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Information om ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd är ett bidrag som kan beviljas till den som bor i Svalövs
kommun och som inte kan få sitt och sin familjs behov av försörjning tillgodosett
på annat sätt. Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd ska alla personer i
hushållets inkomster och tillgångar redovisas
Innan du kan söka ekonomiskt bistånd ska du först ha ansökt om de andra
bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till. Andra bidrag kan till exempel
vara etableringsersättning, barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd,
föräldrapenning, sjukpenning eller arbetslöshetskassa.
Ekonomiskt bistånd är behovsprövat och ska täcka kostnader för livsuppehälle.
Målet är alltid att bidraget ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så
snabbt som möjligt. Det är den handläggande socialsekreteraren på ekonomiskt
bistånd som ansvarar för prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd.
Utredningen styrs av socialtjänstlagen och de riktlinjer som beslutas av
Socialnämnden i Svalövs kommun.

Rätten till bistånd
Socialtjänsten bedömer och beslutar efter det regelverk och riktlinjer som
förekommer bl.a. ur Socialtjänstlagen och det råd Socialstyrelsen angivit. De
ska då titta på omständigheterna i varje enskilt fall. Ekonomiskt bistånd beviljas
under förutsättning att man saknar pengar eller tillgångar för att själv klara sin
försörjning.
Du behöver först ha gjort allt du kan för att själv klara din situation. Är man till
exempel arbetslös krävs det att man aktivt söker arbete eller deltar i
verksamhet som kommunen eller Arbetsförmedlingen har för arbetssökande.
Om man behöver andra insatser för att kunna övergå till egen försörjning kan
man ta upp det med socialtjänsten.

Ansöka om ekonomiskt bistånd
Första gången den enskilde behöver ansöka om ekonomiskt bistånd kan
mottagningen kontaktas på telefon 0418-47 50 66, tisdagar och torsdagar
mellan kl. 10:00-11:00.
Mottagningen gör en första bedömning och den enskilde får veta vad det
innebär att söka ett ekonomiskt bistånd och vad om krävs samt att
personuppgifter hämtas in vid en aktualisering enlighet med
personuppgiftslagen PUT 2001-454.
Samtliga ansökningar registreras i Svalövs socialregister som är
sekretessbelagda och lämnas inte ut till obehöriga.
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Om det visar sig att den enskilde bedöms ha rätt till ett ekonomiskt bistånd,
erbjuds ett nybesök via en kallelse.
Är den enskilde redan aktuell för ett ekonomiskt bistånd och vill fortsätta ansöka
så fyller man i en månadsansökan, en månad i taget. Ansökan är ett underlag
för socialtjänstens utredning gällande inkomster, utgifter och sysselsättning.
Den ska också vara korrekt ifylld med personuppgifter, telefonnummer m.m.
Saknas det uppgifter av betydelse för att en utredning ska påbörjas, skickas en
begäran om komplettering som då ska vara inne på ett angivet datum inom en
vecka. Det är ett krav att den enskilde ska medverka till att en ekonomisk
utredning kan genomföras, i annat fall påverkar det rätten till ett ekonomiskt
bistånd.
Hur ska en månadsansökan se ut och vad ska finnas med. OBS endast de som
är aktuella/löpande för ett ekonomiskt bistånd.
1. Gäller månad: skriv in period ex. 170101–170131
Är det en ensamstående fylls de kolumner som står sökande. Är det ett par
ska båda skriva sina uppgifter på kolumner som sökande och medsökande.
2. Personuppgifter: där ska det framkomma för- och efternamn,
personnummer, civilstånd, adress, med postnummer och ort samt
telefonnummer. Hur många personer det finns i hushållet och antal
hemmavarande barn.
3. Utgifter: där ska det anges vad som ansöks om och fylla i rutan iför
behovet och fylla i den faktiska kostnaden samt bifoga den
räkning/faktura som styrker utgifter. I ruta ”annat” ska man fylla i övriga
utgifter som inte är angivet som ex. tandvård, umgängeskostnader och
bifoga även kvitto och/eller räkning.
4. Inkomster i Sverige eller utlandet: Vid eventuella inkomster sätt kryss
i rutan som passar samt uppge datum och belopp som har betalts ut.
Bifoga underlag på inkomster som styrker utbetalningsdatum ex
lönespecifikation, förmåner från FK, arbetslöshetskassa m.m. Finns
inga pengar sätt kryss i rutan ” saknar inkomster” Skriv i rätt kolumn
som sökande som ensamstående eller om det är ett par som sökande
och medsökande.
5. Sysselsättning: Där ska det anges om det förekommer arbete,
sjukskrivning, föräldraledighet m.m. och skriv i rätt kolumn som sökande
eller om det är ett par sökande och medsökande.
6. Förändringar: Sätt kryss ja eller nej om det har skett någon förändring i
sysselsättningen i punkt 5
7. Övriga upplysningar: I denna ruta kan det skrivas ett meddelande
men också vad som har förändrats i punkt 6.
8. Viktig information:
a) Information om vad som krävs för att en ekonomisk utredning ska
kunna göras, dels att en komplettering krävs när ansökan inte är
fullständig och när en ansökan ska vara inlämnad.
b) Information om att ansökan som inte är fullständig, att en
komplettering krävs som fördröjer ett beslut samt att ansökan ska
vara inlämnad ett senaste datum.
c) Information om skyldigheter att informera förändringar kring
ekonomi, sysselsättning och civilstånd.
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d) Information om felaktigt utbetalt bistånd pga. oriktiga uppgifter och
vad som gäller kring det.
e) Information att socialnämnden gör kontroller med olika huvudmän
och att det godkänns.
9. Underskrift: viktigt att skriva under och aktuellt datum för att ansökan
ska handläggas korrekt och rättssäkert. Ensamstående skriver under
som sökande och ett par skriver under som sökande och som
medsökande.
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