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IFO

Datum

2017-10-06

Checklista försörjningsstöd
Ekonomiskt bistånd är att anse som ett yttersta skyddsnät för den som inte själv kan
tillgodose sin försörjning. Den enskilde har i första hand ett eget ansvar för sitt liv
och detta ansvar är långtgående enligt lagstiftningen. Den enskilde kan inte anses ha
rätt till bistånd om hon eller han inte efter förmåga försöker bidra till sin försörjning.
Vid ett första besök måste handläggare utreda din situation. Nedan ser du de
handlingar och information som skall inlämnas inför utredningen.
Namn:…………………………………………………….
Personnummer:…………………………………………...
Handlingar som skall lämnas in:

















Ifylld ansökan om försörjningsstöd.
Uppvisa giltig legitimation som handläggare tar kopia på.
Kontosammanställning från de banker du har konton hos.
Kontoutdrag på egna bankkonton för de senaste tre månaderna med
saldobesked. Tänk på att alla insättningar på konto medräknas som
inkomster. Anledningen till att du behöver inkomma med kontoutdrag är för
att socialtjänsten ska kunna se dina inkomster i form av insättningar och
överföringar. Du behöver ej uppvisa utgifterna som finns på kontoutdraget.
Handläggare måste dock kunna följa om kontosaldot ökar eller minskar (du
kan ej ta bort om summan är plus eller minus).
Slutskattsedel.
Kopia på hyreskontrakt och aktuell hyresavi.
Uppgifter om eventuella tillgångar såsom motordrivet fordon, husvagn,
fastigheter, aktier, fonder mm.
Kvitto på betalda räkningar såsom el, hyra, barnomsorg, fackföreningsavgift
mm.
Vid sjukdom skall du inkomma med sjukintyg från läkare.
Vid studier skall du inkomma med beslut från CSN angående studiemedel.
Eventuell ansökan om CSN hemutrustningslån.
Om du har rätt till bostadsbidrag, a-kassa, underhållsstöd, sjukpenning,
havandeskapspenning, föräldrapenning, barnbidrag mm skall beslut om detta
inlämnas till handläggare.
Avtal gällande hemförsäkring.
Beslut om folkbokföring via Skatteverket. (nyanlända)
Inkomma med inskrivning på etableringen. (nyanlända)
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Vid arbetslöshet skall du inkomma med registreringsbevis på att du är
inskriven på Arbetsförmedlingen samt inkomma med aktuell handlingsplan
från Arbetsförmedlingen.
Vid nyanställning eller tidigare anställning senaste månaden, skall du
inkomma med lönebesked och anställningsavtal.

Frågor du kan behöva svara på:














Hur ser din boendesituation ut.
Ekonomi.
Datum när du kom till Sverige. (nyanlända)
Datum för uppehållstillstånd. (nyanlända)
Medborgarskap.
Språk.
Familjesammansättning.
Bakgrund: arbete, studier, mm.
Hälsoundersökningar gjorda, tandläkare, BVC mm.
Bostadsbidrag.
Etableringen.
Arbetsförmedlingen.
Barnens eventuella sysselsättning.
Information:










Samtyckesblankett.
Regler för ekonomiskt bistånd.
Kommuninformation.
Information om samråd på tisdagar.
Information om sekretess.
Information om CSN-hemutrustningslån för nyanlända.
Information om barnomsorg.
Överklagan/besvärshänvisning.

