Jag har en tid hos socialsekreterare:
__________________________________________
__________________________________________
________ dagen den

/

klockan ________

Att ansöka om ekonomiskt bistånd
Allt du behöver veta

Kontakta oss
Socialförvaltningens reception har öppet vardagar mellan
10.15 - 12.00 och mellan 13.00 - 16.00.
Socialsekreterare har telefontider mellan 09.00 - 09.45
På telefontiden kan du boka möten, få vägledning och
information samt lämna uppgifter.
Socialförvaltningens reception 0492 - 76 91 00
Kommunens växel
0492 - 76 90 00

Din ansökan
När du kontaktar socialförvaltningen för ekonomiskt bistånd får du en
tid för besök hos en socialsekreterare. Du kan då göra en ansökan
där socialsekreteraren går igenom din situation tillsammans med dig.
Den hjälp som du kan få från socialförvaltningen ska syfta till att öka
dina egna möjligheter till en egen försörjning. Därför arbetar vi
tillsammans med dig och ser över möjligheterna för att du ska kunna
förbättra din situation. För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du göra
det du kan för att skapa en egen försörjning längre fram.
Är du exempelvis arbetslös behöver du vara aktivt arbetssökande och
delta i Arbetsförmedlingens åtgärder. Ett annat exempel är att du har
kontakt med den kommunala Arbetsmarknadsenheten.
Innan man kan beviljas ekonomiskt bistånd behöver man först ha
uttömt sina egna möjligheter, ansökt om pengar från exempelvis
socialförsäkringen, studiemedelsnämnden eller liknande.
Tre förutsättningar för bistånd
För att kunna bli beviljad ekonomiskt bistånd finns tre grundläggande
förutsättningar. Dessa är att (1) du som sökande ska göra allt du kan
för att försöka förändra din situation, (2) att ditt behov inte ska kunna
tillgodoses på något annan sätt samt (3) att det som du ansöker om
ska ge dig en skälig (rimlig) levnadsnivå.

Vilket bistånd kan man få?
Det ekonomiska biståndet består dels av försörjningsstöd och dels av
livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet består i sin tur av kostnader
som beräknas från en riksnorm samt skäliga kostnader utanför
riksnormen. Riksnormen beslutas av regeringen varje år. Skäliga
kostnader beslutas av socialnämnden i den kommun du vistas i.
Utifrån det som regeringen och socialnämnden bestämt gör socialsekreteraren en bedömning vilka ekonomiska bistånd du kan få. Du
kan även få ekonomisk rådgivning.

Riksnorm och skäliga kostnader
Kostnader som ingår i riksnormen finns för livsmedel, kläder och skor,
fritid och lek, personlig hygien, barnförsäkring, förbrukningsvaror,
dagstidning, telefon och TV-licens.
Kostnader som ingår i skäliga kostnader gäller för bostad,
hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, avgift till arbetslöshetskassa
och avgift för fackförening.
Det är även möjligt att få beviljat bistånd för särskilda kostnader så
som glasögon, läkarvård, medicinska kostnader inom högkostnadsskyddet omfattande tandvård och/eller möbler.
Vi utreder ditt behov och dina förmågor
För att vi ska kunna bedöma din rätt till ekonomiskt bistånd och för att
kunna hjälpa dig att nå en egen försörjning behöver vi göra en
utredning kring din situation. Utredningen görs tillsammans med dig.
Alla inkomster ska anges och styrkas när man ansöker om bistånd.
Du behöver även meddela socialförvaltningen ändringar som sker
kring din situation. Det är viktigt att du lämnar fullständiga och riktiga
uppgifter, annars kan man bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar
av biståndet (återbetalningsskyldig). Om vi bedömer att man lämnar
felaktiga uppgifter med uppsåt är vi skyldiga att anmäla ärendet till
polisen (bidragsbrott).

Här följer exempel på riksnormens (beslutas av regeringen varje
år) beräknande kostnader.
Personliga kostnader i kronor - vuxna 2019
Ensamstående

Sammanboende

3 090

5 570

0-1 år

1-2 år

3 år

4-6 år

7-10 år

11-14 år 15-18 år 19-20 år

2 130

2 380

2 120

2 380

2 990

3 440

3 880

3 910

Personliga kostnader i kronor per barn - 2019
Gemensamma hushållskostnader i kronor
1 pers

2 pers

3 pers

4 pers

5 pers

6 pers

7 pers

990

1 100

1 380

1 570

1 810

2 050

2 220

Den maximala bostadskostnaden som kan beviljas (exklusive
särskilda skäl som ex. funktionshinder).
1-2 vuxna

1 rok

3600

1-2 vuxna + 1 barn

2 rok

5000

1-2 vuxna + 1-2 barn

3 rok

5500

1-2 vuxna + 2-3 barn

4 rok

6800

1-2 vuxna + 3-4 barn eller fler

5 rok

7000

Sekretess
För uppgifter som du lämnar till socialförvaltningen gäller sekretess
förutom några undantag som regleras i svensk lag. Vi får lämna ut
uppgifter till andra myndigheter om de behöver dessa för att ompröva
ett beslut som vi fattat. Detsamma gäller vår tillsynsmyndighet. Vi
behöver lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter för att
inhämta underlag om dig och sin situation (Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan m.fl.).
Beslut och utbetalning
Beslut om ekonomiskt bistånd lämnas i regel inte samma dag som du
ansöker. Vi behöver först samla in uppgifter och sedan göra en
bedömning. Om vi inte får fullständiga och riktiga uppgifter från dig
försenas oftast beslutet. Vår ambition är att beslut skall fattas inom
8 arbetsdagar från ansökningstillfället. Utbetalning sker 1-2 dagar vardagar efter att beslut fattats.
Om du vill överklaga
Behovsprövade biståndsbeslut kan överklagas. Om du är missnöjd
med beslutet kan du inlämna ett s.k. förvaltningsbesvär
(överklagande). Det skall där framgå vilket beslut du överklagar och
vilken ändring du önskar. Du behöver motivera (skriva varför) du vill
ändra beslutet samt skriva under det. Endast den personen som
beslutet gäller kan överklaga.
Överklagandet skall inkomma tre veckor från beslutsdatumet till:
Socialförvaltningen / Stadshuset / 598 81 Vimmerby

När ett överklagande inkommer till oss prövar vi ärendet igen. Om vi
inte ändrar vår bedömning sänder vi vidare ditt överklagande till
Förvaltningsrätten i Linköping som då får avgöra ärendet.
Dina åsikter är viktiga för oss!
Om du vill framföra dina åsikter, lämna klagomål och kommentarer till
oss kan du antingen skicka brev, ringa eller boka ett samtal med oss.
Du når både socialsekreterare och enhetschef genom 0492-76 91 00.
Du är välkommen att ta kontakt med oss!

Du kan läsa mer om ekonomiskt bistånd hos Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se
Du kan även läsa mer på Vimmerby kommuns hemsida
www.vimmerby.se

