
 
 

 

   
 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

  
 

   
 

  

 
    

 

   
 
 

    

 
 

     
   

    

 

   
    

   

 

  

 

 

 

 

 

    

    

    

Arbetssökarlista för ansökan om 
ekonomiskt bistånd 

En av grunderna för att ha rätt till ekonomiskt bistånd är att enskild gör vad denne kan för att bidra till sin försörjning genom att stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Detta betyder att du behöver söka minst 30 arbeten i månaden fördelade på alla månadens dagar. Du skall söka arbeten vilka du har en verklig 

chans att få. Du behöver även bifoga kopia på inskickad aktivitetsrapport. Du kan skicka in denna mellan den 1:a och 14:e varje månad. 

Söker du ett arbete genom att söka upp arbetsgivare behöver du fylla i namn på den enskild du lämnar CV:t till. 

Du behöver söka faktiska tjänster. Det betyder att majoriteten av de tjänster du söker skall kunna styrkas med kopia på en platsannons eller liknande underlag. 

Socialsekreteraren skall kunna se att tjänsten är eller varit vakant när du sökte den. Du skall även lämna underlag så som kopia på bekräftelsemail från 
arbetsgivaren för samtliga sökta tjänster. 

Datum för ansökan Arbetsgivare namn och kontaktuppgifter Hur har du sökt arbetet? 
mail, uppsökande, spontanansökan via 
hemsidan, ledig tjänst på hemsidan, via 

rekryteringsfirma. 

Svar från arbetsgivaren. 
Tjänsten tillsatt, kallad på intervju, 
inte fått något svar efter 

bekräftelsemail. 

ENHETEN FÖR VUXEN OCH 
FUNKTIONSVARIATION 

EKONOMISKT BISTÅND 



 
 

 

   
 

 

    

 
 

     
   

    

 

   
    

   
 

    

    

    

    

    

    

    

Datum för ansökan Arbetsgivare namn och kontaktuppgifter Hur har du sökt arbetet? 
mail, uppsökande, spontanansökan via 

hemsidan, ledig tjänst på hemsidan, via 

rekryteringsfirma. 

Svar från arbetsgivaren. 
Tjänsten tillsatt, kallad på intervju, 

inte fått något svar efter 
bekräftelsemail. 
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  _______________________ 

Arbetssökarlista för ansökan om 
ekonomiskt bistånd 

Datum för ansökan Arbetsgivare namn och kontaktuppgifter Hur har du sökt arbetet? 
mail, uppsökande, spontanansökan via 

hemsidan, ledig tjänst på hemsidan, via 

rekryteringsfirma. 

Svar från arbetsgivaren. 
Tjänsten tillsatt, kallad på intervju, 

inte fått något svar efter 
bekräftelsemail. 

TIPS!  
 Be om att få telefonnummer eller mailadress till personen du lämnar ditt cv:t till för att kunna höra av dig en vecka eller två efter du varit där för att 

fråga om de har något arbete att erbjuda. 

 Anmäl dig hos rekryteringsfirmor för att öka chansen till arbete. Dessa anses dock inte vara ett sökt arbete. 

Samtycke:   

Undertecknad ger samtycke till att socialsekreterare på Socialförvaltningen i Vallentuna tar kontakt med arbetsgivare i syfte att styrka sökt tjänst i samband 

med ansökan om ekonomiskt bistånd för _____________ månad. 

Datum:    Namn:   

ENHETEN  FÖR  VUXEN  OCH 
FUNKTIONSVARIATION  

EKONOMISKT  BISTÅND  

__________________ 
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