Grundregler försörjningsstöd
Socialförvaltningen
Individ och familjeomsorgen

En förutsättning för att ha rätt till ekonomiskt bistånd som arbetslös eller deltidsarbetslös
är att den sökande är inskriven vid Arbetsförmedlingen och är aktivt arbetssökande. Med
detta menas att den sökande skall:
- söka arbeten i god tid innan avslutad utbildning, praktik, anställning etc.
- följer den upprättade handlingsplanen som upprättas med Arbetsförmedlingen
- deltar i de arbetsmarknadspolitiska program/åtgärder som Arbetsförmedlingen erbjuder
- söker arbeten på en bred basis, alltså söker alla arbeten som den sökande har utbildning
för och erfarenhet av men också de arbeten som inte kräver särskild utbildning.
- söker arbeten aktivt och på heltid
Om den sökanden har något form av arbetshinder eller ej kan stå till arbetsmarknadens
förfogande av annan orsak så måste den sökande kunna styrka detta genom att aktuell läkarintyg.
Vid ansökan om försörjningsstöd så skall en korrekt ifylld ansökan skickas in. Med ansökan så skall även underlag bifogas som styrker de utgifter man söker för samt underlag
som styrker de inkomster man har. Underlag skall även bifogas som visar på att man är
aktivt arbetssökande samt följer sin planering med Arbetsförmedlingen.
Försörjningsstöd betalas ut i förskott och skall ansökas månaden innan den månad man
avser ansöka för. Rätten till försörjningsstöd kan komma att påverkas om ansökan ej lämnas in i rätt tid. Bedömning och beslut tas efter de regler och riktlinjer som finns uppställda och som Norberg kommun tillämpar.
Från det att ansökan har kommit in och är komplett så har handläggaren upp till 7 dagar
på sig att fatta ett beslut om bistånd skall beviljas eller ej. Om bistånd beviljas så betalas
detta ut mellan den 25-27 varje månad.
Om korrekta underlag ej inkommer så kan rätten till försörjningsstöd komma att påverkas.
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