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Försörjningsstöd

Försörjningsstöd

Överklagan

Alla i Uppvidinge kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att den som bor i Uppvidinge och inte kan försörja
sig och sin eventuella familj har rätt att ansöka om ekonomiskt
bistånd.

Om du får ett avslagsbeslut på hela eller en del av ansökan så kan
du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Socialsekreteraren
ska informera om hur det går till och hjälpa till om det behövs. Ett
överklagande ska göras skriftligt inom tre veckor från det att du
har fått beslutet. Den ska lämnas till socialförvaltningen. Socialnämnden gör sedan en bedömning om ska beslutet ska omprövas
eller inte. Om beslutet inte omprövas sänds det vidare till Förvaltningsrätten i Växjö inom en vecka.

Försörjningsstödet är ett komplement till den egna inkomsten och
andra ekonomiska förmåner. I första hand har du ett eget ansvar
att försörja dig själv genom egna inkomster och samhällets övriga
bidragssystem, till exempel a-kassa, sjukersättning, bostadsbidrag,
barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning.
Tillgångar såsom bankmedel, aktier med mera eller andra kapitalvaror som lätt går att sälja måste först användas innan du har rätt
till försörjningsstöd. Egen fastighet och bil är tillgångar som också
kan påverka rätten till försörjningsstöd.
Regeringen beslutar varje år om så kallad riksnorm för försörjningsstöd som gäller i hela landet.

Tystnadsplikt och sekretess
Uppgifterna som lämnas till socialtjänsten är sekretessbelagda.
Socialtjänstens personal har tystnadsplikt. Det innebär att de inte
får lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Undantag gäller för
vissa uppgifter till Försäkringskassan och Skatteverket samt till
Polisen vid misstanke om brott.

Synpunkter och klagomål
Har du synpunkter eller är missnöjd över vår verksamhet?
Berätta det för oss! Om vi får dina synpunkter så ökar våra möjligheter att förbättra verksamheten.
Du kan använda dig av vår särskilda blankett som du kan hämta i
socialförvaltningens reception eller på kommunens webbplats.
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Legitimation
Ansökningsblankett, ansökan om försörjningsstöd som bifogas
i detta brev ska vara ifylld efter bästa förmåga och måste vara
undertecknad av båda om du är gift eller sammanboende.
Inkomstuppgifter för samtliga familjemedlemmar tre månader
tillbaka i tiden. (exempelvis lönebesked, sjukpenning, aktivitetsstöd, a-kassa, studiemedel.)
Kontosammanställning över samtliga bankkonton som du/ni
har på olika banker. (Det gäller även barnens bankkonton.)
Kontoutdrag över insättningar och uttag de senaste tre månaderna på dina/era bankkonton.
Självdeklaration och taxeringsmeddelande, medtag de senaste
uppgifterna.
Hyreskontrakt och hyresavi, giltigt hyreskontrakt och nuvarande hyresavi.
En redovisning av alla tillgångar såsom aktier, obligationer, bil,
båt, husvagn, häst med mera.
Fastighetsbilaga, om du har en fastighet så ska du fylla i en
fastighetsbilaga. Medtag lånehandlingar som styrker fastighetsbilagan.
Kvitton som är aktuella för de utgifter som du ansöker om,
exempelvis hyra, barnomsorg, läkarbesök.
Handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du är arbetslös.
Läkarintyg om du är sjukskriven.
Kostnadsförslag vid eventuell ansökan om tandvård eller inköp av glasögon från tandläkare eller optiker.

Om du uppfyller kraven för försörjningsstöd så beviljas du pengar,
annars får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar
Försörjningsstödet utbetalas enligt riksnormen som beslutas av
regeringen varje år och som gäller som minsta nivå inom hela Sverige. Socialnämnden i Uppvidinge kommun har fastställt en norm
som överensstämmer med riksnormen. De kostnader som räknas
in i normen delas in i två olika delar.
Personliga kostnader
• Livsmedel – utgångspunkten är att möjliggöra en bra och varierad kost
• Kläder och skor – kostnaden för det vardagliga behovet av
kläder och skor
• Lek och fritid – kostnader för skäliga aktiviteter, till exempel att
läsa böcker och tidningar, lyssna på musik, utöva någon fritidssysselsättning, exempelvis idrott
• Ungdomsförsäkring
• Hygien – dagligvaror såsom tvål och tandkräm samt hårklippning
Gemensamma hushållskostnader
• Förbrukningsvaror – material för skötsel och vård av bostaden
samt klädvård
• Dagstidning, telefon, TV – en årlig prenumeration av en dagstidning, telefonabonnemang och samtalsavgifter samt TVlicens.
För vidare information om gällande riksnorm för året se bifogat
blad.

Så här ansöker du om försörjningsstöd
Du kontaktar socialförvaltningen i kommunen och beställer en tid för
personligt besök hos en socialsekreterare. Du kan räkna med att få en
tid för ett första besök inom två veckor. Inför besöket får du en ansökningsblankett som du ska fylla i och underteckna före besöket. Du får
också information om vilka papper du behöver visa upp för att socialsekreteraren ska kunna utreda och bedöma om du har rätt att få försörjningsstöd. Utredningen innebär att socialsekreteraren tillsammans med
dig går igenom din situation och dina möjligheter att lösa dina ekonomiska problem. Ansökan och dina övriga handlingar som styrker att du
har behov av försörjningsstöd kontrolleras.

Att känna till vid ansökan om försörjningsstöd
Lämnade och förändrade uppgifter
Du som lämnar uppgifter vid ansökan om försörjningsstöd har ansvar
för att de är riktiga. Det är också viktigt att anmäla om något förändras
som kan påverka rätten till försörjningsstöd. Om dina inkomster förändras under tiden som du får försörjningsstöd så ska du berätta det för din
socialsekreterare. Du ska också meddela andra förändringar, till exempel ändrade familjeförhållanden, bostadsbyte med mera.
Misstänkta brott polisanmäls
Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller att låta bli att anmäla förändringar som kan påverka rätten till försörjningsstöd är brottsligt och
kan leda till polisanmälan enligt Bidragsbrottslagen.
Betala tillbaka
Socialtjänsten kan kräva tillbaka pengar som har betalats ut om du har
lämnat oriktiga uppgifter eller om du har fått förskottsbetalning från
socialtjänsten i väntan på exempelvis A-kassa, pension, bostadsbidrag
eller sjukersättning.

Uppgiftskontroll
Socialnämnden har rätt att kontrollera din ersättning från Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Andra kontakter får inte tas utan ditt medgivande.
Om du inte samtycker till att socialsekreteraren tar nödvändiga
kontakter försvåras utredningen. Det kan också medföra att din
ansökan avslås.

Krav för att du ska få försörjningsstöd
Om du är arbetslös så måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste:
• vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
• delta i Arbetsförmedlingens eller kommunens åtgärdsprogram
för arbetslösa.
• vara beredd att söka arbete utanför det egna yrkesområdet och
att arbeta på annan ort.
Om du är sjukskriven så måste du:
• uppvisa läkarintyg.
• vara medveten om att vid långvarig sjukskrivning kan socialtjänsten samarbeta med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i en rehabiliteringsplan.
I första hand måste du ansöka om andra ersättningar som till
exempel:
• Sjukpenning/föräldrapenning
• A-kassa, alfa-kassa
• Bostadsbidrag
• Underhållsstöd
Om du har varit arbetslös länge så kan socialtjänsten begära att
du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du
tackar nej till ett sådant erbjudande kan försörjningsstödet vägras
eller nedsättas.

