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Ekonomiskt bistånd   

Socialnämnden  

www.laholm.se 

Information om ekonomiskt  
bistånd 

Besöksadress: Lantmannagatan 3 
Öppettider reception: måndag, tisdag, torsdag 10-16  onsdag 10-12, 
fredag 10-15. 
Lunchstängt 12.-13 
Telefon 0430-150 00 
Telefontid handläggare: 8.30-9.30 (ej tisdagar)  
 
 



 
Vad är ekonomiskt bistånd 

Biståndet är en tillfällig hjälp och du ska göra vad du kan för att så 

snart som möjligt bli självförsörjande igen.  

Ekonomiskt bistånd är behovsprövat. Rättigheter och skyldigheter 

framgår av socialtjänstlagen. Storleken på biståndet följer regering-

ens riksnorm samt kommunala riktlinjer.  

 

Biståndet är inte villkorslöst. Som biståndstagare måste du ha uttömt 

alla andra möjligheter till försörjning innan du kan beviljas bistånd. 

I  Laholm får du även stöd i att förändra din situation för att bli själv-

försörjande så snabbt som möjligt. 

Vi har ett arbetsmarknadsperspektiv,  vilket innebär att du som är ar-

betslös får stöd av en arbetsmarknadsutredare  att göra upp en plane-

ring mot arbete. Det är viktigt att du sköter din planering. 

Ekonomiskt bistånd söks i den kommun som du är folkbokförd i eller 

har din huvudsakliga vistelse.  

 

Du kan läsa mer på Laholms kommuns hemsida samt socialstyrelsens 

hemsida.  

 

Vad ska jag tänka på innan jag söker             
ekonomiskt bistånd 

• Hur kan jag lösa min situation själv? 

• Finns det några andra bidrag och ersättningar som jag har rätt 

till? 

• Finns det något jag kan göra för att minska mina utgifter och 

kostnader? 

• Har jag några tillgångar tex pengar på banken, aktier, bil,          

hus eller likande som kan hjälpa min försörjning genom           

försäljning? 

 

Du kan göra en provberäkningen på Socialstyrelsens hemsida. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ABETSLÖS 

Om du är arbetslös eller arbetar deltid och 

inte klarar din ekonomi ska du vara inskri-

ven på Arbetsförmedlingen  och aktivt söka 

arbete. 

I samband med att du  gör en nyansökan om 

ekonomiskt bistånd kommer du bokas in för 

ett mottagningssamtal vid JobbLaholm i 

syfte att snabbt få en planering mot arbets-

marknaden. Det är viktigt att du går dit och 

att du följer din planering annars kan det på-

verka din rätt till bistånd. Genom denna in-

sats hoppas vi  att du kan  öka dina chanser 

att snabbt bli självförsörjande. 

SJUK 

Om du är sjuk måste du ha 

ett läkarintyg där din läkare 

beskriver vilka medicinska 

skäl som gör att du inte kan 

söka arbete och hur din  

arbetsförmåga är nedsatt  

på grund av sjukdom.  

Blir du beviljad ekonomiskt 

bistånd kommer vi att stötta 

dig i din rehabilitering  

för att få tillbaka din  

arbetsförmåga.  

FÖRÄLDRALEDIG 
Om du är föräldraledig ska du ta  

ut full föräldrapenning 7 dagar  

per vecka.  

Du ska också, senast  6 månader      

innan ditt barn fyller 1 år, ansöka 

om barnomsorgsplats.  

STUDERANDE 
Om du är studerande ska du  

försörja dig genom studiemedel. 

Studerande har generellt inte rätt 

till ekonomiskt bistånd.  

Ungdomar som är under 21 år 

och studerar på gymnasienivå 

ska försörjas av sina föräldrar.  

        UNDER 25 ÅR 

Huvudregeln är att ungdomar 

under 25 år ska bo  

hemma tills de har råd att  

flytta hemifrån. Undantag från 

denna regel görs endast i speci-

ella fall. 

Vem kan få ekonomiskt bistånd? 

PENSIONÄR 

Om du är ålderspensionär  

ska du i första hand söka  

äldreförsörjningsstöd och  

bostadstillägg hos  

Pensionsmyndigheten.  

EGET FÖRETAG 

Egna företagare har i regel inte rätt  

till ekonomiskt bistånd. Du behöver  

därför avregistrera ditt företag.  



  

Hur ansöker jag 
Om du inte har ett pågående ärende hos Enheten för Ekonomiskt bi-

stånd  tar  du kontakt med  en socialsekreterare i mottagningsgruppen 

0430-150 00 under telefontid måndag, onsdag-fredag 08.30-09.30.  

 

Vid detta samtal får du kortfattat berätta om din ekonomiska            

situation. Du kommer även få råd och stöd i hur du eventuellt kan 

lösa din situation. Efter telefonsamtalet kommer du få ansöknings-

handlingar samt information hemskickat. Du som är arbetslös kom-

mer få en tid hos en arbetsmarknadsutredare för planering mot arbete. 

 

Om du har svårt med svenska språket  kommer vi att boka tolk till be-

söket.  

 

När du har fått hem dina ansökningshandlingar är det viktigt att du 

fyller i din ansökningsblankett och har med dig de handlingar som 

ska bifogas ansökningsblanketten.  Om blanketten inte är korrekt 

ifylld eller om det saknas handlingar kommer du att  behöva  

komplettera, vilket innebär att din utredning blir fördröjd.  

 

Vad händer vid besöket 
Under besöket kommer du/ni att få träffa en socialsekreterare. Ni 

kommer tillsammans att gå igenom de handlingar som du har med dig  

samt diskutera din ekonomiska situation. Du har även möjlighet att 

ställa frågor under ditt besök. Därefter kommer din socialsekreterare 

att starta en utredning under förutsättning att du har inlämnat alla    

begärda handlingar.  

 

Utredningen  
När utredningen inleds läggs det upp en akt med uppgifter om dig, 

din familj och er ekonomiska situation, de besök som du gör hos oss 

samt de kontakter som vi tar i samband med utredningar och beslut. 

Ditt ärende journalförs löpande och du har rätt att läsa din journal.  

 

 

 



  

 

Den socialsekreterare som utreder din ansökan har rätt att kontrollera 

vissa av de uppgifter som du lämnat. Med stöd av socialtjänstlagen 

kan kontroller göras med CSN, Försäkringskassan, arbetslöshetskassa, 

Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vi gör även kontroller med  

bilregister och folkbokföring då detta är offentliga uppgifter.  

 

Ifall utredningen kräver att vi tar andra kontakter kan du själv lämna 

samtycke till detta.  

 

Vi som arbetar inom socialtjänsten och  på Enheten för Ekonomiskt        

bistånd omfattas av tystnadsplikt, så kallad sekretess. Det innebär att 

uppgifter om dig och din familj inte får lämnas ut till obehöriga.   

 

När utredningen är klar,  kommer du meddelas ifall beslutet är ett bifall 

eller ett avslag.  

 

Vid bifallsbeslut och utbetalning 
Vid bifall betalas biståndet ut till ditt bankkonto via ”SUS”, vilket      

innebär att biståndet betalas ut till det konto som är kopplat till ditt   

personnummer. För mer information kontakta din bank. 

 

Om du har fått bifall på din ansökan innebär det att du inom kort  

kommer att kallas till ett nytt möte för att planera din självförsörjning. 

Du kan läsa hur vi arbetar med olika grupper av sökande på sidan 3 i 

denna broschyr.  

 

Vid avslagsbeslut 
Du får alltid avslagsbeslut skriftligen skickat till dig tillsammans med 

information om hur du kan överklaga beslutet.  



  

Återansökan  
Du ansöker om ekonomiskt bistånd för en månad i taget.  Vi 

ser helst att du  gör din återansökan digitalt i vår e-tjänst på 

www.laholm.se. E-tjänsten är till för dig som har ett pågående 

ärende hos oss och är folkbokförd i Laholm. Om du inte har 

tillgång till Bank-Id finns det en möjlighet att göra din åter an-

sökan via pappersblankett.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att biståndet är ett komplement 

till andra inkomster. Du är skyldig att informera om alla andra 

inkomster som du har, även insättningar på ditt bankkonto.  

  

Då sammanboende och gifta är skyldiga att försörja varandra 

måste ni redovisa era inkomster gemensamt. 

 

Hur ser biståndet ut 
Riksnormen som bestäms av regeringen ska täcka de  

vanligaste utgifter i hushållet per månad.  

 

Personliga kostnader, som avser mat, kläder och skor,  

fritid och lek, hälsa och hygien. 

 

  Ensamstående  3 090 kr 

     Makar/Sambo  5 570 kr 
 

     Barn under 1 år  2 130 kr 

     Barn 1-2 år  2 380 kr 

     Barn 3 år   2 120 kr 

  Barn 4-6 år  2 380 kr 

    Barn 7-10 år  2 990 kr 

     Barn 11-14 år  3 440 kr 

     Barn 15-18 år  3 880 kr 
 

     Hemmaboende gymnasiestuderande  

  ungdomar 19-20 år  3 910 kr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditt/ert bistånd räknats fram genom att personliga kostnader för var 

familjemedlem läggs ihop med ert hushålls gemensamma kostnader 

enligt tabellen. Biståndet ska sedan täcka det eventuella glapp    

mellan normen och egna inkomster/tillgångar som finns.  

 

Utöver dessa två delar kan du ansöka om hyreskostnad inklusive 

värme, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, medicinkostnad som    

ingår i högkostnadsskyddet samt akut tandvård. Du kan också an-

söka om bland annat bistånd till fackförenings– och            

a-kasseavgift  samt arbetsresor.  

 

För en del av dessa kostnader finns en gräns för vilken högsta  

godtagbara kostnad som kan räknas med enligt kommunens  

riktlinjer. För närmare information om vilka regler som  

gäller kan du  kontakta din socialsekreterare. 

 

Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till lån och andra skulder.  

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamma hushållskostnader som avser förbruknings-

varor, dagstidning, telefon och radio- och tv-avgift. 

 

   1 persons hushåll        990 kr 

  2 personers hushåll  1 100kr 

  3 personers hushåll  1 380 kr 

   4 personers hushåll  1 570 kr 

   5 personers hushåll  1 810kr 

  6 personers hushåll  2 050 kr 

   7 personers hushåll  2 220 kr 

Gör en provberäkning på socialstyrelsens 

hemsida 

http://www.socialstyrelsen.se 

 



Ekonomiskt bistånd  
Laholms kommun 
Humlegången 6, 312 80 Laholm 
Telefon 0430-150 00      2018 

www.laholm.se  

www.laholm.se 

www.socialstyrelsen.se 

www.konsumentverket.se 

 

Tillsynsverksamhet för socialtjänsten är  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Telefonväxel: 010-788 50 00 

www.ivo.se  

För mer information 

Information om personuppgifter, enligt Dataskyddsförordningen, (GDPR)  
(EU2 016/679) 
 

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnat i samband 

med denna ansökan. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter om hjälp 

och stöd som enligt socialtjänstlagen ska göras av den kommunala nämnd som kom-

munfullmäktige beslutat ska ha ansvar för socialtjänsten. Den rättsliga grunden för be-

handling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen.  

Blanketten registreras i socialtjänstens verksamhetssystem och förvaras i individuell akt. 

Blanketten hanteras enligt socialnämndens dokumenthanteringsplan som anger att hand-

lingen ska bevaras. När ärendet avslutas arkiveras det i kommunarkivet. Inom social-

nämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering. 

Som registrerad hos socialnämnden har du rätt att begära ut information gällande upp-

gifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kom-

munens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlighet och sekre-

tess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av 

allmän handling. Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer på  

www.laholm.se/gdpr. Du kan även vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud 

eller Datainspektionen om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du 

inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.  

 

Kontaktuppgift till socialnämnden: socialnamnden@laholm.se 

Kontaktuppgift till dataskyddsombudet: dataskyddsombudet@laholm.se 

http://www.laholm.se/
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