
APPLICATION FOR ECONOMIC ALLOWANCE

Administrator

1. PURPOSE OF APPLICATION

 Income support, chapter 4, sections 1 and 3 Social Services Act concerning month

Other

2. PERSONAL DETAILS
Applicant: surname, first name Civil status Living with partner 

 Yes   No

Personal ID no. (10 figures)

Co-applicant: surname, first name Civil status Living with partner 

 Yes  No

Personal ID no. (10 figures)

3. ACCOMMODATION DETAILS

Address Telephone no. 

  Apartment, primary 
rental contract

  Apartment, secondary 
rental contract Who is named on rental contract?

 Lodger  Living with parents  Condominium  Own property Number of rooms

Number of residents in the property Name of property owner 
Housing allowance applied for? (date) 

   Yes (                 )     No

Debt/loans concerning accommodation
Remaining debt Interest payments per month Amortisation per month

4. DETAILS OF CHILDREN LIVING AT HOME FOR WHOM YOU HAVE A RESPONSIBILITY OF PROVISION
Child’s personal ID no. Surname and first name Child goes to pre-

school/school 
Child is registered at 
above address

Child lives alternately 
with parents

Child with  
visitation rights

    

    

    

    

    

    

5a. APPLICANT’S EMPLOYMENT DETAILS
When you start work, education or other activity, report your employment contract, acceptance letter for education course or other  
certificate. When you are absent due to sickness, report doctor’s letter.

Studying

 Full-time   Part-time
Working

 Full-time  Part-time  Hours per week

Entitled to 

 Unemployment allowance  Alfa
Other employment or income

 Pension  Sick pay  Other

5b. CO-APPLICANT’S EMPLOYMENT DETAILS
Studying

 Full-time   Part-time
Working

 Full-time  Part-time  Hours per week

Entitled to 

 Unemployment allowance  Alfa
Other employment or income

 Pension  Sick pay  Other



6. OTHER INFORMATION (PLANS FOR THE FUTURE, FOR EXAMPLE, OR CHANGED SITUATION)

7. INCOME PER MONTH AFTER TAX

 No income at all

If you do not put a cross in the above box (No income at all) you must enter all details of income from the previous month that was not 
previously disclosed. On your first visit/return visit, you should report all income from the two most recent months. Enter ‘0’ where no 
income is received. 

Income period Income period

Date Applicant Date Co-applicant Date Applicant Date Co-applicant

Unemployment pay/Alfa/ 
activity support

Child allowance/student aid

Rent for child/lodger

Housing allowance

Establishment support

Salary, including advance

Pension/sick allowance/ 
other pension, e.g. AMF

Sick pay/parental allowance/
activity allowance

Education funds

Maintenance allowance

Development allowance

Care allowance/annuity

Other income. Give details.

Date of next income payment 
(state type of income)

Date Applicant Date Co-applicant

8. EXPENSES

Housing rent Home insurance Household electricity Child care

Trade union fee, not deducted from salary
Applicant Co-applicant

Bus card (not travel for work)
Applicant Co-applicant

Healthcare expenses, medicines
Applicant Co-applicant

Other (cost and source)



9. ASSETS

Bank accounts, cash, securities, bonds
Details Amount/taxable value

Car, boat, caravan, property, summer home, condominium

Other

 No assets

10. ATTESTATION AND SIGNATURE
I testify that the submitted information is true and complete and I promise to give notification if conditions change.

Date Signature of applicant Signature of co-applicant

In making this application I consent that my personal data may be processed in accordance with current data protections laws.

OBS! NB! PLEASE SUBMIT COPIES OF RENT SPECIFICATIONS, ELECTRICITY BILLS, SALARY SPECIFICATIONS,  
BANK ACCOUNT STATEMENTS, PAYMENT SPECIFICATIONS, AND OTHER DOCUMENTS THAT PROVIDE EVIDENCE  
OF SUBMITTED INFORMATION. COPIES MAY BE MADE AT RECEPTION AT THE DEPARTMENT FOR INTEGRATION,  

SUPPORT AND EMPLOYMENT.  INCOMPLETE APPLICATIONS WILL BE RETURNED TO APPLICANT.

Webbplats E-post Organisationsnr
Karlstads kommun karlstad.se karlstadskommun@karlstad.se 212000-1850
Postadress Telefon Fax Bankgiro
Avdelningen för integration, försörjning och arbete
651 84 Karlstad

054-540 00 00 054-18 34 10 405-2213

https://karlstad.se
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