INFORMATION OM EKONOMISK BISTÅND
Rätten till försörjningsstöd
Den som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig kan ha rätt till hjälp i form av
försörjningsstöd. Försörjningsstödet är behovsprövat och betalas ut av kommunen. Det skall
täcka kostnader för livsuppehälle m.m.
Att få försörjningsstöd innebär både rättigheter och skyldigheter. Du är skyldig att efter förmåga
bidra till din försörjning. Om du är arbetslös är du skyldig att söka arbete aktivt innan du kan få
försörjningsstöd. Du är även skyldig att i första hand ansöka om andra bidrag som t ex
bostadsbidrag och underhållsstöd. Har du tillgångar i form av bankmedel eller andra realiserbara
tillgångar påverkar det rätten till försörjningsstöd. Om du av hälsoskäl är förhindrad att aktivt
söka arbete skall detta styrkas med läkarintyg.
Ansökan
Vill du göra en ansökan om försörjningsstöd eller få ekonomisk rådgivning ringer du vår
expedition, där du kopplas vidare till mottagningsgruppen. Där får du tala med en socialsekreterare om din situation. Vill du ansöka om försörjningsstöd får du ansökningshandlingarna
hemsända och tid för ett personligt besök.
Expeditionen har telefon 0304-33 41 32.
Riksnorm
Regeringen fastställer bidragets storlek som delas upp på olika hushållsstyper och sökandens
ålder.
I Orust kommuns behovsfördelning kan du se hur stora bidragsbeloppen är per månad och vilka
utgifter som bidraget ska räcka till. Hur stor summa du får beror på hur stor familj du har och på
barnens ålder.
Du har även rätt att ansöka om förhöjd riksnorm utifrån dina eller dina barns behov.
Godtagbara kostnader utöver riksnorm
Du kan även få försörjningsstöd till
- arbetsresor
- hemförsäkring
- boendekostnad
- hushållsel
- fackavgift/a-kasseavgift
- läkarvård/medicin
Inkomster som minskar försörjningsstödet
Från bidragsbeloppet skall inkomster räknas bort, t ex
- lön
- föräldrapenning
- a-kassa/alfa-kassa
- barnbidrag
- sjukpenning
- underhållsstöd
- pension/sjukersättning
- bostadsbidrag/tillägg

- tandvård
- glasögon
- hemutrustning

- studiemedel
- skatteåterbäring
(överskjutande skatt)

Uppgifter för behovsutredning
Försörjningsstöd är behovsprövat. Därför utreder socialsekreteraren ditt behov av bidrag och kan
då behöva ta kontakt med andra myndigheter. Exempel på myndigheter kan vara
försäkringskassa, arbetslöshetskassa, bilregister och skatteverket. Sådana kontakter får dock inte
tas utan ditt medgivande. Om du inte medger att dessa kontakter tas, kan det bli svårt eller till
och med omöjligt att genomföra utredningen.
När utredningen är klar görs en arbetsplan tillsammans med dig, där det skall framgå vad som
behövs för att förändra/förbättra din situation. Målet är alltid att du skall bli självförsörjande.
Utbetalningssätt
Det beviljade försörjningsstödet utbetalas till ditt bankkonto.
Återbetalning
Återbetalning av försörjningsstödet kan bli aktuellt då det betalas ut:
- som förskott på t ex pension, sjukersättning, bostadsbidrag eller underhållsstöd
- vid arbetskonflikt
- om ett för stort belopp betalats ut p.g.a ofullständiga eller oriktiga uppgifter.
Ändrade uppgifter
Alla förändringar i dina inkomster och utgifter ska meddelas till socialsekreteraren under den tid
du får försörjningsstöd. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan det leda till att du får
för lite bidrag, alternativt kan du bli återbetalningsskyldig och ev åtalas för bedrägeri.
Rätten att överklaga
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga. Överklagan skall ha inkommit till
Förvaltningsområde för omsorg senast tre veckor från den dag du tagit del av beslutet.
Sekretess
All personal på individ- och familjeomsorgen omfattas av sekretesslagen och har därmed
tystnadsplikt, vilket innebär att uppgifter om dig inte lämnas ut till obehöriga.

Hit vänder du dig! - Vid förhinder – ring återbud!
Besöksadress

Åvägen 2-6, Henån

Lunchstängt
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Efter tidsbeställning
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