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Vem har rätt till försörjningsstöd? 
Försörjningsstödet är tänkt att vara en sista 
Utväg om du hamnar i tillfälliga ekonomiska 
Bekymmer och inte har något annat sätt att 
lösa det på. Man kan inte söka om 
försörjningsstöd i efterhand. För att vara 
berättigad till försörjningsstöd måste du själv 
göra vad du kan för att bidra till din egen 
försörjning. 
 
- Du måste först använda alla egna tillgångar 
som bankmedel och värdefull egendom 
 
- Om du är arbetslös måste du vara inskriven 
hos arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. 
 
 - För att betraktas som aktivt arbetssökande 
skall Du söka arbeten som inte kräver någon 
utbildning eller erfarenhet men också arbeten 
som Du har utbildning för eller erfarenhet av. 
Att göra det man kan för att bli 
självförsörjande innebär också att sökandet 
efter arbete ska ske i hela landet och inte 
begränsas till hemorten. 
 
- Vid långvarig sjukdom, det vill säga mer än 7 
dagars sjukdom krävs ett läkarintyg. 
 
 - Du måste söka övriga bidrag/ersättningar 
som du kan ha rätt till, exempelvis a-kassa, 
bostadsbidrag eller annat. 
 
När du söker försörjningsstöd ska du ha med 
dig handlingar som styrker dina inkomster och 
utgifter. 
 
Bistånd från Individ- och familjeomsorgen ska 
utgå först när andra resurser inte räcker till. 
 
Hur stort är försörjningsstödet? 
Enligt socialtjänstlagen har alla människor rätt 
att leva på en skälig levnadsnivå. Regeringen 
fastställer varje år nivån på riksnormen som 
anger bidragsbeloppen per månad. Hur stor 
summa Du får bestäms av familjens storlek, 
barnens ålder och boendekostnad. 
När vi beräknat det normbelopp som kan bli 
aktuellt drar vi ifrån dina eventuella inkomster 
efter skatt. 
 
 

Dina inkomster minskar försörjningsstödet 
Från normbeloppet ska inkomster efter skatt 
räknas bort t.ex.: 
A-kassa/Alfa kassa 
Barnbidrag inkl. flerbarnstillägg 
Bostadsbidrag inkl. retroaktiv utbetalning 
Föräldrapenning 
Livränta/försäkring 
Lön/arvode 
Pension/sjukersättning/aktivitetsersättning 
Sjukpenning 
Skatteåterbäring 
Studiestöd av olika slag 
Underhållsbidrag 
Underhållsstöd/utfyllnad 
Aktivitetsstöd 
Vårdbidrag-skattepliktig del 
AFA, SPV och KPA ersättning. 
 
OBS! Alla inkomster, så som tillgångar i form av 
t.ex. banktillgodohavanden, aktier, fonder och 
obligationer, ska redovisas! Det gäller även fasta 
värden som fastigheter, insatslägenheter, 
fritidshus, bil, skoter och liknande. 
 
Ändrade inkomster 
Alla förändringar gällande din ekonomiska 
situation ska meddelas till handläggaren under 
den tid du får försörjningsstöd. Lämnar du 
ofullständiga eller oriktiga uppgifter blir du 
återbetalningsskyldig. Du kan även bli åtalad för 
bidragsbrott eller bedrägeri. 
 
Vad ska försörjningsstödet räcka till? 
I försörjningsstödet normbelopp ingår skäliga 
kostnader för: 
Livsmedel – kläder & skor – lek & fritid 
Hälsa – hygien – dagstidning – tv avgift  
Förbrukningsvaror – telefon o. dyl. 
 
Utöver normbeloppet kan försörjningsstöd 
beviljas till skäliga kostnader för: 
Boende – hushållsel – fackavgift  
A-kassa – hemförsäkring – arbetsresor  
 
Förutom till ovanstående kan bistånd för 
livsföring i övrigt i särskilda fall beviljas för 
barnomsorg, läkarvård, medicin, glasögon, 
tandvård mm om det finns skäl för det. 
 



Försörjningsstödet ska räcka till räkningar som 
bara kommer ett fåtal gånger per år, t ex 
telefonavgifter, tv avgifter och så vidare. Det 
krävs av dig att du planerar biståndet så att det 
räcker för dessa räkningar. Din handläggare kan 
inte bevilja extra försörjningsstöd om Du använt 
pengarna till annat än vad de var avsedda för. 
Vi kan ställa krav på dig att du deltar i praktik 
Vi kan begära att du deltar i praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet för att få 
försörjningsstöd. Vi ställer krav på att du deltar i 
praktik om du inte kunnat ordna arbete eller 
någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
och 
 
Praktiken ska vara kompetenshöjande och öka 
dina möjligheter att få arbete. Om du utan 
godtagbara skäl avböjer att delta i praktik eller 
kompetenshöjande insatser kan 
försörjningsstödet minskas eller avslås. 
 
Återbetalning 
Du kan vara skyldig att betala tillbaka 
försörjningsstödet i vissa fall om det utgått 

- Som förskott på förmån, t.ex. i avvaktan 
på sökt pension, bostadsbidrag eller a-
kassa 

- Under arbetskonflikt (strejk eller 
lockout), eller 

- Till följd av att Du hindrats från att 
förfoga över dina inkomster och 
tillgångar, t.ex. i samband med en 
bankkonflikt. 

- Under villkor om återbetalning på grund 
av ofullständiga eller oriktiga uppgifter 
med felaktigt (för stort) belopp. 

 
Andra former av bistånd 
Rätten till bistånd från kommunen gäller inte 
bara försörjningsstöd. Det kan även röra sig om 
ekonomisk rådgivning, olika stöd eller 
behandlingsinsatser eller andra former av 
socialservice; kontaktperson/familj, 
samarbetssamtal mm. 
 

Samtycke till uppgiftskontroll 
För att vi ska kunna bedöma om det föreligger 
rätt bistånd måste en utredning göras kring ditt 
behov av stöd. Med din underskrift samt 
samtycke på ansökan godkänner du att vi tar 
kontakt med de myndigheter och register som 
anges på ansökningsblanketten. 
 
Du kan överklaga 
Är du inte nöjd med beslutet kan Du överklaga 
det, skriftligen. Skrivelsen skall inlämnas till 
socialförvaltningen inom tre veckor från det att 
Du fick besked om beslutet. 
 
Vill Du ha hjälp med överklagan kan Du få det av 
socialförvaltningen. 
 
Sekretess 
Det kan vara jobbigt att vara så utlämnande som 
Du måste vara i kontakten med oss och det kan 
därför vara skönt att veta att allt Du säger 
skyddad av sekretesslagen. Det betyder att 
personalen har tystnadsplikt och att uppgifter 
om Dig inte får lämnas ut till obehöriga. 
Sekretessen gäller även mot andra myndigheter, 
såvida Du inte lämnat samtycke till kontakt. 
 
 
Om Du avser att ansöka om försörjningsstöd är 
det viktigt att Du planerar Din ansökan genom 

att i god tid kontakta individ- och 
familjeomsorgen på utsatt telefontid. 

 
Individ- och familjeomsorgen har telefontid: 

 
måndag – tisdag  
torsdag – fredag 

08:30-09:30 
Telefon vxl: 0941-140 00 
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