Information om försörjningsstöd
Detta är en sammafattning av information till dig som söker försörjningsstöd. Det är viktigt att du får
rätt information om vilka rättigheter, skyldigheter och förutsättningar som finns kopplade till din
ansökan.
Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bidrag som man har möjlighet att söka om man inte har
inkomster eller tillgångar som räcker för att uppnå en skälig levnadsnivå. Bidraget är behovsprövat
och prövas månadsvis. Det är avsett som en tillfällig hjälp till dess att man kan försörja sig själv.
Regler och riktlinjer för försörjningsstöd följer lagar, domar samt riksdagens och kommunens
bestämmelser. Besluten fattas enligt socialtjänstlagen (SoL) och de allra flesta beslut kan överklagas
om man inte är nöjd.
Enligt lag har alla rätt till självbestämmande och integritet. De uppgifter du lämnar är skyddade och
all personal på Försörjningsstöd har tystnadsplikt. Uppgifter angående beslut och åtgärder måste
skrivas ned i din journal och du har rätt att ta del av det som skrivs om dig.
Man har alltid ett eget ansvar för sitt liv. Man kan ha rätt till försörjningsstöd om man gör vad man
kan för att bidra till sin egen försörjning. Förutsättningarna kan se olika ut beroende på din situation.
Kryssa i nedanstående rutor:
Om jag är arbetslös ska jag vara anmäld på Arbetsförmedlingen, aktivt arbetssökande samt delta i
åtgärder som anvisas dem som är arbetslösa. Jag ska på begäran lämna aktuell
handlingsplan/daganteckning med min/vår ansökan.
Om jag är sjuk eller på annat sätt är förhindrad att arbeta eller delta i annan sysselsättning ska jag
vara sjukskriven av läkare och ha ett aktuellt läkarintyg.
Om jag studerar ska jag ansöka om studiemedel hos CSN. Studerande har bara rätt till ekonomiskt
bistånd i undantagsfall.
Jag ska i första hand ansöka om alla andra bidrag som jag har möjlighet att få, som till exempel
bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning (maximalt antal dagar per månad ska tas ut)
och underhållsstöd.
Jag har ett eget ansvar att planera min ekonomi och har fått information om att inkomster över norm
kan räknas som en inkomst vid följande ansökningar.
Jag har fått information om vad som ingår i riksnormen och andra godtagbara kostnader och att jag
kan behöva lämna ett kostnadsförslag vid exempelvis ansökan om tandvård eller glasögon för att
mina behov och min ansökan ska kunna utredas.
Jag har en skyldighet att meddela förändringar vad gäller familjeförhållande, boende, sysselsättning
och ekonomi. Gifta och sammanboende ska/bör lämna en gemensam ansökan eftersom båda är
försörjningsskyldighet gentemot varandra.
Om jag lämnar en uppgift om faktiska förhållanden som inte är sann eller låter bli att tala om
sanningen kan jag åtalas för bidragsbrott samt bli återbetalningsskyldig av det belopp som oriktigt

utbetalats. Nämnden är skyldig att anmäla till polis/åklagarmyndighet om det kan misstänkas att
brott enligt denna lag har begåtts. Med min namnteckning tar jag ansvar för att all lämnad
information är sanningsenlig, även om någon hjälpt till att fylla i ansökan.
Jag är informerad om att nämnden gör kontroller hos vissa myndigheter. Det fråntar aldrig mig
ansvaret och skyldigheten att lämna fullständiga och riktiga uppgifter som kan påverka rätten till
försörjningsstöd. Alla uppgifter som lämnas i min/vår ansökan ska kunna styrkas t.ex. med faktura
och kvitto.
Jag har fått information om att huvudregeln är att jag bor och vistas i Eskilstuna kommun, men att
det finns undantag. Resa till utlandet kan i undantagsfall godkännas och ska då planeras i samråd
med handläggare.
Jag ska vara folkbokförd på den adress där jag bor. I ansökan ska jag uppge de personer som är
boende och/eller är folkbokförda på adressen.
Jag har fått information om att alla pengar som kommer tillhanda liksom alla tillgångar i och utfanför
Sverige, som jag fått och inte redovisats sedan senaste ansökan, ska redovisas vid nästa
ansökningstillfälle. Hela familjens inkomster och tillgångar ska redovisas. Vid begäran ska
kontoutdrag inlämnas, och insättningar på kontot räknas med som inkomst.
Jag har fått information om att fordonsinnehav ska redovisas oavsett vad fordonet är värt och den
som ett fordon är registrerat på anses vara fordonets ägare.
Jag har fått information om Eskilstuna kommuns servicegaranti och synpunkts- och
klagomålshantering.
Jag har fått tillräcklig information om rutiner för ifyllande av ansökan, beräkning, planering, beslut,
rätten att överklaga, kontroller, anmälningsskyldighet, sekretess, och samtycke. Hela ansökan ska
vara komplett ifylld för att inte skickas tillbaka till mig för komplettering.
Jag har tagit del av och förstått ovanstående information. Om jag har frågor om ansökan om
försörjningsstöd eller övrigt som rör mitt försörjningsstöd är jag införstådd med att det är mitt eget
ansvar att kontakta aktuell handläggare. Ett påskrivet exemplar sparas i akten och ett exemplar
lämnas till sökande.
Datum
Personnummer
Underskrift

Namnförtydligande
Information är lämnad av, vid besök den

Information tolkad

Ja

Nej

Om ja, vilket språk

