INFORMATION VID NYBESÖK FÖRSÖRJNINGSSTÖD
o

För att vara berättigad försörjningsstöd ska du bo och vistas i Ljusdals kommun.

o

Beslut fattas för en månad i taget. Försörjningsstöd beviljas i regel inte retroaktivt.

o

Försörjningsstöd är samhällets sista skyddsnät. I första hand ska du söka andra bidrag
och ersättningar (t.ex. från Försäkringskassan eller a-kassa).

o

Alla egna inkomster och tillgångar ska redovisas vid ansökan om försörjningsstöd
(lön, ersättningar, skatteåterbäring, gåvor, swish etc., d.v.s alla insättningar på kontot).
Detta gäller också realiserbara tillgångar i form av fordon, fastigheter, fonder etc.

o

Om du är arbetslös ska du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och vara aktivt
arbetssökande. Vid varje ny ansökan om försörjningsstöd ska du redovisa sökta jobb.

o

Om du är sjuk och inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande ska du ha giltigt
läkarintyg.

o

Om du är föräldraledig ska du ta ut föräldrapenning för 7 dagar per vecka under den tid
du söker försörjningsstöd.

o

Om du studerar ska du i första hand ansöka om medel från CSN, gäller även lån.

o

Om du blir kallad till UNIK är deltagande obligatoriskt för att få försörjningsstöd.

o

Gifta eller sammanboende par ansöker om försörjningsstöd gemensamt.

o

Högsta godtagbara boendekostnad.

o

Sekretess och journalföring.

o

Handläggningstid 10 dagar från det datum då ansökan är komplett.

o

Riksnorm och normberäkning.

o

Överskott. Du har ett eget ansvar att planera sin ekonomi. Om du har inkomster över
norm ska dessa sparas för framtida behov.

o

Överklagan. Om du är missnöjd med ett beslut har du rätt av överklaga detta.
Överklagan måste inkomma inom tre veckor efter att beslutet delgivits.

o

Felaktiga uppgifter. Alla inkomster och förändringar i din ekonomiska situation ska
redovisas. Vid misstanke om bedrägeri görs polisanmälan om bidragsbrott. Du kan även
bli återbetalningsskyldig för försörjningsstöd som betalats ut felaktigt.
Jag bekräftar att jag har mottagit och förstått ovanstående information vid besöket den:
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