ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd
Ekonomiskt bistånd även kallat försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag, som du ansöker om månadsvis hos
kommunens socialtjänst.
Försörjningsstöd beviljas enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.
Försörjningsstödet riktar sig till den som inte kan försörja sig
genom egen inkomst och saknar tillgångar. Försörjningsstödet är
enbart utformat för att täcka dina mest grundläggande behov som
kostnader för mat, boende med mera

Vem kan ansöka
Du som bor eller vistas i kommunen och som inte har tillräckliga
egna inkomster eller tillgångar kan ansöka om försörjningsstöd.
Om du är gift, sambo eller registrerad partner måste ni göra en
gemensam ansökan.

Vilka kravs ställs
Om du är arbetslös är du skyldig att stå till arbetsmarknadens
förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd.
Detta innebär att

• du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha tät
kontakt med din handläggare
• aktivt söka arbeten som du har möjlighet att få, inte bara
inom kommunen utan också i andra kommuner
• acceptera anvisat arbete, anvisad praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet.

Handläggning
Under besöket går ni igenom din blankett och övriga inlämnade
handlingar och pratar om hur du ska kunna lösa din situation.
Du får som regel en planering att följa. Varje månad behöver du
göra en ny ansökan. Det gör du på blanketten,
Ansökan om försörjningsstöd - Återansökan
För att din handläggare ska kunna inhämta information och
kontrollera dina uppgifter från Försäkringskassan, Trafikverket
(bilregistret), Arbetsförmedlingen, Kronofogden med flera, behöver
du lämna ditt samtycke på ansökningsblanketten. I vissa fall krävs
samtycke till andra kontakter som bedöms nödvändiga.
Om du inte lämnar samtycke kan detta leda till att utredningen
försvåras och att ansökan avslås.
Du har alltid rätt att ta del av din utredning.

Beslut om försörjningsstöd
Efter genomförd utredning får du ett skriftligt beslut.
Utredningstiden ska om möjligt inte överstiga sju dagar. Om du
beviljas försörjningsstöd betalas pengarna ut till ditt bankkonto.
Om du får avslag och inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.
Information om hur detta går till finns på beslutet. Vill du ha hjälp
att överklaga kan du vända dig till in handläggare.

Sekretess och dokumentation
Under tiden du uppbär försörjningsstöd gör handläggaren
anteckningar i din personakt. Du har rätt att ta del av allt som
skrivits i akten.
Dina personuppgifter förekommer i socialnämndens register,
där uppgifterna hanteras i socialförvaltningens verksamhet.
Uppgifterna är sekretessbelagda och all personal har tystnadsplikt
både under sin anställning och efter avslutad tjänstgöring.

Kontakt
För rådgivning och tidsbokning kontakta våra handläggare på
telefon 0325 - 180 00 växeln, måndag-fredag kl. 8.30 - 9.30.
		
Vilken handläggare som tar hand om din ansökan beror på vilken
dag i månaden du är född.

Socialförvaltningen, 512 80 Svenljunga
0325-180 00
socialforvaltningen@svenljunga.se

••• svenljunga.se

