ÅSTORPS KOMMUN
Socialförvaltningen

Information
Ekonomiskt bistånd

RÄTTEN TILL FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen är samhällets sista skyddsnät för en
person eller familj med ekonomiska problem. Förutsättning för bistånd är att de
grundläggande behoven inte kan tillgodoses på annat sätt.
Varje ansökan prövas individuellt enligt socialtjänstlagens riksnorm samt
Åstorps kommuns riktlinjer.

RIKSNORM
Riksnormen för ekonomiskt bistånd är lika för hela landet.
I riksnormen ingår följande:
 livsmedel
 kläder/skor
 lek och fritid
 förbrukningsartiklar
 hälsa och hygien
 dagstidning
 telefon
 TV-avgift

ÖVRIGA SKÄLIGA KOSTNADER










boende
hushållsel
arbetsresor
hemförsäkring
avgift till fackförening och A-kassa
läkarvård
medicin
akut tandvård
glasögon

INKOMSTER SOM REDUCERAR BISTÅNDET
Vid beräkning av biståndsbeloppet räknas hela familjens inkomster bort från
biståndsbeloppet, t ex:
 AFA
 aktivitetsstöd
 aktivitetsersättning
 A-kassa/ALFA
 barnbidrag inkl. flerbarnstillägg.
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bostadsbidrag
föräldrapenning
hyresinkomst
livränta
lön
sjukersättning (förtidspension)
sjukpenning
studiemedel, lån och bidragsdel
underhållsbidrag
vårdbidrag
ålderspension

DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Du är skyldig att minska behovet av bistånd om du kan det, t ex minska onormalt
höga kostnader för din bostad.
Är du arbetslös ska du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
Att du får bistånd samt är registrerad hos Socialförvaltningen är sekretessbelagt enligt
sekretesslagen. All personal på Socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte
lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.
Eftersom försörjningsstödet är en behovsprövad biståndsform, måste en utredning
göras på Socialförvaltningen. Du måste kunna verifiera dina inkomster och utgifter.
I och med att du undertecknar ansökan tillåter du att Socialförvaltningen inhämtar
uppgifter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, A-kassa, Bilregistret, CSN,
Skatteförvaltningen, arbetsgivare, hyresvärd m fl. för prövning av ansökan.
Om dina inkomster förändras under den tid du uppbär bistånd, skall du meddela
Socialförvaltningen. Lämnar du oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan detta leda
till åtal.

BUDGETRÅDGIVNING
Har du problem att planera din ekonomi kan du få hjälp med ekonomisk rådgivning.
Vår budgetrådgivare kan du nå på telefonnummer 042-640 00.
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ADRESS OCH TELEFON
Socialförvaltningen
Storgatan 7
265 80 Åstorp
Medborgarkontoret tfn 042-643 00
Växeln
tfn 042-640 00
Socialsekreterarna har telefontid mellan kl. 9.00-10.00 varje dag utom onsdagar.

Plats för egna anteckningar:
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