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Information gällande försörjningsstöd

Alla som bor i Dals-Eds kommun och som inte har tillräckligt med inkomster för att försörja
sig (och sin familj) kan ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Detta är en rättighet
som finns inskriven i socialtjänstlagen (SoL). Ekonomiskt bistånd utgör ett sista skyddsnät
när alla andra möjligheter till försörjning är uttömda.

Hur går det till?

Ekonomiskt bistånd är ett villkorat bidrag vilket innebär att en ansökan ska utredas och prövas.

När du söker ekonomiskt bistånd måste du lämna alla relevanta uppgifter om bland annat
dina inkomster, utgifter och tillgångar på en särskild ansökningsblankett. Om inte alla handlingar
medföljer ansökan måste den kompletteras och handläggningen kan då dra ut på tiden. Socialtjänsten
måste även utreda vad du själv har gjort för att lösa din situation.

Inga beslut fattas vid ditt besök på socialkontoret och du kan inte heller räkna med att få beslut
samma dag som du ansöker om ekonomiskt bistånd. Din ansökan behandlas självfallet skyndsamt.
Med de inlämnade uppgifterna som grund bedömer socialsekreteraren din rätt till bistånd och fattar
beslut i ärendet.

Rätten till bistånd prövas individuellt och kan därmed skilja sig mellan olika personer.

Uppgifterna i ditt ärende, som är sekretessbelagda, dokumenteras och sparas i socialtjänstens
datasystem.

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd måste du först ringa till socialkontoret och boka tid för besök.

Försörjningsstödet – en del av det ekonomiska biståndet

Försörjningsstödet består av en riksnorm (kap 4 § 3 p 1) och därutöver ett bidrag till skäliga kostnader
för vissa utgiftsposter (kap 4 § 3 p 2).

Riksnormen ska täcka hushållets kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid,
förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning och telefon. Nivån på riksnormen bestäms varje år
av regeringen och grundar sig på prisförändringar.

Bidraget till skäliga kostnader innebär ersättning för en skälig boendekostnad, hushållsel, arbetsresor,
hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Bidraget ska ge dig en skälig
levnadsnivå och kan jämföras med vad en låginkomsttagare i kommunen har råd med.

Detta material  ingår i Dals-Eds kvalitetsledningssystem.



Reviderad:220504

Inkomster som minskar försörjningsstödet

I princip alla intäkter dras av från försörjningsstödet exempelvis:

A-kassa/ALFA-kassa
Aktivitetsstöd
Arv
Arvoden
Avgångsvederlag
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Flerbarnstillägg
Föräldrapenning
Livränta
Lön
Pension (inkl. BTP)
Sjukersättning/Aktivitetsersättning
Sjukförsäkring (AMF,AFA)
Sjukpenning
Skatteåterbäring.
Studiebidrag
Studielån
Swish-inbetalningar
Underhållsstöd
Övriga intäkter

Tillgångar som bankmedel, fonder, fastigheter, bilar och liknande påverkar möjligheten att få
försörjningsstöd.

Återbetalning av bistånd kan krävas om det betalas ut baserat på ”förskott på förmån” som
kommande a-kassa, pension, sjukpenning eller vid arbetskonflikt.

Planera ekonomin

Socialtjänsten har inte rätt att bevilja extra bistånd om du använt det beviljade biståndet till annat än
vad det är avsett för. Det är därför viktigt att du planerar din ekonomi och alltid lägger undan pengar
så att de även räcker till räkningar och utgifter som ligger framför dig.

Är du missnöjd med beslutet?

Får du avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd, kan du överklaga beslutet genom att inom tre
veckor från det att du fick del av beslutet lämna in ett överklagande. Detta sker skriftligt och lämnas in
till socialkontoret. Skriftlig information om hur du gör skickas med i beslutet om avslag.

Detta material  ingår i Dals-Eds kvalitetsledningssystem.


