FAKTA OM EKONOMISKT BISTÅND

Rätten till ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv kan du ansöka om ekonomiskt bistånd - det vi också kallar försörjningsstöd och
socialbidrag. Detta står i socialtjänstlagen.
Du har ett eget ansvar att planera för din ekonomi. Innan du kan få ekonomiskt bistånd måste du först använda alla
dina egna tillgångar och söka de ersättningar du kan få.
För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du också göra vad du kan för att lösa din situation. Detta innebär
exempelvis:

•
•
•

Om du är arbetslös ska du kunna visa att du gör allt du kan för att få ett arbete.
Om du på grund av sjukdom inte kan arbeta ska du ha ett giltigt läkarintyg som styrker detta.
Om du av andra orsaker inte kan arbeta så ska du informera om detta.

Riksnorm

En riksnorm räknas ut för varje person i hushållet och den beslutas av regeringen. Riksnormen ska täcka:
• Livsmedel
• Kläder/skor
• Lek/fritid/barnförsäkring
• Hälsa/hygien
• Dagstidningar/telefonavgift
• Förbrukningsvaror

Övriga kostnader utöver riksnormen

Förutom riksnormen kan du få bistånd till skäliga kostnader för:
• Boende
• Fack/a-kassa
• El
• Umgänge med barn
• Barnomsorg
• Resor
• Hemförsäkring
Ekonomiskt bistånd kan beviljas i vissa fall till bland annat:
• Läkarvård och medicin
• Hemutrustning
• Spädbarnsutrustning
• Tandvård
• Glasögon

Inkomster som påverkar

Hushållets alla inkomster/tillgångar påverkar hur stort bidragsbeloppet kan bli. Sådana inkomster/tillgångar kan vara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lön
Pension svensk/utländsk
Barnbidrag/studiebidrag
A-kassa/alfakassa
Livränta/tilläggsförsäkring
Överskjutande skatt
Skadestånd
Sjukpenning
Bostadsbidrag
Etableringsersättning
Aktivitetsstöd/utvecklingsersättning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vårdbidrag
Arv
Vinst
Föräldrapenning
Underhållsstöd/bidrag
Sjukersättning/aktivitetsersättning
Inkomst vid studier
Barnpension
Avgångsvederlag
Insättning på bankkonto
Inkomst från pantbank

Vistelsebegreppet

För att få ekonomiskt bistånd ska du bo och vistas i Svalöv. Du ska vara folkbokförd där du bor. Om du ska befinna
dig på en annan ort (inom Sverige eller i annat land) är det viktigt att du informerar oss i god tid.

Meddela förändringar

Under tiden som du får ekonomiskt bistånd ska du meddela alla förändringar som rör inkomster, tillgångar,
sysselsättning, studier och familje- och bostadsförhållanden.

Återbetalning

I vissa fall kan du få betala tillbaka ekonomiskt bistånd som du har fått. Det gäller om du till exempel väntar retroaktiv
ersättning från a-kassa eller ersättning/bidrag från någon annan myndighet. Du kan också få betala tillbaka om du har
innestående lön och i väntan på att lönen kommer behöver ansöka om ekonomiskt bistånd.
Skulle du ha fått ekonomiskt bistånd på felaktiga grunder, till exempel om du inte har berättat om alla dina inkomster,
kan du också bli återbetalningsskyldig. Lämnar du ofullständiga eller felaktiga uppgifter riskerar du dessutom att bli
polisanmäld för bedrägeri.

Registrering av personuppgifter

När du lämnat din grundansökan registreras dina personuppgifter i vårt datasystem. Du har enligt
dataskyddsförordningen rätt att begära information om hur dina personuppgifter används. Enligt socialtjänstlagen 11
kapitlet har du också rätt att ta del av alla dokumentation som vi gör i ditt ärende.

Sekretess och tystnadsplikt

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har
tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss inte får lämnas till obehöriga. I vissa fall kan annan lagstiftning
häva socialtjänstens sekretess.

Kontroller

Socialtjänsten har rätt att kontrollera dina uppgifter hos försäkringskassan, arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassan,
skatteverket, pensionsmyndigheten och CSN. Socialtjänsten gör också kontroll hos bil-och företagsregistret. För
kontakter med andra myndigheter eller exempelvis hyresvärd och elbolag behöver vi ditt samtycke.

Överklagan

Du kan överklaga beslut om ekonomiskt bistånd. Du har tre veckor på dig från att du fått beslutet. Överklagan görs
skriftligt och lämnas till receptionen.
För vidare information besök vår webbsida: www.svalov.se
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