
Stöd-och försörjningsenheten 
Dotorpsgatan 15 D 
521 81 FALKÖPING 

JOBBSÖKARLISTA 

Namn Personnummer 

Var god fyll i de arbeten som Du sökt på denna blankett. Lämna i samband med ansökan. 

________________________________________________ 
Underskrift 

DATUM ORT TYP AV ARBETE FÖRETAG SVAR 



 
 
 
 
 

ARBETE ISTÄLLET FÖR BIDRAG 
 

Det är viktigt att veta att: 
 
ARBETSLÖS är inte bara den som saknar arbete på hel-eller deltid, utan också den 
som deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Arbetslös är också den som är sjukskriven, har 
föräldrapenning eller studerar och inte har något arbete att återgå till. 
 
Ansvaret för den egna försörjningen kommer i första hand- och ”önskat arbete” får 
bli en lösning på sikt. 
 
För att du så snart som möjligt ska kunna försörja Dig själv vill vi informera om 
socialtjänstens syn på AKTIVT ARBETSSÖKANDE för den som söker 
försörjningsstöd/socialbidrag. 
 
Du som är arbetslös ska: 
 

• I god tid söka arbete innan Du slutar utbildning, anställning eller då 
föräldrapenning upphör. 

• Anmäla Dig hos Arbetsförmedlingen från första arbetslösa dagen. 
• Söka brett – vilket innebär att Du själv söker alla arbeten som Du har möjlighet 

att få utifrån tidigare yrkeslivserfarenhet, utbildningsbakgrund eller arbete för 
vilken ingen vana eller utbildning krävs. 

• Söka ur platsbanken, tidningar, från anslagstavla på Arbetsförmedlingen, 
bemanningsföretag samt ta kontakt med arbetsgivare som ej har annonserat. 

• Söka inom pendlingsavstånd, dvs även andra orter inom Västra Götalands län 
samt angränsande län som har allmänna kommunikationer med Falköping. 

• Söka regelbundet – att vara arbetslös innebär att man i stort sett på heltid kan 
ägna sig åt att söka arbete. 

• Redovisa sökta arbeten. 
 
FÖR ATT DU SKA HA RÄTT TILL FÖRSÖRJNINGSSTÖD ÄR DET VIKTIGT ATT 
DU UPPFYLLER OVANSTÅENDE KRAV, DÅ DU ANNARS RISKERAR ATT 
FÖRDRÖJA DITT INTRÄDE PÅ ARBETSMARKNADEN. 
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