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Försörjningsstöd
Rätten till försörjningsstöd
Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap 1 § socialtjänstlagen, SoL. Den som inte kan
tillgodose sina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av
socialnämnden för sin försörjning.
För att ha rätt till försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd måste de grundläggande
förutsättningar som finns i lag vara uppfyllda. Vid arbetslöshet måste Du vara aktivt
arbetssökande och anmäld vid arbetsförmedlingen och delta i anvisad praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet.
Detta omfattar försörjningstödet
Genom biståndet skall den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Behovet bedöms
individuellt efter en fastställd riksnorm och kommunens ekonomiska riktlinjer.
Försörjningsstöd kan lämnas till skäliga kostnader för livsmedel, kläder, skor, lek och fritid,
hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift. Även skäliga kostnader till boende,
hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, medicin, tandvård, glasögon samt
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa m m ingår i rätten till försörjningsstöd.
Försörjningsstödet regleras i den så kallade riksnormen som är fastställd i
socialtjänstförordningen.
Försörjningsstödet kan dock räknas både högre och lägre. Den som t ex lider av
en sjukdom som gör att man måste ha speciell kost kan få högre ersättning och för den som
inte deltar i anordnad praktik kan försörjningsstödet sänkas. Man kan också ansöka om
ekonomiskt bistånd till andra kostnader, vilka prövas särskilt, t ex flyttning.
Återbetalningsskyldighet
Man kan även bli återbetalningsskyldig enligt 9 kap 1 § SoL om oriktiga uppgifter
lämnats. I vissa fall kan man bli återbetalningsskyldig enligt 9 kap 2 § SoL. Så kan det t ex
vara om man fått bistånd under tiden man väntar på en utbetalning som blivit fördröjd.
Ansökan
Om du gör en ansökan gäller följande:
 Du måste samtycka till att vi får kontrollera dina uppgifter annars kan
 handläggningen försenas eller omöjliggöras
 Om inkomsterna förändras under den tid man uppbär försörjningsstöd måste detta
 anmälas till socialtjänsten
 Dina personuppgifter registreras i samband med ansökan
 Du har rätt att ta del av allting som dokumenteras
 All personal på socialtjänsten har tystnadsplikt.
Beslut
Oftast får du veta om du har rätt till ekonomiskt stöd redan i samband med besöket hos
handläggaren. I vissa fall kan det dock dröja några dagar innan du får beslutet.
Utbetalning
Om din ansökan om ekonomiskt stöd beviljas skickas pengarna till ditt konto och det tar 2-3
vardagar innan pengarna kommer fram.
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Överklagande av beslut
Beslut om försörjningsstöd och övriga skäliga kostnader jml 4 kap 1§ socialtjänstlagen
kan överklagas om du är missnöjd med beslutet.
I händelse av avslag på en ansökan får du en separat besvärshänvisning, där det framgår hur
man överklagar.
Beslut överklagas till förvaltningsrätten i Östergötlands län. Du ska dock skicka
överklagandet till socialförvaltningen i Boxholms kommun. Om beslutet inte ändras av
socialförvaltningen skickas ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten som får bedöma
ärendet.
I vissa fall kan socialnämnden utge bistånd utöver det som gäller enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen. Dessa beslut kan inte överklagas enligt förvaltningslagen. Däremot kan
den enskilda kommuninnevånaren överklaga för att få prövat om kommunen följer gällande
lagstiftning s k laglighetsprövning, vilket innebär att man endast prövar om beslutet är
handlagt på rätt sätt. Detta görs direkt till förvaltningsrätten i Östergötlands län.
Mer information om överklagningsrätten får du av din handläggare.

