ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Socialförvaltning

Viktig information till dig som söker
ekonomiskt bistånd

Läs igenom nedanstående information om vad du/ni är skyldiga att informera handläggaren om. Har du/ni
några frågor om det som står på ansökan kontakta din handläggare för mer information.
INKOMSTER

Alla inkomster ska tas med i din ansökan. Oavsett om inkomsten kommer från arbete, CSN, försäkringskassan, ALFA-kassa,
A-kassan eller något annat. Det gäller även inkomster från utlandet, pension, lön, gåvor, spelvinster, skatteåterbäring,
avgångsnederlag, ersättning från värnplikt eller kriminalvården. Det gäller alla medlemmar i familjen, barn som vuxna. Har
du inkomster överstigande norm räknas överskottet som inkomst nästkommande månad.

TILLGÅNGAR

Alla tillgångar ska redovisas i ansökan. Som tillgång räknas bland annat innehav av bil, motorcykel, skoter, husvagn
och båt, bankmedel bostadsrätt, aktier, fonder, obligationer, fastighet, konst.

BOENDE

Det skall alltid uppges i ansökan hur många som bor i bostaden. Det ska också alltid framgå om man är ensamstående, gift
eller samboende. Gifta eller samboende skall alltid ansöka gemensamt.

ÄNDRADE
FÖRHÅLLANDEN

Alla ändrade förhållanden som kan påverka ekonomin ska alltid meddelas till handläggare. Det kan gälla
förändrade familjeförhållanden, ökade inkomster eller minskade inkomster.

VISTELSE

Som regel har man inte rätt till ekonomiskt bistånd om man inte vistas i kommunen. Handläggaren ska alltid meddelas om
sökande vistas utomlands eller på annan ort.

ARBETSVILLKOR

Om man står till arbetsmarknadens förfogande, skall man vara inskriven och hålla kontakt med arbetsförmedlingen
och även på egen hand aktivt söka arbete. Man måste söka och ta varje lämpligt arbete, även deltidsarbete. Kravet på
att söka arbete innefattar i regel också deltagande i verksamheter som anordnas för arbetslösa. Som arbetslös får
man inte genom eget agerande eller uppträdande avisa möjligheten till arbete/praktik. Om man har arbetshinder i
form av sjukdom eller annan ohälsa ska man vara sjukskriven. Om dessa villkor inte uppfylls riskerar den arbetslöse
att få avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd

TANDVÅRD/
GLASÖGON

Vid ansökan om dessa kostnader ska kostnadsförslag inhämtas innan behandling påbörjas. Bistånd till glasögon kan
utbetalas enligt gällande riktlinjer. Vid behov avseende tandvård/glasögon ska handläggare alltid kontaktas.

SJUKDOM/
LÄKEMEDEL

Kostnad för sjukvård beviljas mot uppvisande av kvitton, läkemedel mot uppvisande av kvitton.

FAKTUROR

Fakturor på samtliga utgifter ska lämnas till handläggare. Sökande ansvarar för att fakturorna blir betalda efter beslut
om ekonomiskt bistånd.

BESLUT

Beslut kan lämnas antingen skriftligt eller muntligt. Alla avslagsbeslut meddelas skriftligt. Du kan överklaga om du inte är
nöjd med beslutet. Det gäller också om du fått bara delvis avslag. Överklagan ska vara skriftligt. Någon särskild blankett
behövs inte och överklagandet kan göras mycket enkelt. Det viktiga är att du talar om vilket beslut du överklagar och vad
du tycker är fel. Behöver du hjälp med överklagandet är socialtjänsten skyldig att ge dig hjälp. Överklagan skall skickas till
Övertorneå socialtjänst. Det måste ha kommit dit senast tre veckor efter att du fick beslutet.

Socialtjänsten kan hämta in uppgifter

Från berörda myndigheter (försäkringskassan, arbetsförmedlingen, CSN, A-kassor, bilregistret etc.) för
komplettering till och kontroll av de uppgifter du lämnat. Socialtjänsten kan komma att använda sociala medier i
utredningssyfte.
Om oriktiga uppgifter lämnas i ansökan

Eller om förändringar som rör den ekonomiska situationen inte meddelas riskerar sökande att åtalas för bidragsbrott och att
återbetala beviljat bistånd. Socialtjänsten är enligt bidragsbrottslagen skyldig att anmäla till polisen om det finns misstankar
om bidragsbrott.
För att din ansökan skall kunna behandlas

Måste den vara fullständigt ifylld och underskriven av samtliga sökanden. Nödvändiga handlingar måste skickas med
ansökan eller tas med vid besök. Bankkonto-/kontoutdrag ska lämnas på begäran. Vid första besök ta med legitimation.

Jag har tagit del av denna information och jag är medveten om mina skyldigheter att anmäla sådana förhållanden som kan påverka
beräkningen av eller rätten till ekonomiskt bistånd.
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