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Välkommen! Handelsgatan 3, 651 84 Karlstad

Du/ni har besökstid hos

Klockan

Datum 

Vid förhinder ring till Kontaktcenter 054 540 00 00  
eller till IFA:s reception 054 540 50 60.

EKONOMISKT BISTÅND



Egen försörjning
Enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 § har den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt  
till bistånd av arbetsmarknads- och socialnämnden för sin försörjning  
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Bidraget ska ge den  
enskilde möjlighet till en skälig levnadsnivå.

Utredning och stöttning
När en ansökan kommer in ska förvaltningen utreda sökandes möjligheter 
till egen försörjning. Detta sker genom en genomgång utifrån de senaste 

månadernas ekonomiska situation 
genom en utredning av den  
sökandes behov och förmåga. 

Utredningarna kan leda fram  
till en plan för att nå egen försörj-
ning och det kan ställas krav på  
att delta i praktik eller annan  
kompetenshöjande verksamhet.  
Detta syftar till att den sökande  
får stöttning till annan försörjning 
än försörjningsstöd.

Vilken nivå är ”skälig levnadsnivå”?
I begreppet skälig levnadsnivå ingår mat, kläder, hygienartiklar,  
(för bland annat hemmets skötsel) samt möjlighet att delta i någon  
fritidsverksamhet. Det är också skäligt att kunna betala avgifter för  
tidning, telefon och TV.

Ovannämnda utgiftsposter ingår i ”riksnormen” som är lika för hela 
landet. Normen för barn är olika beroende på hur gammalt barnet är. 

Dessutom tillkommer utgifter för boende, el, hemförsäkring och 
fack/a-kasseavgift. Dessa utgiftsposter ingår tillsammans med riksnormen 
i försörjningsstödet. För de poster som inte ingår i riksnormen finns inget 
bestämt belopp – kostnaden ska vara ”skälig”. Det anses inte skäligt att 
den som får ekonomiskt bistånd (socialbidrag) kan leva på en högre nivå  
än vad en låginkomsttagare kan göra.

Bistånd till livsföring i övrigt kan beviljas för exempelvis läkarvård  
och mediciner.



All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att kunna behandla din ansökan och vi hanterar 
dina uppgifter utifrån gällande dataskyddslagstiftning. Det är arbetsmarknads- och socialnämnden i 
Karlstads kommun som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid 
som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. 

Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss 
finns på vår webbplats karlstad.se/personuppgifter

Se checklista på baksidan

I vilka fall beviljas ansökan om ekonomiskt bistånd?
Ekonomiskt bistånd är en sista utväg och beviljas enbart när alla andra  
lösningar är uttömda. Det betyder att den som har egna inkomster som 
motsvarar vad som krävs för att ha en skälig levnadsnivå, inte får ekonomiskt 
bistånd. Den som haft egna inkomster som motsvarar försörjningsstödet, 
men använt sina pengar till annat, är som regel inte berättigad till ekonomiskt 
bistånd. Vid tillfälliga inkomster, under några månader, förväntas man 
spara så man har när inkomsten upphör.

De som har realiserbara tillgångar såsom bil, fonder, aktier, sparpengar 
eller annat som kan säljas, är som regel inte berättigad till bistånd. Om den 
sökande har andra möjligheter till försörjning, exempelvis andra former av 
bidrag, ska sådant utnyttjas i första hand.

De som är arbetslösa ska vara anmälda på arbetsförmedlingen och vara 
aktivt arbetssökande. Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) 
och inte kan arbeta eller söka arbete på grund av hälsoskäl, ska visa ett 
aktuellt läkarintyg som styrker detta. Deltagande i anvisad praktik och 
kompetenshöjande verksamhet är obligatorisk, ogiltig frånvaro kan medföra 
att man inte har rätt till bistånd, SoL 4 kapitlet 4 och 5 §§.

Sammanboende har vanligtvis en försörjningsskyldighet gentemot  
varandra. 

Om jag inte är nöjd?
Om den som söker bistånd får ett avslagsbeslut, kan beslutet överklagas.  
I samband med att sökanden får beslut om avslag, får denne också  
information om hur överklagan går till.

E-ansökan på webben
Om det blir aktuellt med ytterligare ansökningar efter nybesöket, finns  
det möjlighet att göra ansökan via karlstad.se (sök ”ekonomisk bistånd”).
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Ikryssade handlingar ska vara med vid nybesök  
för att ansökan ska kunna behandlas:

Ifylld ansökningsblankett

Legitimation

Hyreskontrakt och aktuell hyresavi

Kvitto på hyran, barnomsorg, fackavgift och a-kassa

Inkomstuppgifter de senaste tre månaderna

Lönespecifikationer

Arbetsgivarintyg

Ersättningar från försäkringskassan (exempelvis sjukpenning, bostads- 
bidrag, barnbidrag, underhållsstöd, pension, sjuk- och aktivitetsersättning) 

Beslut om a-kassa, alfakassa, aktivitetsstöd samt  
specifikation på ersättningar

Ekonomisk översikt från banken

Kontoutdrag (ej från bankomat) för alla bankkonton för de  
tre senaste månaderna

Uppgifter om fonder, pensionssparande, aktier, obligationer och  
liknande värdepapper

Studiemedel, beslut och utbetalningsplan från CSN

Skatteåterbäring och specifikation på självdeklaration

Handlingar angående andra tillgångar, bil, båt, husvagn med mera

Villadokument (lån, uppvärmning, villaförsäkring, vatten/avlopp, sophämtning)

Företagsredovisningar

Handling som styrker planering på Arbetsförmedlingen

Lista på sökta jobb

Beslut om arbetsmarknadsåtgärd

Aktuella läkarintyg

Kvitton på läkar-/medicinkostnader (senaste tre månaderna) 

Elräkning – alla sidorna, kvitto på redan betalda

Hemförsäkring

Intyg om umgänge med barn
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