

6. Övrig information
Övrig information till handläggare (ex: planerad flytt, resa till utlandet eller inom Sverige etc).

7. Ansökan avser:
Försörjningsstöd
Livsföring i övrigt
Ange vilka:
Jag/vi godkänner uppgiftkontroll hos de aktörer enligt samtyckesblanketten
Jag/vi godkänner inte enligt samtyckesblanketten
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är sanningsenliga och förbinder mig att snarast
anmäla förändringar i lämnade uppgifter. Jag har tagit del av skriftlig information om
försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
Det bör observeras att inlämning av oriktiga/felaktiga uppgifter kan resultera i åtal för
bidragsbrott (Bidragsbrottslag 2007:612, 2§).

________
Datum

______________________
Sökandes namnteckning

_______________________
Medsökandes namnteckning

Postadress: Boxholm kommun Box 79 590 10 Boxholm. Besöksadress: Centrumgatan 6
Telefon 0142 895 00 Fax 0142 89680

