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Ansökan om ekonomiskt bistånd
Stöd Utveckling Hälsa
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

EKONOMISKT BISTÅND
FRÅGOR OCH SVAR
Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i
Bergs kommun och som inte kan försörja sig och sin familj har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Vad ingår i försörjningsstöd? Försörjningsstödet är indelat i två delar:
1

Riksnorm
I riksnormen ingår poster till personliga kostnader till varje familjemedlem d v s:
Livsmedel: Det förutsätts att all mat lagas hemma med undantag för skollunch.
Kläder/skor: Det dagliga klädbehovet.
Fritid/lek: Det kan till exempel vara att läsa böcker och tidningar, lyssna på musik eller utöva
någon idrott.
Hygien: Dagligvaror som till exempel tvål och tandkräm samt hårklippning.
Förutom detta finns poster till gemensamma hushållskostnader som beräknas efter antal
familjemedlemmar.
Förbrukningsvaror: För skötseln av bostaden och klädvård.
Dagstidning/telefon/TV-licens m.m: Prenumeration på en dagstidning, abonnemangs- och
samtalsavgifter samt TV-licens. Avgift för kabel-TV ingår inte.

2

Skäliga kostnader vid behov

Försörjningsstödet kan överklagas genom förvaltningsbesvär.
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Bistånd kan lämnas även till andra nödvändiga utgifter. Exempelvis boendekostnad,
hemförsäkring (alla hushåll förutsätts ha en hemförsäkring), elkostnad (hushållsel), arbetsresor
motsvarande busskort, eller arbetsresor med egen bil, läkarvård, annan sjukvårdande
behandling, nödvändig tandvård, fackavgift och arbetslöshetskasseavgift, begravningskostnader
samt viss hjälp med glasögon.
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Får man ha några tillgångar?
Försörjningsstödet prövas mot dina inkomster och även i förhållande till andra tillgångar. Den som har
pengar på banken eller har andra tillgångar som t ex fritidshus, kan inte få bidrag. Undantag gäller för
ålderspensionärer som får ha ett sparat kapital motsvarande ett halvt basbelopp.
Vilka uppgifter måste jag lämna?
Den som söker bidrag måste lämna in uppgift om sina inkomster, utgifter och tillgångar m.m. Du måste
kunna styrka dina uppgifter.
Vilka handlingar ska jag ha med mig?
Vid besök hos socialsekreteraren ska du ha med dig legitimation, lönebesked, hyreskontrakt, kvitton och
andra underlag för dina uppgifter.
Vad händer med de uppgifter jag lämnar?
Anteckningar görs i din personakt. Dessa anteckningar har du rätt att läsa. Alla uppgifter som finns om
dig är sekretesskyddade. Det betyder att inga obehöriga får ta del av dem om du inte själv samtycker till
det. All personal på socialkontoret och verksamhetsnämndens politiker har tystnadsplikt och får inte
lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.
Om jag är arbetslös?
För att få försörjningsstöd måste du vara anmäld som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Du måste
kunna redovisa att du aktivt söker alla arbeten du kan få och står till arbetsmarknadens förfogande. Om
du inte är arbetsför skall du vara sjukskriven och kunna uppvisa läkarintyg.
Kan man få bidrag medan man väntar på sjukersättning/pension?
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Ja, men socialtjänsten har rätt att kräva tillbaka motsvarande summa från försäkringskassan. Det innebär
att försäkringskassan drar av den summa som du fått i försörjningsstöd.
Måste jag sälja bilen/skotern?
Om bilens värde inte överstiger ett basbelopp och om den behövs för försörjningen eller livsföringen i
övrigt behöver du inte sälja den för att få försörjningsstöd. En snöskoter som är betald – helt eller delvis
– bedöms som ett kapitalinnehav, liksom motorcykel, husvagn, fastigheter, vapen etc.
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Vad händer om jag bor i egen fastighet?
Utgångspunkten är att en fastighet är en tillgång som kan ge inkomster vid en försäljning. Hänsyn tas till
nuvarande boendekostnad och det aktuella hyresläget i kommunen.
Vad händer om jag lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter?
Du kan bli återbetalningsskyldig och även polisanmälas för misstänkt bedrägeri.
Skriv ut blankett
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Hur överklagar jag ett beslut?
Om du vill överklaga ett beslut som du har fått, skall du skriva till verksamhetsnämnden inom tre veckor
från den dagen du fick del av beslutet. Om verksamhetsnämnden inte ändrar beslutet på det sätt du
önskar, översänds handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten för vidare prövning. Du får upplysningar
om detta av din socialsekreterare.
Överklagan skickas inom tre veckor till:
Bergs kommun
Verksamhetsnämnden
Box 73
845 21 SVENSTAVIK
Besöksadress: Bergs kommun, Ängesvägen 4, Svenstavik
Telefon: vxl 0687-161 00

Ekonomiska förhållanden måste styrkas med specifikationer och kvitton. Nedanstående handlingar ska
bifogas till ansökan eller uppvisas vid besök, för att möjliggöra bedömning och försörjningsstöd. Om du
lämnar oriktiga uppgifter i ansökan, eller inte anmäler förändringar som rör Din ekonomiska situation,
riskerar Du att anmälas för bedrägeri. Du kan också bli skyldig att betala tillbaka bidrag, som Du fått pga.
oriktiga uppgifter. Personuppgifterna som lämnas i samband med ansökan kommer att behandlas för att
underlätta för administrationen inom socialtjänst och bistånd. Ni har rätt att få information om pågående
personuppgiftsbehandlingar samt begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga. Ansökan om
information, som skall vara skriftlig och underskriven, inlämnas till personuppgiftsansvariga.

� Identitetshandling (ID)
� Besökskort/handlingsplan från arbetsförmedlingen
� Hyreskontrakt/handlingar ang. driftkostnad och räntekostnad vid villaboende
� Kvitto på senast betald hyra, hushållsel, barnomsorg
� Alla inkomstbesked för de tre senaste månaderna
� Kontoutdrag från banken för de tre senaste månaderna. Uppvisas vid första besöket.
� Beslut om beviljat bostadsbidrag samt andra bidrag från försäkringskassan
� Beslut från CSN om beviljat studiemedel
� Beslut om AFA eller andra försäkringar, livränta, A-kassa etc.
� Självdeklaration samt slutlig skattsedel
� Övriga specifikationer och kvitton
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Personuppgiftsansvarig myndighet: Bergs kommun, Verksamhetsnämnden,
Box 73, 845 21 Svenstavik.
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• För att kunna göra en bedömning om försörjningsstöd måste hela ansökan vara ifylld och efterfrågade handlingar
bifogade. Fler handlingar än de som nämns i denna ansökan kan behövas och efterfrågas då under utredningen.
• Om du lämnar oriktiga uppgifter i ansökan, eller inte anmäler förändringar som rör Din ekonomiska situation, riskerar
Du att anmälas för bedrägeri. Du kan också bli skyldig att betala tillbaka bidrag som Du fått p g a oriktiga uppgifter.
• Personuppgifterna som lämnas i samband med ansökan registreras hos socialtjänsten. Ni har rätt att få information
om pågående personuppgiftsbehandlingar samt begära rättelse om uppgifterna visar sig vara felaktiga.
Begäran om registrerad information ska vara skriftlig, underskriven och inlämnas till Bergs kommun.
Ansökan avser
Månad

År

Handläggare

Om du beviljas försörjningsstöd, hur vill du att det ska betalas ut
Clearing nr

Kontonummer

Bank

Till bankkonto
Adress
Utbetalningskort

Personuppgifter
Sökandes namn

Personnummer

Gift

Sambo Ensamstående

Medsökandes namn

Personnummer

Gift

Sambo Ensamstående

Adress

Telefon

Barn (både sökandes och medsökandes)
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Namn

Bor barnet i
hushållet heltid?

Personnummer

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Bostad
Bifoga kopia på kontrakt
Vid boende i egen villa bifoga underlag som fastställer boendekostnaden t ex. räntekostnad, VA, el etc.
Hyreslägenhet

Hyresvärd

Egen bostadsrätt
Egen villa
Hyr i andra hand
Inneboende
Bor hos föräldrar
Annat boende, ange vad
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Vem står för kontraktet

Har du/ni inneboende?

Ja

Nej

Skriv ut blankett
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Sysselsättning
Bifoga för både sökande och medsökande
Arbetande - anställningsavtal
Arbetslös - handlingsplan från Arbetsförmedlingen
Sjukskriven - läkarintyg
Sökande
Arbete

Heltid
Studerar

Heltid
Arbetslös
Fyll i sökta
arbeten nedan

Arbetsgivare och arbetsplats

Anställd fr. o m

Skola och utbildningsprogram

Studerar fr. o m - t o m

Halvtid
Halvtid
Inskriven på Arbetsförmedlingen Handläggare på Arbetsförmedlingen

Arbetslös sedan

Ja

Nej

Sjukskriven fr. o m

Sjukskriven t o m

Sjukskriven
Söker du föräldrapenning 7 dagar/vecka?
Föräldraledig

Ja

Föräldraledig t o m

Nej

Medsökande
Arbete

Heltid
Studerar

Heltid
Arbetslös
Fyll i sökta
arbeten nedan

Arbetsgivare och arbetsplats

Anställd fr. o m

Skola och utbildningsprogram

Studerar fr. o m - t o m

Halvtid
Halvtid
Inskriven på Arbetsförmedlingen Handläggare på Arbetsförmedlingen

Arbetslös sedan

Ja

Nej

Sjukskriven fr. o m

Sjukskriven t o m

Sjukskriven
Söker du föräldrapenning 7 dagar/vecka?

Ja

Föräldraledig t o m

Nej
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Föräldraledig

Skriv ut blankett

Sida 6 (7)

Ansökan om ekonomiskt bistånd
Stöd Utveckling Hälsa
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Inkomster - efter skatt
Bifoga
Full kontoöversikt
Kontoutdrag och inkomstbesked för de 3 senaste månaderna (senaste månaden om du söker ekonomiskt
bistånd månatligt)
Denna månad
Inkomster saknas helt

Sökande

Medsökande

Föregående månad
Sökande

Medsökande

2 månader sedan
Sökande

Medsökande

Lön
Etableringsersättning/
aktivitetsstöd
Föräldrapenning/
Vård av sjukt barn
Barnbidrag
Underhållsstöd
Sjukpenning
Bostadsbidrag
Pension inkl. bostadstillägg
ALFA/A-kassa
Studiemedel
(lån och bidragsdel)
Studiebidrag/Extra tillägg/
Inackorderingstillägg
Hemmavarande barns
studiebidrag
Övrig inkomst t ex. från
AFA, AMF, livränta,vårdbidrag
hyresintäkt, skatteåterbäring m.m.

Tillgångar - ange värdet av, och vilka eventuella tillgångar som finns
Tillgångar saknas helt

Sökandes

Medsökandes

Barn

Aktier eller värdepapper
Fordon t ex. bil, båt, skoter, MC
husvagn. Ange modell och värde
Övrigt t ex. privat pensionsparande, fastighet, skog, häst
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Sparpengar på banken
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Vad ansöker du/ni om?
Bifoga fakturor och kvitton till alla skäliga kostnader du ansöker om
Försörjningsstöd enligt riksnorm

I riksnormen ingår kostnader för:
- livsmedel
- kläder/skor
- lek/fritid
- förbrukningsvaror
- hygien
- dagstidningar/telefon/TV-avgift

Andra skäliga kostnader

Andra skäliga kostnader

Hyra inkl. uppvärmning

Umgänge med barn (enligt avtal)

Hushållsel

Läkemedel inom högkostnadskyddet

Hemförsäkring
Fack/A-kasseavgifter

Övrigt (enligt specifikation nedan)

Barnomsorgsavgift
Arbetsresor
Sjukvårdskostnader

Övrigt / Meddelande

Jag försäkrar på heder och samvete att min ansökan är sanningsenlig, fullständig och jag förbinder mig
att anmäla förändringar i lämnade uppgifter.
Underskrift av sökanden

Namnförtydligande sökande

Datum

Underskrift av medsökanden

Namnförtydligande medsökande
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Datum
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