Så här fyller du i ansökningsblanketten-punkt för punkt
1) Personuppgifter. Skriv ditt förnamn och efternamn i den första rutan. Sedan ditt
personnummer med 10 siffror. Om du är gift/sambo skriver du din sambos namn på raden
under och sedan dennes personnummer, se exempel vid behov.
2) Bostad/kontaktuppgifter. Skriv din adress med postnummer och postort i den första
rutan. Ange sedan hur många ni är i bostaden. På raden under skriver du ditt telefonnummer
och din mailadress om du har någon, se exempel vid behov.

3) Inkomst per månad. Kryssa för om du har haft inkomst eller inte. Fyll i de inkomster som
du har haft sedan förra ansökan tex bostadsbidrag och barnbidrag. Om du får tex lön eller akassa/alfakassa ska du skicka med underlag eftersom de är märkta med *. Se exempel vid
behov.

4) Utgifter per månad. Skriv vilka utgifter du har haft, som hyra, hemförsäkring eller el och
lämna in underlag som begärs. Tex kvitto på betalning, faktura eller högkostnadskort. Se
exempel vid behov.

5) Tillgångar. Kryssa i om du äger några tillgångar, tex en bil. Om du äger någon tillgång vill vi
att du skriver vad i rutan nedanför. Se exempel vid behov.

6) Sysselsättning/planering. Här ska du skriva var du har för sysselsättning eller planering.
Tex praktik, eller sjukskrivning. Tänk på att lämna underlag som tex handlingsplan eller
läkarintyg. Se exempel vid behov.

7) Övriga upplysningar. Här finns plats om du vill lämna någon annan information till
socialförvaltningen. Här ska du också skriva om du inte ger medgivande, läs mer under
punkten 8.

8) Försäkran och underskrift. Läs igenom texten så du vet vad det är du godkänner genom
din underskrift. Nytt är att du måste kryssa ja eller nej för om du godkänner kontroll av dina
uppgifter. Om du inte vill att vi godkänner kontakt med en eller flera myndigheter ska du
skriva detta under Övriga upplysningar. Glöm inte att skriva under din ansökan.
Om du har svårt att fylla i blanketten eller om du har frågor ska du vända dig till din
handläggare.
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