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INFORMATION OM EKONOMISKT BISTÅND
Vem kan få ekonomiskt bistånd?
Alla som vistas i Sverige och som inte kan klara ut sin situation på annat sätt kan ha
rätt att få ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är en form av bistånd som utbetalas
enligt socialtjänstlagen. Det är individuellt behovsprövat och söks på Individ och
Familjeomsorgen.
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till nödvändigt uppehälle och vissa andra kostnader,
exempelvis hyra. För att kunna få ekonomiskt bistånd måste två villkor vara uppfyllda:
- att det saknas pengar till försörjningen.
- att man har uttömt alla andra möjligheter att få tillräcklig inkomst.
Så här står det i lagen
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes resurser
att leva ett självständigt liv.” ( 4 kap 1 § socialtjänstlagen)
Försörjningsstöd
Genom det ekonomiska biståndet ska Du få en skälig levnadsnivå. Individ och
familjeomsorgen gör en bedömning av vad som är skäligt för varje hushåll. Hänsyn tas
till de faktiska kostnaderna som jämförs med vad en låginkomsttagare normalt har råd
att kosta på sig. Försörjningsstödet omfattar dels ett schablonbidrag (riksnorm), dels
bidrag till skäliga kostnader för vissa utgiftsposter (annat bistånd).
Riksnorm
Riksnormen ska täcka hushållets utgifter för:
- livsmedel,
- kläder och skor,
- lek och fritid,
- förbrukningsvaror,
- hälsa och hygien,
- dagstidning,
- telefon och TV-avgift.
Nivån på riksnormen har bestämts av regeringen och grundar sig på officiella
prisundersökningar. Den delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. Det
finns i enskilda fall möjlighet att beräkna kostnaderna till en lägre eller högre nivå.
Annat bistånd
Rätten till bistånd omfattar också skäliga kostnader för:
- boende,
- hushållsel,
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- arbetsresor,
- hemförsäkring,
- medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
Bistånd till livsföring i övrigt
Bistånd till livsföring i övrigt är en kompletterande del. Det kan omfatta sådant som:
- läkarvård och medicin som omfattas av lagen (2202:160) om läkemedelsförmåner.
- glasögon ( OBS! Kostnadsförslag skall inkomma först! )
- kommunal service ex barnomsorgsavgifter,
- flyttkostnader, ( OBS! Kostnadsförslag skall inkomma först! )
- komplettering eller nyanskaffning av möbler, husgeråd, TV mm,
- akut tandvård och mer omfattande tandvård (OBS! Kostnadsförslag skall inkomma
först!),
Hur ansöker man om ekonomiskt bistånd?
All tidsbeställning för besök görs genom Individ och familjeomsorgens reception, tel
191 30 eller 190 00 (växel). Vid nybesök får du information och ansökningsblankett
hemskickat innan första besöket.
Vad ska man ta med sig?
- legitimation,
- handling som visar att du är anmäld på arbetsförmedlingen,
- inkomstuppgifter för de 2 senaste månaderna ex lön, a-kassa, från försäkringskassa,
- hyreskontrakt och hyresavi,
- räkningar och kvitto över följande utgifter: barnomsorg, fackavgift, el,
hemförsäkring, läkar- och medicin kostnader ( på recept),
- senaste deklarationen,
- kontoutdrag från samtliga bankkonto för de 2 senaste månaderna, eller ta med din
Internet dosa till bank.
Den som gör utredningen har rätt att kontrollera Dina uppgifter hos arbetsförmedling,
försäkringskassa, arbetslöshetskassa, CSN, bilregistret, skattemyndigheten, hyresvärd
vid behov.
Vilka inkomster medräknas?
I stort sett samtliga hushållets inkomster räknas bort från det ekonomiska biståndet
exempelvis lön, pension, sjukpenning, a-kassa, föräldrapenning, barnbidrag,
underhållsstöd, skatteåterbäring, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, etableringsersättning
mm. Är du sambo eller gift så är Ni försörjningsskyldig mot varandra och bådas
ekonomiska uppgifter skall redovisas. Gäller även under skilsmässoansökan.
I utredningen tas också hänsyn till Dina tillgångar såsom sparade pengar, bil, båt mm.
Om Du normalt har goda inkomster, men en enstaka månad har inkomster under norm,
är det inte säkert att Du har rätt till ekonomiskt bistånd. Om Dina inkomster förändras
måste Du anmäla detta.
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Krävs det något mer?
Den som söker ekonomiskt bistånd har ansvar att göra vad han eller hon själv kan för
att bli självförsörjande. Det innebär att en arbetslös person i regel är skyldig att söka
arbete, delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller utbildning för att ha rätt till
försörjningsstöd.
När får jag beslutet?
För det mesta får Du veta om Du har rätt till ekonomiskt bistånd i samband med Ditt
besök. Ibland kan det dröja några dagar för att uppgifterna behöver kompletteras eller
att beslutet behöver diskuteras med någon annan. Max 10 dagar.
När och hur kommer pengarna?
Om ansökan om ekonomiskt bistånd beviljas skickas pengarna via bankkonto, vilket
tar en till två vardagar efter det att beslutet är fattat.
Behöver pengarna betalas tillbaka?
Om det ekonomiska biståndet är förskott på exempelvis a-kassa eller sjuk-eller
aktivitetsersättning ska det återbetalas. Samma sak gäller om Du har lämnat oriktiga
uppgifter eller undanhållit uppgifter. Även i andra fall kan en överenskommelse om
återbetalning göras.
Hur gör jag om jag inte är nöjd med beslutet?
Är Du missnöjd med beslutet kan Du överklaga det. Du ska i ett brev tala om vilket
beslut som Du är missnöjd med och varför. Skrivelsen lämnar eller skickar Du till
Individ och familjeomsorgen. Överklagandet ska komma in till oss inom tre veckor
från den dag då Du fick det beslut som Du överklagar. Om beslutet inte ändras av
Individ och Familjeomsorgen skickas det vidare till Förvaltningsrätten som får
bedöma beslutet. Mer information kan Du få av Din handläggare.
Vad händer med de uppgifter som lämnas?
Alla utredningar, beslut och andra anteckningar sparas i akter i Individ och
familjeomsorgens arkiv. Dessa sorteras bort fem år efter den sista anteckningen i akten
gjordes. Du har rätt att ta del av de handlingar som finns i Din akt.
All personal på Individ och familjeomsorgen har sekretess och får inte lämna ut
uppgifter om Dig till obehöriga.
Individ och familjeomsorgen
Besöksadress: Storgatan 38, Kisa (Stjärnebo)
Postadress: Kinda kommun, Individ och familjeomsorgen, Box 1, 590 40 Kisa
Telefon: 0494 - 191 30 eller kommunens växel 0494 – 190 00

