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Jobbsökarlista 

 
Namn: 

 
Personnr: 

Datum Ort Arbete som Arbetsgivare Hur har du 
sökt jobbet 

Resultat 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Skriv med egna ord vad du gjort för att öka chanserna till arbete senaste månaden (t.ex. kontaktat 
arbetsgivare för att följa upp dina ansökningar, anpassat ditt personliga brev, anmält till 
bemanningsföretag) 
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AKTIVT ARBETSSÖKANDE 

För att vara berättigad till ekonomiskt bistånd krävs att du är aktivt arbetssökande. 

För att räknas som aktivt arbetssökande bör du: 

• Vara anmäld på och följa planering med Arbetsförmedling 
• Söka arbete brett, d.v.s alla sorters arbete som du kan få, och inte begränsa 

geografiskt 
• Söka arbeten så gott som dagligen genom platsbanken, tidningar, egna kontaker med 

möjliga arbetsgivare 
• Delta i Arbetsförmedlingens eller socialförvaltningens aktiviteter som syftar till att 

stärka din position på arbetsmarknaden 
• Om du har en deltidsanställning som inte ger tillräcklig inkomst krävs att du aktivt 

söker heltidsarbete 
• Hinder, t.ex. sjukdom som gör att du inte kan stå till arbetsmarknadens 

förfogande/vara aktivt arbetssökande, bör du styrka det med tydliga läkarintyg 

Uppfyller du inte dessa krav fördröjer du möjligheterna att få arbete och då har du i regel 
inte rätt ekonomiskt bistånd. 



Behandling av personuppgifter 
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter (namn och personnummer) i enlighet 
med gällande lagstiftning för att kunna hantera din ansökan. Kommunen har rätt att använda 
dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL).  

Dina personuppgifter kommer att sparas hos kommunen i enlighet med gällande lagstiftning, 
vilket innebär att personuppgifterna sparas för all framtid. 

Om du vill ha information om de uppgifter Hällefors kommun har om dig, begära rättelse, 
lämna in invändningar eller annat, har du rätt att kontakta kommunen. Enklast görs det på 
kommun@hellefors.se 

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sb-bergslagen.se.  

Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten. 

Mer information: www.hellefors.se/gdpr 

mailto:kommun@hellefors.se
mailto:dataskyddsombud@sb-bergslagen.se
https://www.hellefors.se/gdpr

	Namn: 
	Personnr: 
	DatumRow1: 
	OrtRow1: 
	Arbete somRow1: 
	ArbetsgivareRow1: 
	Hur har du sökt jobbetRow1: 
	ResultatRow1: 
	DatumRow2: 
	OrtRow2: 
	Arbete somRow2: 
	ArbetsgivareRow2: 
	Hur har du sökt jobbetRow2: 
	ResultatRow2: 
	DatumRow3: 
	OrtRow3: 
	Arbete somRow3: 
	ArbetsgivareRow3: 
	Hur har du sökt jobbetRow3: 
	ResultatRow3: 
	DatumRow4: 
	OrtRow4: 
	Arbete somRow4: 
	ArbetsgivareRow4: 
	Hur har du sökt jobbetRow4: 
	ResultatRow4: 
	DatumRow5: 
	OrtRow5: 
	Arbete somRow5: 
	ArbetsgivareRow5: 
	Hur har du sökt jobbetRow5: 
	ResultatRow5: 
	DatumRow6: 
	OrtRow6: 
	Arbete somRow6: 
	ArbetsgivareRow6: 
	Hur har du sökt jobbetRow6: 
	ResultatRow6: 
	DatumRow7: 
	OrtRow7: 
	Arbete somRow7: 
	ArbetsgivareRow7: 
	Hur har du sökt jobbetRow7: 
	ResultatRow7: 
	DatumRow8: 
	OrtRow8: 
	Arbete somRow8: 
	ArbetsgivareRow8: 
	Hur har du sökt jobbetRow8: 
	ResultatRow8: 
	DatumRow9: 
	OrtRow9: 
	Arbete somRow9: 
	ArbetsgivareRow9: 
	Hur har du sökt jobbetRow9: 
	ResultatRow9: 
	DatumRow10: 
	OrtRow10: 
	Arbete somRow10: 
	ArbetsgivareRow10: 
	Hur har du sökt jobbetRow10: 
	ResultatRow10: 
	DatumRow11: 
	OrtRow11: 
	Arbete somRow11: 
	ArbetsgivareRow11: 
	Hur har du sökt jobbetRow11: 
	ResultatRow11: 
	DatumRow12: 
	OrtRow12: 
	Arbete somRow12: 
	ArbetsgivareRow12: 
	Hur har du sökt jobbetRow12: 
	ResultatRow12: 
	DatumRow13: 
	OrtRow13: 
	Arbete somRow13: 
	ArbetsgivareRow13: 
	Hur har du sökt jobbetRow13: 
	ResultatRow13: 
	DatumRow14: 
	OrtRow14: 
	Arbete somRow14: 
	ArbetsgivareRow14: 
	Hur har du sökt jobbetRow14: 
	ResultatRow14: 
	DatumRow15: 
	OrtRow15: 
	Arbete somRow15: 
	ArbetsgivareRow15: 
	Hur har du sökt jobbetRow15: 
	ResultatRow15: 
	DatumRow16: 
	OrtRow16: 
	Arbete somRow16: 
	ArbetsgivareRow16: 
	Hur har du sökt jobbetRow16: 
	ResultatRow16: 
	DatumRow17: 
	OrtRow17: 
	Arbete somRow17: 
	ArbetsgivareRow17: 
	Hur har du sökt jobbetRow17: 
	ResultatRow17: 
	Skriv med egna ord vad du gjort för att öka chanserna till arbete senaste månaden tex kontaktat arbetsgivare för att följa upp dina ansökningar anpassat ditt personliga brev anmält till bemanningsföretagRow1: 


