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Information till dig som ansöker om ekonomiskt bistånd 
 
Om du inte kan försörja dig och din familj kan du ansöka om ekonomiskt 
bistånd. För att ha rätt till detta i Valdemarsviks kommun måste du bo eller vistas 
i kommunen. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, utgifter 
och riksnormen. Ekonomiskt bistånd ska vara en tillfällig lösning tills du kan 
försörja dig på egen hand. 

 
Innan du ansöker om ekonomiskt 
bistånd 
Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd 
måste du först ha undersökt alla andra 
möjligheter till egen försörjning. 
 
Det kan till exempel innebära att du har: 
• sökt sjukpenning 
• sökt arbetslöshetskassa 
• skrivit in dig på arbetsförmedlingen som 
arbetssökande 
• använt eventuella pengar på banken eller 
aktier 
• sålt eventuella kapitalvaror, som en bil, båt 
eller sommarstuga. 
Om du har barn behöver du ha sökt: 
• bostadsbidrag 
• eventuellt underhållsstöd 
• föräldrapenning. 

 
Ansöka om ekonomiskt bistånd 
första gången 
Första gången du ansöker om ekonomiskt 
bistånd måste du kontakta kommunen där 
du bor. Telefonnumret hittar du ovan och på 
valdemarsvik.se. 
 
Så kan ansökan gå till – steg för steg: 
Kontakta kommunens växel  
Du kan börja med att ringa till kommunen 
där du bor och berätta att du vill prata med 
en handläggare för ansökan om ekonomiskt 
bistånd. 
 

 
Handläggaren ställer frågor om din 
ekonomiska situation, ger dig information, 
skickar en ansökningsblankett och en lista 
över dokument som du ska lämna in med din 
ansökan. 
 
Fyll i din ansökan 
På baksidan av blanketten anges hur du 
fyller i Ansökan om ekonomiskt bistånd. Du 
kan lämna din ifyllda ansökan till receptionen 
på kommunen eller när du träffar en social-
sekreterare.  
Om du behöver hjälp kontaktar du 
kommunen. 
 
Boka möte och upprätta en plan 
Du kommer att erbjudas en mötestid hos en 
socialsekreterare. Vid mötet får du berätta 
om dig själv, din familjesituation och din 
ekonomi. Socialsekreteraren kommer 
berätta vad du måste göra för att ha rätt till 
försörjningsstöd. 
 
Tillsammans gör ni en planering. Där ska det 
tydligt framgå vad just du måste göra varje 
månad för att ha rätt till ekonomiskt bistånd, 
som att: 
• söka lediga arbeten 
• vara inskriven vid Arbetsbetsförmedlingen   
och delta i deras aktiviteter 
• delta vid aktiviteter på arbetsmarknads-
enheten eller Försäkringskassan 
• ha regelbunden kontakt med läkare 

 
Hur lång tid tar det? 



Första gången som du ansöker om 
ekonomiskt bistånd tar det ungefär 2–3 
veckor innan du får vårt beslut om du får 
bistånd eller inte. Om vi beslutar att du ska 
få bistånd får du ett utbetalningsbesked med 
posten. Pengarna sätts in på det bankkonto 
som du har fyllt i på blanketten. Under 
handläggningstiden kontrollerar social-
sekreteraren dina inkomster och utgifter den 
senaste månaden, att din ansökan är rätt 
ifylld med korrekta uppgifter och att du gjort 
vad du kan för att bli självförsörjande. 
 

Överklaga beslut 
Om du inte tycker att beslutet är rätt kan du 
överklaga det. Lämna ditt överklagande 
skriftligt till socialtjänsten inom tre veckor 
från att du fått del av beslutet. 

 
Ansöka om ekonomiskt bistånd 
framöver 
Du ansöker om ekonomiskt bistånd varje 
månad genom att lämna in din ansökan till 
kommunen. Lämna in din ansökan för nästa 
månad senast den 20:e månaden innan för 
att vi ska hinna handlägga och fatta beslut. 
Det tar oftast 7–10 arbetsdagar från att du 
lämnade in ansökan tills du får ett beslut. 
Om din situation förändras 
Om din situation förändras kan det påverka 
din rätt till ekonomiskt bistånd. Berätta för 
din socialsekreterare om till exempel något 
av följande händer: 
– Familjen förändras, till exempel att du 
gifter dig, blir sambo eller att det föds ett 
barn i din familj. 
– Du får ändrat boende, till exempel om du 
får högre eller lägre hyra, om du får en inne-
boende eller om du flyttar. 
– Dina inkomster ändras, till exempel för att 
du får ett arbete, löneförhöjning eller ett 
bidrag från en annan myndighet som till 
exempel Försäkringskassan. 
– Du får nya tillgångar, till exempel får ett arv 
eller vinner pengar. 
– Någon i familjen börjar studera eller är 
utomlands. 
 

Att tänka på! 
Det är viktigt att du fyller i blanketten på rätt 
sätt. Om det saknas uppgifter kan social-
sekreteraren inte utreda ditt behov av 
ekonomiskt bistånd. Be din socialsekreterare 
om hjälp om du känner dig osäker på hur du 
ska fylla i blanketten eller vilka dokument 
som ska lämnas in. 
Kom ihåg detta när du fyller i blanketten: 

• Fyll i alla fält. Dra ett streck över uppgifter 
som inte gäller dig. 
• Skriv under ansökan innan du lämnar in 
den. Genom att skriva under intygar du att 
uppgifterna är sanna. 
• Skicka med kopior på kvitton, fakturor och 
intyg. Om du bor ensam ansöker du som 
singelhushåll. Annars ansöker du 
tillsammans med din sambo, partner, make 
eller maka. Om det finns barn i hushållet 
ansöker du om ekonomiskt bistånd för barn 
på samma ansökningsblankett. 

 
Vad händer om det blir fel? 
Om du upptäcker att du har skrivit fel saker i 
din ansökan, eller att du har fått för lite eller 
för mycket pengar utbetalda, är det viktigt att 
du så fort som möjligt kontaktar 
socialsekreteraren. Har du fått för mycket 
pengar utbetalda är du skyldig att betala 
tillbaka mellanskillnaden. 
 
Socialtjänsten kan upptäcka att det har blivit 
fel i handläggningen eller att ett felaktigt 
belopp har betalats ut till dig. Vi utreder i så 
fall om du måste betala tillbaka pengar. Om 
du medvetet lämnat fel uppgifter och 
socialsekretaren misstänker bidragsbrott är 
socialtjänsten skyldig att polisanmäla det. 

 
Vilka dokument ska jag lämna in 
med ansökningsblanketten? 
Dokument som alltid måste lämnas in med 
ansökan: 
• Kontoutdrag en månad tillbaka i tiden för 
alla dina konton. 
• Kopia på hyresavi. 
• Kvitto på betald hyra. 
• Kvitton för eventuella medicininköp eller 
läkarbesök. 
• Kopia på faktura för elkostnad. 
 
Vilka andra dokument som du måste bifoga 
beror på hur din ekonomiska situation ser ut 
och vad du söker bistånd för. 

 

 
Du kan behöva komplettera din 
ansökan 
Om något saknas i ansökan måste du komplettera 
den. Socialsekreteraren ringer eller skickar brev till 
dig om vad som saknas.  
I vissa fall kan ansökan avslås för att du inte har 
lämnat in de uppgifter vi behöver. 
 
 

 


