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Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. 
Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten 
så att du klarar dig. Det kallas också socialbidrag. 
 
Korta svar på de vanligaste frågorna  
Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. 
Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. 
 
Var ska jag söka ekonomiskt bistånd? 
Du ska kontakta socialtjänsten i kommunen där du bor.  
Om du bor i en annan kommun en kort tid och  
behöver hjälp snabbt kan du kontakta socialtjänsten där.  
 
Hur gör jag för att söka bistånd? 
Ring socialtjänsten och beställ tid för ett besök.  
Fyll i en blankett för att söka bistånd. 
När du kommer ska du lämna blanketten. 
Du ska också lämna papper som visar hur din ekonomi är, 
till exempel hyresavin, avier från försäkringskassan och löneavier.   
 
Sparar socialtjänsten information om mig? 
Ja, socialtjänsten sparar information i 5 år. 
 
Hur går det till att undersöka om jag får bistånd? 
Handläggaren undersöker hur mycket pengar du har 
och hur mycket räkningar du har.  
Handläggaren undersöker också vad du själv kan göra för att få pengar.   
Sedan bestämmer handläggaren om du får bistånd.  
 
Vad kan jag göra om jag inte får bistånd?  
Be att få ett papper där det står  
att socialtjänsten har bestämt att du inte får bistånd.  
Då kan du överklaga det socialtjänsten har bestämt.  
Be handläggaren förklara hur du kan överklaga. 
 
Kan jag bli tvungen att betala tillbaka? 
Du kan behöva betala tillbaka biståndet om pengarna 
är ett förskott medan du väntar på andra pengar.  
Du kan behöva betala tillbaka om du har fått  
för mycket bistånd för att det blev något fel.  
 
Vad kan jag få bistånd till? 
Biståndet är till för vanliga kostnader som mat och hyra och 
annat som behövs för att leva ett vanligt liv.  
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Fler frågor 
Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. 
Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten 
så att du klarar dig. Det kallas också socialbidrag. 
 
 
Vem ska jag fråga för att få information? 
Om du har frågor om ekonomiskt bistånd 
ska du först prata med personalen på socialtjänsten 
i kommunen där du bor.  
Socialtjänstlagen säger att det är socialtjänsten 
som har hand om ekonomiskt bistånd.  
 
Du kan också prata med personal på länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen är den myndighet som ska kontrollera 
hur socialtjänsten i kommunerna fungerar.  
Du kan också prata med personal på länsstyrelsen 
om du vill klaga på socialtjänsten, till exempel att 
du har blivit dåligt behandlad. 
Pröva först att klaga direkt hos socialtjänsten.  
 
Socialstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar 
med information om till exempel ekonomiskt bistånd. 
Socialstyrelsen ger råd och stöd till socialtjänsten.  
Socialstyrelsen har skrivit om ekonomiskt bistånd 
i Allmänna råd och i Handbok  
 
 
 
Hur söker jag ekonomiskt bistånd? 
 
Fråga: 
Vem ska jag prata med för att söka ekonomiskt bistånd? 
 
Svar:  
Ring till socialtjänsten i din kommun och beställ tid 
för att besöka en handläggare.  
Socialtjänsten vill ofta veta lite redan i telefonen 
om varför du ringer. 
Du måste säga ditt namn och din adress.  
Handläggaren brukar skicka information där det står 
vad du ska ta med dig när du kommer på besök.  
Handläggaren brukar också skicka en blankett  
för att söka ekonomiskt bistånd.  
Den ska du fylla i och ta med dig. 
 
Kom ihåg att säga till om du behöver tolk till besöket.  

http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2002/2258/2002-114-7.htm
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Fråga: 
Vilka uppgifter och vilka papper behöver jag lämna till 
socialtjänsten? 
 
Svar: 
Socialtjänsten gör en undersökning om  
hur du lever och hur mycket pengar du har  
för att se om du har rätt till ekonomiskt bistånd.  
Men du bestämmer själv om socialtjänsten  
ska göra en sådan undersökning.  
Du kan säga till att handläggaren måste sluta  
med undersökningen om du vill det.  
 
För att socialtjänsten ska kunna bestämma rätt om ditt ekonomiska 
bistånd, 
till exempel att du får tillräckligt mycket pengar 
måste du lämna alla uppgifter socialtjänsten behöver.  
Det kan vara uppgifter om hur du bor, om du är gift, 
om du har barn eller bor ensam, om hur mycket pengar du har  
och hur mycket räkningar du har.  
 
 
Fråga: 
Vad händer med uppgifter som jag lämnar till socialtjänsten? 
 
Svar:  
Handläggaren på socialtjänsten måste skriva ner  
alla uppgifter som behövs för att undersöka 
om du har rätt till ekonomiskt bistånd.  
Handläggaren skriver också om sådant 
som finns att läsa hos andra myndigheter om dig 
till exempel om du har sjukpenning eller 
är inskriven i arbetsförmedlingen.  
Handläggaren skriver ner vad socialtjänsten bestämmer, 
om du får bistånd eller inte.  
Du måste säja ja till att handläggaren tar kontakt 
med andra myndigheter för att få uppgifter om dig. 
Det kan du göra på blanketten för att söka bistånd.  
 
Det som handläggaren skriver om dig  
måste stämma med uppgifterna som du har lämnat 
och får inte vara något som du tycker är fel eller som sårar dig. 
Handläggaren får bara skriva sådant som behövs 
för att undersöka och bestämma om ditt bistånd.  
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Du har rätt att läsa vad handläggaren har skrivit om dig. 
Tycker du att något är fel eller om du tycker annorlunda  
än handläggaren ska det också skrivas.  
Socialtjänsten sparar allt som skrivs i 5 år.  
Sedan slängs det.  
 
Det du säger till socialtjänsten är hemligt.  
Socialtjänsten får inte lämna uppgifterna till någon annan.  
Polisen kan ibland få svar på frågor om det är viktigt för att lösa ett brott.  
 
 
Fråga: 
Vad händer om jag lämnat fel uppgifter? 
 
Svar:  
Om du får bistånd för att du har lämnat uppgifter  
som inte stämmer måste du betala tillbaka pengarna.  
Om du har lurat socialtjänsten till exempel 
genom att säga att du har mindre pengar än du har 
räknas det som ett brott. 
Då kan du bli polisanmäld.  
 
 
Fråga: 
Vad ska jag ta med mig när jag besöker socialtjänsten? 
 
Svar: 
När du besöker socialtjänsten ska du ha med dig  
identitetskort som visar vem du är. 
 
Du ska ha med dig hyreskontraktet  
och inbetalningskortet för hyran  
som visar var du bor och hur mycket det kostar.  
 
Du måste visa för socialtjänsten 
om du har pengar på banken eller något som är värt mycket pengar. 
Du kan ta med dig den senaste deklarationen 
och kontoutdrag från banken. 
Om du tjänar pengar ska du ta med dig löneavi 
som visar hur mycket du tjänar. 
Om du får pengar på annat sätt 
till exempel från Försäkringskassan eller a-kassan 
ska du ta med papper som visar det. 
Ta med papper från de 3 senaste månaderna. 
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När du söker om att få ekonomiskt bistånd till något särskilt 
måste du kunna visa vad det kostar.  
Du kan visa kvitto på läkarvård och medicin. 
Om det gäller annat, 
till exempel tandvård, glasögon, möbler eller flyttning  
som du söker bistånd för 
ska du först prata med handläggaren och visa ett kostnadsförslag. 
Det betyder att du innan visar vad du behöver 
och vad det kostar.  
 
Om du är arbetslös måste du ta med dig besökskort  
från arbetsförmedlingen eller andra papper  
som visar att du söker jobb.  
 
Om du är sjukskriven måste du visa läkarintyg.  
 
 
Vem kan få ekonomiskt bistånd? 
 
Fråga: 
Vad krävs för att jag ska kunna få ekonomiskt bistånd? 
 
Svar:  
Ekonomiskt bistånd är till för att hjälpa en kort tid 
när du har dåligt med pengar.  
Du har själv ansvar för att försöka ordna ditt liv 
så att du kan få pengar.  
Socialtjänsten kan kräva att du ska söka arbete 
eller vara med i kurser eller annat  
som kommunen eller arbetsförmedlingen ordnar för arbetslösa.  
 
Socialtjänsten undersöker om just du har rätt till  
att få ekonomiskt bistånd.  
Du har inte rätt till bistånd om du har pengar på banken 
eller äger något som är värt mycket pengar. 
 
Innan du söker ekonomiskt bistånd  
ska du undersöka om du kan få annat stöd 
som bostadsbidrag, sjukpenning eller underhållsstöd.  
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Fråga: 
Kan jag få hjälp direkt om det blir kris med pengar? 
 
Svar: 
Du kan få snabb hjälp om det har hänt något allvarligt 
så att du inte klarar dig och hamnar i en nödsituation. 
Det finns inga regler som säger vad som är en nödsituation. 
Socialtjänsten bestämmer vad som är en nödsituation. 
 
 
Fråga: 
Vad gäller om jag är arbetslös? 
 
Svar: 
Om du söker ekonomiskt bistånd när du är arbetslös 
måste du anmäla dig till arbetsförmedlingen  
och själv söka lediga arbeten eller utbildningar.  
Du måste visa att du vill ha arbete  
genom att ta arbete, praktik  
eller utbildningar som arbetsförmedlingen föreslår.  
Det kan också vara utbildning i svenska för invandrare.  
Du måste också gå på utbildningar eller praktik  
som kommunen ordnar för arbetslösa.  
 
Du måste söka och ta arbete på heltid.  
Om det inte finns heltidsarbeten måste du kunna  
arbeta deltid tills du hittar ett heltidsarbete.  
Du måste också kunna tänka dig  
att arbeta någon annanstans än där du bor  
och att arbeta med sådant du inte brukar arbeta med.  
 
 
Fråga: 
Vad gäller om jag är sjuk? 
 
Svar: 
Om du söker ekonomiskt bistånd och är sjuk 
ska du kunna visa läkarintyg som säger  
att du inte kan arbeta eller söka arbete.  
Om du kommer att vara sjukskriven länge  
kan handläggaren be att få se läkarens planering 
för hur du ska få träning och hjälp att bli frisk.  
Socialtjänsten kan behöva ta kontakt med din läkare, 
försäkringskassan eller arbetsförmedlingen 
för att få veta vilken hjälp du behöver.  
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Fråga: 
Vad gäller om jag studerar? 
 
Svar:  
Socialtjänsten brukar inte ge ekonomiskt bistånd  
under terminerna åt den som studerar.  
Den som studerar ska klara sig på de pengar  
som är till för den som studerar  
som studiemedel och studiestöd.  
Om du inte klarar dig på dessa pengar  
ska du försöka ta ett arbete.  
I vissa fall kan socialtjänsten hjälpa dig om du studerar. 
Det kan vara om det hänt något särskilt  
som du inte hade planerat och som gör  
att du behöver hjälp med pengar.  
 
Studiemedlen ska räcka så länge som terminen räcker. 
På pappret som du får när du får studiemedlet 
står hur länge pengarna ska räcka.  
På sommarlovet räknas du som alla andra arbetslösa. 
Om du söker arbete men inte får arbete  
och om du inte kan få pengar på annat sätt 
kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd.  
 
 
Fråga:  
Vad gäller om jag är ung och arbetslös?   
 
Svar: 
För dig som är ung och arbetslös gäller samma regler 
som för alla andra som är arbetslösa.  
Socialtjänsten kan också kräva att du går utbildning 
eller praktik för att lära dig mer.  
Det gäller dessa personer: 

• Du som är under 25 år.  
• Du som är över 25 år  

och särskilt behöver lära dig mer.   
• Du som studerar 

och som behöver ekonomiskt bistånd när du har lov.   
 
Socialtjänsten kan kräva att du ska göra någon praktik 
även om den inte behövs för dina studier. 
 
Socialtjänsten kan säga nej till ekonomiskt bistånd 
om du inte vill gå praktik eller utbildning  
och inte har någon orsak. 
Socialtjänsten kan också ge dig mindre bistånd 
om du inte vill gå praktik eller utbildning.  
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Fråga: 
Vad gäller om jag är ung och har avbrutit gymnasiet? 
 
Svar:  
Om du har avbrutit gymnasiet innan det är slut 
och du är under 18 år ska dina föräldrar  
betala mat, hyra och annat för dig.  
Om du är över 18 år kan du söka ekonomiskt bistånd.  
Då ska du visa för socialtjänsten att du söker arbete.  
Socialtjänsten kan också kräva  
att du går kurser eller praktik för att lära dig mer.  
 
Socialtjänsten kan inte kräva att du börjar gymnasiet igen  
för att du ska kunna få ekonomiskt bistånd. 
 
 
Fråga 
Vad gäller om jag är ung och vill flytta hemifrån? 
 
Svar: 
Lagen säger att föräldrar ska betala för sina barn tills de är 18 år.  
Dina föräldrar ska fortsätta att betala för dig  
efter du har fyllt 18 år så länge du går i skolan.  
När du är 21 år behöver inte dina föräldrar 
betala för dig, även om du fortfarande går i skolan.  
Du som är över 18 år och har slutat skolan 
kan alltså söka ekonomiskt bistånd själv. 
Biståndet går till en del vanliga levnadskostnader 
men inte säkert till hyra. 
Om du vill flytta hemifrån och söker bistånd  
måste det finnas särskilda skäl till att du ska få pengar till hyra.  
Det kan vara att du blir sjuk om du inte flyttar.  
Socialtjänsten tycker att unga inte ska flytta hemifrån 
förrän de kan betala själva för att göra det.  
 
 
Vad kan jag få ekonomiskt bistånd till? 
 
Fråga:  
Vad är ekonomiskt bistånd? 
 
Svar:  
Ekonomiskt bistånd kallades socialbidrag förr.  
Socialtjänstlagen säger att du i vissa fall har rätt  
att få ekonomiskt bistånd, alltså hjälp med pengar.  
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Du kan få hjälp med pengar till vanliga levnadskostnader 
som mat och hyra och annat som behövs 
för att leva ett vanligt liv.  
 
Pengar till vanliga levnadskostnader som mat och hyra 
kallas försörjningsstöd.  
En del av försörjningsstödet kallas för riksnormen.  
Det som är försörjningsstöd men inte är med i riksnormen 
är till exempel hyra och el. 
 
En del av ekonomiskt bistånd räknas inte in i försörjningsstödet. 
Det är pengar för annat som behövs för att leva ett vanligt liv.  
 
 
Fråga:  
Vad räknas in i försörjningsstödet? 
 
Svar: 
Riksnormen är pengar som ska räcka till livsmedel (mat): 
Kläder och skor, fritid och lek   
hälsa och hygien, försäkring för barn och ungdomar, 
förbrukningsvaror (till exempel tvättmedel),  
och till dagstidning, telefon och tv-avgiften.  
Socialtjänsten kan bestämma att du får mer eller mindre 
än riksnormen om det finns särskilda skäl.   
 
Försörjningsstödet ska också räcka till andra vanliga levnadskostnader.  
Det är hyra, elräkningar, resor till arbetet, hemförsäkring 
och till att vara medlem i fackförening och arbetslöshetskassa.  
Handläggaren räknar ut om de kostnader du har  
kan vara normala.  
 
 
Fråga: 
Vad ska riksnormen räcka till? 
 
Svar:  
Livsmedel (mat): 
Riksnormen är uträknad för hur mycket  
vanlig, nyttig mat kostar i en månad.  
Då ingår frukost, lunch, middag och mellanmål.  
Maten kan vara råvaror, alltså sådant som du lagar helt själv 
till exempel köttfärs till köttbullar 
eller sådant som du bara behöver värma 
som färdiglagade köttbullar.  
Pengarna ska inte räcka till godis, chips eller vin.  
Den som bor ensam har lite dyrare mat än en familj. 
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Kläder och skor: 
Vanliga kläder och skor för alla årstider, 
och för olika tillfällen till exempel fritid eller fest.   
Pengarna ska också räcka till kemtvätt av kläder  
och till exempel väskor och klocka. 
 
Fritid och lek: 
Pengarna ska räcka till vanliga saker du gör på fritiden, 
inomhus och utomhus, till exempel motion och kultur.  
Det kan vara pengar för att vara medlem i en förening, 
gå på bio, hyra film, lyssna på musik, läsa böcker,  
gå och simma och åka skidor eller skridskor.  
För små barn ska pengarna räcka till leksaker och spel.  
Pengarna ska inte räcka till dyra saker för fritiden 
som semester, husdjur, eller datorspel och tv-spel.  
 
Hälsa och hygien: 
Varor för din personliga hygien som tvål, tandkräm, 
tandborste och hudkräm.  
Pengarna ska också räcka till rakapparat,  
att klippa sig och till mensskydd.   
För barn upp till 3 år ska pengarna räcka till blöjor.  
Pengarna ska inte räcka till  
besök hos läkare och tandläkare eller medicin.  
Läs mer om läkare, tandläkare och medicin under frågan  
Kan jag få pengar till annat än mat och hyra? 
 
Försäkring för barn och unga: 
Pengarna ska räcka till en gruppförsäkring  
för sjukdom och olycksfall.  
 
Förbrukningsvaror (varor som går åt i hushållet): 
Varor som behövs för att sköta hemmet och kläder och skor  
som till exempel diskmedel, tvättmedel, dammsugarpåsar,  
rengöringsmedel och skokräm.  
Pengarna ska också räcka till annat som kan behövas 
till exempel glödlampor, toalettpapper och hushållspapper, 
servetter, plastfolie, fryspåsar, tejp och liknande saker.  
 
Dagstidning, tv-avgift, telefon: 
Pengarna ska räcka till en prenumeration på en dagstidning,  
avgift för tv-licens, kostnader för telefon  
och en del kostnader för mobiltelefon.  
Pengarna ska också räcka till brevpapper, kuvert, 
vykort och frimärken. 
Pengarna ska inte räcka till internet, kabel-tv och dator. 
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Fråga:  
Hur bestäms hur mycket pengar riksnormen är?  
 
Svar:  
Konsumentverket räknar ut varje år vad det kostar 
att leva ett normalt liv och lämnar uppgifter till regeringen. 
Sedan bestämmer regeringen hur stor riksnormen är. 
Ett normalt liv är att inte ha för lite men ingen lyx. 
Det är olika mycket pengar beroende på  
hur gammal man är och om man bor ensam eller i familj.  
 
 
Fråga:   
Kan jag få mer i bidrag om jag har mer att betala 
än vad riksnormen ska räcka till? 
 
Svar:  
Ibland kan socialtjänsten räkna ut att du behöver 
mer pengar än vad riksnormen säger.  
Det kan vara om du behöver äta dyrare mat, 
om du behöver använda telefonen extra mycket 
eller måste ha mycket fritidsaktiviteter.  
Du måste kunna visa för socialtjänsten att du har 
högre kostnader än vad riksnormen räcker till.  
 
Ibland kan socialtjänsten räkna ut att du behöver 
mindre pengar än vad riksnormen säger.  
 
 
Fråga: 
Kan jag få ekonomiskt bistånd till hyra eller andra kostnader  
om jag bor i villa eller bostadsrätt?  
 
Svar: 
Du kan få ekonomiskt bistånd till hyra eller andra kostnader   
även om du bor i villa eller bostadsrätt.  
Det viktiga är att din bostad inte kostar mer 
än vad som kan räknas som normalt.   
 
Socialstyrelsen säger att kostnader för villa  
är räntorna på lånet och kostnader som behövs 
för att bo i villa, som till exempel sophämtning,  
vatten, uppvärmning och försäkring för huset.  
Kostnader för bostadsrätt är räntorna på lånet 
och månadsavgiften.  
Du får inte ekonomiskt bistånd för avbetalningar  
på lånet till villan eller bostadsrätten.  
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Fråga:  
Vad är normalt att bostaden kostar? 
 
Svar:  
Det finns inga regler som säger exakt 
vad som är normalt att bostaden kostar.  
Regeringen har sagt att socialtjänsten  
måste bestämma det för varje person som söker bistånd.  
Socialtjänsten ska jämföra med  
vad en person med låg lön har råd med.  
 
Socialstyrelsen vill att socialtjänsten ska ta hänsyn till  
vad bostaden faktiskt kostar och hur väl  
personen behöver just den bostaden.  
Socialtjänsten ska jämföra din bostadskostnad 
med hyran i vanliga lägenheter där du bor 
eller närmaste samhälle eller stad.  
Då kan socialtjänsten lättare räkna ut om  
din bostadskostnad är normal. 
 
 
Fråga: 
Vad gäller om jag hyr min bostad i andra hand? 
 
Svar:  
För dig som hyr din bostad i andra hand  
gäller samma regler som om du hyr i första hand.  
Du måste kunna visa att du bor på den adressen.  
Du ska helst vara folkbokförd på den adressen,  
alltså du ska anmäla till skatteverket att du bor där. 
 
Du ska kunna visa upp ett hyreskontrakt för bostaden.  
I kontraktet ska stå vad du betalar i hyra och hur stor bostaden är.  
Där ska också stå om du hyr möblerat eller omöblerat, 
om elen ingår i hyran eller inte.  
Detta behöver socialtjänsten veta för att räkna ut 
om din bostadskostnad är normal.  
 
När du hyr bostad i andra hand kan socialtjänsten 
också jämföra med vad hyrorna kostar  
i vanliga lägenheter nära där du bor. 
Socialtjänsten kan föreslå att du ska flytta till något annat ställe,  
om det till exempel är lätt att hitta en annan billigare bostad.  
 
Om du är en person som har rätt få bostadsbidrag 
kan socialtjänsten kräva att du har ett hyreskontrakt  
som ger rätt att få bostadsbidrag.  
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Fråga: 
Kan jag få pengar till annat 
än vanliga levnadskostnader som mat och hyra?  
 
Svar: 
Socialtjänsten kan bestämma att du har rätt 
att få ekonomiskt bistånd till annat 
som behövs för att leva ett vanligt liv.  
I Socialstyrelsens Allmänna råd 
står vad man kan få hjälp med utom 
vanliga levnadskostnader som mat och hyra (försörjningsstöd). 
Du kan till exempel få hjälp med kostnader för läkarbesök, 
medicin, tandvård, glasögon, utrustning till hemmet   
flyttning, utrustning till spädbarnet, 
resor för att barn ska träffa den andra föräldern, 
dagis och hemtjänst, 
identitetskort, semester och begravning.  
 
 
Uppräkningen är bara exempel. 
Om du kan visa att du verkligen behöver det 
kan du också få hjälp med andra saker.  
Du kan få hjälp med skulder 
om det finns särskilda skäl.  
 
Du kan få ekonomiskt bistånd till läkarvård 
och medicin som ingår i högkostnadsskyddet.  
Om du vill söka bistånd för tandvård 
ska socialtjänsten säga ja till kostnaden 
innan du börjar behandlingen.  
Om behandlingen för tandvård är dyr kan socialtjänsten  
be en annan tandläkare att titta på den.   
Om du får tandvärk och måste gå till tandläkaren på en gång 
kan du få pengar för det efteråt. 
 
Du brukar inte kunna få bistånd för att köpa möbler 
om du flyttar till en egen bostad. 
Du kan få det om det finns särskilda skäl,  
till exempel att du måste flytta  
för att du kan råka illa ut om du bor kvar.  
Det kan också vara om du är ung  
och måste flytta hemifrån för att kunna ha ett bra liv. 
 
För begravning gäller att socialtjänsten betalar  
om det inte finns pengar kvar efter den som har dött.  
Pengarna ska först användas till begravning.  
Sedan kan man betala andra räkningar  
som är kvar efter den som dött.  
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Socialtjänsten ska försöka följa önskemålen  
från den som dött och från familjen  
om begravningen.  
 
 
Fråga:  
Kan jag få låna pengar? 
 
Svar:  
Du kan inte låna pengar av socialtjänsten.  
I särskilda fall kan du få ekonomiskt bistånd 
som du sedan ska betala tillbaka.  
Läs mer under frågan Kan jag bli tvungen att betala tillbaka? 
 
 
 
Hur går uträkningen av ekonomiskt bistånd till? 
 
Fråga: 
Hur räknar man ut försörjningsstöd? 
 
Svar: 
Försörjningsstödet brukar räknas ut för varje månad.  
Först bestämmer man hur många personer  
som ingår i hushållet.  
Gifta, sambor, och registrerade partners räknas  
till samma hushåll och har kostnader och inkomster tillsammans.  
 
Sedan räknar man ut riksnormen för hushållet.  
Då lägger man ihop en summa för varje person 
och en summa för kostnader man har tillsammans  
(Personliga kostnader + Gemensamma hushållskostnader). 
 
Riksnormen läggs ihop med kostnader för bostad,  
el till hushållet, resor till arbetet, hemförsäkring,  
avgifter till fackförening och arbetslöshetskassa.  
Då vet man vad hushållet behöver  
för att klara kostnaderna för en månad.  
Socialtjänsten måste tycka att kostnaderna är normala.  
 
Från alla kostnaderna tar man bort de pengar  
som hushållet tjänar eller får som andra bidrag.  
Då får man fram hur mycket pengar  
hushållet behöver i försörjningsstöd.  
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Fråga: 
Varför får olika personer olika mycket pengar i försörjningsstöd? 
 
Svar:  
Varje person som söker ekonomiskt bistånd 
får en egen uträkning av hur mycket försörjningsstöd 
just den personen behöver.  
 
Till exempel får en barnfamilj mer pengar  
eftersom de har mer kostnader än den som bor ensam.  
Två personer som har rätt lika liv kan få olika mycket pengar 
om socialtjänsten tycker att de behöver olika mycket.  
 
 
Fråga: 
Hur påverkar det jag tjänar och det jag äger? 
 
Svar: 
När socialtjänsten räknar ut om någon 
har rätt till ekonomiskt bistånd räknas 
alla inkomster som finns efter skatt.  
Inkomster kan vara till exempel lön, sjukpenning,  
föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, underhållsbidrag,  
barnbidrag eller bostadsbidrag.  
Det kan också vara pengar tillbaka från skatten 
eller pengar från ett försäkringsbolag.  
 
Om du har pengar på banken, aktier  
eller andra papper som är värda pengar  
ska du använda dem innan du kan få ekonomiskt bistånd.  
Om du har annat som är värt pengar till exempel  
en bostadsrätt eller ett hus kan du få ekonomiskt bistånd 
medan du säljer det eller tills du har fått pengar på annat sätt.  
 
 
Fråga:  
Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag har bil? 
 
Svar:  
En bil är något värdefullt som du kan sälja för att få pengar. 
Socialtjänsten bestämmer om bilen ska räknas  
som något värdefullt som du kan sälja.  
Det beror till exempel på hur mycket bilen är värd 
och hur länge du behöver ekonomiskt bistånd.  
Om du bara behöver ekonomiskt bistånd en kort tid 
eller om du måste ha bilen till ditt arbete 
kan socialtjänsten säga att du kan behålla bilen.  
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Du kan också få behålla bilen om den är så gammal 
att du inte kan få några pengar om du säljer den.  
 
Om du behöver bilen till ditt arbete  
kan du få ekonomiskt bistånd för en del kostnader för bilen. 
 
 
Fråga: 
Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag har fritidshus? 
 
Svar:  
Ett fritidshus är något värdefullt som du kan sälja för att få pengar. 
Du behöver bara sälja fritidshuset om du får pengar över 
efter att du har betalat banklånen på fritidshuset.  
Oftast kan du behålla fritidshuset  
om du behöver ekonomiskt bistånd i högst 4 månader.  
 
 
Fråga:  
Kan jag få ekonomiskt bistånd  
om jag har villa eller bostadsrätt? 
 
Svar: 
En villa eller en bostadsrätt är egentligen 
något värdefullt som du kan sälja för att få pengar.  
Om du bara behöver ekonomiskt bistånd en kort tid 
kan socialtjänsten säga att du kan behålla  
villan eller bostadsrätten.  
Du behöver bara sälja villan eller bostadsrätten 
om du får pengar över efter att  
du har betalat banklånen på villan eller bostadsrätten.  
 
Socialtjänsten måste alltid undersöka hur just 
ditt liv är innan den kan säga att du behöver sälja din bostad.  
Du kan få behålla din bostad om det är svårt att sälja 
eller om det kan bli problem för dig eller familjen  
om ni måste flytta. 
Om du ändå måste sälja villan eller bostadsrätten 
måste du få god tid på dig, minst 4 månader.  
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Kan jag bli tvungen att betala tillbaka? 
 
Fråga:  
Kan jag bli tvungen att betala tillbaka pengar till socialtjänsten? 
 
Svar: 
Socialtjänstlagen säger att socialtjänsten  
kan kräva tillbaka pengar som du har fått  
som ekonomiskt bistånd. 
Det gäller om du fick pengarna för att ha något att leva på  
medan du väntade på till exempel lön, bostadsbidrag,  
sjukpenning eller pension.  
Det gäller om du är med i till exempel en strejk. 
Det gäller om du har pengar men inte kan 
komma åt dem för en kort tid för att det är 
till exempel strejk eller dataproblem.  
Det gäller om du har fått bistånd för att du hade lämnat  
fel uppgifter om dina inkomster och utgifter och hur du lever.  
Det gäller om socialtjänsten har gjort fel  
och betalat ut för mycket pengar.  
 
Om socialtjänsten ska kunna kräva tillbaka pengar 
måste de skriva ett beslut.  
Det ska stå varför pengarna ska betalas tillbaka.  
Du måste ha fått en kopia av beslutet.  
 
Socialtjänsten kan också kräva tillbaka pengar 
om du har fått ekonomiskt bistånd istället  
för pengar som du ansökt om hos Försäkringskassan.  
Det kan vara om du har väntat på  
att Försäkringskassan ska bestämma 
om du får till exempel pension, sjukersättning, sjukpenning, 
bostadsbidrag eller underhållsstöd.  
Då kräver socialtjänsten tillbaka pengarna  
direkt från Försäkringskassan.  
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Vad kan jag göra om socialtjänsten säger 
att jag inte har rätt att få ekonomiskt bistånd? 
 
Fråga:  
Vad kan jag göra om socialtjänsten säger 
att jag inte har rätt att få ekonomiskt bistånd? 
 
Svar:  
Du har alltid rätt att söka om ekonomiskt bistånd.  
Socialtjänsten måste hjälpa dig att söka  
om du behöver hjälp med det.  
Du har rätt att få ett skrivet beslut där det står  
att du inte får ekonomiskt bistånd.  
Om du har ett skrivet beslut kan du överklaga.  
 
 
Fråga: 
Kan jag överklaga det som socialtjänsten 
har bestämt? 
 
Svar:  
Du kan överklaga om du inte är nöjd  
med vad socialtjänsten har bestämt.  
Du kan också överklaga om du har fått nej  
till en del av det du har sökt.  
Du måste överklaga inom 3 veckor från  
att du fick veta vad socialtjänsten bestämde.  
 
När du överklagar betyder det att en domstol 
undersöker om socialtjänsten har bestämt rätt eller fel.  
Domstolen kan bestämma annorlunda  
och då måste socialtjänsten lyda domstolen.  
 
Om du inte är nöjd med vad länsrätten har bestämt 
kan du klaga till kammarrätten och sedan till Regeringsrätten.  
Kammarrätten och Regeringsrätten bestämmer själva 
om de ska göra något åt överklagandet.  
 
Socialtjänsten ska berätta för dig hur du ska göra 
för att överklaga och hjälpa dig om du behöver det.  
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Fråga:  
Hur överklagar jag?  
 
Svar:  
Du måste skriva och överklaga.  
Du behöver ingen särskild blankett. 
Du kan skriva enkelt. 
Det viktiga är att du skriver precis  
vad du överklagar och vad du tycker är fel.  
 
Om du behöver hjälp med att överklaga 
måste socialtjänsten hjälpa dig.  
 
Skicka brevet där du överklagar till socialkontoret. 
  
De måste få ditt överklagande innan det har gått 3 veckor 
efter du fick veta vad socialtjänsten bestämde.  
  


	Korta svar på de vanligaste frågorna 
	Var ska jag söka ekonomiskt bistånd?
	Hur gör jag för att söka bistånd?
	Sparar socialtjänsten information om mig?
	Hur går det till att undersöka om jag får bistånd?
	Vad kan jag göra om jag inte får bistånd? 
	Kan jag bli tvungen att betala tillbaka?
	Vad kan jag få bistånd till?

	Fler frågor
	Vem ska jag fråga för att få information?
	Hur söker jag ekonomiskt bistånd?
	Vem ska jag prata med för att söka ekonomiskt bistånd?
	Vilka uppgifter och vilka papper behöver jag lämna till socialtjänsten?
	Vad händer med uppgifter som jag lämnar till socialtjänsten?
	Vad händer om jag lämnat fel uppgifter?
	Vad ska jag ta med mig när jag besöker socialtjänsten?

	Vem kan få ekonomiskt bistånd?
	Vad krävs för att jag ska kunna få ekonomiskt bistånd?
	Kan jag få hjälp direkt om det blir kris med pengar?
	Vad gäller om jag är arbetslös?
	Vad gäller om jag är sjuk?
	Vad gäller om jag studerar?
	Vad gäller om jag är ung och arbetslös?  
	Vad gäller om jag är ung och har avbrutit gymnasiet?
	Vad gäller om jag är ung och vill flytta hemifrån?

	Vad kan jag få ekonomiskt bistånd till?
	Vad är ekonomiskt bistånd?
	Vad räknas in i försörjningsstödet?
	Vad ska riksnormen räcka till?
	Hur bestäms hur mycket pengar riksnormen är? 
	Kan jag få mer i bidrag om jag har mer att betala än vad riksnormen ska räcka till?
	Kan jag få ekonomiskt bistånd till hyra eller andra kostnader  om jag bor i villa eller bostadsrätt? 
	Vad är normalt att bostaden kostar?
	Vad gäller om jag hyr min bostad i andra hand?
	Kan jag få pengar till annat än vanliga levnadskostnader som mat och hyra? 
	Kan jag få låna pengar?

	Hur går uträkningen av ekonomiskt bistånd till?
	Hur räknar man ut försörjningsstöd?
	Varför får olika personer olika mycket pengar i försörjningsstöd?
	Hur påverkar det jag tjänar och det jag äger?
	Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag har bil?
	Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag har fritidshus?
	Kan jag få ekonomiskt bistånd  om jag har villa eller bostadsrätt?

	Kan jag bli tvungen att betala tillbaka?
	Kan jag bli tvungen att betala tillbaka pengar till socialtjänsten?

	Vad kan jag göra om socialtjänsten säger att jag inte har rätt att få ekonomiskt bistånd?
	Vad kan jag göra om socialtjänsten säger att jag inte har rätt att få ekonomiskt bistånd?
	Kan jag överklaga det som socialtjänsten har bestämt?
	Hur överklagar jag? 




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ArialMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


