
Personakt och sekretess  
I personakten förs journalanteckningar under den tid som du 
har  kontakt med socialtjänsten. Dessa har du rätt att läsa.    
All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte 
lämna ut uppgifter till obehöriga.  

Återbetalning  
Återbetalning av biståndet kan krävas om det till exempel  
betalas ut som förskott på förmån (lön, sjukpenning med 
mera) eller om bistånd har getts  under villkor om återbetal-
ning. Information om regler runt återkrav av ekonomiskt  
bistånd ges av din handläggare.  

Utbetalning  
Beviljas din ansökan om ekonomiskt bistånd så sätts pengar-
na in på ditt bankkonto.   

Överklagande  
Om du inte är nöjd med beslutet om bistånd kan du överklaga 
det till förvaltningsrätten. När du får ett beslut som går dig 
emot så får du också anvisningar om hur beslutet kan  
överklagas. 
 

Besöksadress: Södra Storgatan 92, Tingsryd  

Postadress: Box 88, 362 22 Tingsryd  

E-post: socialtjansten@tingsryd.se  

Telefon: 0477- 443 26 

Telefontid: måndag, tisdag, onsdag, fredag 13.00 till 14.00  

Receptionen är öppen: Vardagar 08.00 - 15.30 

(Lunchstängt 12.00 till 13.00)  



Rätten till försörjningsstöd  
Enligt socialtjänstlagen är bistånd det yttersta skyddsnätet i sam-
hällets trygghetssystem. Bistånd i form av försörjningsstöd är vanli-
gen en övergångslösning i avvaktan på arbete eller utbildning.  
Det innebär att den som vistas i kommunen och som inte kan för-
sörja sig på annat sätt, kan ha rätt till bistånd i form av försörjnings-
stöd. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en  
skälig levnadsnivå. Försörjningsstödet är ett behovsprövat stöd.   
 
Arbete och sysselsättning  
Att söka försörjningsstöd innebär både rättigheter och skyldigheter.   
Innan du söker ekonomiskt stöd ska du göra vad du kan för att för-
sörja dig. Du ska till exempel aktivt söka arbete. Den som får för-
sörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska därför vara anmäld på 
Arbetsförmedlingen. Du ska vara beredd att ta de arbetsmarknads- 
och  utbildningsåtgärder som erbjuds dig. Du har inte rätt till för-
sörjningsstöd om du inte själv försöker bidra till din försörjning.  
 
Utgifter som bidraget ska täcka  
Försörjningsstödet består av två delar. Dels en riksnorm som årlig-
en fastställs av Regeringen och som bygger på Konsumentverkets 
prisundersökningar (se punkt 1 nedan). Dels skäliga kostnader för 
utgiftsposter (personliga kostnader) som varierar individuellt (se 
punkt 2 nedan).  
 
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hälsa och hygien samt 
dagstidning, telefon och TV-avgift, barn- och ungdomsförsäkring. 

2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlem-
skap i fackförening och arbetslöshetskassa. 

 

Ekonomiskt bistånd kan dessutom utgå till kostnader för läkare/

medicin och tandvård, möbler och husgeråd, utgift för barnomsorg 

samt vissa övriga utgifter enligt kommunens riktlinjer.  Alla utgifter 

ska styrkas med underlag, exempelvis faktura eller kvitto.  

 
Makar/ Sambo  
Makar är ömsesidigt underhållsskyldiga mot varandra. Det innebär 
att  hänsyn tas till båda makarnas inkomster och utgifter vid beräk-
ning av rätt till försörjningsstöd. Detsamma gäller personer som är 
varaktigt sammanboende.  

 
 
 

 

 

 

Inkomster som reducerar  
Från bidragsbeloppet skall inkomster räknas bort, till exempel: 

Tillgångar och inkomständringar  
Du är skyldig att redovisa samtliga dina tillgångar, till exempel bil, 
båt, husvagn, hus, fritidshus, banktillgodohavande, aktier, obligat-
ioner, pensionssparande etc. Dina tillgångar kan komma att på-
verka din rätt till bistånd.  

Alla förändringar av dina inkomster under den tid du får försörj-
ningsstöd skall meddelas. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga  
uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig och eventuellt åtalas för 
bedrägeri.   
 

Samtycke till uppgiftskontroll  
Vid ansökan om försörjningsstöd godkänner du att handläggaren 
har rätt att kontakta försäkringskassa, arbetslöshetskassa, arbets-
förmedling, CSN och lokal skattemyndighet, bilregistret, kronofog-
demyndigheten och andra  socialförvaltningar. Denna kontroll görs 
för att verifiera dina uppgifter.   
 

Skulder, lån med mera 
Ekonomiskt bistånd utgår inte generellt till lån eller andra skulder. 
Vid en skuldsituation kan du ta kontakt med kommunens budget- 
och skuldrådgivare.  

 

• Pension/barnpension 

• Underhållsstöd 

• Äldreförsörjningsstöd 

• Vårdbidrag 

• Aktivitetsersättning 

• Bostadsbidrag/
bostadstillägg 

• Sjukersättning 

• Studiemedel 

• Lön, eller skatt 

• Sjukpenning 

• Skatteåterbäring 

• Föräldrapenning 

• Barnbidrag och  
flerbarnstillägg 

• A-kassa/Alfakassa 

• Aktivitetsstöd 

• Studiehjälp 


