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Ansökan om dagersättning 
enligt LMA

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se  

Ansökan gäller för  

Förnamn och efternamn 

Vistelseadress (c/o, gatuadress, postnummer, ort) 

Födelsetid  Kön Medborgarskap Dossienummer 
(Migrationsverket) 

Jag söker för månad 

Uppgifter om tolk 

☐ Tolk på (ange språk)    _________________________________________    har använts vid samtalet.

☐ Sökande uppger att han/hon förstår tolken bra.

☐ Sökande har erbjudits tolk men avböjt då han/hon förstår svenska bra.

Ekonomisk deklaration 

Inkomster  
(lön från anställning eller bidrag från annan myndighet 
eller organisation t.ex. Försäkringskassan eller 
Arbetsförmedlingen) 

Värde 

Kontanter  
(utöver eventuell dagersättning) 

Värde 

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 

Samtycke 

☐ Jag ger mitt samtycke till att Mörbylånga kommun hämtar information om mitt ärende hos Migrationsverket.
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Underskrift 
 

 ☐   Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna jag skrivit i ansökan är korrekta och sanningsenliga samt 
att jag förstått vad jag undertecknar. 
 

 
   ☐   Jag är medveten om att jag är skyldig att anmäla till kommunen 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 kommunen gör en polisanmälan. 
 
 

  ☐   Jag intygar att jag inte söker särskilt bidrag i annan kommun för samma period. 
 

Datum 
 
 
 

Namnteckning 

    
Ytterligare upplysningar 

 
☐    Den sökande har fått information om att asylsökande som har inkomst av arbete eller har annan inkomst  
        eller egna tillgångar och som har logi på förläggning ska betala ersättning för logi. Om kosten ingår i logiet  
        ska ersättning även betalas för detta. 
 

 
Hantering av personuppgifter 

Mörbylånga kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. 
På kommunens hemsida finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter, 
www.morbylanga.se/personuppgifter.  
 
 
Skicka din ansökan till: Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga 
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