Information
om
försörjningsstöd

Antagen av socialnämnden 2008-03-19

VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD?
Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt,
har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen SoL 4 kap 1 §.
ARBETSLÖS/STUDERANDE

Om man är arbetslös och söker försörjningsstöd ska man vara
inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Om man
studerar är man normalt sett inte berättigad stöd eftersom behovet
tillgodoses av studiemedelssystemet.
FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Hur stor summa du får beror på familjens storlek, hur många barn
som bor hemma samt deras ålder.
Försörjningsstöd beräknas enligt en riksnorm som beslutas av
regeringen och gäller i samtliga kommuner i Sverige.
Försörjningsstödet är uppdelat i två delar
1. Personliga kostnader
2. Gemensamma kostnader
Personliga kostnader: livsmedel, kläder, skor, lek och fritid,
ungdomsförsäkring, hygien.
Gemensamma hushållskostnader: förbrukningsvaror, dagstidning,
telefon och tv-licens.
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RIKSNORM 2010
Livsmedel
Kläder/skor
Fritid/Lek
Hygien
Total

Ensamboende
1620:520:400:260:2800:-

Sammanboende
2640:1050:800:570:5060:-

Ålder

0 år

1-2 år 3 år

Livsmedel

720:-

820:-

830:-

7-10
11-14
år
år
1060:- 1120:- 1290:-

590:-

650:-

660:-

820:-

300:40:530:60:1650:-

400:130:470:60:1880:-

400:130:120:60:1540:-

430:250:80:60:1880:-

4-6 år

15-18 år
1500:-

(alla måltider hemma)

Livsmedel
(ej lunch 5 dagar/ vecka)

Kläder/Skor
Fritid/Lek
Hygien
Försäkring
Total
Antal
medlemmar
i hushållet.
Förbruknings
-varor
Tidning,
licens,
telefon
Totalt

470:360:90:60:2100:-

490:430:140:60:2410:-

520:440:190:60:2710:-

1
2
3
4
5
6
7
person person person person person person person
110:-

130:-

230:-

260:-

300:-

360:-

390:-

770:-

860:-

1010:-

1160:-

1320:-

1490:-

1630:-

880:-

990:-

1240:-

1420:-

1620:-

1850:-

2020:-
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Exempel på hur man räknar:
2 vuxna + 1 barn 7-10 år = 5060+2100+1240= 8400:+ hyra och övriga godtagbara utgifter – inkomst = beviljat
försörjningsstöd.
GODTAGBARA UTGIFTER

Arbetsresor, fackföreningsavgift och avgifter för medlemskap i
erkänd a-kassa, hushållsel, skäliga boendekostnader, hemförsäkring,
läkarbesök, medicin på recept.
AVDRAG FÖR INKOMSTER

När försörjningsstödet beräknas görs avdrag för alla inkomster
som till exempel lön, a-kassa, barnbidrag, underhållsstöd,
barnpension, flerbarnstillägg, bostadsbidrag med mera.
TILLGÅNGAR

Om du äger tillgångar i form av bankmedel, aktier, fonder,
husvagn, båt med mera måste du sälja det.
Den 1 september 2006 fattade socialnämnden i Emmaboda beslut
om nya riktlinjer för bilinnehav. Beslutet innebär att en person som
uppbär försörjningsstöd och är ägare av en personbil som inte är
nödvändig för arbetsresor och praktik ska sälja bilen och utnyttja
kapitalet för uppehälle.
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SJUKVÅRD OCH TANDVÅRD

Du har rätt att söka försörjningsstöd till sjukvård, läkarvård
medicin med mera och kvitto måste uppvisas. Vill du söka
försörjningsstöd för tandvård måste du lämna in ett
kostnadsförslag från din tandläkare.
BOSTAD

Det finns riktlinjer för högsta godtagbara boendekostnad och den
är beroende av hur många som bor i hushållet. Vid nödvändig
flyttning är man skyldig att välja det billigaste alternativet. Vid
boende i egen fastighets görs en boendeuträkning där värme,
vatten och renhållning ska inräknas.
ÖVERSKOTT

Om du har haft inkomster tidigare och ligger över normen för
försörjningsstöd är du inte berättigad bistånd. Handläggaren räknar
normalt tre månader tillbaka. Det betyder att om du har haft
inkomster över normen under dessa tre månader kan det innebära
att du inte är berättigad även om du den månad du söker har låga
inkomster, DU måste spara pengar till framtiden när du har
inkomster över norm.
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SAMTYCKE TILL UPPGIFTSKONTROLL

Du är skyldig att lämna fullständiga och riktiga uppgifter. Din
handläggare måste ibland kontrollera de uppgifter du lämnat. Du
har med din namnteckning på ansökan godkänt att
socialförvaltningen få göra kontroller hos olika myndigheter med
mera (se på ansökningsblanketten). Om du inte gå med på att
kontroller görs kan det försvåra eller omöjliggöra arbetet. Det kan
innebära att du får avslag på grund av att du inte medverkar till att
utredningen kan genomförs. Felaktiga eller oriktiga uppgifter kan
medföra att du blir personanmäld för bedrägeri.
ÖVERKLAGAN

Om du inte är nöjd med ett beslut har du rätt att överklaga.
Överklagandet ska lämnas till socialförvaltningen och
socialförvaltningen skicka det senare vidare till länsrätten.
SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT

Socialförvaltningens register är sekretessbelagt enligt lag. All
personal har tystnadsplikt och får inte lämna ut några uppgifter till
obehöriga
PERSONAKT

När du söker försörjningsstöd registreras ett ärende på dig. Du har
rätt att läsa de journalanteckningar som görs i ditt ärende.
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ANSÖKAN

Om du vill ansöka om försörjningsstöd ringer Du följande
nummer; 0471-24 94 00 och telefontiden är
mån-fre 09.00-09.45. Du får sedan ett brev med besked om
besökstid. Till det besöket måste du ta med dig vissa handlingar
som framgår av brevet som skickas till dig. Utredningen påbörjas
av socialsekreterare efter att alla handlingar inkommit.
Vid långvarigt behov av försörjningsstöd får du en handläggare
som kommer vilja träffa dig med jämna mellanrum. Du måste
också ansöka om försörjningsstöd inför varje månad och lämna
kvitton/fakturor på det som du ansöker om. Du och din
handläggare upprättar också en arbetsplan för att du ska nå
självförsörjning.

Försörjningsstöd ska vara en tillfällig hjälp! Du har en skyldighet att göra vad du kan för
att försörja dig på annat sätt.
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Familj- och individomsorg
Öppettider
Måndagar – Fredagar

Telefontider
Måndagar – Fredagar
Telefonnummer

09.00 - 12.00
13.00 – 15.00

09.00-09.45
0471-24 94 00

Postadress:
Emmaboda Kommun
Socialförvaltningen
Box 14
361 21 Emmaboda
Besöksadress:
Rådhusgatan 5
361 30 Emmaboda
Reception Individ- och familjeomsorgen:
Reception Emmaboda kommun:

0471-249 400
0471-24 9000
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