Lunds kommun
Socialförvaltningen

Att söka

Försörjningsstöd 2016

Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd
(socialbidrag) om du inte klarar din egen försörjning. Du
får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som
möjligt kan klara din ekonomi själv.

Kontakt
Om du anser att du behöver försörjningsstöd ska du ringa:
Mottagningsenheten på socialförvaltningen
046-35 70 10
Eller sök enheten via växeln 035-35 50 00

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1 i Lund
Socialförvaltningen i Lunds kommun
E-post: mottagningsenheten@lund.se
Hemsida: www.lund.se

Vem kan få försörjningsstöd?
För att du ska kunna få försörjningsstöd måste två villkor vara uppfyllda:
att du inte har pengar till din försörjning
att du inte kan få eller ta något arbete som ger dig tillräcklig inkomst
Är du arbetslös?
Är du arbetslös måste du vara registrerad på Arbetsförmedlingen och du måste vara aktivt
arbetssökande för att kunna få försörjningsstöd.

Så här söker du försörjningsstöd
Ring socialförvaltningens mottagningsenhet på telefon 046-35 70 10 eller sök oss via kommunens
växel, 046-35 50 00.
Efter detta första samtal vi vill oftast träffa dig men ibland räcker det med en skriftlig ansökan.
Det kan ta några veckor innan du får en besökstid. Du får information och
ansökningshandlingar hemskickade under tiden. Dessa ska du ta med dig till besöket. Du ska
fylla i din ansökan noggrant och ta med alla handlingar vi ber om. Vi kan inte börja handlägga en
ofullständig ansökan utan kommer att vänta till vi har allt underlag vi bett om. Om du behöver
komma tillbaka igen för att komplettera förlänger med andra ord tiden det tar innan du kan få
besked. När en fullständig ansökan kommit in tar det cirka två veckor för oss att behandla den.

Följande behöver du ta med dig:
Legitimation
Utgifter
Räkningar och kvitton på aktuella utgifter
Hyreskontrakt och aktuell hyresavi
Kvitton på senast betalda hyra, läkarbesök, medicin på recept i högkostnadskort,
fackföreningsavgift samt barnomsorgsavgift under de senaste tre månaderna
Inkomster
Specifikationer på alla inkomster som du/ni har haft under de senaste tre
månaderna, som till exempel: lön, ersättning från Försäkringskassan och bidrag
samt lån från Centrala studiestödsnämnden
Övrigt
Handlingsplan från Arbetsförmedlingen (om du är arbetslös)
Läkarintyg (som bekräftar att du är sjukskriven)
Om du äger en bostadsrätt eller en fastighet ska du redovisa skulder, räntor och amorteringar.
Är du sambo eller gift räknas din ekonomi som gemensam med din partner.

Underteckna
I och med att du skriver under ansökan intygar du att uppgifterna som du lämnar i ansökan är
korrekta. Du godkänner också att socialförvaltningen får göra rutinkontroller hos
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, A-kassa, Alfa-kassa, bilregister/Infotorg,
Skattemyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och registratorn vid universitet.
Observera! Om du har fått försörjningsstöd genom att lämna felaktiga eller vilseledande
uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig och åtalas för bedrägeri.

Beslut
Du bör få ett beslut inom två veckor från oss. Du har rätt att få ett skriftligt beslut på allt du
ansöker om.
De muntliga och skriftliga upplysningar som du lämnar i samband med ansökan
dokumenteras i socialtjänstens register. Du har rätt att ta del av dessa uppgifter och yttra dig
om du anser att något blivit fel.
Vill du överklaga?
Om du inte är nöjd med beslutet om försörjningsstöd kan du överklaga det och få det prövat
hos förvaltningsrätten (kallas förvaltningsbesvär). Ett överklagande ska göras skriftligen till
socialförvaltningen inom tre veckor från den dag som du fått det skriftliga beslutet. I
överklagandet ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du vill ha ändrat.

Ny ansökan varje månad
Om du är i behov av försörjningsstöd mer än en månad måste du lämna in en ny ansökan
varje månad. Du får då blanketten ”Ansökan om fortsatt försörjningsstöd” hemskickad till dig.

Om din situation förändras!
Om din situation förändras på något sätt (om du till exempel får ändrad ekonomi, blir
sjukskriven eller byter bostad) måste du tala om detta för oss. I vissa fall kan du bli tvungen att
betala tillbaka försörjningsstöd som du fått.

Tyck till!
Klaga eller ge beröm via länken i kontaktrutan
på vår hemsida
www.lund.se/Medborgare/Omsorg-socialt-stod-hjalp/Ekonomi-forsorjningsstodarbete/Socialbidrag-forsorjningsstod/
Vi vill veta vad du tycker om vår service!

Försörjningsstöd, bidragsnorm 2016
Försörjningsstödet utgår från en bidragsnorm som gäller för hela Sverige (fastställs av
regeringen). Normen påverkas av om du är ensam, sambo eller har barn (alltså hur många ni
är i hushållet). Normen skiljer på personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader.
Till personliga kostnader räknas: Livsmedel, kläder/skor, fritid/lek, hygien samt barn- och
ungdomsförsäkring. I tabellen står även ett belopp ”Med lunchavdrag” som gäller när
barnet får lunch på sin förskola (eller i annan barnomsorg).
Till gemensamma kostnader räknas: förbrukningsvaror, dagstidning, telefon samt TV-licens.
Bidragsnormen från och med 1 januari 2016
Norm för
personliga kostnader
Med lunchavdrag
Ensamboende
Sammanboende
Barn under 1 år
Barn 1-2 år
Barn 3 år
Barn 4-6 år
Barn 7-10 år
Barn 11-14 år
Barn 15-18 år
Barn 19-20 år

1710
1900
1650
1830

Utan lunchavdrag
2950
5320
1840
2080
1830
2080
2660
3090
3500
3530

Norm för
gemensamma kostnader
Antal personer (i lägenheten)
1
940
2 1050
3 1320
4 1500
5 1720
6 1960
7 2130
8 2300
9 2470

Försörjningsstöd kan utöver normen utgå till skälig faktisk kostnad för: boende, hushållsel,
hemförsäkring, arbetsresor, fackföreningsavgift, arbetslöshetsförsäkring, läkarbesök och akut
tandvård samt medicin, barnomsorgsavgift och glasögon (mot kostnadsförslag).
Summan av försörjningsstödet – hur mycket du får ut
Bidragsnormen för ett hushåll är de personliga kostnaderna för alla medlemmar i hushållet
plus de gemensamma hushållskostnaderna. Från bidragsnormen dras sedan de tillgångar och
inkomster som du (ni i hushållet) har, som till exempel:
Produktion: Socialförvaltningen Tryck: kommunens tryckeri 2016

inkomst av arbete efter skatt
sjuk- och föräldrapenning efter skatt
pension/sjuk- och aktivitetsersättning efter skatt
äldreförsörjningsstöd
vårdbidrag
livränta
ersättning från arbetslöshetsförsäkring (a-kassa eller Alfa)
aktivitetsstöd
underhållsstöd
barnpension
barnbidrag/studiebidrag samt flerbarnstillägg
bostadsbidrag
särskilt vuxenstudiestöd (bidrag och lån)
överskjutande skatt
AMF-försäkring
bankmedel, aktier, fondmedel, obligationer
retroaktiva ersättningar

