
 

 

  

 

Ansökan om ekonomiskt bistånd 
Återansökan 

 

Ansökan avser     Handläggare   

År: Månad:       
 

1. Personuppgifter 
Sökande/Medsökande 

Efternamn och förnamn, sökande Personnummer Telefonnummer 

Efternamn och förnamn, medsökande Personnummer E-postadress 

Bostadsadress, c/o adress Postnummer Ort 

Antal vuxna som bor i hushållet Antal barn som bor i hushållet Har ni minderåriga umgängesbarn? 

 NEJ  JA 

 

Har ni minderåriga umgängesbarn ska ni bifoga intyg på umgänget från boendeföräldern, där ska framgå barnets 

namn, ålder och datum för umgänge. 

 

2. Aktuell situation 

Sysselsättning (fyll i det som gäller er) 

Sökande    Medsökande 

 Arbete fr.o.m. - t.o.m.  Arbete fr.o.m. - t.o.m. 

 Studerande fr.o.m. - t.o.m.  Studerande fr.o.m. - t.o.m. 

 Arbetssökande fr.o.m. - t.o.m. 

 
Arbetsförmedlare: 
 

 Arbetssökande fr.o.m. - t.o.m. 

 
Arbetsförmedlare: 

 

 Arbetsmarknadsåtgärd/praktik fr.o.m. - t.o.m. 

 
Plats: 

 

 Arbetsmarknadsåtgärd/praktik fr.o.m. - t.o.m. 

 
Plats: 

 

 Sjukskriven fr.o.m. - t.o.m.  Sjukskriven fr.o.m. - t.o.m. 

 Föräldraledig fr.o.m. - t.o.m.  Föräldraledig fr.o.m. - t.o.m. 

 Övrigt, vad?  Övrigt, vad? 

 

Har din/er situation förändrats sedan förra ansökningstillfället (t.ex. arbetsförhållanden, personliga eller ekonomiska 

situation, etc.)?  NEJ  JA Om ja, beskriv hur: 

 

 

 

 

 

       VÄND  



3. Redovisning av inkomster och utgifter – bifoga specifikationer 
Redovisa inkomster och utgifter sedan senaste ansökningstillfället 

Inkomster Sökande Medsökande 

Lön efter skatt   

A-kassa/ALFA-kassa   

Aktivitetsstöd, pension, sjukersättning   

Sjukpenning, föräldrapenning   

Barnpension, underhållsstöd/ -bidrag   

Barnbidrag, studiebidrag   

Bostadsbidrag/ -tillägg   

Inkomst vid studier t.ex. studiestöd   

Etableringsersättning   

Privatpension, livränta t.ex. AMF   

Inneboendes hyresdel   

Hemmavarande barns inkomst   

Inkomst från utlandet   

Andra inkomster t.ex. skatteåterbäring   

 

Utgifter Sökande Medsökande 

Hyra, exkl.p-plats/garage   

Hushållsel   

Fackavgift/A-kasseavgift   

Arbetsresor   

Hemförsäkring   

Hyresgästförening   

Läkarvård   

Medicin inom högkostnadsskyddet   

Tandvård, akut   

Barnomsorg   

Övrigt   

 

4. Tillgångar – bifoga specifikationer 
 

Har du/ni några tillgångar  NEJ  JA. Fyll i nedan. 

 

Bankmedel, aktier, fonder i 
Sverige eller utlandet 

 NEJ  
 JA. Uppskattat värde _________ 

Bostadsrätt/villa i Sverige eller 
utlandet 

 NEJ 

 JA. Uppskattat värde _________ 

Bil 
 NEJ 

 JA. Uppskattat värde _________ 
Fritidshus i Sverige eller utlandet 

 NEJ 

JA. Uppskattat värde  _________ 

Båt, husvagn, mc 
 NEJ 

JA. Uppskattat värde  _________ 
Övriga tillgångar 

 NEJ 

 JA. Uppskattat värde _________ 

 

5. Försäkran och underskrift 
Jag försäkrar att de uppgifter som jag lämnat är sanningsenliga och fullständiga och förbinder mig att anmäla 

förändringar i lämnade uppgifter. 

 

Underskrift 

Datum och ort Datum och ort 

Namnteckning sökande Namnteckning medsökande 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 


