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Vad är ekonomiskt bistånd? 
Ekonomiskt bistånd är en tillfällig hjälp. Kommunens enhet för 
ekonomiskt bistånd kan, vid behov, ge ekonomiskt stöd och  

vägledning, till du kan försörja dig själv. Alla som mer än 
tillfälligt vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på 
annat sätt har rätt till ekonomiskt bistånd från kommunen, 
under förutsättning att man efter förmåga bidrar till sin 
försörjning. Som regel utgår inte ekonomiskt bistånd till 
studerande eller egenföretagare. Ekonomiskt bistånd är 
behovsprövat. Alla andra möjligheter till försörjning måste 
utnyttjas innan rätt till ekonomiskt bistånd föreligger. 

 
Du som ansöker om ekonomiskt bistånd behöver: 

  Lämna de handlingar som efterfrågas. 
  Ansöka om andra möjliga inkomster och ersättningar. 

  Följa en aktuell planering för att bli självförsörjande. 

 
Aktuell planering 

Ha en planering med Arbetsförmedlingen och söka arbete.  
Ha en planering med sjukvården och läkarintyg som styrker 
sjukskrivning. 

  Ha behandling/individuell insats via kommunen. 
 
 

Tänk på att du som har barn som fyllt 1 år ska ha barnomsorg 
ordnad så att du kan ha en aktiv planering. 
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Hur ansöker du om ekonomiskt bistånd? 
Enheten för ekonomiskt bistånd kan nås vardagar, 

måndag-fredag, klockan 08.00-16.30. 
 

Du kontaktar Enheten för ekonomiskt bistånd på telefon  

044-775 60 00. Under samtalet får du en kort information och 
svar på de frågor du har om ekonomiskt bistånd. Handläggaren 
ställer frågor om din/familjens sysselsättning, ekonomi och vad 
det är som gör att du ansöker om ekonomiskt bistånd. En första 
bedömning gällande rätten till ekonomiskt bistånd kan göras 
vid telefonsamtal. 

 
Information om ekonomiskt bistånd, ansökningsblankett, 
checklista samt tid för inbokat besök kommer skickas hem till 
dig. Det är viktigt att du lämnar in alla underlag, som efterfrågas 
i ansökan, vid besöket. 

 

När du har lämnat alla handlingar påbörjas en utredning om din 
rätt till ekonomiskt bistånd. När utredningen är färdig kommer 
du få beslut skickat till dig med post. 
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Så här beräknas ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd = riksnorm + godkända utgifter - egna 
inkomster. 

 
  Riksnorm (se Socialstyrelsens hemsida): Mat, kläder/skor, 

fritidsaktiviteter, hygien och gemensamma hushållskostnader 

(förbrukningsvaror, telefon och dagstidning). 

 
  Godkända utgifter: Nödvändiga utgifter som hyra, el, 

hemförsäkring, medicin och läkarvård. Alla utgifter är inte 

godkända och/eller kräver en längre utredning, till exempel 

boendekostnad för ungdomar under 25 år. 

 

  Egna inkomster/tillgångar, till exempel: Lön, barnbidrag, 

bostadsbidrag och kontoinsättningar. Om du äger till 

exempel hus, bil eller fonder ska du i första hand sälja 

dessa för att försörja dig själv. 
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RIKSNORMEN FÖR 2023 

per månad 

 
                  Personliga kostnader  

 Under 

1 år 

1-2 

år 

3 

år 

4-6 

år 

7-10 

år 

11-

14 

år 

15-

18 

år 

19-

20 

år 

Ensam-

stående 

Sambo 

Livsmedel 

alla 

måltider 

1355 1495 1530 1730 1880 2235 2515 2545 2270 3810 

Kläder/skor 310 420 450 480 550 620 730 730 550 1100 

Fritid/lek 40 130 160 250 700 720 770 780 410 810 

Hygien 640 580 195 165 175 240 300 300 260 580 

Barn-och 

ungdoms- 

försäkring 

75 75 75 75 75 75 75 75   

Summa 2420 2700 2410 2700 3380 3890 4390 4430 3490 6300 

 

                 Gemensamma kostnader 
 

 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 

Förbrukningsvaror, 

Dagstidning, TV, telefon 

1130 1250 1580 1790 2060 2330 2510 

   
 
För att beräkna gemensam kostnad för hushåll med fler än 7 
personer lägger man till 180 kr för varje ytterligare 
hushållsmedlem. 
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Budget- och skuldrådgivning 
Om du får problem med din ekonomi kan Budget- och 
skuldrådgivningen erbjuda dig ekonomisk rådgivning. 
Rådgivningen är kostnadsfri. Budget- och skuldrådgivaren har 
tystnadsplikt och ingen registrering sker.  

 

De kan hjälpa till med: 

 
 Gå igenom din privatekonomi. 
Göra en budget för ditt hushåll. 
Ge råd angående dina skulder. 

  Prioritera utgifter. 
  Bedöma dina möjligheter att betala. 
  Förbereda och hjälpa till med en skuldsaneringsansökan. 

 

 

Välkommen att ringa direkt och boka tid för besök. De kan även 
ge viss rådgivning per telefon. Budget- och skuldrådgivningen i 
Hässleholm 0451-26 87 14 eller 0451-26 88 84. 

 

Om du behöver ekonomiskt bistånd mer än en månad finns 
blanketter att hämta i kommunhusets kundtjänst eller på Östra 
Göinge kommuns hemsida. 

När du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer din 
handläggare att kalla dig till uppföljningsbesök. 
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Bra att veta 

Om du vill överklaga ett beslut, ska du skriva till 
kommunstyrelsen. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, 
genom att ange beslutets datum. Tala också om hur du vill att 
beslutet ska ändras.  

 

Kommunstyrelsen måste ha fått din överklagan inom tre veckor 
från den dag du tog del av beslutet. 

 

Kommunstyrelsen skickar överklagandet vidare till 
Förvaltningsrätten för prövning, om kommunstyrelsen inte själv 
ändrar beslutet på det sätt du har begärt. 

 

Även om du får ett avslag på din ansökan kan du ansöka igen 
för nästa månad. 

 
Ekonomiskt bistånd kan i vissa fall återkrävas. Till exempel när 
annan myndighet utbetalar ersättning retroaktivt som du 
tidigare fått ekonomiskt bistånd för, men också när bistånd har 
utbetalats felaktigt till exempel på grund av att du lämnat 
felaktiga uppgifter. 
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Du intygar i din ansökan att du lämnar rätt uppgifter. Tala 
alltid med handläggaren om du är osäker på hur du ska fylla 
i ansökan eller om din situation har ändrats sedan du lämnat 
ansökan. Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter 
kan du bli återbetalningsskyldig och eventuellt åtalas för 
bedrägeri. 

Alla som arbetar på Enheten för ekonomiskt bistånd har 
tystnadsplikt och får inte berätta något om dig utan ditt 
samtycke. 

 

Lagar som styr kommunens arbete med Ekonomiskt bistånd är 
bl.a. Socialtjänstlagen, Offentlighets– och sekretesslagen och 
Förvaltningslagen. 
 
Önskar du mer information om ekonomiskt bistånd kan du 
läsa på Socialstyrelsens hemsida, Östra Göinge kommuns  
hemsida eller kontakta din handläggare. 
 
Du kan kontakta din handläggare via telefon eller e-post. 
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Egna anteckningar 
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Egna anteckningar 
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Egna anteckningar 
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Så behandlar kommunen dina personuppgifter 
 

Enheten för ekonomiskt bistånd behandlar dina personuppgifter 
i syfte att bedriva verksamhet som ger dig stöd och hjälp. Vi be- 
handlar dina uppgifter och skyddar din integritet i enlighet med 

Dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer här: 
 

https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ 
 

Har du ytterligare frågor så ring kommunens kundtjänst 
044-775 60 00. 

 
 

 Östra Göinge kommun 

www.ostragoinge.se   044-775 60 00 

http://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
http://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
http://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
http://www.ostragoinge.se/

