Information om
försörjningsstöd
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov
eller 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.”
Ur socialtjänstlagen

En informationsfolder från din kommun
www.arboga.se

Vad är försörjningsstöd?
Försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt är ett
komplement till socialförsäkringssystemet och övriga
förmåner i samhället.
Biståndet är behovsprövat och betalas ut av kommunen.
I Arboga tillämpas den sk ”riksnormen” för
försörjningsstöd. Riksnormen fastställs varje år av
regeringen. Detta innebär i princip att alla normala
levnadsomkostnader är inräknade i normen.
Arboga kommun har också politiska riktlinjer fattade av
socialnämnden.

Vem har rätt till försörjningsstöd?
Alla som bor i kommunen och som inte kan försörja sig på
annat sätt kan ha rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.
Du kan ha rätt till försörjningsstöd när andra förmåner är
otillräckliga, t ex låg A-kassa eller sjukpenning.
Är Dina inkomster för låga i förhållande till
försörjningsbördan och levnadsomkostnaderna, kan Du
också ha rätt till försörjningsstöd.
Har Du tillgångar som t ex pengar på banken eller dyl,
måste Du normalt ta dessa i anspråk innan Du har rätt till
försörjningsstöd. Man kan säga att försörjningsstödet är den
sista utvägen när allt annat har prövats.
Är Du arbetsför och kan ta ett lämpligt arbete, är Du
berättigad till försörjningsstöd bara om Du är aktivt
arbetssökande. Du måste då vara inskriven på
Arbetsförmedlingen samt delta i av kommunen anvisad
kompetenshöjande verksamhet, se Arbetslinjen.

Arbetslinjen
I Arboga tillämpas den så kallade ”arbetslinjen” vilket
innebär att ”En person som är berättigad till försörjningsstöd
skall vid varje specifikt tillfälle utifrån egen förmåga och
förutsättning aktivt arbeta för att snabbast möjligt uppnå
egen försörjning.”
Detta innebär att kommunens försörjningsstöd villkoras mot
ett eget aktivt ”arbete” mot egen försörjning i
kompetenshöjande verksamhet, som fastställs i en
handlingsplan som upprättas i samförstånd mellan
personen och kommunens handläggare.
Handlingsplanens mål är att snabbast möjligt komma i egen
försörjning och vägen/vägarna dit fastställs i planen. Planen
är individuell och handläggarnas uppgift är att stödja och
följa upp.
Avvikelser mot planen kan innebära avdrag på
försörjningsstödet eller att försörjningsstödet avslås.

Hur ansöker man om försörjningsstöd?
Ta kontakt med receptionen på Individ- och
familjeomsorgen, vardagar 8.30-9.30, telefonnr 0589-870 40
eller via besök.

Hur går utredningen till?
Försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt prövas
alltid individuellt. Detta innebär att en ganska omfattande
utredning måste göras.
Du får en besökstid där Du får redogöra för Din situation,
handläggaren går igenom de uppgifter och de handlingar
Du lämnat, samt gör en del kontroller vilket är nödvändigt
för utredningen. I vissa fall kan det också vara nödvändigt
att handläggaren gör ett hembesök.
Normalt räknar handläggaren vid utredningen med de
inkomster/ utgifter Du haft under de tre senaste
månaderna.

Vilka handlingar behövs för utredningen?
Fyll i ansökan om försörjningsstöd och ta med till
besökstiden. Nedan följer en lista på de handlingar som bör
bifogas till ansökan:
•Specifikationer på inkomster och utgifter för tre månader
tillbaka. Alla inkomster måste redovisas. Även eventuell
medsökandes.
•Senaste slutskattsedel/deklaration.
•Ekonomisk översikt, vilket är en förteckning av alla era
konton och tillgångar, från banken.
•Kontoutdrag för de senaste tre månaderna för samtliga
konton (även barns eventuella tillgångar ska styrkas).
•Hyreskontrakt och aktuell hyresavi samt kvitton på de tre
senaste månadernas hyror, elräkningar och hemförsäkring.
Bor Du i villa, skall Du ha med Dig lånehandlingar och
verifikationer på betalda lån, el- och VA-räkningar,
hemförsäkring, räkningar för sophämtning etc för de senaste
tre månaderna.
•Intyg om inskrivning och handlingsplan från
Arbetsförmedlingen om du är arbetslös.
•Eventuellt sjukskrivningsintyg eller anställningsbevis.
•Om du studerat under vårterminen ska du inkomma med
handlingar som visar att Du sökt arbete inför sommaren
samt vilka arbeten Du sökt.
•Legitimation

Vilka uppgifter kan kontrolleras?
Eftersom försörjningsstödet och bistånd till livsföringen i
övrigt är en behovsprövad bidragsform, måste
socialsekreteraren för att kunna göra en utredning kring Ditt
behov av bidrag göra en del kontroller.
Enligt lagstiftningen har handläggaren utan särskilt
medgivande rätt att kontakta A-kassa och
Försäkringskassan. Utredningen kräver dock ibland att
kontroll av uppgifter också får göras hos Arbetsförmedlingen, Alfa-kontoret, Skattemyndigheten,
Kronofogdemyndigheten, Bilregistret och Företagsregistret.
Ditt medgivande krävs dock för att dessa kontakter skall få
tas.
Med Din underskrift på blanketten "Ansökan om
försörjningsstöd" godkänner Du att dessa kontakter får tas.
Om Du inte medger att de kontroller som handläggaren
bedömer som nödvändiga får göras, kan det innebära att
utredningen inte kan göras. Vilket kan leda till ett avslag på
Din ansökan av denna orsak.

Har Du bil?
Behövs inte bilen för arbetsresor och Du inte har andra
godtagbara skäl till att ha bil, ingår den normalt inte i
begreppet "skälig levnadsnivå". Bilen kan då betraktas som
en "avyttringsbar tillgång" som kan omvandlas till pengar.
En individuell prövning görs alltid och vissa undantag kan
göras, exempelvis för en barnfamilj som bor på landet där en
affär saknas.
Socialtjänsten gör kontroll mot bilregistret.

Ska bidraget betalas tillbaka?
Socialnämnden får återkräva ekonomiskt bistånd om Du fått
det som förskott på förmån, t ex pension, bostadsbidrag eller
vid arbetskonflikt.
Socialnämnden har rätt att återkräva ekonomiskt bistånd,
som betalats ut på grund av att den enskilde har lämnat
oriktiga uppgifter.
Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler
ändrade förhållanden, och på så sätt orsakar fara för att en
ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med
för högt belopp, kan dömas för bidragsbrott. Om
socialnämnden misstänker att ett bidragsbrott är begånget
kan detta leda till en polisanmälan.

Egen företagare?
I princip har Du inte rätt till försörjningsstöd för att
finansiera affärsverksamhet eller till att reglera skulder som
uppkommit i sådan verksamhet. I vissa undantagsfall kan
dock en egen företagare vara berättigad till försörjningsstöd.
Individuell prövning görs.
Har Du, eller eventuell medsökande, eget företag och
ansöker om försörjningsstöd, skall det senaste årets
bokföring, bokslut samt kontoutdrag på företaget tas med
vid besöket hos socialsekreteraren. Är företaget avregistrerat
eller under avveckling ska handlingar inkomma som styrker
detta.

Vem beslutar om försörjningsstöd?
Beslut om försörjningsstöd fattas normalt av den
handläggare Du träffat. När ansökan och alla begärda
handlingar inkommit kan det ta två till tre veckor innan
beslut fattas.
I vissa fall, då det är frågan om beslut av principiell
karaktär, eller då beloppen är höga, tas beslutet av
socialnämndens individutskott, dvs politiker.
Individutskottet sammanträder normalt en gång i månaden.
Blir Du beviljad försörjningsstöd, skickas pengarna normalt
till Ditt konto. Du får räkna med att det dröjer 3 - 4 dagar
efter att beslut är fattat innan Du har pengarna i Din hand.

Vilka uppgifter registreras?
I en personakt förs löpande journalanteckningar så länge Du
får försörjningsstöd.
Kommunens socialregister används som sökregister, och de
uppgifter som förs in i detta är:
•personnummer och namn på Dig och övriga
familjemedlemmar
•civilstånd
•familjesammansättning
•bostadstyp
•adress
•medborgarskap
•ev flyktingstatus
•aktuella ärenden
Du har naturligtvis rätt att läsa alla anteckningar om Dig
samt också få kopior på registeruppgifter och
journalanteckningar.
Fem år efter sista anteckningen gallras Du bort ur registret
såvida du inte är född dag 5, 15 eller 25 i månaden. Då
måste uppgifterna sparas för ev forskningsändamål.

Gäller tystnadsplikt?
Att Du får ekonomiskt bistånd samt är registrerad i
socialregistret är sekretessbelagt enligt 26 kap. 1 § OSL,
Offentlighets- och sekretesslag.
All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får
inte lämna ut uppgifter om Dig till obehöriga.

Kan beslutet överklagas?
Om Du är missnöjd med beslutet har Du rätt att överklaga.
Vid avslagsbeslut som gäller bistånd i annan form t ex
skulder kan bara lagligheten i beslutet prövas.
Alla avslagsbeslut skickas skriftligt. Med beslutet följer en
anvisning om hur Du överklagar.
Vill Du ha hjälp med att överklaga ett beslut skall Du
kontakta den handläggare som fattade beslutet.

