Socialförvaltningen, IFO/OF
Postadress: Box 500, 343 23 Älmhult
Telefon, servicecenter: 0476 – 550 00

Besöksadress: Gotthards gata 5
e-postadress: info@almhult.se

För att din handläggare ska kunna göra en ekonomisk utredning för att fatta beslut om
försörjningsstöd måste du/ni ha med er följande handlingar till besöket:
Inkomstuppgifter

Inkomstuppgifer för alla familjemedlemmar, 3 månader
tillbaka i tiden. Till exempel lönebesked, sjukpenning, Akassan eller andra inkomster.

Hyreskontrakt och
hyresavi

Giltigt hyreskontrakt och aktuell hyresavi.

Kvitto

Kvitto på receptbelagd medicin, läkarbesök

Kontosammanställning

Kontosammanställning av alla bankkonton du/ni har på de
olika bankerna. Detta gäller även barnens bankkonto.

Kontoutdrag

Kontoutdrag från samtliga av dina/era bankkonto de senaste 3
månaderna

Specifikation och preliminär
skatteuträkning till inkomstdeklaration. Slutskattsedel

Ta med de senaste uppgifterna.

Tillgångar

En redovisning av alla dina/era tillgångar.Till exempel aktier,
obligationer, bil, båt, husvagn, häst, krypovaluta eller annat
som har ett större ekonomiskt värde.

Studiemedel

Ta med besked/beslut från CSN om utbetalningar av
studiemedel.

Ansökningsblankett

Blanketten ska vara ifylld efter bästa förmåga och måste vara
undertecknad av båda om ni är gifta eller sammanboende.

Fastighet

Om du/ni har en fastighet ska du/ni ta med lånehandlingar
gällande boendet/fastigheten. Du/ni ska också ta med utgifter
för sophämtning, vatten, avlopp, slamtömning, uppvärmning,
villaförsäkring och elkostnad.

Legitimation

Körkort eller id-kort.

Du/ni kan bara ansöka om försörjningsstöd för en månad i taget. Om du/ni har behov under en
längre tid, ansöker du/ni vid ett personligt besök varje månad hos handläggaren.
Är du/ni arbetslös ska du/ni vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och du ska kunna visa att du är
anmäld. En förutsättning för att kunna få försörjningsstöd är att du/ni är inskriven hos
Arbetsförmedlingen, att du söker arbete aktivt och tar anvisat arbete/praktik. Om du/ni inte kan
arbeta ska ett sjukintyg visas upp.
Om din ansökan inte är ifylld på rätt ställe eller om det saknas underlag kommer du att behöva
komplettera med detta. En komplettering gör så att en eventuellt utbetalning av ekonomiskt bistånd
kommer senare.

