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Försörjningsstöd – vad är det?
Rätten till bistånd regleras i Socialtjänstlagen. Först gör vi en utredning och en individuell behovsprövning innan beslut
fattas.
Den som inte själv kan tillgodose sina behov genom egna inkomster samt bidrar till sin försörjning har rätt till bistånd upp
till skälig levnadsnivå.
Den som är arbetslös måste vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbeten på orten och inom pendlingsavstånd, ta erbjudet arbete, delta i arbetsmarknadsåtgärder samt vid behov delta i arbetsrehabiliterande åtgärder.
Socialtjänsten har rätt att begära att till exempel arbetslösa ungdomar, studerande med ferieuppehåll och andra som
uppbär försörjningsstöd, skall delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.
Hur söker du försörjningsstöd?
Vid nybesök ringer du på telefontid, måndag – fredag 08.30 – 09.30 (ej onsdagar) och beställer tid hos en handläggare.
Om Du har fortsatt behov av ekonomiskt bistånd krävs en ny ansökan via blankett eller besök varje månad. Handläggningstiden är för närvarande 2 veckor.
Vägledande riksnorm
Personliga kostnader
Ensamstående vuxen
Sammanboende
0 – 1 år
1 – 2 år
1 – 2 år med barnomsorg
3 år
3 år med barnomsorg
4 – 6 år
4 – 6 år med barnomsorg
7 – 10 år
11 – 14 år
15 – 18 år
Studerande 19-20 år

2.800:5.060:1.650:1.880:1.710:1.540:1.370:1.880:1.640:2.100:2.410:2.710:2.740:-

Tillkommer:
Gemensamma kostnader för antal medlemmar i hushållet
1 pers.
880:-

2 pers.
990:-

3 pers.
1.240:-

4 pers.
1.420:-

5 pers.
1.620:-

6 pers.
1.850:-

7 pers.
2.020:-

8 pers.
2.190:-

9 pers.
2.360:-

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna.
Inkomster som minskar bidraget
x
x
x
x
x
x
x

Lön
Sjukpenning
Pension och sjukbidrag
Bostadsbidrag
Barnbidrag och flerbarnstillägg
A-kassa
Föräldrapenning

x
x
x
x
x
x
x

Aktivitetsstöd
Alfa
Underhållsbidrag
Underhållsstöd
Skatteåterbäring
Utryckningsbidrag
Studiehjälp och övrigt studiestöd

I utredningen om försörjningsstöd tas också hänsyn till dina tillgångar, t ex pengar på banken, aktier/obligationer, bilar,
skotrar, egen fastighet, sommarstuga, husvagn mm.
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Lämnar Du oriktiga uppgifter görs en bedrägeriutredning.
I normen för skälig levnadsnivå ingår
Personliga kostnader
•
•

Livsmedel
Lek och fritid

•
•

Kläder och skor
Hälsa och hygien

Gemensamma hushållskostnader vilka baseras på hur många personer som ingår i hushållet
•

Förbrukningsvaror

•

Dagstidningar, telefon, TV-licens

•
•
•

Läkar- och medicinkostnader / Akut tandvård
Hushållsel
Glasögon (vid olycksfall eller med läkarintyg)

Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för
•
•
•

Hyra
Fackavgift
Arbetsresor

Kopia av hyreskontrakt och kvitto på betald hyra skall inlämnas. Även andra utgifter t ex medicin och läkarvårdskostnader skall styrkas.
Som Du ser skall bidraget räcka även till räkningar som kommer varannan månad, telefon mm. Din handläggare kan inte
bevilja extra försörjningsstöd om Du använt pengarna till annat än vad de är avsedda för.
För att förenkla handläggningen behöver vi Din hjälp
För att vi ska kunna pröva Ditt behov av försörjningsstöd behöver vi exakta uppgifter om familjens ekonomi. Du måste
därför lämna in:
•
•
•
•
•
•
•

Kopior av inkomstbesked som visar vilka inkomster ni haft den senaste månaden
Deklarationen
Hyreskontrakt
Kvitto på senaste bostadshyra, fackavgift samt barnomsorgskostnad är betald
Kopia på eventuell ansökan om skattejämkning
Information om vilken A-kassa Du tillhör
Vi behöver även veta om Du som är arbetslös har sökt arbete, varför vi kontaktar arbetsförmedlingen

Är ansökan ej komplett kommer den ej att behandlas utan skickas tillbaka för kompletterande uppgifter.
Du är skyldig att betala tillbaka socialbidraget om det utgått
•
•

Som förskott på förmån t ex i avvaktan på sökt pension, underhållstöd eller bostadsbidrag
Om Du genom oriktiga uppgifter eller underlåtit att lämna uppgifter får nämnden återkräva vad som har betalats för
mycket

Du har rätt att överklaga beslut gällande försörjningsstöd enligt förvaltningslagen.
Bistånd till t ex begravningskostnader samt vissa skulder kan ej överklagas enligt förvaltningslagen
utan endast genom Kommunal besvär.

Tag kontakt med oss om du vill veta mer!
PERSONALEN HAR TYSTNADSPLIKT
All personal på socialkontoret har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om Dig till obehöriga.

