
 

 

 

INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN 
  

 

 

  

Nyansökan ekonomiskt bistånd  ሓድሽ ምልክታ ቁጠባዊ ደገፍ 
 

Alla fält måste vara ifyllda för att ansökan ska vara komplett. Om du exempelvis inte har någon inkomst måste alla fält 

vara ifyllda med 0kr.  

Gifta och sammanboende har ömsesidig underhållsskyldighet och ska ansöka om ekonomiskt bistånd gemensamt. 
Uppgifter gällande båda lämnas därför på blanketten.   

De personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att registreras i socialtjänstens datasystem och användas i 
utredningen av din/er rätt till ekonomiskt bistånd.   

Vill du/ni ha information om hur dina/era personuppgifter används kan du/ni kontakta socialtjänsten.  

ምልክታ ቅቡል ክኸውን ኩሉ ባዶ ቦታ ብግቡአ ይመላአ። ዝኮነ ኣታዊ ምስ ዘይህሉ ኩሉ ባዶ ቦታ 0 ክሮኖር ክግበረሉ ኣለዎ። 

ምርዕዋት ወይ ድማ ብሓንሳብ ዝነብሩ መጻምዲ ብሓንሳብ ናይ ቁተባዊ ደገፍ ከመልክቱ ግዴትኦም አዩ።  ናይ ክልቲኦም ምልክታ 

ድማ ኣብ ሓደ ፎርም ክኸውን ይግባአ። 

አዚ ኣብ ታሕቲ ትጽሕፍዎ ሓበሬታ ኣብ ዳታ ረጂስተር ተጌሩ ንምጽራይ ናይ ብዛዕባ ቁጠባዊ ደገፍ ይኸውን። 

 

ውልቃዊ ሓበሬታኩም ብከመይ ንጥቀመሉ ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም አንዳ ሾሻል ተወከሱ። 
Ansökan avser månad:  

ምልክታ ወርሒ ይጠቀስ 

Handläggare:  

ተሓዚ ጉዳይ (ሃንድለጋረ)  

Personuppgifter sökande ውልቃዊ ሓበሬታ ኣመልካቲ 

Förnamn 

ሽም  

Efternamn  

ሽም ኣቦ 

 

Personnummer  

ዕለት ትውልዲ (መለለዪ ቁጽሪ)  

Adress  

ኣድራሻ 

Postnummer 

ቁጽሪ ቡስጣ 

Ort/postadress 

ከተማ/ኣድራሻ 

Telefon  

ተሌፎን 

Epost  

ኢሜይል  

Civilstånd  ዝምድና/ኩነታት ሓዳር    

 Gift/registrerat partnerskap 

ምርዑው/ ምዝጉባት ሰብ፡ሓዳር 
 Sambo ሳምቦ 

 Ensamboende ንውልቀይ 

በይነይ 

Medsökande finns? ምሳይ ዘመልክት አንተሎ? 

 Ja አወ  Nej ኖኖ  

Förnamn  

ሽም 

Efternamn  

ሽም ኣቦ 

  

Personnummer  

ዕለት ትውልዲ (መለለዪ ቁጽሪ)  

Medborgarskap sökande ኣመልካቲ ዜግነት 

 Svensk medborgare ሸወደን ዜግነት 

 

Utländsk medborgare med 
permanent uppehållstillstånd 

ወጻእተኛ ምስ መንበሪ ፍቃድ 

Från: ካብ: Till: ክሳብ: Beslutsklass 

ውሳኔ  
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Utländsk medborgare med 
tillfälligt uppehållstillstånd 

ወጻእተኛ ምስ ግዝያዊ  መንበሪ 

ፍቃድ 

Från: ካብ: Till: ክሳብ: Beslutsklass  

ውሳኔ 

 

Medborgarskap medsökande ዜግነት 2ይ ምሳኻ/ኺ ኣመልካቲ 

 Svensk medborgare ሽወደናዊ ዜግነት 

 

Utländsk medborgare med 
permanent uppehållstillstånd 

ወጻእተኛ ምስ መንበሪ ፍቃድ 

Från:  

ካብ: 

Till:  

ክሳብ: 

Beslutsklass  

ውሳኔ 

 

Utländsk medborgare med 
tillfälligt uppehållstillstånd 

ወጻእተኛ ምስ ግዝያዊ  መንበሪ 

ፍቃድ 

Från:  

ካብ: 

Till: 

ክሳብ: 

Beslutsklass 

 ውሳኔ 

Det finns barns under 18 år eller skolungdomar i hushållet  

ትሕቲ 18 ዓመት ቆልዑ ወይ ተመሃሮ ኣብ ገዛይ ዝቅመጡ ኣለዉ 

 Ja አወ  Nej ኖኖ 

Barnets 
personnummer 

ቆልዑ (ዕለተ ትውልዲ) 

መለለዪ ቁጽሪ   

Förnamn  

ሽም 

Efternamn  

ሽም ኣቦ  

 

Barnet går  
gymnasium  
eller  
motsvarande 

ኣብ ካልኣይ 

ደረጃ ቤት 

ትምህርቲ 

ይመሃር ወይ 

ተመሰሳሊ  

Barnet 
går 
förskola 

/skola ኣብ 

መውዓሊ 

ህጻናት/ 

ቤት 

ትምህርቲ 

Antal dagar i 
perioden 
som barnet 
är boende i 
hushållet 

ቆልዑ ክንደይ 

መዓልታት ኣብ 

ወርሒ  ገዛ 

ይነብሩ 

         

         

         

         

         

         

Kontoinformation ሕሳብ ባንክ ሓበሬታ  

Sökande: ኣመልካቲ 

Bankens namn ሽም ባንክ Antal konton ብዝሒ ሕሳብ ባንክ 

Medsökande  ይ ኣመልካቲ 

Bankens namn ሽም ባንክ Antal kontonብዝሒ ሕሳብ ባንክ   



Sida 3 av 9  
 Sida 3 av 9 

Har du/ni ansökt om underhållsstöd? ቀለብ ቆልዓ ኣመልኪትኪ/ካ ዶ 

 Ja አወ  Nej ኖኖ 

 När: መዓስ  Varför? ስለምንታይ? 

 

 

Bostad መንበሪ ገዛ    

Typ av bostad ዓይነት መንበሪ 

 Egen hyreslägenhet med kontrakt ናተይ ገዛ ክራይ ምስ ኩንትራክቱ 

 

Sedan när: ካብ መዓስ:  

 

Hyresvärd: ኣካራዪ:  

 

 Egen bostadsrätt ኣነ ዝውንኖ ገዛ  Andrahandskontrakt ብተዘዋዋሪ ሽም ኮንትራክት 

 Inneboende hos släkt ምስ ቤተሰበይ ይቅመጥ  Bor hos föräldrarna ምስ ስድራይ ይቅመጥ 

 Inneboende hos annan ምስ ካልለ ሰብ ይነብር ብኣድራሻ  Egen fastighet  ናይ ገዛእ ርእሰይ (ንኣ, ገዛ፡ ቪላ)  

 På annat sätt: ብኻልአ ኣገባብ:   

Totalt antal personer boende i bostaden? ብዝሒ ተቀማጦ ኣብ ገዛ? Antal rum i boendet ክንደይ ክፍሊ 

Vem står för kontraktet ብሽም መን ኣሎ ኮንትራክት Total månadskostnad för boendet ጠቅላላ ወርሓዊ ክፍሊት 

ናይ ገዛ 

Har du/ni ansökt om bostadsbidrag? ሓገዝ ገዛ 

ኣመልኪትኩም ዶ? 
 

 Ja አወ  Nej ኖኖ 

 När: መዓስ   Varför? ስለምንታይ? 

Ansökan avser ምልክታኻ ንምንታይ  

Kostnader ዋጋ፡ ዜውጽኦ ገንዘብ  
Förfallodatum  

ዝወድቀሉ ዕለት 

Kronor  

ክሮነር 

Boendekostnad ገዛ ክራይ     

El መብራህቲ     

Fackföreningsavgift ማሕበር ሰራሕተኛታት ክፍሊት     

Arbets/planeringsresor ስራሕ/ምድላው መገሻ     

Barnomsorg ክንክን ቆልዑ     

Hemförsäkring ውሕስነት ገዛ     

Hyresgästförening ማሕበር ተኻረይቲ     

Bredband ኢንተርነት      

 

Akassa ማዕከን ገንዘብ 
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Läkarvård (inom högkostnadsskydd) ናይ ሓኪም 
 

Avser vem i hushållet? ንመን ይውክል(ናይ መን) Datum ዕለት Kronor  ክሮነር 

   

   

   

 

Medicin (inom högkostnadsskydd) መድሃኒት 

Avser vem i hushållet? ንመን ይውክል  Datum ዕለት  Kronor ክሮነር 

   

   

   

Övrigt ካልአ Ange vad ሓብር አንታይ  Kronor ክሮነር  

   

   

Har du arbetat det senaste året? ኣብዚ ቀረባ ዓመት ሰሪሕኩም ትፈልጡ?  

Sökande ኣመልካቲ   Medsökande 2ይ ኣመልካቲ 

 Ja አወ  Nej ኖኖ   Ja አወ  Nej ኖኖ 

Datum för ansökan om A-Kassa/Alfa-kassa  

ዕለት ምልክታ  ናብ ማዕከን ካሳ ዘአተካሉ 

När fattades beslut om ersättning?  

መዓስ ገንዘብ ክወርድ ተወሲኑ ኣሎ?  

Om du inte kan få A-Kassa/Alfa-Kassa, ange varför: 

ካብ ማዕከን ካሳ ዘይፍቀደካ አንተኮይኑ ምኽንያት ግለጽ? 

Inkomster (Sökande) ኣታዊታት (ኣመልካቲ)  

Inkomster för sökande de tre senaste månaderna från idag ናይ ኣመልካቲ ኣታዊታት ኣብዚ ዝሓለፈ ሰለስተ 

ወርሒ  

Typ av inkomst አንታይ ዓይነት 

ኣትዊ 

Belopp och 
utbetalningsdag  

መጠን ገንዘብን ዝወርደሉ  

መዓልትን 

Belopp och 

utbetalningsdag መጠን 

ገንዘብን ዝወርደሉ  መዓልትን 

Belopp och 

utbetalningsdag መጠን 

ገንዘብን ዝተከፍለሉ 

መዓልትን 

Lön efter skatt  ደሞዝ ድሕሪ ስካት       

Bostadsbidrag ሓገዝ ገዛ        

Barnbidrag ሓገዝ ቆልዓ       

Underhållsstöd ቀለብ ቆልዓ        

Aktivitetsstöd ንጥፈት፡ ስራሕ ሓገስ       

Aktivitetsersättning ንጥፈት 

መተካአታ  
      

Sjukersättning ናይ ሕማም መተካአታ       

Sjukpenning ደሞዝ ኣብ ግዘ ሕማም        

Studiebidrag CSN ሓገዝ ትምህርቲ 

ሲኤስኤን  
      

Pension ጥሮታ        

A-kassa ኦ-ካሳ        
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ALFA-kassa ኣልፋ-ካሳ        

Föräldrapenning መተካእታ ደሞዝ 

ወላዲ    
      

Etableringsersättning እግሪ፡መትከሊ 

ሓገዝ  
      

Studielån CSN ናይ ትምርቲ ለቃሕ        

Vårdbidrag ክንክን ሓገዝ        

Efterlevandestöd ብሂወት ናይዘየለ 

ሓገዝ ወላዲ    
      

Barnpension ጥሮታ ቆልዓ        

Äldreförsörjningsstöd መናበሪ ሓገዝ 

እርጋን  
      

Bostadstillägg ተወሳኺ ሓገዝ 

ክራይ፡ገዛ  
      

Skatteåterbäring ዝተመለሰ ስካት        

Insättningar/överföringar, 

t.ex. Swish ዝተሰደደ ሰልዲ /ዝተሰጋገረ 

ንኣብነት ስዊሽ  

      

Övriga inkomster ካልአ ኣታዊ        

Inkomster (Medsökande) ኣታዊ (ናይ ካልኣይ ኣመልካቲ)  
 

Inkomster för medsökande de tre senaste månaderna från idag ናይ ካልኣይ 

ኣታዊታት ኣብዚ ቀረባ  ሰለስተ ወርሒ  
 

Typ av inkomst ዓይነት ኣትዊ  

Belopp och 
utbetalningsdag 

መጠን ገንዘብን ዝወርደሉ  

መዓልትን 

Belopp och 

utbetalningsdag መጠን 

ገንዘብን ዝወርደሉ  መዓልትን 

Belopp och 

utbetalningsdag መጠን 

ገንዘብን ዝወርደሉ  

መዓልትን 

Lön efter skatt ደሞዝ ድሕሪ ስካት        

Bostadsbidrag ሓገዝ ገዛ        

Barnbidrag ሓገዝ ቆልዓ        

Underhållsstöd ቀለብ ቆልዓ       

Aktivitetsstöd ንጥፈት፡ ስራሕ        

Aktivitetsersättning ንጥፈት 

መተካአታ  
      

Sjukersättning ናይ ሕማም መተካአታ        

Sjukpenning ደሞዝ ኣብ ግዘ ሕማም        

Studiebidrag CSN ሓገዝ ትምህርቲ 

ሲኤስኤን  
      

Pension ጥሮታ       

A-kassa ኦ-ካሳ       

ALFA-kassa ኣልፋ-ካሳ          

Föräldrapenning መተካእታ ደሞዝ 

ወላዲ    
      

Etableringsersättning እግሪ፡መትከሊ 

ሓገዝ 
      

Studielån CSN  ናይ ትምርቲ ለቃሕ        

Vårdbidrag ክንክን ሓገዝ        

Efterlevandestöd ብሂወት ናይዘየለ 

ሓገዝ ወላዲ     
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Barnpension ጥሮታ ቆልዓ        

Bostadstillägg ተወሳኺ ሓገዝ 

ክራይ፡ገዛ  
      

Skatteåterbäring ዝተመለሰ ስካት        

Insättningar/överföringar, tex 

Swish ዝተሰደደ ሰልዲ /ዝተሰጋገረ 

ንብነት ስዊሽ  

      

Övriga inkomster ካልአ ኣታዊ        

Försörjningsstöd från annan kommun መተሓዳደሪ፡ሓገዝ ካብ ካልአ ኮሙን   

 Ja  አወ   Nej ኖኖ  

Om Ja: Beräkningsperiod  

አንድሕር አወ: ናይ ሕሳብ ግዜ  
 

Från: ካብ  

Till:  

ክሳብ  

 

 

Har någon i hushållet utmätning hos kronofogden ዕዳ ኣብ ቤት ስልጣን 

መኽፈልቲ፡ዕዳ   ዘለዎ ኣብ ገዛ ኣሎ ድዩ  

 Ja አወ  Nej ኖኖ  

Hushållets utgifter ናይ ገዛ ወጻኢ 

De tre senaste månaderna i Sverige och/eller utlandet ኣብዚ ቀረባ ሰለስተ ወርሒ ኣብ 

ሽወደን ወይ ወጻኢ 
Typ av utgift ዓይነት ወጻኢ  Belopp och 

förfallodatum  

መጠን ገንዘብን 

ዝወድቀሉ ዕለት  

Belopp och förfallodatum 

መጠን ገንዘብን ዝወድቀሉ 

ዕለት 

Belopp och förfallodatum  

መጠን ገንዘብን ዝወድቀሉ ዕለት 

Boendekostnad ገዛ ክራይ 
      

El መብራህቲ  
      

Fackföreningsavgift  

ማሕበር ሰራሕተኛታት ክፍሊት 

      

Arbets-/planeringsresor  

ስራሕ/ምድላው መገሻ  

      

Barnomsorg ክንክን ቆልዑ  
      

Hemförsäkring ውሕስነት ገዛ  
      

Hyresgästförening ማሕበር 

ተኻረይቲ  

      

Bredband ኢንተርነት  
      

A-kassa ማዕከን ገንዘብ  

  

 
 
 
 

    

Receptbelagd 

Medicin ሓኪም 

ዝኣዘዞ መድሃኒት  

Avser vem  

ንመን ይውክል  

 

Datum  

ዕለት  

Kronor  

ክሮኖር 

Medicin 1  መድሃኒት 1       

Medicin 2  መድሃኒት 2       
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Medicin 3  መድሃኒት 3        

Läkarvård (inom 
högkostnadsskydd) 

ሓኪም   

Avser vem  

ንመን ይውክል  
  

Datum  

ዕለት  

Kronor 

ክሮኖር   
 

Läkarvård 1  ናይ ሕክምና    1       

Läkarvård 2 ናይ ሕክምና    2       

Läkarvård 3 ናይ ሕክምና   3        

Övrigt ካልአ  
 

Ange vad: ሓብር አንታይ        

Ange vad: ሓብር አንታይ        

Övriga upplysningar om utgifter:  

ካልአ መረዳእታ ብዛዕባ ወጻኢ 

 

 

 

Ekonomiska tillgångar ክትጥቀመሉ ትኽእል  ንብረት, ንዋይ  

Har någon i hushållet följande ኣብ ገዛኹም ካብዚ ስዒቦም ዝጥቀሱ ዝውንን ኣሎ ድዩ። 

Bankmedel, aktier, obligation, fonder, kontanter  

ኣብ ባንኪ፣ ድርጅት ፣ ብርኪ፡ ምቅሊት ጥረ ገንዘብ  

 Ja አወ     Nej ኖኖ  

Ange vad ሓብር አንታይ  Värde   ክንደይ ይትመን  

  

  

Bil መኪና  

 Ja አወ   Nej ኖኖ 

Registreringsnummer 

ታርጋ  

Inköpsår  

ሞደል  

Inköpspris 

ዋጋ ዝተገዘትሉ 

   

   

Båt, MC, husvagn, moped ጃልባ, ሞተር ሳይክል,ሞቶ 
 

 Ja አወ  Nej ኖኖ 

Ange vilket 

ኣብዚ ሓብር ኣየናይ 

Registreringsnummer 

ታርጋ  

Inköpsdatum 

ዝተገዛሉ ዕለት  

Inköpspris 

ዋጋ ዝተገዘትሉ  
Värde  

ክንደይ ይትመን 

     

     

Bostadsrätt, villa, fastighet, fritidshus ዝተገዝአ ገዛ፣  መኪና ገዛ መሳሊት ፣ 

መሬት ወይ ድማ መዘናግዒ ገዛ 
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 Ja  አወ    Nej ኖኖ  

Registreringsnummer 

ታርጋ  

Inköpsår  

ዝተገዛሉ ዓመት  

Inköpspris 

ዋጋ ዝተገዘትሉ    

   

   

Konst, smycken eller andra realiserbara tillgångar ናይ ጥበብ፡ ክቡር 

ማዕድናዊ ነገር፣ ናብ ሰልዲ ክቅየር ዝኽአል ንብረት 

 

 Ja አወ   Nej ኖኖ  

Ange vad አወ አንተኮይኑ አንታይ  
Värde 

ክንደይ ይትመን  
  

  

 

Företag  ትካል ኩባንያ    

 Ja አወ   Nej ኖኖ  

Företagets namn ናይ ትካል ሽም  Tillgångar i företaget ትካል ዝውንኖ  ንብረት፡ ጸጋ፡ መኽዘን  

  

Eventuella upplysningar du/ni vill lämna ኣብዚ ካልአ ክትብልዎ ዝደለኩም 

ሓበሬታ አንተሃልዩ  

 

Samtycke ምቕባል  

ኣነ ምልክታይ ንክጻረየለይ ነቲ ዘመልከትክዎ ወጻኢታት ኣድላዪ አንተኮይኑ ምስ ዝምልከቶም ኣካል ኮንታክት ክትገብሩ ከምትክአሉ የፍቅደልኩም። 

ኣታዊታተይ ካብ ካልአ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ወይ ድማ ካብ ወሃቢ ስራሕ ኣብ ምልክታይ ዋላ ኣይጽሓፍ አንተመጽዩኒ ክትድምርዎ 

ከምትኽእሉ ፍቃደይ አዩ። 

አንተደሊካ ኣብዚ ፍቃድካ ክትግደፈልና ትክአል ምስ መተሓዳደሪ፡ሓገዝ  ዝተተሓሓዙ ስራሓት ኮንታክት ክንገብር፣ 

ንኣብነት ካልአ ክፋል አንዳ ሾሻል  ቤትጽሕፈት መራኸቢ፡ስራሕ፣አንዳ ገበነኛ ወይ ካልአ ተመሳሳሊ።  ኣብ ዝደለኩሞ 

ፍቃድ ክትመልስዎ ትክአሉ ኢኩም።    
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Ange undantag från samtycke ፍቃድ ዘይትህበሉ ጉዳይ ኣብዚ ጥቀስ  

  

ኣነ ኣብ ላዕለ ዘሎ ኩሉ ብግቡአ ከምዝተመልአን ሓቅነት ከምዘለዎን የረጋግጸልኩም ኣለኩ። ምቅይያር ምስ ዝህሉ  ድማ ንአንዳ 

ሾሻል መተሓዳደሪ፡ሓገዝ ክነግረኩም ሙኻነይ መብጸዓ ይኣትወልኩም።  ኣነ ብንቁሕ ሕልና ሓቅነት ዘይብሉ ሓበሬታ ምአታው ብሕጊ 

የቅጽዕ ሙኻኑ ይፈልጥን ከምኡ ድማ ክሳብ ናብ ፖሊስ ምኽሳስ ከብጽሕ ከምዝክአልን ብገበን ከጠርጥር ከምዝከልን ብሓቅነት 

ዘይብሉ ሓበሬታ ዝተወሃብክዎ ሰልዲ ክመልሶ ግደታይ ሙኻኑ ድማ ይፈልጥ ኣለኩ። 

Datum: ዕለት  

Underskrift sökande ፌርማ ኣመልካቲ  Underskrift medsökande ፌርማ 2ይ ኣመልካቲ   

  

 


