
Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 
Månadsansökan - för dig som redan har ekonomiskt bistånd 

  Denna ansökan lämnas till Individ- och familjeomsorgen i Tingsryds kommun varje månad som du vill ansöka om ekonomiskt bistånd (utom 
januari månad - grön blankett). Det är viktigt att du fyller i blanketten noggrant och att du bifogar begärda handlingar. Din ansökan kommer inte 

att utredas förrän den är korrekt ifylld och samtliga begärda underlag inkommit till Individ- och familjeomsorgen.  

  

    

  Socialsekreterare   Identitet styrkt med ID-handling □ Ja    □ Nej   

  1. Personuppgifter                 

  Sökandes namn         Personnummer       

        

  Adress                 

      

  Postadress         Telefonnummer       

        

  E-post           Mobilnummer       

        

  Medsökandes namn       Personnummer       

        

  2. Jag/vi vill ansöka om:                 

  
Försörjningsstöd enligt riksnorm. 

Försörjningsstöd till övriga 
kostnader (bifoga faktura/kvitto) 

Övriga ekonomiskt bistånd (bifoga 

kvitto/receptspecifikation/kostnadsförslag/ 
remiss och övriga underlag) 

  

    

  □ RIKSNORM för 

____________________månad 

       
  

  
  

  

  □ Hyreskostnad:____________kr   □ Barnomsorgsavgift:_____________kr    

  I riksnormen ingår kostnader för □ Hushållsel:_______________kr    □ Läkarvård:_____________________kr      
   – livsmedel/förbrukningsvaror □ Hemförsäkring:___________kr □ Medicin:______________________kr      
   – kläder/skor □ Fack/a-kassa:_____________kr    □ Tandvård:_____________________kr    

   – hälsa/hygien □ Arbetsresor:______________kr  □ Glasögon:_____________________kr   

   – fritid/lek 
    □ Annat:_______________________kr   

   – telefon/TV-avgift       
        

  

  3. Har något förändrats sedan förra månaden?           

  Antalet hushållsmedlemmar   □ Nej □ Ja, hur:________________________________      

  Sysselsättning sökande  □ Nej □ Ja, hur:________________________________      

  Sysselsättning medsökande  □ Nej □ Ja, hur:________________________________      

  Ansökt förmån hos annan myndighet □ Nej □ Ja, hur:________________________________      

  Boendesituation    □ Nej □ Ja, hur:________________________________      

  Civilstånd   □ Nej □ Ja, hur:________________________________      

  Annat       □ Nej □ Ja, hur:________________________________      

 4. Kontouppgifter Utbetalning görs till konto som anges i kontoutdraget. (Om nej ange 

kontouppgifter för utbetalning nedan) □ Ja    □ Nej  

 Kontouppgifter sökande Bank:  

 Clearing nummer: Kontonummer:  

 Kontouppgifter medsökande Bank:  

 Clearing nummer: Kontonummer:  

           



  5. Jag har betalat:                   

  Föregående månads hyra   □ Ja □ Nej, varför:____________________________      

  Senaste fakturan för el  □ Ja □ Nej, varför:____________________________      

  Senaste fakturan för VA  □ Ja □ Nej, varför:____________________________      

  6. Inkomster de senaste två månaderna             

  (Bifoga kopior på inkomstspecifikationer och kontoutdrag. Saknas inkomst markera med 0)   

   
Inkomster sökande (belopp i kr) Inkomster medsökande (belopp i kronor)   

  Denna månad Förra månaden Denna månad Förra månaden   

  Lön efter skatt         
  

  Pension efter skatt         
  

  Sjukpenning         
  

  Föräldrapenning         
  

  Inkomst vid studier (CSN)         
  

  Barnbidrag         
  

  Bostadsbidrag/ Bostadstillägg         
  

  A-kassa/ALFA-kassa         
  

  AFA-ersättning         
  

  Etableringsersättning         
  

  
Aktivitetsersättning 

Sjukersättning 
        

  

  
Underhållsbidrag/stöd 

Barnpension 
        

  

  Inkomst från inneboende         
  

  Aktivitetsstöd         
  

  
Övriga inkomster (tex 

skatteåterbäring) 
        

  

  7. Samtycke                   

  
Socialtjänsten har enligt lag rätt att inhämta vissa uppgifter från andra myndigheter. Utöver detta kan det finnas behov av kontakt 
med myndigheter, vårdinrättningar och privata företag. För att handläggningen av din/er ansökan i behövs ditt samtycke.   

  

Jag/vi samtycker till att socialtjänsten för att utreda och pröva min/vår ansökan inhämtar de uppgifter som behövs hos nedan 
angivna myndigheter och organisationer:    

  
Arbetsförmedlingen □ Ja    □ Nej Transportstyrelsen 

 

□ Ja    □ Nej   

  
A-kassa/ALFA-kassa 

 

□ Ja    □ Nej Migrationsverket 
 

□ Ja    □ Nej   

  
CSN 

  

□ Ja    □ Nej Skatteverket 
 

□ Ja    □ Nej   

  
Inkassobolag 

 

□ Ja    □ Nej Sjukvården 
 

□ Ja    □ Nej   

  
Kronofogdemyndigheten □ Ja    □ Nej Kriminalvården 

 

□ Ja    □ Nej   

  
Pensionsmyndigheten □ Ja    □ Nej Hyresvärd 

 

□ Ja    □ Nej   

  
Försäkringskassan   □ Ja    □ Nej Annat:__________________ □ Ja    □ Nej   

  8. Bifogas med ansökan                 

  Till varje ansökan ska bifogas: kontoutdrag över den senaste månaden, lista över sökta arbeten, fakturor eller andra underlag 
som styrker de utgifter som ansökan gäller. Sjukdom ska styrkas med läkarintyg. Ny eller reviderad handlingsplan från 
Arbetsförmedlingen ska bifogas när det är aktuellt. 

  
    

    

  9. Underskrift                   

  Jag/vi försäkrar att lämnade uppgifter är sanningsenliga och korrekta och förbinder mig/oss att omgående anmäla till socialtjänsten 
förändringar i lämnade uppgifter som kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd.   

  Sökande namnteckning     Medsökandes namnteckning       

        

                         


