
FAKTA OM EKONOMISKT BISTÅND

Rätten till         
Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd jml socialtjänstlagen är behovsprövat och individuell 

prövning görs. Ekonomiskt bistånd är i första han en tillfällig hjälpinsats och 

inte en försörjningsmetod. Den enskilde har ansvar att planera sin ekonomi. I 

första hand ska egna tillgångar och resurser användas eller genom samhällets 

övriga bidragssystem tex Försäkringskassan och CSN.

Ansökan om 
ekonomiskt bistånd

Du måste inkomma med Din ansökan ifylld tillsammans med de handlingar 

som efterfrågas på bifogad checklista innan besökstid bokas. Vid frågor om 

ansökan eller checklista kan kontakt tas med socialsekreterare på deras 

telefontid. Ansökan lämnas direkt till socialkontoret eller skickas till: 

Socialförvaltningen, Ekonomigruppen, Torget 1, 284 85  Perstorp

Utgifter som 
riksnormen skall 

täcka

Jml 4 kap 3 § punkt 1 socialtjänstlagen: Livsmedel, Kläder och skor, 

Personlig hygien, Tv-avgift, telefon, tidning, Lek och fritid samt 

Förbrukningsvaror.

Övriga godtagbara 
kostnader

Jml 4 kap 3 § punkt 2 socialtjänstlagen: Boendekostnad utifrån familjens 
storlek, Hemförsäkring enligt Konsumentverkets beräkning, Hushållsel, 
Läkarvård och receptbelagd medicin (högkostnadskort skall användas), 
Fackföreningsavgift, A-kassa avgift och Arbetsresor.Ansökan till andra 
ändamål prövas enligt kommunens riktlinjer.

Exempel på 
inkomster som tas 
med i beräkning

Lön, A-kassa, Alfa-kassa, Aktivitets-/sjukersättning, Pension/sjukbidrag, 
Aktivitetsstöd, barnbidrag/flerbarnstillägg, Bostadsbidrag/bostadstillägg, 
Föräldrapenning, Sjukpenning, Skatteåterbäring, Bankmedel, Fonder, 
Studiestöd

Bilinnehav

Bil kan godtas om bilen används till arbetsresor eller utbildning om 
kollektivtrafik inte kan användas och avståndet är mer än 5 km enkel resa. 
Bilen får vara värd max 25.000:- enligt Motorbranschens riksorganisations 
prislista eller annan trovärdig värdering. Vi följer Riksskatteverkets (RSV) 
avdragsregler. I övriga fall får Du en månad på Dig att avyttra bilen. 
Därefter räknas bilen som inkomst. Vid innehav av fler än en bil ska 
avyttring ske innan bistånd kan beviljas.  



Personer som 
omfattas av 

utredning/ansökan

Personer som lever i hushållsgemenskap – gifta, registrerade partners och 
sammanboende – skal ansöka tillsammans. Utredning avser den samlade 
helhetsbilden i hushållet.                                                                              
Enligt äktenskapsbalken och Lagen om partnerskap är gifta och registrerade 
partners försörjningsskyldiga tills skilsmässa trätt i kraft. Föräldrabalken 
reglerar att föräldrar är försörjningsskyldiga för sin barn tills de är 18 år eller 
tills de är 21 år om barnen studerar på grundläggande utbildning eller 
gymnasieutbildning.

Återbetalning/Återk
rav

Återbetalning av ekonomiskt bistånd kan krävas om det betalats ut:                
* som förskott på förmån tex pension, sjukpenning, bostadsbidrag                  
* vid arbetskonflikt                                                                                              
* om biståndet utgått under villkor om återbetalning                                        
* på grund av lämnat felaktiga uppgifter i ansökan

Ändrade 
förhållande

Under den tid Du får ekonomiskt bistånd har Du skyldighet att meddela 
socialkontoret alla förändringar gällande Dina inkomster och utgifter samt 
förändringar i familje- och bostadsförhållanden.Ofullständiga eller oriktiga 
uppgifter kan leda till att Du åtalas för bedrägeri jml 9 kap 1-3§§ 
Brottsbalken, vilket kan ge böter eller fängelse i max 6 år. Misstanke om 
bedrägeri polisanmäls.

Arbetslöshet

Du som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet skall vara aktivt 

arbetssökande, vilket innebär att:                                                                       

* vara anmäld på Arbetsförmedlingen och följa deras planering                        

* söka alla arbeten Du har möjlighet att få utifrån Din erfarenhet/utbildning 

samt alla okvalificerade arbeten i hela Sverige.                                                  

* dokumentera alla sökta arbete och redovisa dessa i samband med ansökan 

om ekonomiskt bistånd. 

Deltidsarbete
Om Du får ekonomiskt bistånd på grund av deltidsarbete som Du inte är 
självförsörjande på måste Du aktivt söka heltidsarbete eller på annat sätt göra 
vad Du kan för att täcka upp underskottet och bli självförsörjande.

Studier
Då ekonomiskt bistånd jml Socialtjänstlagen endast utgår om 
försörjningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt är således grundregeln 
att ekonomiskt bistånd ej utgår vid studier. 

Egna företagare

Du som är näringsidkare kan inte bedömas stå till arbetsmarknadens 
förfogande i den utsträckning som krävs för att ekonomiskt bistånd ska utgå. 
Ekonomiskt bistånd utgår inte för att subventionera näringsverksamhet som 
inte kan tillgodose den sökande försörjning. Grundregeln är därför att 
näringsidkare inte är berättigade till ekonomiskt bistånd. 



Uppgiftskontroll

Alla uppgifter som Du lämnar med Din ansökan måste Du kunna styrka tex 
inkomster, utgifter, arbete, studier. I ansökan medger Du att handläggare får 
ta kontakt med Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetslöshetskassa, 
bilregister samt Patent- och Registreringsverket för kontroll av inlämnade 
uppgifter. Inga andra kontakter får tas utan Ditt medgivande. Om Du inte 
medger att vissa kontakter får tas kan det leda till att biståndsrätt ej kan 
bedömas.

Beslut om 
ekonomiskt bistånd

Socialsekreterare beslutar om ekonomiskt bistånd utifrån sin delegation. I 
övriga fall fattas beslut av förvaltningschef eller socialnämndens 
arbetsutskott. Du har enligt lag rätt till att få veta vad som ligger till grund för 
beslut och förslag till beslut. Vid ärende som går till socialnämndens 
arbetsutskott för beslut har Du rätt att yttra Dig gällande förslag till beslut 
och beslut.

Handläggningstid

I utredningen ingår vanligtvis att Du måste komma till ett besök på 
socialkontoret i utredningssyfte. När Din ansökan är komplett och 
utredningsunderlaget i övrigt fullständigt bör beslut om ekonomiskt bistånd 
kunna erhållas inom en vecka. 

Utbetalning
Ekonomiskt bistånd utbetalas via Sparbankernas utbetalningsservice (SUS) 
via Ditt personnummer.

Personakt
I personakten förs journalanteckningar så länge Du får ekonomiskt bistånd. 
Dessa har Du rätt att läsa.

Sekretess och 
tystnadsplikt

Att Du får ekonomiskt bistånd samt är registerarad hos socialtjänsten är 
sekretessbelagt enligt 7 kap 4 § Sekretesslagen. All personal på 
socialkontoret har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om Dig till 
obehöriga utan Ditt medgivande. En dom från Länsrätten avseende 
exempelvis ett överklagande är emellertid offentlig handling.

Överklaganderätt

Beslut om ekonomiskt bistånd gällande riksnorm eller övriga godtagbara 
kostnader kan överklagas till Länsrätten för ny prövning. Överklagandet skall 
lämnas till socialkontoret senast 3 veckor efter att Du fått Ditt beslut. Mer 
information om hur Du överklagar får Du i besvärshänvisning som medföljer 
alla avslagsbeslut. 
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