LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen

2008-09-05

Allmänna utskottet

2008-09-15

60

12

Socialnämnden

2008-09-30

105

15

Dnr 2008/313-754

Rätten till bistånd – Lokala riktlinjer för försörjningsstöd enligt
4 kap 1 och 3 §§ Socialtjänstlagen
Bilagor: Lokala riktlinjer för försörjningsstöd

Ärendebeskrivning

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som regleras i
Socialtjänstlagen 4 kap 1 och 3 §§ samt socialtjänstförordningen.
Försörjningsstödet baseras på en riksnorm som fastställs av regeringen.
Riksnormen reglerar stödet för skäliga kostnader gällande; boende, hushållsel,
arbetsresor, hemförsäkring livsmedel, kläder och skor, lek och fritid,
förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidningar, telefon och TV-avgift,
fackavgift och arbetsresor.
Utöver de av riksnormen reglerade försörjningsstödet så omfattar
försörjningsstödet också skäliga kostnader för läkarvård, akut tandvård,
glasögon, flyttkostnader, hemutrustning, spädbarnsutrustning,
umgängeskostnader, umgängesresor, hyresskulder, skulder,
rekreation/semesterresor, avgift barnomsorg, matpengar vid akuta
nödsituationer och övrigt.
Vem har rätt till försörjningsstöd?
Alla som vistas i kommunen och som ej kan försörja sig på annat sätt kan ha
rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.
Hur utreds behovet?
Man ska genom biståndet nå en skälig levnadsnivå. Socialtjänsten gör en
individuell bedömning med hänsyn till skäliga kostnader samt sökandens
egna inkomster. Utredning om behov av försörjningsstöd ska göras
tillsammans med den sökande och denne ska kunna styrka sina inkomster,
utgifter och tillgångar.
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Hur stort är bidraget?
Bidraget beror på hushållets storlek och familjemedlemmarnas ålder. Egna
inkomster och tillgångar räknas bort från normen för försörjningsstödet.
Vilka krav ställs på sökanden?
Ett krav för att vara berättigad till försörjningsstöd är att man står till
arbetsmarknadens förfogande och för övrigt gör vad man kan för att bidra till
sin försörjning. Är man inte arbetsför krävs att man är sjukskriven. Man kan
också vara berättigad om man deltar i SFI-undervisning eller går utbildning
på grundskolenivå.
Regler om återbetalning
Beviljat bistånd får återkrävas om man har lämnat felaktiga uppgifter eller om
man på annat sätt orsakat att bistånd har utbetalts med för högt belopp. Om
detta sker riskerar man även att polisanmälas. Även om socialtjänsten gör fel
och betalar ut för mycket kan man bli återbetalningsskyldig.
Personakt, register och tystnadsplikt
När en utredning har öppnats förs anteckningar i en personakt. Dessa har
man själv rätt att läsa. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och
får inte lämna ut uppgifter om sökanden utan samtycke till obehöriga.
Lokala riktlinjer
Socialtjänstlagen 4 kap 1, 2 och 3 §§ fastställer ramarna för skäliga kostnader
upp till en skälig levnadsnivå.
De lokala riktlinjerna finns till för att trygga en likhet i bedömningarna samt
för att ta hänsyn till lokala förutsättningar. De lokala riktlinjerna tillämpas på
delegation av socialsekreterare och utredningsassistent.

Förvaltningens förslag till beslut
Anta de föreslagna lokala riktlinjerna för försörjningsstöd
_____
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
Anta de föreslagna lokala riktlinjerna för försörjningsstöd.
_____

Beslutsexpediering
Verksamhets- och enhetschefer stab
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