Socialkontoret
Vindelns kommun

ANSÖKAN OM BISTÅND
Försörjningsstöd/ek.bistånd

922 81 Vindeln
Besök/ankomst:

Kl:

Handläggare:

När Du/Ni fyller i ansökan är det viktigt att alla uppgifter som

passar på Din/Er situation fylls i korrekt. En fullständig
ansökan gör att beslut kan fattas snabbare. Samtliga
kolumner under "EKONOMISK SAMMANFATTNING" skall
vara ifyllda. Saknas inkomst eller bidrag markera med noll

TILL VAD SÖKER DU/NI HJÄLP?
månad

Försörjningsstöd enl. riksnorm
Övrigt

PERSONUPPGIFTER

Legitimation uppvisat

Känd

Sökandens efternamn och förnamn

Personnummer

Gift

Sambo

Ensamst

Maka/make/sammanboendes efternamn
och förnamn:

Personnummer

Gift

Sambo

Ensamst

Sökandens bostadsadress

Tel.nr. Bostad

Medborgarskap sökande

Postadress

Tel.nr. arbete

Medborgare medsökande

Personnummer

Ev. skola/arbete

Personnummer

Ev skola/arbete

HEMMAVARANDE BARN 0-17 ÅR
Namn

ÖVRIGA HUSHÅLLSMEDLEMMAR 18 år -Namn

BOSTAD
Inneboende
Bor hos föräldrar
Egen hyreslägenhet med kontrakt
Egen bostadsrättslägenhet
Egen fastighet
I andra hand
På annat sätt
Har ni bostadsbidrag
Nej

Antal rum

Antal personer i bostaden

Hyresvärdens namn

Vem står för hyreskontraktet

Datum för ansökan om bostadsbidrag

Ja
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ARBETE (sökande)

ARBETE (medsökande)

Nuvarande arbetsgivare

Nuvarande arbetsgivare

Befattning/anställd som

Befattning/anställd som

Anställningsdatum

heltid

deltid

Antal timmar/vecka

Månadslön

Senaste utbetaln.datum

14-dagars lön
Timlön
Nästa utbetaln.datum

Veckolön

Anställningsdatum

heltid

Antal timmar/vecka

Månadslön

Veckolön

14-dagarslön

Timlön

Senaste utbetaln.datum

deltid

Nästa utbetaln.datum

ARBETSLÖS (sökande)

ARBETSLÖS (medsökande)

Senaste arbetsgivare

Senaste arbetsgivare

Senaste anställning som

Senaste anställning som

Arbetslös fr o m

Datum för slutlön (inkl sem.ersättn)

Arbetslös fr o m

Datum för slutlön(inkl sem.ersättn)

Anmäld på AF/AMI

Handläggare på AF/AMI

Anmäld på AF/AMI

Handläggare på AF/AMI

Datum för senaste besök på AF/AMI

Datum för senaste besök på AF/AMI

Datum för nästa besök på AF/AMI

Medlem i A-kassa

Datum för nästa besök på AF/AMI

Senaste utbet

Nästa utbet

Medlem i A-kassa
Ja

Senaste utbet

Tel.nr

A-kassans namn och ev avd.nr

Berättigad till ALFA (Kas)

Utbetalas av

Berättigad till ALFA (Kas)

Ja

Alfa-kassa

Nej

Ja

Tel.nr
Utbetalas av

Nej

Alfa-kassa

A-kassan

Senaste utbet datum

Nästa utbet datum

A-kassa

Senaste utbet datum

Nästa utbet datum

STUDERANDE (sökande)

STUDERANDE (medsökande)

Studerar vid

Studerar vid

Har börjat/datum

Beräknas vara klar/datum

Nästa utbet

Nej

Ja
Nej
A-kassans namn och ev avd.nr

Har börjat/datum

Beräknas vara klar/datum

Studierna finansieras genom

Studierna finansieras genom

Datum för ansökan studielån/särskilt vuxenstudiestöd

Datum för ansökan studielån/särskilt vuxenstudiestöd

Beviljat

Beviljat

Ja

Nej

Senaste utbet datum

Väntar besked

Nästa utbet datum

Övrigt

Nej

Väntar besked

Nästa utbet datum

Övrigt

Studerar Du svenska?
Nej!

Ja

Senaste utbet datum

Ja! Bifogar min närvarorapport

Studerar Du svenska?
Nej!

Ja! Bifogar min närvarorapport
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sök
medsök
Föräldraledig
sök
medsök
Pension/sjukbidr sök
medsök
Barnpension
sök
medsök
Handikappers
sök
medsök
Vårdbidrag
sök
medsök
Försäkringskassans namn
Övriga inkomster sök
medsök

Var vänlig svara ja eller nej på samtliga frågor nedan!
Från
Till
Förväntad nästa utbetalning

Sjukskriven

EGET FÖRETAG Har
haft eget företag Innehar
eget företag idag
Företagets namn:

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Från

Till

Förväntad nästa utbetalning

Från

Till

Förväntad nästa utbetalning

Från

Till

Förväntad nästa utbetalning

Från

Till

Förväntad nästa utbetalning

Från

Till

Förväntad nästa utbetalning
Tel nr

Ja

Nej

Ja

Nej

Var vänlig svara ja eller nej på samtliga frågor nedan!
Bankmedel
Bil/Mc/snöskoter

Nej

Ja

Belopp

Nej

Ja

Märke

Båt
Aktie/obl/fonder

Nej

Ja

Nej

Ja

Inköpsår
Värde

Husvagn

Nej

Ja

Märke

Bostadsrätt
Fastighet
Annat

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Inköpsår
Inköpsår
Vad

UTGIFTER PER

Bank
Årsmodell

Inköpsdatum Inköpspris

Inköpspris
Inköpsdatum Inköpspris
Årsmodell

Inköpsdatum Inköpspris

Inköpspris
Taxeringsvärde
Värde

OBS! kvitton skall bifogas!

Bruttohyra

Per månad/kr

Läkarvård

Kr

Hushållsel

Kronor

Fackföreningsavgift

Per månad/kr

Arbetsresor

Per månad/kr

Övriga driftskostnader, barnoms.avg, hemförsäkring
Banklån (fastighetslån särskild bilaga)

Hela skulden

Per månad/kr

Ränta kr

Övriga skulder
Övriga utgifter
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EKONOMISK SAMMANFATTNING, sista månaden (vid nybesök, 3 sista månaderna
Månad
Saknas inkomst, skriv 0 i
respektive kolumn
Nettolön
sökande
(efter skatt)
medsök
Nettolön
(hemmavarande barn)
Sjukpenning/föräldrasökande
penning
medsök
Barnbidrag/studiebidrag
Underhållsstöd
Bostadsbidrag
Arbetslöshetskassa/
sökande
ALFA (Kas)
medsök
Pension/sjukbidrag
sökande
barnpension
medsök
Utbildningsbidrag
sökande
medsök
Studiemedel,
sökande
studielån
medsök
Särskilt vuxenstudiesökande
stöd
medsök
Andra inkomster
sökande
medsök

Datum

Månad
Kronor

Datum

Månad
Kronor

Datum

Kronor

KOMPLETTERANDE HANDLINGAR
De uppgifter som rör Dina/Era ekonomiska förhållanden, inkomster och utgifter, måste kunna styrkas.
Vi vill t.ex se löne/hyresspecifikationer, kvitto på att hyra, barnomsorg är betald mm.

FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT
Om Ni har fått socialbidrag genom att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter kan Ni bli återbetalningsskyldig samt åtalas för bedrägeri. Om Ni har fått en felaktig utbetalning kan socialnämnden
återkräva det som har betalats ut för mycket. Härmed försäkras på heder och samvete att uppgifterna
i ansökan är korrekta och sanningsenliga.
De uppgifter som ligger till grund för beslut i Ert ärende kommer att sammanställas och dokumenteras
i Socialförvaltningns dataregistreringsprogram. Ni har rätt att ta del av uppgifterna.
Jag/vi har tagit del av och förstått ovanstånde
Informerad av soc.sekr/utredn.ass, sign/datum
Sign sökande:
Sign medsök:
Jag tillåter att uppgifterna i min ansökan kontrolleras av socialtjänsten (hos FK, AF, a-kassa, skattemyndighet
bilregister, CSN, motsvarande utländska myndigheter, kronofogdemyndigheten

Både sökande och medsökande måste skriva under ansökan.
Ort

Namnteckning, sökande

Datum

Namnteckning (maka, make, sammanboende)

Övriga upplysningar
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Socialkontoret
Vindelns Kommun
922 81 Vindeln

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Alla som vistas i kommunen och som inte kan tillgodose
sina behov på annat sätt har rätt till bistånd för sin
försörjning (försörjningsstöd) och livsföring i övrigt.
Försörjningsstödet är behovsprövat och utbetalas av
socialnämnden.
Vad krävs?
Vi kräver att Du gör vad du kan för att själv försörja dig
eller lösa tillfälliga ekonomiska problem.
Om du är arbetslös ska du kunna visa att du aktivt söker
arbete. En aktuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen
ska uppvisas.
Du måste söka övriga bidrag/ersättningar som du kan ha rätt
till, t ex A-kassa, alfa, bostadsbidrag eller annat.
När du söker försörjningsstöd ska du styrka dina inkomster
och utgifter. Du ska kunna legitimera dig samt uppvisa
skattsedel och kopia på senaste självdeklaration.
Hur mycket kan jag få?
Enligt Socialtjänstlagen har alla rätt att leva på en skälig
levnadsnivå. Vad som är skälig levnadsnivå beräknas av
riksnormen. Vilket belopp som blir aktuellt bestäms av
familjens storlek. Från normbeloppet drar vi ifrån inkomster
efter skatt, t ex










A-kassa / Alfa
Barnbidrag / Underhållsstöd / Bostadsbidrag
Föräldrapenning / Sjukersättning /
Aktivitetsersättning / Pension
Lön / Arvode
Livränta / Försäkring
Skatteåterbäring
Studiestöd av olika slag
Vårdbidrag
AFA / SPV / KPA – ersättning

OBS! Banktillgodohavanden, aktier eller obligationer skall
redovisas. Gäller även fasta värden som t ex fastighet,
lägenhet, fritidshus, bil, skoter eller liknande.
Ändrade inkomster
Alla ändringar i dina inkomster skall meddelas till
handläggaren under den tid du får försörjningsstöd. Lämnar
du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan du bli
återbetalningsskyldig samt riskerar åtal för bedrägeri.
Vad ska försörjningsstödet räcka till?
Försörjningsstödet ska räcka till skäliga kostnader för:
livsmedel kläder och skor
förbrukningsvaror
lek och fritid
hälsa och hygien dagstidning
telefon TV-avgiftboende
hushållselarbetsresor
hemförsäkring
fackföreningsavgift

Vi kan ställa krav på att du deltar i praktik
Vi kan begära att du deltar i praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet för att få försörjningsstöd.
Vi ställer krav på att du deltar i praktik om du inte kunnat
ordna arbete eller någon lämplig arbetsmarknadsåtgärd och
1. inte har fyllt 25 år
2. har fyllt 25 år men av särskilda skäl är i behov av
kompetenshöjande insatser
3. går en utbildning som är finansierad men under
studieuppehåll behöver försörjningsstöd
Återbetalning
Vi kan kräva att du betalar tillbaka försörjningsstödet. Till
exempel då försörjningsstödet utbetalts:

när inkomst är försenad (förskott på förmån)

till den som av förhållanden han inte kunnat råda
över ej kan förfoga över sina tillgångar

under villkor om återbetalning

på grund av ofullständiga eller oriktiga uppgifter

med felaktigt (för stort) belopp

till den som är indragen i arbetskonflikt
Handläggningstid
När korrekt ifylld ansökan har inkommit till socialkontoret
kan det dröja upp till 7-10 dagar innan beslut fattas och
eventuellt bistånd utbetalas.
Samtycke till uppgiftskontroll
Eftersom försörjningsstödet är behovsprövat måste en
utredning göras kring ditt behov av stöd. Med din
underskrift på ansökan godkänner du att kontroll görs hos
de myndigheter och register som anges på blanketten.
Du kan överklaga
Om du fått ett avslag på din ansökan kan du överklaga
beslutet. Information om detta får du av handläggaren.
Behandling av personuppgifter
Socialkontoret använder datorstöd/informationsteknik för
behandling av personuppgifter. De uppgifter som behandlas
är namn, personnummer och adress, utredningar och beslut i
sociala ärenden, journalanteckningar, inkomstuppgifter samt
uppgifter om hälsa om det behövs för utredning eller
vårdändamål.
Sekretess, tystnadsplikt
Du skyddas av sekretesslagen när du pratar med oss. Det
betyder att personalen har tystnadsplikt och att de uppgifter
du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får
lämnas ut till obehöriga.
Andra former av bistånd
Rätten till bistånd från kommunen gäller inte bara
försörjningsstöd. Det kan röra sig om olika stöd – eller
behandlingsinsatser eller andra former av social service, t ex
ekonomisk rådgivning, hemvård, kontaktperson eller
vistelse i behandlingshem.

Förutom till ovanstående kan försörjningsstöd i särskilda
fall beviljas för barnomsorgskostnad, glasögon, tandvård,
läkarvård, medicin, möbler mm om det finns skäl för det.
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Vindelns kommun
Socialförvaltningen

Ansökan – Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga
försörjningssvårigheter. När du ansöker om försörjningsstöd gör socialtjänsten en individuell
prövning av behoven och vilka möjligheter som finns att tillgodose dem. Förutsättningen för
att få försörjningsstöd är att du inte kan försörja dig själv eller kan få dina behov
tillgodosedda på något annat sätt. Försörjningsstöd är ett bidrag med villkor.
För att ha rätt till försörjningsstöd måste du själv försöka bidra till din försörjning. Det
betyder att du måste utnyttja alla de möjligheter som står till buds innan du kan ha rätt till
försörjningsstöd. Detta innebär att du i första hand ska använda dig av de ersättningar som
du kan få av samhällets andra bidragssystem, till exempel bostadsbidrag, barnbidrag,
underhållsstöd, pension, sjukpenning med mera. Principen är även att du inte har rätt till
försörjningsstöd om du har pengar på banken eller har andra tillgångar som lätt kan säljas.
För att uppbära försörjningsstöd måste du även stå till arbetsmarknadens förfogande och
acceptera anvisat arbete eller arbetsmarknadsåtgärd. Kan du inte stå till arbetsmarknadens
förfogande till följd av sjukdom måste detta vara styrkt av läkarintyg. För mer information
angående rättigheter och skyldigheter, se informationsbladet ”Information om
försörjningsstöd”.

När du ansöker om försörjningsstöd skall följande handlingar uppvisas vid besök eller skickas
med ansökan:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ifylld ansökningsblankett
Legitimation vid nyansökan/besök
Hyresavi, samt hyreskontrakt.
Samtliga inkomstbesked för de senaste tre månaderna. Gäller även bidrag.
Utbetalningsavier för pension, sjukpenning, föräldrapenning,
underhållsstöd/underhållsbidrag, bostadsbidrag/bostadstillägg, skatteåterbäring och
studiestöd, besked om arbetslöshetsersättning
Senaste deklarationen från skattemyndigheten
Uppgifter om andra kapitaltillgångar som kan säljas
Ekonomisk översikt från bank samt tillfälligt kontoutdrag från bank för de senaste tre
månaderna
Individuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du är arbetslös.
Läkarintyg om du är sjukskriven.
Registreringsbevis/avregistreringsbevis av företag (gäller dig som är egen företagare).
Påskriven checklista
Om arbetssökande – lista över sökta arbeten (minst 7 st)
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Vindelns kommun
Socialförvaltningen

LISTA ÖVER SÖKTA JOBB

NAMN:

TITEL:

FÖRETAGETS NAMN:

PERSONNUMMER:
SISTA ANSÖKNINGSDAG:

KONTAKTPERSON:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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