Ankomststämpel

Socialförvaltningen
Mora kommun
792 80 Mora

ÅTERBESÖKSFORMULÄR
Socialsekreterare/Ekonomihandläggare

Tid för återbesök

Personuppgifter
Sökandes efternamn och förnamn

Personnummer

Make/maka/sammanboende/registrerad partner

Personnummer

Bostadsadress

Postnr och ort

sammanboende

gift
ensamboende

Antal hemmavarande barn

inneboende

Telefonnummer
Antal personer i lägenheten

Personnummer hemmavarande-/umgängesbarn

Antal dgr/mån

Personnummer hemmavarande-/umgängesbarn

Antal dgr/mån

Till vad söker ni hjälp?
hyra............................................kr

barnomsorg................................kr

fackföreningsavgift..................kr

elräkning............................................kr

arbetsresor..................................kr

hemförsäkring.........................kr

läkarvård/medicin.........................................kr

övrigt, ange................................................................................................

Vilken månad ansöker du för?

Jag har betalat föregående månads hyra

Ja

Nej

Har det skett några förändringar sedan föregående ansökningstillfälle?

Ja

Nej

Följande förändringar

Arbete/Sysselsättning. När du påbörjar arbete eller utbildning bifoga anställningsavtal eller antagningsbesked. Vid sjukskrivning
ska läkarintyg bifogas. Vid praktik ska närvarorapport bifogas.
Sökande
Medsökande
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 har pension

Jag studerar

Jag har pension

Jag saknar arbete

Jag har sjukersättning/
aktivitetsersättning

Jag saknar arbete

Jag har sjukersättning/
aktivitetsersättning

Redogör här nedan för vad ni har gjort för att bidra till din/er försörjning, tex. kontakt med AF. Bifoga lista över sökta
arbeten.

Inkomster i Sverige och/eller utomlands. Bifoga kopior på inkomstspecifikationer. Saknas inkomst markera med nollor.
Sökande
Belopp netto

Sökande
Datum

Medsökande
Belopp netto

Medsökande
Datum

Lön
Sjukpenning
Föräldrapenning
Pension
Sjukersättning/
aktivitetsersättning
Barnbidrag
Studiebidrag
Underhållsstöd/
utf.bidrag
Bostadsbidrag
A-kassa/
ALFA
Aktivitetsstöd
Barnpension
Vårdbidrag
Inkomst vid studier
Annan ink. Vad?
Öskatt, arv, vinst etc.
Ungdoms inkomst vid arbete (ferie el. annat extraarbete)
Personnummer:

Har ni ekonomiska tillgångar, ex bil, barns sparade medel, övriga bankmedel, fastighet/bostadsrätt etc?
Nej

Vad

Ja

Värde

Inköpsdatum

Övriga upplysningar

Samtycke
Lämnar Ni samtycke till att socialförvaltningen vid behov kontaktar: Skatteverket

Ja

Nej

Arbetsförmedling

Ja

Nej

Försäkringskassan

Ja

Nej

A-kassa/Alfa-kassa

Ja

Nej

Bilregistret

Ja

Nej

CSN

Ja

Nej

SFI

Ja

Nej

Annan socialförvaltning

Ja

Nej

Migrationsverket

Ja

Nej

Arbetsgivare/arbetsplats

Ja

Nej

Ja

Nej

Mora kommuns integration

Information
Var noggrann när du fyller i din ansökan om ekonomiskt bistånd. Lämnar du oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade
förhållanden kan du göra dig skyldig till bedrägeri, vilket kan komma att polisanmälas. Rådgör med din socialsekreterare om du
är osäker på vilka uppgifter du ska lämna.
Socialtjänsten har vidare sedan den 1 augusti 2007 skyldighet att anmäla till polis- eller åklagarmyndighet, om man i sin
verksamhet får kännedom om bidragsbrott mot Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten, Centrala studienämnden,
Arbetsförmedling, A-kassor eller kommun.
Jag/vi försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga
Ort

Namnteckning sökande

Datum

Namnteckning medsökande

