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Rätten till bistånd
Den som vistas i Ljusdals kommun och inte kan försörja sig genom arbete eller 
på annat sätt kan ha rätt till försörjningsstöd. Biståndet är samhällets yttersta 
skyddsnät och du ska därför i första hand söka alla andra former av ersättning-
ar som du kan ha rätt till. Det kan exempelvis vara ersättning från försäkrings-
kassan, arbetslöshetskassa eller studiemedel (inklusive studielån) från centrala 
studiestödsnämnden (CSN). Den enskilde ska genom biståndet försäkras en 
skälig levnadsnivå.

Man är skyldig att så långt som möjligt själv bidra 
till sin egen försörjning 
Den som söker försörjningsstöd eller annat bistånd ska normalt stå till ar-
betsmarknadens förfogande och vara villig att ta det arbete eller insatser som 
anvisas. Den skyldigheten gäller även arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 
t.ex. arbetsmarknadsutbildning eller arbetsrehabiliterande åtgärder.  
Du har skyldighet att söka arbeten i god tid innan du slutar utbildning, 
praktik eller anställning. Du måste skriva in dig på Arbetsförmedlingen första 
vardagen som din sysselsättning har tagit slut och göra upp en planering.
Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande måste du kunna styrka 
din nedsatta arbetsförmåga med läkarintyg.

Ansökan
Ansökan om försörjningsstöd prövas månadsvis. Varje månad inlämnas en ny 
ansökningsblankett och kompletteras med underlag för samtliga inkomster 
och utgifter. Vid beräkning beaktas vilka utgifter och inkomster du haft under 
månaden innan. En bedömning görs också av vad du gjort för att vara berät-
tigad till försörjningsstöd. 
 
Vid ansökan om ekonomiskt bistånd måste du kunna styrka uppgifterna som 
rör din ekonomi och alla former av inkomst tas med i beräkningen av ditt 
behov. Detta gäller samtliga medlemmar i hushållet. Vid ny ansökan utreds 
ekonomiska förhållanden för de tre senaste månaderna, ett överskott från en 
månad kan överföras till nästkommande månad.  

Du har ett eget ansvar att planera och prioritera din ekonomi. Även andra 
former av tillgångar ska tas upp i ansökan såsom innehav av fastighet, fordon, 
fonder, skatteåterbäring m.m. Har du tillgångar som lätt kan säljas och därmed 
tillgodose ditt behov har du normalt inte rätt till försörjningsstöd.



Försörjningsstödet
Försörjningsstöd består av två delar, riksnorm och skäliga kostnader utöver 
riksnormen. Riksnormen ska återspegla en skälig konsumtionsnivå för person-
liga kostnader och gemensamma hushållskostnader och täcka utgifter för: 

      Livsmedel   Kläder/skor  Hälsa/hygien
      Fritid/lek  Dagstidning  Telefon
      TV-licens  Förbrukningsvaror

Utgifter som inte ingår i riksnormen och kan sökas till skälig kostnad vid 
behov och uppvisande av faktura: 
 
      Boendekostnad Hushållsel                           Hemförsäkring (grundförsäkring)

      Arbetsresor  Fackföreningsavgift             Barnomsorgsavgift

Övrigt ekonomiskt stöd
Även annat ekonomiskt stöd kan sökas utanför riksnormen.  
Kommunen beslutar om bistånd till bland annat följande: 
 
      Hemutrustning   Tandvård  Begravningskostnader
       Hälso- och sjukvård   Flyttkostnader  Glasögon 

Är du inte nöjd med beslutet om försörjningsstöd har du rätt att överklaga. 
Vi är skyldiga att anmäla misstankar om bidragsbrott till polisen. Du kan bli 
återbetalningsskyldig för bidrag som utgått på felaktiga grunder. Personalen 
har tystnadsplikt. De uppgifter du lämnar in hanteras enligt personuppgiftsla-
gen och gällande sekretesslagstiftning.

Vill du söka ekonomiskt bistånd eller har frågor om försörjningsstöd är 
du välkommen att kontakta oss.  
 
Besök vår kundtjänst på plan 3 i Kommunhuset eller ring växeln 0651-180 00 
och be om att få tala med handläggare på Försörjningsstödenheten. Där kan 
du också få information om telefontider.
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