INFORMATION
Grunder för beviljande av utkomststöd
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Principer för utkomststödet i Geta
(SocN 10.12.2015)

Vad är utkomststöd?

OLIKA FORMER AV UTKOMSTSTÖD

Utkomststöd är ett ekonomiskt bidrag som
beviljas i sista hand i brist på andra
inkomstkällor. Syftet med utkomststödet är att
trygga en person eller familjs utkomst och att
främja möjligheterna att klara sig på egen hand.
Utkomststödet består av grundläggande,
kompletterande
och
förebyggande
utkomststöd. Beviljandet av utkomststöd
grundar sig på lagen om utkomststöd.

Vem kan få utkomststöd?
En person har rätt till utkomststöd om denna
inte kan försörja sig på löneinkomster,
företagarinkomster, andra inkomster, tillgångar,
på något annat sätt eller om denna försörjs av
en försörjningspliktig person (såsom förälder).

Hur stort är utkomststödet?
Från de beräknande utgifterna som berättigar
till utkomststöd avdras de nettoinkomster och
tillgångar som den sökande och dennes familj
har till sitt förfogande. Om inkomsterna och
tillgångarna är mindre än utgifterna har sökande
rätt till utkomststöd.

Servicegaranti
Enligt lagen om utkomststöd § 14 a ska beslut
om utkomststöd fattas senast inom sju
vardagar. Detta förutsätter dock att ansökan
innehåller alla nödvändiga bilagor och uppgifter.

Utkomststödets grunddelar fr.o.m.
1.2.2020
Mottagare av stöd
Ensamboende/
Ensamförsörjare
Andra som fyllt 17 år
Person som fyllt 17 år
och bor hos den ena
eller båda föräldrar
Barn 10-16 år
Barn under 10 år

euro/mån

Grundläggande utkomststöd
Det grundläggande utkomststödet består av en
grunddel och bidrag för vissa andra utgifter som
inte täcks av grunddelen. Grunddelen täcker
utgifter för mat och kläder, små utgifter för
hälso- och sjukvård, utgifter för att sköta den
personliga hygienen och hålla hemmet rent,
biljetter för kollektivtrafik, prenumeration på
dagstidningar, TV-avgift, telefonräkning, utgifter
för hobby och rekreation och motsvarande
utgifter för den dagliga försörjningen. Till det
grundläggande utkomststödet hör också bidrag
för de boendeutgifter som avses i lagen om
bostadsbidrag, för utgifter för hushållselektricitet, för hemförsäkringspremier och för
större hälso- och sjukvårdsutgifter. Kommunen
har
fastslagna
maxbelopp
gällande
boendekostnader.

Kompletterande utkomststöd
Kompletterande utkomststöd kan beviljas för en
del utgifter som inte täcks av det grundläggande
utkomststödet. T.ex. utgifter för barnomsorg,
utgifter
p.g.a.
särskilda
behov
eller
förhållanden. I allmänhet krävs en mer
detaljerad kartläggning av livssituationen och
man ska motivera hur stödet främjar
möjligheterna att klara sig på egen hand.
Man kan i allmänhet inte få utkomststöd för
skulder, t.ex. bostadslån, studielån eller
konsumtionskrediter. Utkomststöd beviljas inte
heller för restskatt.

Förebyggande utkomststöd

522,02
442,72

Förebyggande utkomststöd kan beviljas för
aktiveringsåtgärder, för att trygga boendet, för
att lindra problem vid överskuldsättning eller
plötsligt försämrad ekonomi och för annat som
hjälper dig att klara dig på egen hand.

381,07
365,42
344,53

Förebyggande utkomststöd kan beviljas endast
i undantag och för enstaka tillfällen/månader.

Minskning av grunddelen
Om du utan grundad anledning vägrar ta emot
arbete eller delta i arbetskraftspolitisk åtgärd
kan grunddelen sänkas med 20-40 procent.

Inkomster
beaktas

och

tillgångar

som

När utkomststödets storlek bestäms, beaktas
dina
och
familjemedlemmarnas
nettoinkomster. Som inkomster räknas lön, pension,
dagpenning av FPA, arbetslöshetsbidrag,
bostadsbidrag, hemvårdsstöd, underhållsbidrag och underhållsstöd, studiestöd och
barnbidrag. Dessutom beaktas dina och
familjemedlemmarnas besparingar, förmögenhet (t.ex aktier och fonder) samt inkomster av
engångsnatur, t.ex. skatteåterbäringar.
Som
inkomster
räknas
inte
moderskapsunderstöd,
vårdbidrag/handikappbidrag av FPA, ersättning
för uppehälle vid arbetskraftspolitisk utbildning,
den förhöjning av arbetsmarknadsstödet som
du får när du deltar i sysselsättningsfrämjande
service och regelbundna inkomster för barn
under 18 år som är större än barnets andel av
utkomststödet. Som förmögenhet beaktas inte
din eller familjens stadigvarande bostad eller
nödvändigt lösöre. Av familjens förvärvsinkomster räknas minst 20 procent och högst
150 euro per månad bort vid uträkningen av
utkomststödets storlek.

Hur söker man utkomststöd?
Utkomststödet beviljas av den kommun där du
eller familjen stadigvarande vistas. Utkomststöd ska sökas med en blankett som finns på
socialkansliet och på kommunens hemsida
www.finstrom.ax och www.geta.ax. Skicka eller
lämna in ansökan med bifogade verifikat till
socialkansliet.

Bifoga alla verifikat som krävs

särskilda skäl kan utkomststödet betalas ut till
en familjemedlem eller en person som tar hand
om den som får bidraget eller användas för att
betala fakturor.

Återkrav
Ifall utkomststödet beviljas på grund av att
pensionen eller något socialbidrag låter vänta
på sig eller du har en inkomst, eller förmögenhet
som du inte kan använda för din försörjning då
du söker utkomststöd, återkrävs utkomststödet
till den del det har beviljats i förskott mot en
primär förmån som du får senare. Återkravet
nämns i beslutet om utkomststöd.

Hyresgaranti
Hyresgaranti beviljas i form av en skriftlig
betalningsförbindelse som meddelas sökanden
och hyresvärden.

Begäran om omprövning
Ifall du tror att beslutet om utkomststöd är
felaktigt kan du begära omprövning genom ett
rättelseyrkande. Anvisningarna för detta
skickas med beslutet. Lämna rättelseyrkan till
invånarnämnden/socialnämnden
inom
14
dagar efter att du fått beslutet. Före det kan det
löna sig att tala med den som fattade beslutet
för att reda ut eventuella fel snabbare. Om ni
inte hittar en lösning på problemet kan du lämna
in beslutet med en fritt formulerad begäran om
omprövning. Från denna ska framgå vilket
beslut det gäller, vad begäran gäller och
motiveringarna till begäran.

KONTAKTUPPGIFTER
Besöksadress:

Din ansökan handläggs inte förrän vi har alla
verifikat som krävs. Fattas det verifikat skickar
vi ett brev där vi ber om dem före ett visst
datum. Ifall du inte lämnar in verifikaten i tid är
det möjligt att vi inte beviljar utkomststöd
eftersom behovet av utkomststöd förblir oklart. I
ansökningsblanketten finns en lista över de
verifikat som krävs.

Gemensamt socialkansli för Finström och Geta

Utbetalning

Socialhandledare

Vi skickar beslutet om utkomststöd och kalkylen
som ligger till grund för beslutet per post.
Utkomststödet betalas till sökanden för
försörjning av sökanden och dennes familj. Av

Skolvägen 2
22 410 GODBY

För tidsbokning:

Tel. 018-431 532 (Kl. 9-10, vardagar)

