
 

 

 

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD 

VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD 
Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk 
hjälp från kommunen som du kan få om 
du inte kan försörja dig på egen hand. 
Försörjningsstödet är behovsprövat, det 
betyder att en handläggare först utreder 
om den sökande kan klara sig på annat 
sätt. 
 
Ansökan om försörjningsstöd inlämnas på 
omsorgsavdelningen tillsammans med de 
handlingar som krävs. Fyll i alla hushållets 
inkomster och utgifter på blanketten. Om 
du är sammanboende ska båda skriva 
under ansökan. I fall du har eget hus så 
fyller du i en särskild blankett avseende 
boendekostnader. Det kan ta upp till en 
vecka att få ansökan prövad.  
  
HUR ANSÖKER JAG 
Fyll i ansökan om ekonomiskt bistånd och 
lämna in den 20:e varje månad om alla 
handlingar är kompletta. Samtliga 
handlingar ska bifogas med ansökan.  

 Kontoutdrag senaste 4 veckorna 

 Kopia på hyreskontrakt, beslut från 
t.ex. CSN, försäkringskassa, 
lönutbetalningar samt avtal om el och 
hemförsäkring ska inlämnas.   

 Kvitto eller kontoutdrag som styrker 
betalningar ska uppvisas.  

 Kopia på avier för övriga betalningar 
som medräknas i försörjningsstödet 
(se nedan) ska alltid uppvisas.  

 Kostnader för receptbelagd medicin 
ska styrkas med kvitto där specificering 
av betalningen framgår.  
 

Har du själv inte tillgång till kopiator så 
kan socialkontoret kopiera 
originalhandlingarna. Vid nybesök ska 
kontoutdrag för 3 månader bakåt i tiden 
inlämnas samt kontoöversikt. 

VAD KRÄVS 
Den som söker försörjningsstöd är skyldig 
att göra vad han eller hon kan för att 
försörja sig själv, t.ex. ansöka om olika 
bidrag som du har rätt till. För att ha rätt  
till försörjningsstöd ska du vistas i 
kommunen och vara inskriven på 
Arbetsförmedlingen om du är arbetslös. 
Om du är sjukskriven ska du visa upp 
läkarintyg. Vi kan begära att du ska delta i 
praktik för att beviljas försörjningsstöd. Vi 
har rätt att minska ditt försörjningsstöd 
om den sökande har ogiltig frånvaro. 
 
FÖRSÖRJNINGSSTÖD 
Om du har rätt till försörjningsstöd så har 
du som ensamboende rätt till 4 080 kr 
(försörjningsstödsnormen 2019). Den ska 
räcka till dina personliga kostnader och 
hushållsutgifter. (Om hushållet har en 
annan sammansättning finns det andra 
summor som gäller och som kommer att 
redovisas för dig på beräkningen.) 
Dessutom har du rätt till faktiska skäliga 
kostnader för vissa utgifter, se nedan.  
De inkomster du har från annat håll, t.ex. 
bostadsbidrag, lön, sjukpenning mm, 
avräknas från den summa du får i 
försörjningsstöd. Alla insättningar som 
syns på kontoutdraget räknas som 
inkomst.  
 
Det försörjningsstödsnormen (4 080kr) 
ska räcka till är: 

 Mat 

 Kläder och skor 

 Fritidsaktiviteter t.ex. gymkort, 
biobesök, medlemskap i föreningar, 
nöjen 

 Hygienartiklar t.ex. schampo, tvål, deo, 
hårspray, hårklippning 

 Förbrukningsvaror t.ex. toapapper, 
tvättmedel, diskmedel 



 Telefon, Internetabonnemang, TV-
licens, tidningar 

 Övriga privata utgifter som inte står 
här nedanför 

 
De övriga utgifter som du kan få 
försörjningsstöd till, förutom 
försörjningsstödsnormen som beskrivs 
ovanför, är faktiska kostander för 
nedanstående utgifter.  

 Hyra 

 El 

 Hemförsäkring 

 Fackavgift 

 Kostnad för sjukvårdsbesök och 
receptbelagd medicin 

 Barnomsorgsavgift/hemtjänstavgift 

 Arbetsresor 

 Den del av faktiska sjukresekostnader 
som inte ersätts från landstinget 

 Akut tandvård 
 

Utgifter för planerad tandvård och 
glasögon eller andra hjälpmedel ansöks 
om vid behov innan någon behandling 
eller inköp påbörjas. Ett skriftligt 
kostnadsförslag ska medfölja ansökan. 
Utöver detta har du alltid rätt att söka 
bistånd till annat såsom möbler eller 
aktiviteter, en individuell prövning görs 
alltid. 
 
BERÄKNING 
De inkomster och utgifter du har haft 
under en månad, t.ex. augusti, ligger till 
grund för beräkningen. Det bistånd du 
beviljas ska räcka till att betala 
räkningarna i slutet av augusti och täcka 
dina behov för månaden framåt i tiden, 
dvs september. I beräkningen tas också 
med eventuellt överskott av norm från 
tidigare månader, max 3 månader.  
 

SKULDER 
Betalning av skulder beviljas det vanligtvis 
inte försörjningsstöd till. Om du har 
löneutmätning från Kronofogden ska du i 
första hand vända dig dit för att söka 
anstånd med betalningen. 
 

 


