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Ansökan om ekonomiskt bistånd för ensamkommande ungdomar som har fyllt 
18 år och går i kommunens gymnasieskola. 
 
Personuppgifter sökande 
Namn (efternamn och samtliga förnamn) 
 

Personnummer 

Telefon Dossienummer 

Adress 
 

Postnummer Ort 

 
Sysselsättning 
Studerar du vid gymnasiet 

 

  Ja (bifoga uppgift som styrker att ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier lämnats in till Migrationsverket  
mellan 1 juli och 30 september 2018 med denna ansökan.) 

 

  Nej 
Om ja, var bedrivs studierna 
 

Om ja, vad studerar du för gymnasieprogram 
 

 
Ditt asylärende 
Jag har fått beslut om inhibition av utvisningsbeslut.  

 
 

  Ja (lämna beslutsunderlag med denna ansökan) 

 

  Nej 
 

Upplysning 
Om du har fått ett beslut om inhibition som du bifogat med denna ansökan så lämnar du ny ansökan var fjärde månad.  
Om du inte har fått något beslut om inhibition måste en ny ansökan lämnas in varje månad.  
 
Boendesituation 
Beskriv din nuvarande boendesituation 
 
 
 
 
Övrig inkomst 
Har du några övriga inkomster så redogör för dessa här 
 
 
 
 
 
 
Övriga uppgifter 
Har du några övriga uppgifter som du vill lämna till socialtjänsten så redogör för dessa här 
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Medgivande 
Jag samtycker till att uppgifter vid behov får inhämtas från följande myndigheter och aktörer för utredning och 
bedömning av min ansökan.  
 

  Skolan 
  Migrationsverket 
  CSN 

 
Inbetalningsuppgifter 
Jag vill att pengarna ska betalas ut på: 

  Konto 
  Kontantkort 

Ange ditt kontonummer om du vill ha pengarna utbetalda till konto 

 
Försäkran och underskrift 
Jag intygar att ovan lämnade uppgifter är sanningsenliga. Jag har blivit upplyst om att oriktiga uppgifter kan leda till åtal 
för bedrägeri samt medföra återbetalningsskyldighet av de belopp som erhållits med stöd av oriktiga eller ofullständiga 
uppgifter. 
 
Jag har också blivit informerad om hur Ovanåkers kommun behandlar mina personuppgifter (se nedan). 
 
Information om behandling av personuppgifter 
Ovanåkers kommun behöver dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan. Vi behandlar dina personuppgifter 
med stöd av myndighetsutövning. Om du inte lämnar personuppgifter kommer din ansökan inte att behandlas.  
 
Personuppgifterna kommer/kommer inte att föras över till tredje land och sparas så länge kommunen har behov av att 
handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all 
framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. 
 
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, 
överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post 
kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt 
kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina 
personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
 
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke 
till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så 
fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till. 
 
 
Sökandes underskrift 
 
 
 

Datum 

 
 
 
 
 
Ifylld ansökningsblankett insändes till 
Ovanåkers kommun 
Socialtjänsten 
828 80 Edsbyn 
 
Tfn: 0271-570 00(vx). 
E-post: socialtjansten@ovanaker.se  
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