BRA ATT VETA OM
EKONOMISKT BISTÅND
Ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades
socialbidrag, söker du hos socialtjänsten i din
kommun. I den här broschyren kan du läsa om 
vem som har rätt till det och hur en ansökan går till.
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VEM KAN SÖKA
EKONOMISKT BISTÅND?

maka, föräldrar till ungdomar eller ersättning från annan myndighet.
Är du sambo eller gift måste ni ansöka tillsammans då ni har en
försörjningsskyldighet gentemot varandra.

Vad menas med att vara aktivt arbetssökande?

Det innebär att du gör allt du kan för att få ett arbete och att du söker
arbete i god tid innan du avslutar en utbildning eller en anställning.
Du ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen och ta hjälp av deras
tjänster. Du ska söka brett, vilket betyder att du via Arbetsförmed
lingens hemsida eller platsannonser söker alla typer av arbeten. Det
innebär att du ska söka både arbeten du är utbildad till och okvalifi
cerade arbeten. Du ska även ta kontakt med arbetsgivare som inte
annonserat.

Om jag inte kan arbeta?

Då behöver du kontakta en läkare som kan styrka din oförmåga
att arbeta med ett läkarintyg samt sjukskriva dig hos Försäkrings
kassan. De utreder då din sjukpenninggrundande inkomst.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodo
sedda på annat sätt har rätt till bistånd till sin försörjning (försörj
ningsstöd). Den enskilde ska genom biståndet försäkras en skälig
levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker möjligheten
att leva ett självständigt liv (4 kap 1 § socialtjänstlagen).

När har jag rätt till ekonomiskt bistånd?

För att du ska ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du efter b
 ästa
förmåga bidra till din försörjning. Om du är arbetslös ska du ha
regelbunden kontakt med Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbets
sökande eller följa den planering som Arbetsförmedlingen har upp
rättat för dig. Detta ska redovisas vid ansökan.
När du ansöker om försörjningsstöd utreder vi på socialtjänsten om
ditt behov kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom make/
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HUR GÅR ANSÖKAN TILL?

För att ansöka om ekonomiskt bistånd
ringer du till kommunens växel och
ber om att bli kopplad till en hand
läggare på ekonomiskt bistånd som
ger dig mer information. Du får fylla i
en ansökningsblankett som du skickar
till oss tillsammans med det underlag
som vi behöver för att kunna göra en
utredning. Ansökan ska vara korrekt
och fullständigt ifylld.

VAD INGÅR I
EKONOMISKT BISTÅND?

I ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd ingår belopp som ska
täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hälsa
och hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon- och TV-avgift.
Detta kallas för riksnorm och fastställs varje år av regeringen.
I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hus
hållsel, receptbelagd medicin, tandvård, glasögon, hemutrustning,
barnomsorgsavgift och extra fritidskostnader för barn.

När vi har din ansökan bokar vi en tid
för ett personligt möte med en social
sekreterare. Ta med dig legitimation
till mötet. Handläggningstiden kan
variera men du bör ha fått ett skriftligt
beslut inom två veckor.

Hur går en utredning till?

Vid mötet med socialsekreteraren tittar ni tillsammans på hur din
situation ser ut gällande familj, nätverk, bostad, arbete, utbildning,
sysselsättnings- och yrkeserfarenhet och ekonomi. Socialtjänsten
är skyldig att arbeta förebyggande utifrån ett helhetsperspektiv och
därför kan du få frågor som rör annat än din ekonomi, t.ex. kring din
och övriga familjemedlemmars hälsa, alkohol- och drogvanor m.m.

På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en enkel provberäkning
för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörj
ningsstöd. På Bräcke kommuns hemsida, under Stöd och omsorg/
Ekonomiskt stöd, finns en länk till provberäkningen. Resultatet är
ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd.

Utredningen kräver ibland att vi behöver inhämta uppgifter från
andra myndigheter. Vissa av dessa har socialtjänsten rätt att ta in
utan ditt samtycke, för andra måste du lämna ditt samtycke. Om du
inte vill att vi ska ta kontakt med andra myndigheter och du inte kan
styrka uppgifterna själv, fattas ett beslut utifrån redovisade uppgifter.
Det kan innebära att du inte kan beviljas det bistånd du ansöker om.
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tydligt inskrivet i beslutet. Lämnar du oriktiga uppgifter kan social
tjänsten återkräva försörjningsstödet och göra en polisanmälan.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Det går att överklaga beslut om ekonomiskt bistånd. Överklagan
ska vara inlämnad skriftligt till oss senast tre veckor efter att du
fått beslutet. Vi kan hjälpa dig att skriva en överklagan. Om du har
synpunkter på handläggningen av ditt ärende kan du vända dig till
chefen för Individ- och familjeomsorgen.
På www.bracke.se/blanketter, under rubriken Stöd och omsorg,
finns även en blankett för klagomålshantering som du kan skicka in.

Hamnar jag i något register?

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
OM EKONOMISKT BISTÅND

Dina uppgifter blir registrerade i socialregistret. Uppgifterna är
sekretessbelagda. Sekretess innebär att uppgifter som lämnas till
oss inte får lämnas ut till någon som är obehörig. All personal som
arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

Socialtjänsten

Det är din specifika situation som avgör vilka uppgifter du blir om
bedd att visa. Du behöver visa samtliga inkomster, utgifter och
tillgångar. Kontoöversikt, kontoutdrag för tre månader tillbaka samt
senaste skattedeklaration ska uppvisas. Dokument som visar din
boendekostnad och annat som gör att handläggaren får en överblick
över hela din ekonomiska situation ska medtas.

Ska pengarna betalas tillbaka?

De flesta beslut om ekonomiskt bistånd är inte med krav om åter
betalning. Om du får bistånd mot krav på återbetalning är detta
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KONTAKT

Vilka handlingar behöver jag uppvisa vid ansökan?

Om du vill komma i kontakt med oss kan du mejla
eller ringa.
E-post: socialtjansten@bracke.se
Tel: 0693-161 00 (fråga efter en handläggare som
arbetar med ekonomiskt bistånd. Telefontiden för
handläggarna är mån-fre kl 9-9.45.
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Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke
Tel. 0693-161 00 | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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