Inkom Migrationsverket

Ansökan om särskilt bidrag för
minderåriga
Använd den här blanketten för att ansöka om särskilt bidrag (se 18 § lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.).
Det är viktigt att du noggrant beskriver vad du ansöker om och vilket belopp du behöver för att kunna köpa varan
eller tjänsten. Skicka också med kvitton eller eventuella intyg som styrker ditt behov.
Skriv under din ansökan och lämna eller skicka den till den mottagningsenhet på Migrationsverket där du är
registrerad.
Om Migrationsverket begärt att du ska komplettera en ansökan du lämnat in tidigare, ber vi dig lämna uppgifterna
på den här blanketten. Kryssa då i rutan att ansökan är en komplettering.

Jag ansöker om särskilt bidrag
Detta är en komplettering till en ansökan jag lämnat in tidigare
Ansökan gäller för
Efternamn, förnamn

Adress, c/o

Dossiernummer

Gatuadress

Postnummer, ort

Födelsedatum (år, månad, dag)

1.

Specificera de varor eller tjänster och det belopp du söker bidrag för.

2.

Motivera varför barnet behöver varan eller tjänsten.

3.

Skriv vilka handlingar som du lämnar med ansökan för att visa att barnet behöver varan eller tjänsten.

Ekonomisk deklaration
Redovisa familjens ekonomiska situation
4.

Vårdnadshavarnas/barnets inkomster (lön från anställning, bidrag från annan myndighet eller
organisation till exempel försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller a-kassan) )

Värde

5.

Vårdnadshavarnas/barnets kontanter (utöver eventuell dagersättning från Migrationsverket)

Värde

6.

Vårdnadshavarnas/barnets ekonomiska tillgångar (till exempel bil, bankmedel i Sverige eller utlandet,
eget företag, aktier, tillgångar i utlandet som du förfogar över och kan sälja för att få kontanter)

Värde

7. Underskrift
Mot79 150812

-

Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna jag skrivit i ansökan är korrekta och sanningsenliga och att jag
förstått vad jag undertecknar.
Jag är medveten om att jag är skyldig att anmäla till Migrationsverket om det sker förändringar i de uppgifter jag
lämnat i denna ansökan och annat som kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd.
Jag är medveten om att felaktigt lämnade uppgifter kan betraktas som bidragsbrott och att det kan leda till att
Migrationsverket gör en polisanmälan.

Datum och ort

Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande

2

Migrationsverkets anteckningar

Den sökande är informerad om vilka uppgifter jag antecknat här.

