Du kan följa ditt ärende eller ansökan
via malmo.se/mittforsorjningsstod
Logga in med e-legitimation eller
Mobilt BankID.

ANSÖKAN OM FORTSATT
EKONOMISKT BISTÅND
Ankomststämpel

Socialsekreterare

Personuppgifter
Förnamn och efternamn sökande 1

Personnummer

Förnamn och efternamn sökande 2

Personnummer

Bostadsadress

Postnr/ort

Telefonnummer sökande 1

Antal hemmavarande barn

Antal personer i bostaden

Telefonnummer sökande 2

Gift/registrerad partner

Ensamstående

Sambo

Vid ansökan hämtas personuppgifter in från kommuninvånarregistret.

Till vad söker du/ni hjälp? Styrk sökta utgifter med specifikationer.
Uppehälle

Läkarvård/medicin (högkostnadskort/receptspecifikationen)

Hyra för: .................................................................................................................................. månad

Arbetsresor/busskort

Elräkning

Räntekostnad för bostadslån

Avgift förskola/fritidshem

Hemförsäkring (ta med försäkringsbrev)

Bredband/internet

Hyresgästföreningen

Fackföreningsavgift

Umgängeskostnader

Övrigt (specificera):

Övriga upplysningar och eventuella förändringar sedan senaste ansökningstillfället.

Arbete/sysselsättning. Ange när du/ni påbörjar arbete eller utbildning och lämna in anställningsavtal eller
antagningsbesked. Vid sjukskrivning ska läkarintyg lämnas in.
Sökande 1

Sökande 2

Jag har heltidsarbete

Jag är sjukskriven

Jag har heltidsarbete

Jag är sjukskriven

Jag har deltidsarbete

Jag är föräldraledig

Jag har deltidsarbete

Jag är föräldraledig

Jag studerar

Jag är pensionär

Jag studerar

Jag är pensionär

Jag saknar arbete

Jag har arbetsmarknadsinsats

Jag saknar arbete

Jag har arbetsmarknadsinsats

Redogör nedan för vad du/ni har gjort för att bidra till din/er försörjning, till exempel kontakt med
Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsavdelningen (före detta Jobb Malmö), sjukvården eller annat.
Bifoga lista över sökta arbeten om det ingår i din planering.

Inkomster i Sverige och/eller annat land. Bifoga kopior på inkomstspecifikationer. Saknas inkomst markerar
du/ni med nollor.
Sökande 1
belopp netto

Sökande 1
datum

Sökande 2
belopp netto

Sökande 2
datum

Belopp:		

Datum:

Lön (specificera)
Sjukpenning/föräldrapenning
Pension (svensk och/eller utländsk)
Sjukersättning/aktivitetsersättning
Barnbidrag/studiebidrag
Underhållsstöd/utfyllnadsbidrag
Bostadsbidrag/bostadstillägg
A-kassa/Alfa-kassa
Aktivitetsstöd
Barnpension
Vårdbidrag
Inkomst vid studier
Etableringsersättning
Privatpension/livränta (specificera)
Annan inkomst – skatteåterbäring,
arv, vinst, etc. (specificera)
Ungdoms inkomst vid arbete – ferie eller annat extraarbete (specificera).
Namn och personnummer:

Har du/ni ekonomiska tillgångar, till exempel bil, barns sparade medel, övriga bankmedel,
bostadsrätt/fastighet, etc., i Sverige eller annat land? Uppgifter som styrker värdet ska bifogas.

■

Ja

■

Nej

Vad
Värde

Inköpsdatum

Information
Dina/era uppgifter hanteras i enlighet med lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och i
enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om hur Malmö stad behandlar personuppgifter och dina
rättigheter finns på Malmö stads webbplats: malmo.se/personuppgifter
I samband med din/er ansökan om ekonomiskt bistånd kan vissa uppgifter vid behov hämtas in från Försäkringskassan, Skatteverket, Centrala studiestödsnämnden (CSN), arbetslöshetskassan, Arbetsförmedlingen och
Pensionsmyndigheten.
Var noggrann när du/ni fyller i din/er ansökan om ekonomiskt bistånd. Lämnar du/ni fel uppgifter eller låter bli
att anmäla ändrade förhållanden kan du/ni göra dig/er skyldig till bidragsbrott, vilket kan komma att polisanmälas. Rådgör med din/er socialsekreterare om du/ni är osäker på vilka uppgifter du/ni ska lämna.
Socialtjänsten har även skyldighet att anmäla till polis- eller åklagarmyndighet, om man i sin verksamhet får
kännedom om bidragsbrott mot Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN),
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna.
Socialtjänsten kan hämta in upplysningar om dig/er från allmänt tillgängliga sidor på internet. Om socialtjänsten
samlat in uppgifter som bedöms vara relevanta kommer du/ni få möjlighet att kommentera uppgifterna innan
beslut fattas.
Jag/vi försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga:
Ort

Namnteckning sökande 1

Datum

Namnteckning sökande 2

