Försörjningsstöd
och övrigt ekonomiskt bistånd
Individ- och familjeomsorgen

Rätten till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd
• Den som vistas i Ljusdals kommun och inte kan försörja sig kan ha rätt till
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.
• Syftet är att de som behöver hjälp ska kunna nå en skälig levnadsnivå. Målet är att ge
individen förutsättningar för att långsiktigt bli självförsörjande.
• Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät.
Därför ska du i första hand söka alla andra former av ersättningar som du kan ha rätt till.
T.ex. ersättning från Försäkringskassan, arbetslöshetskassa eller studiemedel (inklusive
studielån) från centrala CSN.
• Är du gift är du försörjningspliktig för din make/maka. Du är försörjningspliktig för ditt
barn fram tills hen fyller 18 år. Om barnet studerar på gymnasienivå är du
försörjningspliktig tills hen fyller 21 år.

Vad är försörjningsstöd?
• Försörjningsstöd består av två delar: riksnorm och skäliga kostnader utöver riksnormen.

• Riksnormen ska återspegla en skälig konsumtionsnivå för personliga 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

Riksnormen 2018

Övrigt ekonomiskt bistånd
• Ekonomiskt bistånd som kan sökas utanför riksnormen:
Hemutrustning – Tandvård – Begravningskostnader - Hälso- och sjukvård – Flyttkostnader Glasögon

Man är skyldig att så långt som möjligt själv bidra
till sin egen försörjning
• Du som söker försörjningsstöd ska stå till arbetsmarknadens förfogande och vara villig att
ta det arbete, arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller insatser som anvisas.
• Du är skyldig 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.
• Du har ett eget ansvar att planera och prioritera din ekonomi.

Hur går ansökan till?
• Ansökan om försörjningsstöd prövas månadsvis. Varje månad inlämnas en ny
ansökningsblankett med underlag som styrker alla inkomster och utgifter.
• Alla former av inkomst tas med i beräkningen av ditt behov, för samtliga medlemmar i
hushållet.
• I bedömningen av ditt behov beräknas de utgifter och inkomster du haft under månaden
innan. Man bedömer också vad du gjort för att vara berättigad till försörjningsstöd.
• Vid ny ansökan utreds ekonomiska förhållanden för de tre senaste månaderna, ett
överskott från en månad kan överföras till nästkommande månad.
• Äger du t.ex. hus, bil, fonder eller har fått skatteåterbäring så tas detta också med i
beräkningen. Har du tillgångar som lätt kan säljas och därmed tillgodose ditt behov har
du normalt inte rätt till försörjningsstöd.

Normberäkning
+ alla tillgångar och inkomster (t.ex. lön, ersättningar från Försäkringskassan, insättningar
på kontot, sparade medel)
- hushållets behov (riksnorm för samtliga familjemedlemmar och gemensamma kostnader)
- sökbara utgifter (hyra, el, hemförsäkring m.m.)
= behovet av försörjningsstöd
http://www.socialstyrelsen.se/hittarattmyndighet/ekonomisktbistand/provberakning

Trisam
• Helhetsbild
• Smidigt och effektivt
• Tydlig ansvarsfördelning och planering

Exempel på frågeställningar från socialtjänst till Trisam
När kan hen börja arbetsträna? Vad behöver hen få hjälp med för att få beviljad sjukersättning?

Handläggare har skickat begäran om läkartid och utredning på HC, har detta påbörjats? Finns någon funktionsnedsättning? Finns det
möjlighet att söka ersättning på heltid eller till viss procent?
Kan personen påbörja sysselsättning och i så fall vilken form? Hur kan vi samverka med insatser gällande hen på bästa sätt?
Hur kan vi samverka så att hen får de insatser hen behöver? Har hen kontakt med psykiatrin?
Vad kan man erbjuda för hjälp för att hen ska kunna ha en sysselsättning som passar utifrån hinder? Vilka medicinska eller
arbetslivsinriktade rehabiliteringsmöjligheter kan hen erbjudas för att se om arbetsförmågan kan ökas i framtiden? Vad kan
Landstinget bistå med för behandlingsmöjligheter gällande ångestsyndrom och paniksyndrom?
Finns det fysiska eller psykiska hinder för att arbeta eller komma ut i praktik eller annan sysselsättning på resterande 75%? Finns
några diagnoser utredda? Finns andra kända hinder för sökanden tex missbruk? Finns samarbete med vuxenhab? Finns möjlighet att
söka sjukersättning 100%?
Står hen till någon procent till arbetsmarknadens förfogande? Finns möjlighet till någon anpassad sysselsättning? Kan hen vara
berättigad till att söka sjukersättning på heltid, deltid eller till viss procent?
Kan något mer göras för hen gällande den medicinska rehabiliteringen eller ska rehabiliteringen vara mer arbetslivsinriktad? Hur ser
prognosen ut till att hen kan återgå i arbete? Vad grundar sig avslagsbeslutet gällande sjukersättning på?
Finns det tidigare utredningar/diagnoser gjorda? Vilken sysselsättning/stödinsatser kan bli aktuell för personen?
Hur går det med hens ansökan om sjukersättning?

Hur går vi vidare? Finns det tillräckligt medicinskt stöd för att göra en ansökan om sjukersättning utan arbetsutredning?
Finns det några fysiska eller psykiska hinder för hen att arbeta, komma ut i praktik eller annan sysselsättning? Finns det några
diagnoser utredda? Står hen till någon procent till arbetsmarknadens förfogande?

Bakgrund
Brukare drabbades av stroke under vintern 17/18. Har därefter varit sjukskriven utan sjukpenning och
rehabiliteras. Försörjningsstöd sedan december 2017. Handläggare anmäler till Trisam 180928.

Frågeställning:
Hur ser hens rehab.möjligheter ut? Går det i nuläget att bedöma om hen kommer att återfå arbetsförmåga och
i så fall till vilken grad? Aktuellt att söka sjukersättning?

På Trisam 181009
Vården uppger hen har rehabiliterats i X och har sedan haft hemsjukvård till och med maj. De upplevde hen
som "svår-rehabiliterad" på grund av bristande motivation. Efter maj har hen inte fortsatt rehabilitering. Under
hösten har hen varit inlagd två gånger och sökt om hjälp för lunginflammation samt epilepsi. Epilepsin utreds
och de väntar på utredning från neurolog. Detta bör dock inte påverka hens arbetsförmåga. Vården uppger att
de inte har tillräcklig kunskap kring hans arbetsförmåga idag för att göra ett utlåtande men tror att han bör
kunna klara av ett anpassat arbete. Finns inget aktuellt läkarintyg, det senaste var t. o. m. 180831.
Arbetsförmedlingen uppger att hen hade sysselsättning genom Stöd- och matchning innan hen blev sjuk. Om
hen skriver in sig igen är det bra med aktuellt läkarintyg så att de kan anpassa sysselsättningen.

Planering
Handläggare på socialtjänsten får i uppdrag att göra följande:
- Be hen kontakta läkaren för att upprätta läkarutlåtande. Utifrån om medicinsk bedömning visar
arbetsförmåga eller ej ska hen antingen ansöka om sjukersättning eller skriva in sig på Arbetsförmedlingen.
- Fråga hemsjukvården om de har tillräcklig kännedom för att också göra bedömning

Uppföljning

Frågor?

Vi sitter på plan 3 i Kommunhuset i Ljusdal

Telefontid på Försörjningsstöd 13:15-14:00 (måndag-fredag, ej onsdagar)
Växeln 0651-180 00
www.ljusdal.se

