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ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 

 

Information om ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet för försörjning i samhället. 
Man ska därför ha ansökt om alla ersättningar och bidrag man har rätt till 
exempelvis bostadsbidrag, sjukpenning, studiestöd och föräldrapenning. Om 
man trots dessa inkomster ändå inte har tillräckligt med inkomster för att klara 
sig, eller om man inte har rätt till andra ersättningar, kan man ha rätt till 
ekonomiskt bistånd.  

Ansökan 
• I ansökan om ekonomiskt bistånd tar vi hänsyn till alla inkomster och 

tillgångar.   
 

• Man kan behöva komplettera sin ansökan med ytterligare information 
om det behövs för att kunna bedöma om man har rätt till bistånd. 
Man ska lämna de kompletteringar som behövs inom en vecka efter 
att handläggaren har begärt det, annars riskerar man att ansökan 
avslås. När ansökan är komplett har handläggaren sju arbetsdagar på 
sig att behandla ansökan och fatta beslut om man beviljas eller inte.   
 

• Man ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis. Det är vad man 
gjort månaden innan som ligger till grund för bedömningen om man 
har rätt till bistånd eller inte. Tanken med ekonomiskt bistånd är att 
det skall täcka behovet av en skälig levnadsnivå.   
 

• Biståndet betalas ut i förskott, dvs att man får pengar utbetalade i 
slutet av tex april för att täcka behovet för maj månad. 
 

• Du ansöker om ekonomiskt bistånd senast den 14:e varje månad du 
söker för. Exempelvis kan du lämna in din ansökan för april tidigast 
15 mars men senast den 14 april.   
 

 
 



 

 

Ekonomisk beräkning 
• Är man sambo eller gift ska man alltid göra en ansökan tillsammans.  

 
• För att kunna beräkna om du/ni kan beviljas ekonomiskt bistånd eller 

inte ska följande anges i ansökan:  
o alla inkomster, för samtliga vuxna och barn i familjen   
o alla tillgångar för samtliga vuxna och barn i familjen  
o alla insättningar för samtliga vuxna och barn i familjen  

  
• Alla inkomster räknas med oavsett om de kommer ifrån arbete, CSN, 

Försäkringskassan, A-kassan osv. Även inkomster från ett annat land 
räknas med, tex om du fått pension eller lön därifrån.  

  
• SWISH-insättningar och överföringar från andras bankkonton räknas 

också som inkomster och tas med i den ekonomiska beräkningen.  
  

• Som tillgång räknas bil, banktillgångar som aktier, fonder eller 
sparkonto, fastigheter och annat.   

  
• Alla företagsinnehav ska anges.  

  
• I ansökan ska du/ni också ange hur många som bor i bostaden. Om 

förhållandena ändras, tex att man separerar, ett barn flyttar osv, ska 
man informera om detta, antingen via ansökan eller direkt till sin 
handläggare. Du ska också informera din handläggare om du/ni 
skaffat någon tillgång som tex en bil, fastighet eller annat.   

  
• Man har vanligtvis inte rätt till ekonomiskt bistånd om man befinner 

sig utomlands. Meddela alltid er handläggare om ni ska resa 
utomlands.   

Krav 
• Man behöver stå till den öppna arbetsmarknadens förfogande, dvs 

vara anmäld på Arbetsförmedlingen om man ska kunna beviljas 
ekonomiskt bistånd. Om man inte kan arbeta krävs läkarintyg som 
beskriver varför det inte är möjligt.  

  
• Om man beviljas ekonomiskt bistånd ska man följa den planering 

som görs upp tillsammans med handläggaren. Detta kan innebära att 
vi ställer krav på att du/ni ska ha praktik, delta i annan 
kompetenshöjande åtgärd eller rehabiliterande insatser. Om man har 
en planering som inte följs riskerar man att få avslag på sin ansökan. 
Om man är borta i mer än fem dagar från sin planerade aktivitet 
krävs ett läkarintyg för frånvaron. Ogiltig frånvaro från den planering 
man har påverkar beslutet om ekonomiskt bistånd, man kan få avdrag 
eller avslag på sin ansökan.  



 

 

Övrig information 
• Kommunen har sedan 1 januari 2020 en ny lag att förhålla sig till 

gällande underrättelseskyldighet (2008:206). Den innebär att vi alltid 
måste meddela andra utbetalande myndigheter (exempelvis 
Försäkringskassan) om felaktiga utbetalningar sker med exempelvis 
för högt belopp.  
 

• Till denna underrättelseskyldighet tillkommer också befintlig 
bidragsbrottslag (2007:612) som innebär att kommunen har en 
skyldighet att anmäla misstänkta brott till polisen, enligt 6 §, när man 
lämnat felaktiga uppgifter.  

 
• Från och med 18 juni 2021 är vi skyldiga att informera Skatteverket 

om vi upptäcker att uppgifter om en persons folkbokföring inte 
stämmer eller är ofullständiga.  
 

• Vi som jobbar inom socialtjänsten har en sträng sekretess gentemot 
andra. Det betyder att vi inte får prata om det vi får reda på i vårt 
arbete med andra, om vi inte har samtycke av dig/er att göra det.   
 

• Utifrån att Barnkonventionen är lag uppmärksammar vi alltid barnets 
bästa samt barnets rätt att komma till tals i alla våra beslut.  
 

• Utifrån att kommunen har ett stort ansvar i att verka för jämställdhet 
har vi en policy att betala ut biståndet jämlikt mellan sökande i 
parförhållande. 

• Vi dokumenterar det som är av vikt för handläggningen av ditt 
ärende och du har rätt att ta del av detta. Kontakta din handläggare 
om du vill begära ut dokumentationen.   

 

Signering 
Jag har tagit emot information gällande ekonomiskt bistånd 
 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………….. 
Underskrifter av sökande samt personnummer  
 
 
…………………………………………….. 
Ort och datum 
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