
FÖRSÖRJNINGSSTÖD



Allmän information
Ekonomiskt bistånd, socialbidrag och försörjningsstöd avser samma 
sak. I den här informationen används ordet försörjningsstöd. 

Svenska och utländska medborgare som vistas i kommunen har rätt att 
ansöka om försörjningsstöd. För att få försörjningsstöd förutsätts att alla 
andra möjligheter till försörjning är uttömda. Bidraget är behovsprövat 
och betalas ut av Socialförvaltningen. Prövningen görs individuellt även 
om det finns ett omfattande regelsystem att följa. Försörjningsstödet ska 
täcka kostnader för livsuppehälle, m.m. Ett krav för att få försörjnings
stöd är att man står till arbetsmarknadens förfogande, om man är 
arbetsför, och alltså kan acceptera arbete, praktik eller utbildning, som 
man blir erbjuden.

Det är Socialtjänstlagen 4:1 som reglerar rätten till försörjningsstöd.  
Du har, vid behov, rätt till kostnadsfri tolk. Om beslutet ger dig rätt till 
försörjningsstöd, betalas det ut via din bank.

Försörjningsstöd
Försörjningsstödet består av Riksnormen vars belopp beslutas av 
Riksdagen och följer förändringarna av det statliga ”basbeloppet”. 
Riksnormens storlek påverkas av hur stort hushållet är, familje
medlemmarnas ålder och vilka inkomster familjen har.

Riksnormen består av
Personliga kostnader såsom livsmedel, kläder och skor,  
hälsa och hygien samt lek och fritid. 

Gemensamma hushållskostnader såsom förbrukningsvaror,  
dags tidning, telefon och tvlicens.



Övrigt försörjningsstöd
Man kan även få hjälp med skäliga kostnader för:

– Boende

– Hushållsel

– Hemförsäkring

– A-kassa

– Fackavgift

– Arbetsresor

Kostnader för livsföring i övrigt
Vid behov kan man även få hjälp med:

– Läkarvård

– Hemutrustning

– Tandvård

– Medicin

– Avgift hemtjänst

– Glasögon

– Vård och behandling

– Extra klädutrustning

– Barnomsorg

– Personligt stöd

– Umgängesresor

– Budget och skuldrådgivning

Inkomster som påverkar biståndets storlek
– Lön

– Akassa

– Sjukpenning

– Pension/sjukersättning

– Aktivitetsersättning

– Aktivitetsstöd

– Utbildningsbidrag/CSN

– Föräldrapenning

– Barnbidrag/flerbarnstillägg

– Underhållsstöd

– Bostadsbidrag

– Livränta

– Återbetald skatt

– Vårdbidrag (skattepliktig del)

– Hyresintäkt

– Realiserbara kapitaltillgångar (t.ex. bil)



Kontroll av uppgifter
En ansökan utreds av en handläggare på Socialförvaltningen.  
För att göra en utredning kan handläggaren behöva ta kontakt med  
t.ex. Arbetsförmedlingen.

Tag med följande till besöket
• Legitimation

• Inkomstuppgifter för de senaste 4 månaderna (ex. lön, akassa)

• Ekonomisk översikt och kontoutdrag från banken, kontoutdrag ska 
visa alla transaktioner 4 månader bakåt för samtliga konton, även 
barnens konton (Medtag bankdosa el. mobilt bankid, om du har)

• Fakturor (hyra, el, osv.)

• Hyreskontrakt

• Fastighetshandlingar om du är fastighetsägare, samt uppgifter  
om driftkostnad

• Uppgifter kring tillgångar och skulder

• Deklaration och slutskattsedel

• Kvitton på betalda räkningar 3 månader bakåt (hyra, el, osv.)

• Arbetsplan från Arbetsförmedlingen/arbetsgivarintyg/sjukintyg 

• Beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket

Personakt och socialregister
Så länge du får försörjningsstöd gör handläggare anteckningar i din 
personakt. Anteckningarna har du rätt att ta del av. Du registreras i  
ett dataregister och all handläggning sker via ITstöd. I registret finns 
upp gifter om personnummer, namn, adress, civilstånd, antal hushålls
medlemmar, nationalitet, dina uppgifter och inkomster samt hur mycket 
försörjningsstöd du har fått och till vad.



Sekretess
Socialtjänsten lyder under Sekretesslagen, vilket innebär att allt material 
du lämnat är sekretessbelagt. Personalen på Socialkontoret har tystnads
plikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Om du över
klagar förvaltningens beslut, kan det bli aktuellt att först Socialnämnden 
och sedan eventuellt Förvaltningsrätten får ta del av uppgifter som finns  
i socialregistret.

Återbetalning
Du kan i vissa fall bli återbetalningsskyldig för utgivet försörjningsstöd. 
Detta kan bero på att försörjningsstödet utbetalats till dig på felaktiga 
grunder eller att du fått försörjningsstöd som förskott i avvaktan på 
annan ersättning.

Kan man överklaga?
Ett beslut om bistånd som regleras i paragraferna SoL 4 kap. § 1 kan 
överklagas med förvaltningsbesvär.

Hur det går till att överklaga ett beslut och hur lång tid man har på sig 
framgår av det meddelande som sänds till dig tillsammans med beslutet. 
Har du fått ett beslut som inte kan ändras på så sätt, att domstol kan 
ändra beslutet eller sätta annat beslut istället, finns möjligheten att hos 
Länsrätten begära en så kallad laglighetprövning. Är du osäker är din 
handläggare skyldig att hjälpa dig med överklagandet.

Ansöka om försörjningsstöd
Du kan lämna en ansökan om försörjningsstöd på traditionellt sätt 
genom att fylla i en ansökningsblankett och lämna in den med  
tillhörande handlingar. Det finns även möjlighet att ansökan om  
försörjningsstöd genom Etjänsten. 



E-tjänsten
För att ansöka om försörjningsstöd genom Etjänsten krävs det att du 
har BankID. Fördelen med att ansöka genom Etjänsten är att du kan 
påbörja en ansökan, spara den och sedan fortsätta arbeta med den och 
slutligen skicka in när du är klar. Du kan även bifoga alla handlingar som 
rör dit ärende i PDFformat utan att behöva skriva ut och lämna in papper. 
Du kan logga in och följa ditt ärende, se beslut, se när utbetalningar 
kommer, ändra dina kontaktuppgifter, se vem som är din handläggare. 
Att ansöka genom Etjänsten förkortar handläggningstiden samtidigt 
som du har en översikt över ditt ärende. Att ansöka genom Etjänsten  
är även miljövänligt då behovet av att lämna in papperskopior och att 
göra pappersutskick försvinner.

Du kan ansöka om försörjningsstöd via Etjänsten genom att gå till: 
www.gislaved.se/ekonomisktbistand

Du kan även läsa av QRkoden nedan för att direkt komma till sidan för 
inloggning i Etjänsten. 

SKANNA KOD

http://www.gislaved.se/ekonomisktbistand


Information med anledning av  
den allmänna dataskyddsförordningen
För din information vill vi meddela att dina personuppgifter används för 
att behandla din ansökan med hjälp av informationsteknik. Om du vill ha 
ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras är vi tack
samma för skriftliga förfrågningar.

Förfrågningar skickas till:
Gislaveds kommun 
Socialförvaltningen  
Försörjningsstödsenheten
332 80 Gislaved

Epost: socialforvaltningen@gislaved.se

mailto:socialforvaltningen%40gislaved.se?subject=
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gislaved.se/omsorgstod

Gislaveds kommun 
Socialförvaltningen  

332 80 Gislaved

Tel. 0371810 00 
kommunen@gislaved.se

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss:

Försörjningsstödsenheten
Besök Åbjörnsgatan 2, Gislaved
Telefon 0371810 00, kontaktcenter

Öppettider:

mån, tis, ons, fre 9.00 – 16.00 
tors 9.00 – 18.00
lunchstängt 11.30 – 12.30

http://www.gislaved.se/omsorgstod
mailto:kommunen%40gislaved.se?subject=
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