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Ansökan avser månad:
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Ankomstdatum:

Personuppgifter
Sökandes personnummer

Namn

Medsökandens personnummer

Namn

Civilstånd:
☐ Gift/sambo

☐ Ensamstående

☐ Inneboende

☐ Annat:

Adress

Postnummer

Ort

Antal personer som bor i bostaden

Telefonnummer

Hemmavarande barn
Personnummer

Namn

Barnet bor växelvis hos
föräldrarna

Barnet är
umgängesbarn – antal
dagar

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Vad söker du?
Försörjningsstöd
☐

Ange vad du söker försörjningsstöd för (t.ex. mat, hyra, uppehälle):

Övrigt bistånd
☐

Ange övrigt bistånd (t.ex. glasögon, tandvård):

Sysselsättning sökande – om du inte arbetar, skicka med handlingsplan från
arbetsförmedlingen eller läkarintyg!
Senaste arbetsgivare
Arbetar
☐ Nej

☐ Ja

Arbetslös från
Arbetsplats

☐ Heltid

☐ Deltid

Är du med i A-kassa?
☐ Nej
☐ Ja, sedan:

Vilken a-kassa?

Anmäld hos Arbetsförmedling?
☐ Nej
☐ Ja, när?

Praktikplats/åtgärd

Sjukskriven
☐ Nej
☐ Ja

Till och med

Föräldraledig
☐ Nej
☐ Ja
Studerar
☐ Nej
☐ Ja

Ange vad du studerar

☐ Annat, ange vad
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Sysselsättning medsökande – om du inte arbetar, skicka med handlingsplan
eller läkarintyg!
Senaste arbetsgivare
Arbetar
☐ Nej

Arbetslös från
☐ Heltid

Arbetsplats

☐ Ja

☐ Deltid

Är du med i A-kassa?
☐ Nej
☐ Ja, sedan:

Vilken a-kassa?

Anmäld hos Arbetsförmedling?
☐ Nej
☐ Ja, när?

Praktikplats/åtgärd

Sjukskriven
☐ Nej
☐ Ja

Till och med

☐ Annat, ange vad

Föräldraledig
☐ Nej
☐ Ja
Studerar
☐ Nej
☐ Ja

Inkomster

Ange vad du studerar
ALLA inkomster ska tas med i ansökan oavsett om de kommer från arbete, CSN, FK, A-kassa, utlandet, lån, gåvor,
spelvinster, ersättning från värnplikt och kriminalvård eller annat. Det gäller ALLA medlemmar i familjen, barn som vuxna.

☐ Inkomster saknas helt

Om du inte har kryssat i rutan ”inkomster saknas helt” ska du fylla i
aktuella rader nedan. Ange datum för utbetalning och bifoga
specifikation eller utbetalningsbesked.

Inkomster

Sökande

Medsökande
kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Sjukpenning, föräldrapenning

kr

kr

Pension, sjuk - eller
aktivitetsersättning

kr

kr

Etableringsersättning

kr

kr

kr

kr

Vårdbidrag

kr

kr

Övriga inkomster (livränta,
efterlevandestöd, avgångsvederlag etc.)

kr

kr

Lön, aktivitetsstöd
A-kassa eller ALFA-kassa
Barnbidrag, flerbarnstillägg
Underhållsstöd
Bostadsbidrag

CSN studiebidrag, studiemedel, lån

Hushållets tillgångar
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Bankmedel/kontanter
Fordon (bil, motorcykel, skoter, m.m.)
Fastighet eller bostadsrätt
Fritidshus
Registrerad firma
Aktier fonder och liknande
Dina barns tillgångar
Övrigt

Belopp/värde
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Ansökan om förmån hos annan myndighet eller organisation
Har du ansökt om någon förmän, ersättning, stöd eller bidrag från A-kassan, ALFA-kassan, Arbetsförmedlingen,
CSN, Försäkringskassan eller annan och väntar på att få beslut?
Sökande

☐

Nej

☐

Ja, jag väntar på beslut från………………………………………

Medsökande

☐

Nej

☐

Ja, jag väntar på beslut från………………………………………

Jag/vi vill ansöka om
Utgifter utan underlag (ex. kvitton, räkningar) räknas inte med i beräkningen!
Kom ihåg att bifoga kontoutdrag och kontoöversikt vid första ansökningstillfället.
Försörjningsstöd enligt riksnorm

☐
-

Riksnorm
Livsmedel
Kläder/skor
Lek/fritid/barnförsäkring
Hälsa/hygien
Dagstidning, telefon, TV-avgift

Övriga kostnader, (bifoga
faktura och/eller kvitto)

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Hyreskostnad
Vatten
El
Hemförsäkring
Fackavgift/A-kassa
Arbetsresor

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Övriga kostnader (bifoga
kvitto/receptspecifikation
och/eller högkostnadskort)
☐ Barnomsorg
☐ Sjukvård
☐ Medicin

kr
kr
kr

Annat - ange vad samt kostnad (bifoga faktura, kvitto eller kostnadsförslag)
☐

Utbetalning önskas till
☐ Senast registrerat konto hos socialtjänsten ☐ Personkonto, bankkonto, plusgiro
Kontonummer:

Medgivande
Socialtjänsten har enligt lag rätt att inhämta vissa uppgifter från andra myndigheter. Det gäller Centrala
studiestödsnämnden, (CSN), Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och
arbetslöshetskassorna.
Sökanden medger att kontakt får tas med Norsjö kommuns arbetsmarknadsenhet för planering mot praktik/
arbete. Om socialtjänsten behöver ytterligare uppgifter kommer kontakt tas för särskilt samtycke.
Information: Socialtjänsten registrerar uppgifter om dig och dina personliga förhållanden. Registreringen sker
med stöd i dataskyddsförordningen GDPR.

Försäkran och underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är sanningsenliga och fullständiga och förbinder mig att anmäla
förändringar i lämnade uppgifter. Oriktiga uppgifter kan medföra polisanmälan!
Datum
Sökandes underskrift
Datum

Medsökandes underskrift

OBS! Till första mötet: Ta med legitimation, hyreskontrakt, hyresavi, handlingsplan från Arbetsförmedlingen
eller läkarintyg, ekonomisk översikt, kontoutdrag, lönespecifikationer samt övrigt som kan styrka dina inkomster
och utgifter.

Datum

Vår beteckning

2018-05-21

INFORMATION - om försörjningsstöd
Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt har rätt till ekonomiskt
bistånd. Ansökan om försörjningsstöd görs i den kommun där man vistas. Försörjningsstödet
är ett individuellt behovsprövat ekonomiskt bistånd. Nämnden följer riksnormen som är
samma över hela riket. Normen anger hur stora bidragsbeloppen är per månad.
Normen är delad i personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader enligt följande:
Personliga kostnader:
 Livsmedel – Utgångspunkten är att möjliggöra en näringsmässig och varierad kost.
 Kläder och skor – Kostnad för det vardagliga behovet av kläder och skor.
 Lek och fritid – Kostnader för skäliga aktiviteter som t ex att läsa böcker och tidningar,
lyssna på musik, utöva någon fritidssysselsättning, ex idrott.
 Här ingår också en barn och ungdomsförsäkring.
 Hygien – Dagligvaror som tvål och tandkräm samt hårklippning.
Gemensamma hushållskostnader:
 Förbrukningsvaror – material för skötsel och vård av bostaden samt klädvård.
 Dagstidning, telefon, TV-licens mm – en årlig prenumeration av en dagstidning,
telefonabonnemang och samtalsavgifter samt TV-licens
Exempel på poster som räknas som tilläggsbelopp utanför norm:
Hyra, hemförsäkring, läkarbesök, mediciner, arbetsresor, fackföreningsavgifter eller avgifter
för medlemskap i erkänd A-kassa, avgift för dag/fritidshem samt hemtjänst om ej
avgiftsreducering beviljas, hushållsel, skäliga boendekostnader, hemförsäkring samt skälig
kostnad för internet.

Utredning
För att förenkla handläggningen samt för att beslutet ska bli rätt behöver du göra en ansökan.
En ny ansökan görs för varje månad. Du ska kunna styrka dina uppgifter med specifikationer,
t ex inkomstbesked, hyreskontrakt, deklaration, räkningar, handlingsplan från AF mm.
Du måste redovisa alla inkomster som familjen erhållit eller som väntas bli utbetalda. Att vara
sammanboende likställs med att vara gift när utredning om ekonomiskt bistånd görs.
Är ansökningshandlingen ofullständig kan inte ärendet behandlas förrän kompletteringar
inkommit- alternativet är att du får ett avslag. Lämnar du felaktiga eller ofullständiga
uppgifter kan det innebära att du får ett felaktigt beslut. Beviljas du bidrag på felaktiga
grunder kan du bli återbetalningsskyldig samt att socialnämnden kan göra en polisanmälan
om misstanke om bedrägeri.
OBS! – Innehav av kapital t ex bankmedel, fonder, fast egendom och dyra kapitalvaror kan
påverka rätten till försörjningsstöd.
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Datum

Vår beteckning

2018-05-21

Ansvar
Vårt ansvar
All personal har tystnadsplikt och den kompetens som behövs för att handlägga ditt ärende
korrekt. Du har rätt att få ett gott bemötande av den personal som du möter.
Du kan förvänta dig att få:
- Information om försörjningsstöd
- hjälp med att fylla i din ansökan
- stöd av tolk vid bokade besök under hela handläggningstiden om du behöver det
- ett skriftligt beslut inom tre veckor med information om beslutet
- information om hur du kan överklaga beslutet om du inte är nöjd samt hjälp att
överklaga
Ditt ansvar
För att vi ska kunna leva upp till dina förväntningar behöver vi din hjälp. Vi behöver en
komplett ansökan från dig för att kunna utreda ditt ärende, annars begär vi in komplettering.
Vi vill även att du berättar för oss om din ekonomiska situation förändras under
handläggningstiden.
Synpunkter, klagomål och beröm
Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att vi ska kunna bli bättre.
Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande som vi ger.

Tandvårdskostnader
Bistånd till tandvård kan beviljas till akut tandvård och till nödvändig tandvård.
Akut tandvård, dvs tandvård som måste utföras omedelbart, kan utföras utan
kostnadsförslag. Försörjningsstöd beviljas i efterhand om Du efter prövning är berättigad till
försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen.
Nödvändig tandvård avser tandvård enligt särskilda regler som Din tandläkare fått
information om . Innan behandlingen påbörjas måste Du begära ett skriftligt kostnadsförslag
från Din tandläkare. När handläggaren fått kostnadsförslaget fattas beslut om Du kan beviljas
bistånd till tandvårdskostnaden. Fråga Din tandläkare om möjlighet till avbetalning och
förskottsinbetalning.
Försörjningsstöd utgår som regel endast till nödvändig tandvård enligt de särskilda reglerna.
Avsteg från dessa regler kan göras endast om det finns synnerliga skäl. Din tandläkare måste i
så fall i kostnadsförslaget redovisa dessa skäl, samt även ange alternativ till behandlingen.
Skulle Du få förhinder till bokad tid hos tandläkaren, måste Du i god tid lämna återbud.
Socialtjänsten lämnar inte bidrag till kostnad för uteblivet besök.
Skulle Du byta tandläkare får Du själv betala första besöket, dvs. för den nya undersökningen.
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Datum

Vår beteckning

2020-01-20

Följande handlingar behöver Du/Ni lämna in vid nyansökan av
försörjningsstöd:
Ansökan inlämnad denna månad gäller för kommande månad.
(Ex: ansökan försörjningsstöd januari 2021 lämnas in i december 2020.)
•

Kontoöversikt, från samtliga banker där du har konton.

•

Kontoutdrag, för de 3 senaste månaderna från alla dina konton i alla banker där du
har konton. Detta gäller även avslutade konton.

•

Specifikationer på alla inkomster från till exempel lönespecifikationer, utbetalningar
från Försäkringskassa och arbetslöshetskassa tre månader bakåt i tiden.

•

Fonder/Aktier: Förteckning över dessa tre månader bakåt i tiden. Gäller även
avslutade konton.

•

Deklaration eller deklarationsintyg, samtliga sidor ska bifogas. Kontakta
Skatteverket för information om din deklaration 0771-567 567.

•

Beslut från Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassa, A-kassa, CSN om detta finns.

•

Arbetsförmedlingen, aktuell planering om du är arbetssökande.

•

Hyreskontrakt och hel hyresavi med fullständig faktura.

•

Andrahandskontrakt eller inneboendekontrakt med hel hyresavi samt kvitto på
senast inbetald hyra.

•

Bostadsrätt eller eget hus: Köpebrev, uppgifter om lån, räntor, amortering och
månadsavgift till exempelvis förening.

•

Läkarintyg, om du är sjukskriven.

•

Studie- och arbetsintyg, om du studerar eller arbetar.

•

Beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket.

•

Faktura/underlag till de utgifter som du vill ansöka om, till exempel elräkning,
hyra, hemförsäkring, fackförening, barnomsorg mm. OBS! Lämna in alla sidor av
fakturan.

•

Vid ansökan om medicinkostnad ska receptspecifikationen lämnas in.

POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Norsjö Kommun
Storgatan 67
935 81 NORSJÖ
E-postadress: fornamn.efternamn@norsjo.se

TELEFON/FAX
Telefon 0918-140 00 vx.
Fax 0918-141 00

BANKGIRO
5741-0151

ORGANISATIONSNR.
21 20 00 – 2858
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Datum

Vår beteckning

2020-01-20

Följande handlingar behöver Du/Ni lämna in vid varje ansökan
av försörjningsstöd:
Ansökan inlämnad denna månad gäller för kommande månad.
(Ex: ansökan försörjningsstöd januari 2021 lämnas in i december 2020.)
•

Kontoöversikt, från samtliga banker där du har konton.

•

Kontoutdrag, för de 3 senaste månaderna och ett för varje konto. Detta gäller även
avslutade konton.

•

Aktuell planering hos exempelvis Arbetsförmedlingen.

•

Hel hyresavi med fullständig faktura för den aktuella månaden.

•

Lönespecifikation, och specifikationer på andra insättningar på ditt konto från
exempelvis A-kassa, Försäkringskassa etc.

•

Närvarointyg, vid SFI-studier, praktik etc.

•

Giltig sjukskrivning från läkare om du är förhindrad att söka arbete på grund av
sjukdom.

•

Underlag på de fakturor du ansöker om som månadsvis förändras, (ex; el och vatten)
Om andra utgifter förändras ska nya underlag lämnas in på dessa också. Kom ihåg att
lämna in fullständig faktura.

•

Vid ansökan om exempelvis glasögon eller tandvård ska alltid kostnadsförslag
lämnas in.

•

Eventuella underlag för medicinkostnad (kvitto och receptspecifikation) och
läkarvård (faktura eller kvitto)

•

Alla nya uppgifter som tillkommit.

➢ Ansökningar lämnas in mellan den 20:e – 25:e varje månad.

POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Norsjö Kommun
Storgatan 67
935 81 NORSJÖ
E-postadress: fornamn.efternamn@norsjo.se

TELEFON/FAX
Telefon 0918-140 00 vx.
Fax 0918-141 00

BANKGIRO
5741-0151

ORGANISATIONSNR.
21 20 00 – 2858
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Socialbidragsnorm Norsjö kommun – 2020
Personliga kostnader:

0 år

1-2 år

3 år

4-6 år

7-10 år

11-14 år

15-18 år

19-20 år

Ensamstående

Sammanboende

Livsmedel, alla måltider
Kläder/Skor
Fritid/lek
Hygien
Barn- och
ungdomsförsäkring

885
375
180
650
80

990
490
290
575
85

1105
520
300
150
85

1280
520
430
110
90

1445
630
755
130
90

1695
660
840
215
100

2000
680
880
285
105

2010
710
880
275
105

1765
605
460
320
-------------------

2880
1190
925
685
--------------------

Summa alla kostnader

2170

2430

2160

2430

3050

3510

3950

3980

3150

5680

Gemensamma hushållskostnader:

1 person

2 personer

3 personer

4 personer

5 personer

6 personer

7 personer

Förbrukningsvaror
Dagstidning, telefon, TV-licens mm

150
860

175
945

280
1130

315
1285

370
1480

430
1670

460
1800

Summa

1010

1120

1410

1600

1850

2090

2260

Matnorm:

0 år

1-2 år

3 år

4-6 år

7-10 år

11-14 år 15-18 år 19-20 år Ensamstående

Sammanboende

Matnorm/dag, enbart livsmedel

30

33

37

43

48

56

96

Tillkommer utgifter:
• Nettokostnad – (bostadskostnad – ev.
bostadsbidrag)
• Hushållsel, hemförsäkring
• Arbetsresor
• Läkarvård, akut tandvård, glasögon
• Fackföreningsavgift/avgift till A-kassa
• Barnomsorgsavgift, (kommunens taxa)
• Hemtjänstavgift, (kommunens taxa)
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Avräknas inkomster:
• Bostadsbidrag
• Studiebidrag
• Underhållsstöd
• Barnbidrag + ev. flerbarnstillägg
• Hemmaboende barns inkomster
• Skatteåterbäring
• Lön/arvode
• Sjukersättning/aktivitetsersättning
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60
•
•
•
•
•

Föräldrapenning
Sjukbidrag/pension
Utbildningsbidrag
A-kassa
Vårdbidrag/barnpension

