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…………………………………………………………………….
den ……………………………………………kl ………………
Telefon 0586- ……………………………………..
Telefontid måndag-fredag kl. 08:30 – 09:30
Om du inte kan komma på den reserverade tiden, uppskattar
vi om du meddelar detta direkt till din handläggare eller till socialkontorets reception tel. 0586-48100

Inför besöket
Dina/hushållets alla inkomster och tillgångar måste redovisas.
Inkomsterna kan bl.a. vara a-kassa, barnbidrag, bostadsbidrag,
aktivitetsstöd m.m. Tillgångar kan vara kontanter, pengar på
konton, bil, MC, båt, gåvor m.m.
Vid ansökan måste Du påvisa att uppgifterna som rör dina/era
ekonomiska förhållanden är riktiga. Följande handlingar för
samtliga medlemmar i hushållet bör tas med:
• Legitimation
• Bankkontoutdrag för samtliga konton för de senaste två månaderna.
• Utbetalningsbesked från a-kassa, Försäkringskassa, lönebesked
samt övriga inkomster för de senaste två månaderna
• Hyreskontrakt och hyresavi.
• Kvitton på betalda räkningar från de senaste två månaderna,
t.ex. hyra, el, fackavgift, barnomsorg m.fl.
• Besked om studiemedel/bidrag.
• Fakturor/kvitton för läkarvård och receptbelagd medicin samt
högkostnadskort.
• Uppgift om fordon, arv, annan typ av inkomst.
• Uppgifter om tillgångar i form av sparkonton, aktier, obligationer eller liknande.
• Uppgifter/handlingar som styrker din kontakt med Arbetsförmedlingen, främst handlingsplan.
• Läkarintyg/sjukintyg – om du är sjukskriven.
• Senaste deklarationen.
• Egen villa/bostadsrätt – Samtliga lånehandlingar, uppgift om
taxeringsvärde och boyta.

Riktiga uppgifter
Om du lämnat oriktiga uppgifter vid redovisning av inkomster
och tillgångar när du ansöker om ekonomiskt bistånd så har du
gjort en olaglig handling. Då kan du bli polisanmäld och skyldig att betala tillbaka pengar om du fått för mycket i ekonomiskt bistånd.

Beslut
När du träffat en socialsekreterare och lämnat in din ansökan
tillsammans med övriga handlingar påbörjas en utredning. Det
kan ta upp till 4 veckor innan du får besked om beslut. Du kan
alltså inte räkna med att få besked samma dag som besöket.
Skulder, lån m.m.
Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till lån eller andra skulder. Vid en skuldsituation bör du i första hand kontakta långivaren eller företaget där skulden uppstått. Du kan också ta
kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare.
Tystnadsplikt
Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebar att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som
gäller dina personliga förhållanden. Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem.

