
Ansökan om ekonomiskt bistånd

Du har i första hand ett eget ansvar för din 
 ekonomi och att reda upp din situation.  
Detta innebär att du måste göra allt du kan för att 
snarast möjligt klara din  ekonomiska situation själv. 
Har du prövat alla möjlig heter att själv lösa din 
situation kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd är en tillfällig hjälp till dess att 
du kan  försörja dig själv och prövas månadsvis.

För att din ansökan ska kunna behandlas måste 
den vara full ständigt ifylld och underskriven.

1. Personuppgifter
Gifta och sammanboende ska lämna en gemensam ansökan eftersom båda är försörjningsskyldiga gentemot varandra.

SÖKANDE
Personnummer Efternamn och förnamn

Telefonnummer E-post

Medborgarskap God man/Förvaltare/Kontaktperson

Sammanboende

 Ja  Nej
Civilstånd

 Ensamstående  Gift  Registrerad partner  Annat ...................................
Tolkbehov

 Ja  Nej
Språk

MEDSÖKANDE
Personnummer Efternamn och förnamn

Telefonnummer E-post

Medborgarskap God man/Förvaltare/Kontaktperson

Sammanboende

 Ja  Nej
Civilstånd

 Ensamstående  Gift  Registrerad partner  Annat ...................................
Tolkbehov

 Ja  Nej
Språk

Ankomststämpel

ANSÖKAN AVSER

År:  Månad:

Handläggare:

 Ej sökt senaste tre månaderna

ID-kontroll
Sökande Medsökande

 ID uppvisad  ID uppvisad

 Känd  Känd

Sign: Sign:



2. Barn

Barnets 
personnummer Efternamn och förnamn

Barnet 
går i 
skola/ 
förskola

Barnet 
bor alltid 
hos mig

Barnet 
bor växel - 
vis hos 
 föräldrarna

Barnet 
bor inte  
hos mig

Barnet 
är ett 
umgänges-
barn

Antal 
 dagar med 
umgänge/
månad

3. Boende
Du ska bo och vistas i Eskilstuna kommun samt vara folkbokförd på den adress där du bor. 
I ansökan ska du uppge de personer som är boende och är folkbokförda på adressen.

Bostadsadress Lägenhetsnr Postnummer Ort

 Hyresrätt  Bostadsrätt  Andrahandskontrakt  Inneboende  Eget hus eller egen fastighet

 Bor hos föräldrar  Bor hos vuxna barn  Annat, ange vad:
Antal rum i bostaden Antal personer i bostaden Hyresvärd Vem står på kontraktet - ange namn

4. Inkomster
Du ska redovisa alla dina inkomster, i och utanför Sverige, för samtliga personer inom hushållet. Exempelvis 
lön, lån, pension, överskjutande skatt, spelintäkter, arv, försäkringsutbetalningar samt försäljning av tillgångar.  
Alla insättningar, överföringar och swish räknas med som inkomst.

Inkomster saknas helt:   Sökande  Medsökande

Har du inkomster från Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassan, Försäkringskassan, Skatteverket och/eller CSN?
Kontroll kommer att göras med samtliga myndigheter 

Sökande:   Ja  Nej Medsökande:   Ja  Nej

Andra inkomster Belopp för sökande Belopp för medsökande

Lön / arvode

Livränta / tilläggsförsäkring

Underhållsbidrag från annan förälder

Ålderspension (ej pensionsmyndigheten)

Arv

Inkomster från utlandet

Övriga inkomster (t ex Swish-överföring)



5. Utgifter
Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd för medicinkostnad inom förmån eller egenavgiften (inom högkostnads-
skyddet), samt till bashemförsäkring med månadsbetalning (ej drulle- eller personförsäkring). Reskostnader vid 
arbete eller insats kan utgå om gångavståndet mellan hemadress och sysselsättningsadress överstiger 3 km.  
Du kan i regel inte få ekonomiskt bistånd för att betala skulder, uteblivna läkarbesök, förseningsavgifter, inkasso-
avgifter, etc.

Vad vill du ansöka om (kryssa i och fyll i belopp)

Försörjningsstöd enligt riksnorm Försörjningsstöd till övriga kostnader Övrigt ekonomiskt bistånd

 Riksnorm  Hyra / månadsavgift kr  Medicin

I riksnormen ingår kostnader för:
– livsmedel
– kläder och skor
– fritid och lek
– hygienartiklar
– barn- och ungdomsförsäkring
– förbrukningsvaror
– dagstidning
– telefon

 Inneboendehyra kr
– sökande

– medsökande

kr

kr

 Drift för fastighet kr  Läkarvård

 Hemförsäkring kr
– sökande

– medsökande

kr

kr

 El kr  Sjukhusvistelse

 Bredband kr
– sökande

– medsökande

kr

kr

A-kassa /
Fackföreningsavgift

 Barnomsorg 
  (förskola / fritidshem) kr

– sökande

– medsökande

kr

kr
 Umgängesresor för 
  ditt barn kr

 Resekostnad  Glasögon kr

– sökande

– medsökande

kr

kr  Tandvård kr

 Hemutrustning kr

 Annat (ange vad och kostnad):

6. Tillgångar i Sverige eller i utlandet
Du ska redovisa alla dina tillgångar, i och utanför Sverige, för samtliga personer i hushållet. Tillgångar är saker du 
äger och som har ett ekonomiskt värde. Exempelvis fast egendom, lös egendom, fordon, samlingsobjekt, hobby-
artiklar och smycken. Du förväntas sälja samtliga realiserbara tillgångar till marknadsmässigt pris och använda det 
till din försörjning innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Har du tillgångar i Sverige eller utlandet? 
Sökande:  Ja  Nej Om ja, vad för tillgångar: Värde (kr):

Medsökande:   Ja  Nej Om ja, vad för tillgångar: Värde (kr):

7. Ersättningar
Du måste ansöka om alla andra bidrag som du har möjlighet att få, i och utanför Sverige, som till exempel studie-
medel (lån och bidrag), A-kassa / Alfakassa, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, barnbidrag, underhållsstöd, 
bostadsbidrag / bostadstillägg, sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, pension, etableringsersättning, 
 föräldrapenning (maximalt antal dagar per månad ska tas ut). Du behöver även meddela om du har ansökt om 
andra typer av ersättningar. 

Har du ansökt om andra ersättningar / bidrag / fonder / stipendium etc och väntar på beslut? 
Sökande:  Ja  Nej Om ja, från vilken myndighet / organisation:

Medsökande:   Ja  Nej Om ja, från vilken myndighet / organisation:



9. Utbetalning

  Senast registrerat kontonummer hos Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

  Nytt konto
Clearingnummer Kontonummer

Mottagares efternamn och förnamn Personnummer

8. Sysselsättning
Om du är arbetslös ska du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande samt delta i de åtgärder 
som anvisas dig. Om du är sjuk eller om du på annat sätt är förhindrad att arbeta ska du ha ett giltigt läkarintyg, du 
ska även ange vilken period du är sjukskriven.

Nuvarande sysselsättning (arbetssökande / studerande / arbete / sjukskriven etc.)

Sökande:

Vid sjukskrivning, ange period (ÅÅ-MM-DD)
Fr o m T o m

Nuvarande sysselsättning (arbetssökande / studerande / arbete / sjukskriven etc.)

Medsökande:

Vid sjukskrivning, ange period (ÅÅ-MM-DD)
Fr o m T o m

Du har en skyldighet att meddela förändringar vad gäller familjeförhållanden, boende, sysselsättning och ekonomi.
Övriga förändringar eller annan viktig information till din handläggare

10. Försäkran och underskrift

Den som lämnar oriktiga uppgifter i ansökan, lämnar en uppgift om faktiska förhållanden som inte är sann eller låter bli att tala 
om sanningen kan komma att bli återbetalningsskyldig och du kan åtalas för bidragsbrott (2 § Bidragsbrottslagen).  
Nämnden är skyldig att anmäla till polis / åklagarmyndighet om det kan misstänkas att brott enligt denna lag har begåtts.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, som ansvarar för ekonomiskt bistånd i Eskilstuna kommun, gör kontroller 
hos vissa myndigheter. Alla uppgifter som du lämnar i din ansökan ska du kunna styrka med exempelvis fakturor och kvitton. 
När du skickar in din ansökan om ekonomiskt bistånd kan du bli utvald för kontroll.

Eskilstuna kommun kommer att lagra de personuppgifter som du lämnar i denna ansökan. Detta är nödvändigt för att kunna 
behandla din ansökan och pröva om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Personuppgifterna behandlas och lagras enligt rikt linjer 
från Dataskyddsförordningen (GDPR). Information om dessa riktlinjer ges vid besök eller skriftligen i samband med beslut.

Med min signering tar jag ansvar för att all lämnad information är sanningsenlig  
även om någon hjälpt till att fylla i ansökan.
Jag har tagit del av och har förstått informationen i ansökan. Om jag har frågor om ansökan  
om ekonomiskt bistånd eller övrigt som rör mitt ekonomiska biståndsärende, förstår jag att  
det är mitt eget ansvar att kontakta aktuell handläggare.

Namnteckning sökande Namnteckning medsökande

Namnförtydligande Namnförtydligande

Datum och ort Datum och ort


	ejSoktTreMan: Off
	idSokandeVisat: Off
	idSokandeKand: Off
	idMedsokandeVisat: Off
	idMedsokandeKand: Off
	idSokandeSign: 
	idMedsokandeSign: 
	avserAr: 
	AvserManad: 
	AvserHandlaggare: 
	sokandePersnr: 
	sokandeNamn: 
	sokandeTfn: 
	sokandeEpost: 
	sokandeSamboJa: Off
	sokandeSamboNej: Off
	sokandeCivilstandEnsam: Off
	sokandeCivilstandGift: Off
	sokandeCivilstandRegPartner: Off
	sokandeTolkbehovJa: Off
	sokandeTolkbehovNej: Off
	sokandeTolkSprak: 
	medsokandePersnr: 
	medsokandeNamn: 
	medsokandeTfn: 
	medsokandeEpost: 
	sokandeMedborgskap: 
	medsokandeMedborgskap: 
	sokandeForvaltare: 
	medsokandeForvaltare: 
	medsokandeSamboJa: Off
	medsokandeSamboNej: Off
	medsokandeCivilstandEnsam: Off
	medsokandeCivilstandGift: Off
	medsokandeCivilstandRegPartner: Off
	medsokandeTolkbehovJa: Off
	medsokandeTolkbehovNej: Off
	medsokandeTolkSprak: 
	barnPersnr: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	0: 

	9: 

	barnNamn: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	0: 

	9: 

	barnAntalUmgangesdagar: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	0: 

	9: 

	barnSkola: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: 
	0: Off

	9: Off

	barnBorHosMig: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: 
	0: Off

	9: Off

	barnBorVaxelvis: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: 
	0: Off

	9: Off

	barnBorInteHosMig: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: 
	0: Off

	9: Off

	barnUmgange: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: 
	0: Off

	9: Off

	boendeBostadsadress: 
	boendeLagenhetsnr: 
	boendePostnr: 
	boendeHyres: Off
	boendeBostratt: Off
	boendeAndrahand: Off
	boendeInneboende: Off
	boendeEgetHus: Off
	boendeHosForaldrar: Off
	boendeHosVuxnaBarn: Off
	boendeAnnat: Off
	boendeAnnatVad: 
	boendeAntalRum: 
	boendeAntalPersonerBostad: 
	boendeHyresvard: 
	boendeNamnKontrakt: 
	inkomstSaknasSokande: Off
	inkomstSaknasMedsokande: Off
	inkomstMyndighetNejSokande: Off
	inkomstMyndighetJaSokande: Off
	inkomstMyndighetJaMedsokande: Off
	inkomstMyndighetNejMedsokande: Off
	inkomstLonArvode-sokande: 
	inkomstLivranta-sokande: 
	inkomstUnderhall-sokande: 
	inkomstPension-sokande: 
	inkomstArv-sokande: 
	inkomstUtland-sokande: 
	inkomstOvrigt-sokande: 
	inkomstLonArvode-medsokande: 
	inkomstLivranta-medsokande: 
	inkomstUnderhall-medsokande: 
	inkomstPension-medsokande: 
	inkomstArv-medsokande: 
	inkomstUtland-medsokande: 
	inkomstOvrigt-medsokande: 
	ansokanAnnat: Off
	ansokanRiksnorm: Off
	ansokanHyra: Off
	kronor: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 

	2: 
	0: 
	1: 

	3: 
	0: 
	1: 

	4: 
	0: 
	1: 

	5: 
	0: 
	1: 

	6: 
	0: 
	1: 

	7: 
	0: 
	1: 

	8: 
	0: 
	1: 

	9: 
	0: 
	1: 

	10: 
	1: 


	ansokanInneboendehyra: Off
	ansokanDriftFastighet: Off
	ansokanHemforsakring: Off
	ansokanEl: Off
	ansokanBredband: Off
	ansokanBarnomsorg: Off
	ansokanUmgangesresorBarn: Off
	ansokanGlasogon: Off
	ansokanTandvard: Off
	ansokanHemutrustning: Off
	ansokanAnnatVad: 
	tillgangarSokandeKr: 
	tillgangarMedsokandeKr: 
	tillgangarJaSokande: Off
	tillgangarNejSokande: Off
	tillgangarJaMedsokande: Off
	tillgangarNejMedsokande: Off
	tillgangarSokandeVad: 
	ersattningFranVemMedsokande: 
	ersattningFranVemSokande: 
	ansokanErsattningarJaSokande: Off
	ansokanErsattningarNejSokande: Off
	ansokanErsattningarJaMedsokande: Off
	ansokanErsattningNejMedsokande: Off
	ovrigaForandringar: 
	sysselsattningSokande: 
	sysselsattningMedsokande: 
	sjukskrivnTomSokande_af_date: 
	sjukskrivnFromSokande_af_date: 
	sjukskrivnFromMedsokande_af_date: 
	sjukskrivnTomMedsokande_af_date: 
	utbetalnSenasteKontonr: Off
	undefined_65: Off
	utbetalnClearingnummer: 
	utbetalnKontonummer: 
	utbetalnMottagareNamn: 
	utbetalnMottagarePersnr: 
	uskrFortydlSokande: 
	uskrDatumOrtSokande: 
	uskrFortydlMedsokande: 
	uskrDatumOrtMedsokande: 
	tillgangarMedsokandeVad: 
	sokandeCivilstandAnnat: Off
	sokandeCivilstandAnnatVad: 
	medsokandeCivilstandAnnat: Off
	medsokandeCivilstandAnnatVad: 
	boendeOrt: 
	ansokanFackavgift: Off
	ansokanResor: Off
	ansokanMedicin: Off
	ansokanLakarvard: Off
	ansokanSjukhus: Off


