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Information till dig som söker försörjningsstöd 

 

 

 

 



Försörjningsstöd – vad är det ? 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat 

sätt kan ha rätt till bistånd av socialnämnden till sin försörjning och för sin 

livsföring i övrigt.  

Biståndet är samhällets yttersta skyddsnät och du ska därför i första hand söka 

alla andra former av ersättningar som du kan ha rätt till. För att få 

försörjningsstöd ska du efter bästa förmåga bidra till din egen försörjning. 

Om du är sambo, gift eller registrerad parner måste ni ansöka gemensamt och i 

första hand hjälpa varandra ekonomiskt. 

Föräldrar är, enligt lag, försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyller 

18 år, avslutat gymnasieskolan eller högst 21 år.  

Försörjningsstödet är en tillfällig hjälp och är tänkt att täcka de mest 

grundläggande behoven såsom kostnader för boende, mat, hushållsel, arbetsresor, 

hygien m m. 

Regeringen fastställer varje år en norm som ska gälla för hela landet (den s.k 

riksnormen). Regeringen beslutar då hur stort bidrag som olika hushåll kan få 

enligt riksnormen. Norm och kommunala riktlinjer anger hur stora 

bidragsbeloppen är per månad. Hur stor summa du får beror bl a på familjens 

storlek samt barnens ålder.  

Försörjningsstödet söks alltid för en månad i taget och bedöms alltid individuellt. 

Vid varje ansökningstillfälle görs en utredning avseende behovet vid det aktuella 

tillfället. Försörjningsstöd söks inte bakåt i tiden utan söks för en månad framåt. 

Det är viktigt att du själv gör allt du kan för att undvika en akut nödsituation. 

För att utredningen ska kunna fullföljas på bästa möjliga sätt är det viktigt att 

efterfrågade uppgifter lämnas in vid varje ansökningstillfälle.  

 

Utgifter som bidraget ska räcka till 

Försörjningsstödet ska täcka de normala kostnaderna i ett hushåll. 

 

Riksnormen ska täcka: Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, 

förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och tv-avgift. 

 

Rätten till försörjningsstöd gäller också skäliga kostnader för: Boende, 

hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, fackavgift och a-kassa. 

 



För dessa kostnader finns ingen fastställd riksnorm utan socialtjänsten måste göra 

en utredning om dina individuella behov och kostnader. Man tar då hänsyn till 

dina faktiska kostnader och jämför med vad en låginkomsttagare normalt har råd 

att kosta på sig. Kostnadsläget för boende, hushållsel och arbetsresor i den 

kommun du bor tas också med vid bedömningen. 

 

Du har också möjlighet att ansöka om försörjningsstöd till andra behov som kan 

vara tillfälliga eller mer långvariga. Det kan t ex gälla läkarvård, tandvård, 

glasögon, resor eller begravningskostnader. Bistånd för dessa utgifter utgår med 

skäliga kostnader. Behovet prövas i varje enskilt fall. 

 

Om du normalt har god inkomst men en enstaka månad har inkomster under 

normen är det inte självklart att du har rätt till försörjningsstöd. 

 

 

Så här utreds behovet 
 

Lagen säger att din rätt till självbestämmande och integritet ska respekteras. 

Utredningen om behov av försörjningsstöd ska därför göras tillsammans med dig. 

 

I utredningen ska du redovisa dina utgifter, inkomster och tillgångar. Uppgifterna 

måste du kunna styrka med lönebesked, hyresavi, kvitto eller liknande. Är du 

gift/sambo ansöker ni tillsammans och bådas uppgifter skall redovisas. 

 

Den som gör utredningen har rätt att ta in uppgifter om dina ersättningar från 

försäkringskassa och arbetslöshetskassa. Inga andra kontakter får tas utan ditt 

medgivande. Om du inte medverkar till att handläggaren får de uppgifter som 

behövs för utredningen, kan det leda till att din ansökan om försörjningsstöd 

avslås. I vissa situationer behöver handläggaren göra hembesök. 

 

Ansökan om försörjningsstöd prövas månadsvis. Det innebär att du för varje 

månad som du behöver ansöka, behöver  inkomma med aktuella underlag för 

samtliga inkomster och utgifter. En bedömning görs också av vad du gjort för att 

bli självförsörjande, t ex följt gällande planering med AF, sökt andra bidrag och 

ersättningar m m. Oftast görs ansökan vid ett personligt besök hos handläggaren.  

 

 

 

 

  

 

 

Försörjningsstödet betalas till konto i Swedbank. 

Tag själv kontakt med Swedbank om du vill ha 

bidraget insatt på annat konto eller annan bank. I 

beslutet du får står det vilket datum pengarna 

kommer att finnas på kontot.  



Bidragsbrottslag 

 

Lämnar du oriktiga uppgifter och därför får för mycket försörjningsstöd kan du 

bli skyldig att betala tillbaka pengarna. Enligt 2 § Bidragsbrottslagen är 

kommunen numera skyldig att polisanmäla misstanke om bidragsbrott. Även 

misstanke om brott mot annan myndighet ska anmälas. 
 

Det ställs vissa krav på dig 
 

Om du inte kan försörja dig på annat sätt kan du ha rätt till försörjningsstöd. 

Samtidigt är du skyldig att minska behovet av försörjningsstöd om du kan det, t 

ex minska onormalt höga kostnader för din bostad, ansöka om andra bidrag och 

ersättningar som du kan ha rätt till och i övrigt göra vad du kan för att få en 

försörjning. 

 

I första hand har du ett eget ansvar att tillgodose dina behov genom egna 

inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem, t ex sjukpenning, 

bostadsbidrag, underhållsstöd m m.  

 

Är du arbetslös ska du vara anmäld på arbetsförmed-lingen och aktivt söka arbete. 

Du måste följa den handlingsplan som upprättas tillsammans med 

arbetsförmedlingen och säga ja till lämpligt arbete, utbildning eller annan åtgärd. 

Efter individuell bedömning kan även kommunen, i samråd med 

arbetsförmedlingen, anvisa sysselsättning/praktik/kompetenshöjande verksamhet.  

 

Om du tackar nej till erbjudet arbete eller andra insatser som arbetsförmedlingen 

eller kommunen erbjuder dig kan du inte räkna med att få försörjningsstöd till din 

försörjning.  

 

Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande måste du vara sjukskriven 

och kunna visa upp sjukintyg från läkare.  

 

Du som har en deltidsanställning, timvikariat etc måste aktivt söka andra arbeten 

för att bli självförsörjande.  

 

Du som har rätt till föräldrapenning måsta ta ut ersättning för 7 dagar/vecka.  

 

 

Studerande 

 

Vuxna som studerar ska försörja sig genom de stödformer som finns inom 

studiemedelssystemet. Inför sommaruppehållet ska den studerande i god tid söka 

sommarjobb.  



Eget företag 

 

Den som driver ett eget företag som inte lönar sig och därför ansöker om 

försörjningsstöd, kan få avslag på sin ansökan. Den som driver ett eget företag 

ska antingen kunna ta ut en avtalsenlig lön eller ställa sig till arbetsmarknadens 

förfogande och vara inskriven på Arbetsförmedlingen och följa gällande 

planering.  

 

Inkomster som minskar försörjningsstödet 
 

 lön 

 pension 

 sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning 

 föräldrapenning 

 barnbidrag och flerbarnstillägg  

 studiebidrag 

 underhållsstöd  

 vårdbidrag  

 bostadsbidrag  

 a-kassa/alfa-kassa  

 aktivitetsstöd 

 överskjutande skatt  

 insättningar på bankkonton enligt kontoutdrag 

 

 

Tillgångar  
 

Alla tillgångar ska tas upp i ansökan: innehav av fastighet, bostadsrätt, bil och 

andra fordon, bankmedel, aktier, fonder m m.  

 

Alla former av företagsinnehav ska meddelas handläggaren. Om du har kapital 

eller andra tillgångar som lätt kan säljas, t ex bil, båt, aktier eller fonder och som 

kan tillgodoses ditt behov, har du normalt inte rätt till försörjningsstöd. Om du 

har en bostad som vid försäljning ger ett överskott kan du endast ha rätt till 

bistånd under en kortare period.  

 

 

Ändrade förhållanden 
 

Ändrade förhållande som kan påverka ekonomin skall alltid omgående meddelas 

handläggare på socialkontoret. Det kan vara ändrade inkomster eller 

familjeförhållanden t ex om du blivit ensamstående eller sammanboende, något 



barn som flyttat hemifrån eller om du flyttar själv, eller om du införskaffat någon 

realiserbar tillgång såsom bil, fastighet eller annat. 

 

Som regel har du inte rätt till bistånd om du inte vistas i Sverige. Meddela alltid 

handläggaren om du ska resa utomlands. Lämnar du oriktiga uppgifter kan du bli 

återbetalningsskyldig och ev. åtalas för bedrägeri. 

 

Skulder, lån m m 
 

Försörjningsstöd beviljas generellt inte till lån eller andra skulder. Vid en 

skuldsituation kan du ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare. 

Om din lön eller annan inkomst reduceras pga utmätning/införsel ska du i första 

hand ansöka hos Kronofogdemyndigheten om förbehållsbelopp. Försörjningsstöd 

utgår inte för att kompensera den inkomst som förloras.  

 

Återbetalning 
 

Återbetalning av försörjningsstödet kan krävas då det betalats ut: 

som förskott på förmån, t ex pension, sjukpenning eller bidragsförskott 

vid arbetskonflikt  eller om för stort belopp betalats ut på grund av oriktiga         

uppgifter eller om socialtjänsten felaktigt utbetalat för högt belopp och du borde 

ha insett detta. 

                                                                         

     

Sekretess, tystnadsplikt 
 

Att du får försörjningsstöd samt är registrerad i socialregistret är sekretessbelagt 

enligt sekretesslagen 7 kapitlet § 4. All personal och alla politiker inom 

socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till 

obehöriga.  

 

 

Tolk 

 

Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt att begära tolkhjälp. Rätt till tolk 

har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad.  

 

Överklagande 
 

Handläggaren/socialnämnden är skyldig att ge dig ett skriftligt beslut där det står 

varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet. Om du sökt 

försörjningsstöd och fått nej på din begäran – helt eller delvis – har du rätt att 

överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen enligt förvaltningslagen.  



 

Du skriver och lämnar in din överklagan till socialnämnden. Den ska ha kommit 

in senast tre veckor efter det att få fått beslutet. Att överklaga och få sin sak 

prövad kostar ingenting. Handläggaren kan hjälpa dig att överklaga. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsyn över socialtjänstens 

verksamhet och kan ge dig ytterligare information och råd om dina rättigheter. 

 

  

Första besöket 
Ta med dessa handlingar vid första besöket. Är du gift/sambo deltar även den vid 

besöket.  

 

 Inkomstuppgifter för samtliga familjemedlemmar för de senaste två 

månaderna, t ex bostadsbidrag, A-kassa, Alfa-kassa, underhållsstöd, 

sjukpenning, föäldrapenning, aktivitetsstöd, pension, studiemedel m m. 

 

 Hyreskontrakt och hyresavi (även för andrahandskontrakt) 

 

 Kvitton på betalda räkningar för de senaste två månaderna och andra 

uppgifter som kan vara av betydelse, t ex hyra, barnomsorg, fackavgift mm 

 

 Bankkontoutdrag för två månader bakåt från samtliga konton 

 

 Ekonomisk översikt från bank som visar tillgångar och skulder 

 

 Vid arbetslöshet: handlingsplan och förteckning över sökta arbete från 

Arbetsförmedlingen  

 

 Vid sjukskrivning längre än sju dagar: läkarintyg 

 

 Självdeklaration och slutskattsedel 

 

 Uppgift om bilinnehav, inköpshandling 

 

 Legitimation 

 

 Saknas handlingar kan kompletteringar behövas, vilket kan fördröja 

handläggningen med beslut och utbetalning. 

 

 

 



 

Vill du komma i kontakt med handläggare ringer du: 
 

Askersunds kommun, 0583-810 00 vx 

Socialkontorets reception, 0583-820 50 

 

Telefontid till ekonomigruppen, 

Måndag, onsdag, torsdag, fredag 

Kl 08.30-09.00, 13.30-14.00 

 

OBS! 

Besök hos socialsekreterare sker efter tidsbeställning 
 

Besöksadress 

Lilla Bergsgatan 10 A 

696 30 Askersund 

 

Postadress 
Box 28 

696 21 Askersund 

 

E-postadress/hemsida 
socialforvaltningen@askersund.se 

www.askersund.se 
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