
ÅTERANSÖKAN

Så här fyller du/ni i ansökan om ekonomiskt bistånd 

Fullständig ansökan 
Du behöver lämna en fullständigt ifylld ansökan för att vi ska kunna påbörja handläggningen av ditt 
ärende. 

Medsökande 
Är du gift, registrerad partner eller sammanboende innebär det att din partner har försörjningsskyldighet 
även för dig, din partner är då medsökande i din ansökan och hushållets gemensamma inkomster räknas 
ihop. Detta betyder att du även behöver fylla i din partners personuppgifter, adress, e-post, 
medborgarskap, inkomster med flera uppgifter. Din partner behöver också signera ansökan för att vi ska 
påbörja handläggning. 

Obligatoriska frågor 
Du behöver fylla i alla fält/frågor som har en stjärna * för att du ska komma vidare i din ansökan. Ange 
exakta belopp för kostnader och inkomster. 
Kom ihåg att du kan klicka på frågetecknet för att få mer information. 

Handläggning av din ansökan 
Överst på varje sida när du är inloggad i e-tjänsten ser du ”Mina ärenden” och ”Mina uppgifter”. Under 
”Mina ärenden” följer du ditt ärende från att du skickat in ansökan till att du får ett meddelande om 
beslut, där ser du också om din ansökan är utvald för granskning. 
Under ”Mina uppgifter” kan du uppdatera exempelvis telefonnummer och e-postadress, det är viktigt så 
att vi kan komma i kontakt med dig. 



Uppgifter om dig som söker 

Folkbokföringsuppgifter 

Namn, personnummer och adress fylls i automatiskt från folkbokföringen i och med att du 
loggar in med BankID. 

E-postadress och telefonnummer *Obligatorisk uppgifter

Fyll själv i e-postadress och telefonnummer.

Vid digital ansökan digitalt kommer du att få ett meddelande från oss till din e-postadress om 
hur det går i handläggning av ditt ärende. Om du blir utvald för granskning av dina underlag 
exempelvis fakturor, kvitton med mera, skickar vi meddelande om detta till din e-postadress 
och du ser sedan i ”dina ärenden” vad du ska skicka in för underlag till Kompetenscenter i 
Vårgårda kommun. 

Medsökande

Medsökande * Obligatorisk uppgift 

Är du gift, registrerad partner eller sammanboende innebär det att din partner har 
försörjningsskyldighet även för dig, din partner är då medsökande i din ansökan och 
hushållets gemensamma inkomster räknas ihop. 

Din partner behöver också signera ansökan för att vi ska påbörja handläggning.

Period 

Vilken månad ansöker du för *Obligatorisk uppgift 

Du behöver välja vilken månad ansökan avser. 

Inkomster 

Sökandes inkomster *Obligatorisk uppgift 

Ange dina inkomster efter skatt. (fyll i alla inkomster 30 dagar tillbaka före 
ansökningstillfället).

Övriga bidrag *Obligatorisk fråga 

Har du ansökt om ersättning/bidrag från Försäkringskassan, CSN, Arbetsförmedling, 
ALFA/A-kassa eller annan instans/myndighet och som du väntar beslut på? Vid flera, ”Lägg 
till rad”.

Medsökandes inkomster *Obligatorisk uppgift

Om medsökande finns ska även inkomster för medsökande redovisas. Det sker i en egen 



tabell.

Kostnader/utgifter

Uppehälle, välj ja eller nej om du ansöker om uppehälle, även kallat riksnorm. Ansökan avser 
kostnader för *Obligatorisk uppgift 

Uppehälle innehåller kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- 
och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-avgift. 
Därefter uppge exakta belopp för de kostnader som du/ni ansöker om bistånd för. Ange om 
ansökan avser kostnader för uppehälle.

Ange de kostnader du söker ekonomiskt bistånd för.

Kostnader för läkarvård och medicin

Kostnader för läkarvård och medicin godkänns som utgifter endast om de ingår i 
högkostnadsskyddet. 

Övrig kostnad 

Söker du bistånd för någon kostnad som inte finns med i ansökan kan du skriva in vad 
kostnaden avser samt belopp. 

Uppgiftskontroll och sanningsförsäkran

Kontroll av uppgifter *Obligatorisk uppgift 

Vad betyder samtycke? 

Dina/era uppgifter kan omfattas av sekretess och den kan brytas av dig om du frivilligt ger ditt 
medgivande till det. Ibland behöver myndigheter utbyta information med andra myndigheter och i 
Sverige får inte myndigheter byta information med andra myndigheter utan individens 
godkännande. Sekretess har laglig grund i offentlighets- och sekretesslagen och gäller dig och dina 
närmast anhöriga och är till skydd för att uppgifter angående dina/era personliga förhållanden inte 
når obehöriga. Detta betyder att vi behöver din tillåtelse för att kunna byta information med andra 
myndigheter och aktörer för att kunna utreda din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Jag/Vi samtycker här med att Socialtjänsten i Vårgårda kommun får hämta information 
om mig från Försäkringskassan, Skattemyndigheten, CSN, Arbetsförmedlingen, 
Kronofogden, Länsstyrelsen och Bilregister utan hinder av sekretess. * Obligatorisk 
uppgift

 Du behöver markera vilka aktörer som får lov att inhämtas information ifrån. Om du/ni inte 
godkänner att information får inhämtas från andra aktörer kan det innebära att din ansökan inte 
kan utredas vilket kan leda till ett avslagsbeslut.

Jag/Vi intygar att uppgifter lämnade i ansökan är korrekta och sanningsenliga samt är 
införstådda med att felaktiga uppgifter kan utgöra skyldighet till bedrägeri. 
* Obligatorisk uppgift



Markera Ja i rutan om du instämmer. 
Du behöver bekräfta att du har lämnat korrekta och sanningsenliga uppgifter i din ansökan om 
ekonomiskt bistånd till Vårgårda kommun.

Jag/Vi förbinder mig/oss att till Vårgårda kommun anmäla förändringar beträffande de 
uppgifter som lämnats i denna ansökan och som kan påverka min/vår rätt till 
ekonomiskt bistånd. * Obligatorisk uppgift

Markera Ja i rutan om du instämmer. 
Du behöver bekräfta att du kommer att meddela din handläggare hos Vårgårda kommun om 
det blir någon förändring i din ansökan. Exempelvis om du får en oväntad inkomst, om du får 
arbete eller någon annan information som är viktig för din handläggare att känna till.

Jag/Vi är införstådd/införstådda med att vid stickprov ska samtliga kontoutdrag, 
fakturor, kvitton, hyresavtal, intyg, avtal med mera kunna uppvisas för Vårgårda 
kommun. * Obligatorisk uppgift

Markera Ja i rutan om du instämmer.
Du behöver bekräfta att du vid en granskning kommer att skicka in de underlag som
Vårgårda kommun begär.

Jag/Vi är införstådd/införstådda att informationen som delges kommunen kommer att 
hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och lagen om behandling av 

personuppgifter inom socialtjänsten. * Obligatorisk uppgift 

Markera Ja i rutan om du instämmer. 
Dataskyddsförordningen (GDPR) har ersatt personuppgiftslagen (PuL). GDPR gäller i hela EU 
och syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter.
Källa: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
För information om lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2001454-
om-behandling-av-personuppgifter_sfs-2001-454

Sammanställning

Sammanställning av ansökan 

Läs igenom den och se att den är korrekt. 

Vill du ändra någon uppgift välj knappen ”Gå tillbaka och ändra” i respektive avsnitt. 
När din ansökan är korrekt trycker du på knappen ”Slutför”. 

Skriv under 

Vid digital ansökan trycker du på knappen ”Jag skriver under”. 

Du kan också få hjälp med din digitala ansökan på:

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2001454-om-behandling-av-personuppgifter_sfs-2001-454
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2001454-om-behandling-av-personuppgifter_sfs-2001-454


Kompetenscenter
Kungsgatan 38 
447 31

Ärende

Du får ett meddelande från oss med ditt ärendenummer. 

Tack för att du använder vår e-tjänst! 
Här är ditt ärendenummer 170316-AEB-XS19 
Ett mejl skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan. Du kan följa ditt 
ärende via Mina ärenden. 

Med vänlig hälsning, Vårgårda kommun 


