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Försörjningsstöd 
 



Utg 1801 2 

Vem kan få försörjningsstöd? 
I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 § står följande;  

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för 

sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

 

Alla som mer än tillfälligt vistas i kommunen och som inte kan 

försörja sig på annat sätt har rätt till bistånd i form av försörjningsstöd, 

under förutsättning att man efter förmåga bidrar till sin försörjning. 

Som regel utgår inte försörjningsstöd till studerande, värnpliktiga eller 

egna företagare. Försörjningsstödet är behovsprövat och innan rätt till 

försörjningsstöd föreligger måste alla andra möjligheter till försörjning 

vara prövade. 

 

Hur ansöker jag om försörjningsstöd? 
Eftersom försörjningsstöd och bistånd i övrigt är behovsprövat, måste 

en utredning av ditt biståndsbehov göras av en socialsekreterare. I 

utredningen kartläggs bakgrunden till ditt biståndsbehov. Detta görs 

vid ett personligt besök på socialkontoret. Vid besöket skall du 

medtaga alla handlingar som krävs för att styrka dina uppgifter (se 

checklista). Genom att underteckna en ansökningsblankett godkänner 

du att dina uppgifter får kontrolleras. Detta är en förutsättning för 

bedömning av ditt biståndsbehov. 

 

Försörjningsstöd beviljas vanligtvis för en månad. Därefter måste ny 

ansökan göras. 
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Vad ska försörjningsstödet räcka till? 
Försörjningsstödet skall garantera dig en skälig levnadsnivå. 

 

Försörjningsstödet beräknas efter en för hela riket gällande 

RIKSNORM. Denna är baserad på konsumentverkets beräkningar 

och ska täcka kostnader för livsmedel, kläder/skor, fritid/lek, hygien, 

förbrukningsvaror, dagstidning, TV-licens och telefon.   

 

I försörjningsstödet kan även ingå kostnader för:  

– skäligt boende 

– hushållsel 

– hemförsäkring 

– barnomsorg 

– arbetsresor 

– sjukvård/läkemedel 

– medlemskap i fackförening eller arbetslöshetskassa 

 

Faktiska kostnader ersätts mot uppvisat kvitto.  

 

Bistånd utöver försörjningsstöd kan i vissa fall utgå efter särskild 

prövning. 
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RIKSNORMEN FÖR 2018 
 

Personliga kostnader 

  Barn och ungdomar Vuxna 

 Under 

1 år 
1-2 

år 

3 

År 

4-6 

år 

7-10 

år 

11-14 

år 

15-18 

år 

19-20 

år 

Ensam- 

stående 

Sambo 

Livsmedel 

alla måltider 
1025 1125 1200 1360 1430 1715 1925 1945 1810 2970 

Kläder/ 

Skor 
310 420 450 480 550 620 730 730 550 1100 

Fritid/lek 40 130 160 250 700 720 770 780 410 810 

Hygien 640 580 195 165 175 240 300 300 260 580 

Barn- och 

ungdoms 

försäkring 

75 75 75 75 75 75 75 75   

Summa 2090 2330 2080 2330 2930 3370 3800 3830 3030 5460 

 

 

 

         

Gemensamma kostnader 

 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 

Förbrukn. 

varor, 

dagstidning, 

TV, telefon  

970 1080 1350 1540 1770 2010 2180 

Summa 970 1080 1350 1540 1770 2010 2180 

För att beräkna gemensam kostnad för hushåll med fler än 7 personer lägger 

man till 170 kr för varje ytterligare hushållsmedlem. 
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Hur beräknas försörjningsstödet? 
Alla egna inkomster räknas av från biståndsbeloppet.  

Exempel på sådana är: lön, sjukpenning, bostadsbidrag, barnbidrag, 

underhållsstöd eller arbetslöshetsersättning.  

 

För att försörjningsstöd skall utgå krävs att behovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt, till exempel genom att du säljer bil, aktier, 

båt eller andra tillgångar. 

 

Alla förändringar i din situation under den tid du erhåller 

försörjningsstöd skall meddelas till socialtjänsten. Om du lämnar 

ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig 

och eventuellt åtalas för bedrägeri. 

 

Hur utbetalas ekonomiskt bistånd? 
Utbetalning av bistånd sker via SUS-anslutning till bankkonto och 

finns vanligtvis tillgängligt två arbetsdagar efter att beslut fattats.  

 

Kan utbetalt bistånd återkrävas? 
Återbetalning av bistånd kan krävas då: 

– det utgått som förskott på förmån på, till exempel studiemedel, 

pension, A-kassa eller underhållsstöd 

– det utgått till den som är indragen i arbetskonflikt 

– det utgått till någon som på grund av förhållanden som man ej 

kunnat råda över, varit förhindrad att förfoga över de egna 

inkomsterna 

– bistånd lämnats under villkor om återbetalning 

– du genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter erhållit 

försörjningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
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Vilka krav kan socialtjänsten ställa? 
Den som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet, skall vara 

anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen och vara aktivt 

arbetssökande. 

 

Skyldigheten att söka arbete inbegriper också deltagande i den 

verksamhet som anordnas för arbetslösa av arbetsförmedling eller 

kommun, till exempel arbetsmarknadsutbildning, kompetenshöjande 

verksamhet eller arbetsrehabiliterande åtgärder. Skyldigheten kan 

även innebära deltagande i svenskundervisning och andra särskilda 

introduktionsprogram. 

 

Är du förhindrad att arbeta på grund av sjukdom ska detta styrkas med 

ett aktuellt läkarintyg. 

 

Kan jag få bistånd till något annat? 
Bistånd i andra former kan beviljas efter särskild prövning. 

Möjligheten till bistånd gäller inte bara ekonomiskt bistånd. Det kan 

även röra sig om olika stöd- och behandlingsinsatser.  

 

Kan jag överklaga ett beslut om försörjningsstöd? 
Om du vill överklaga ett beslut, skall du skriva till Kommunstyrelsen. 

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att 

ange beslutets nummer eller datum. Tala också om vilken ändring i 

beslutet du vill ha. 

 

Kommunstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från 

den dag då du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte 

prövas. 

 

Kommunstyrelsen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten 

för prövning, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du har 

begärt.  
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Om jag vill veta mer? 
Socialsekreterarna nås på telefon helgfria vardagar.  

Personalen har tystnadsplikt! 

Telefon: 044-775 60 00.  

 

Om jag vill ha hjälp att få ordning på min ekonomi?  
Du kan få hjälp med budget- och skuldrådgivning via Hässleholms 

kommun. Detta är kostnadsfritt och du kan vända dig dit om du har 

problem med skulder, om din ekonomi känns ansträngd eller om du 

bara behöver råd. De kan även hjälpa dig att söka skuldsanering. 

Telefon: 0451-26 87 14 eller 0451-26 88 84. 

 

 
 

Personuppgiftslagen (PUL) 
Lämnade personuppgifter kommer att registreras i kommunens 

dataregister. Du har, enligt personuppgiftslagen, SFS 1998:204, rätt att 

1 gång/år ta del av de uppgifter som finns i våra register och berör dig 

samt även begära rättelse av dessa. Begäran ska vara skriftlig. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun, 

Storgatan 4, 289 41 Broby. 
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Checklista vid ansökan om försörjningsstöd 
För att kunna göra en bedömning av rätten till försörjningsstöd måste 

handlingar enligt nedan bifogas vid ansökan. För att ansökan om 

ekonomiskt bistånd ska kunna handläggas måste den vara komplett. 

Obs! Du måste kunna legitimera dig med giltig legitimationshandling. 

 

 

Handlingar som ska bifogas ansökan: 
 

□ Hyreskontrakt och aktuell hyresavi 

 

□ Vid boende i egen fastighet ska en fastighetsbilaga bifogas samt 

handlingar som styrker uppgifterna i denna 

 

□ Handlingar som styrker utgifter (till exempel fakturor, avier 

eller kvitton) 

 

□ Kontoutdrag från samtliga konton sex månader tillbaka 

 

□ Ekonomisk kontoöversikt från banken 

 

□ Skattedeklaration (kan begäras från Skatteverket även vid 0-

taxering och vid införsel till Kronofogden) 

 

□ Fullständig redovisning av eventuella tillgångar (till exempel 

bil, båt, motorcykel) 

 

□ Inskrivningsintyg samt aktuell handlingsplan från 

Arbetsförmedlingen 

 

□ Lista över sökta arbeten 

 

□ Eventuellt läkarintyg 

 


