ÅTERKOMMANDE ANSÖKAN
Individ och familjeomsorgen
ifo@arjeplog.se
0961‐141 29
Förnamn och efternamn på sökande

Person nummer

Förnamn och efternamn på medsökande

Person nummer

Telefon nummer

Mail adress

Barn som bor hemma/inneboende
Namn

Person nummer

Vad söker du ekonomiskt bistånd för
Försörjningsstöd enligt riksnorm för
___________________månad

Övriga kostnader
Hyra_____________
El _____________
Hemförsäkring____________
Fackavgift/A‐Kassa__________

Arbetsresor______________
Ansöker du om andra kostnader än de som beskrivs ovan, bifoga högkostnadskort och/eller
receptspecifikation om det gäller medicin/läkarkostnader;

ÅTERKOMMANDE ANSÖKAN
Förändringar sedan senaste ansökan
Har du fått förändringar avseende din sysselsättning, eller ersättning från annan myndighet?

Har du bytt boende?

Försäkran & Underskrift





Datum

Jag medger att lämnade uppgifter om mina förhållanden får kontrolleras.
Jag är medveten om min skyldighet att anmäla förhållanden som kan påverka
beräkningen av eller rätten till ekonomiskt bistånd. Även andra förändringar,
t.ex. om du har blivit sambo, ändringar i inkomster etc.
Jag försäkrar på heder och samvete att min ansökan är riktig och sanningsenlig.

Sökandes namnteckning

Medsökandes namnteckning

ÅTERKOMMANDE ANSÖKAN

Viktig information till dig som söker ekonomiskt bistånd
Läs igenom nedanstående information om vad du/ ni är skyldiga att informera handläggarna om.

Inkomster

Alla inkomster ska tas med i ansökan, oavsett varifrån de
kommer, och de ska styrkas med handlingar. Det gäller alla
medlemmar i familjen, barn som vuxna.

Tillgångar

Alla tillgångar ska redovisas i ansökan. Som tillgångar räknas bland
annat bankmedel, fastighet, guld, smycken, fonder, aktier samt innehav
av bil, skoter, motorcykel, båt och husvagn med mera.

Boende

Det ska alltid redovisas hur många som bor i bostaden. Det ska
framgå om den sökande är ensamstående, gift eller
sammanboende. Gifta eller sammanboende ska söka gemensamt.

Förändringar

Alla ändrade förhållanden som kan påverka den sökandes
ekonomi ska alltid meddelas till handläggaren. Det kan gälla
ändrade familjeförhållanden eller ekonomiska förhållanden.

Vistelse

Som regel har den sökande inte rätt till bistånd om personen inte vistas i
kommunen. Handläggare ska meddelas om den sökande vistas
utomlands eller i en annan kommun.

Arbetsvillkor

Den sökande ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Om dessa villkor
inte uppfylls riskerar den arbetslöse att få avslag på sin ansökan. Vid
sjukdom styrks detta med läkarintyg.

ÅTERKOMMANDE ANSÖKAN
Tandvård/ glasögon
behandling påbörjas.

Den sökande ska lämna in ett kostnadsförslag och invänta besked innan

Ersättning

I första hand ska den sökande ansöka om andra ersättningar som
personen har möjlighet att få innan den sökande har rätt till
ekonomiskt bistånd eftersom dessa räknas som inkomster.

Socialtjänsten kan hämta in uppgifter
från berörda myndigheter (CSN, A-kassa, Försäkringskassa för att kontrollera dina ersättningar
från dem, Arbetsförmedlingen för att få bekräftelse på att du är inskriven och aktivt
arbetssökande, Bilregistret för att kontrollera om du äger motorfordon) för komplettering till
och kontroll av de uppgifter som den sökande har lämnat i ansökan.
Om oriktiga uppgifter lämnas i ansökan
eller om förändringar som rör den ekonomiska situationen inte meddelas riskerar den sökande att
åtalas för bidragsbrott eller återbetalning av beviljat bistånd. Vid misstankar om bidragsbrott är
Socialtjänsten skyldig att anmäla det till polisen.
För att din ansökan ska kunna behandlas
måste den vara fullständigt ifylld och underskriven. Nödvändiga handlingar måste skickas med
ansökan eller tas med vid besök. Kontoutdrag ska lämnas på begäran. Vid besök, ta med
legitimation.

