
FÖRSÖRJNINGS-
STÖD 

och bistånd till livsföringen i övrigt 
 

Ett urval av frågor och svar 



Alla som bor i  
Strömsunds kommun har  

rätt till en ekonomisk  
grundtrygghet.  

 

Den som vistas eller bor i  
kommunen och inte kan  
försörja sig på annat sätt  

kan ha rätt till försörjningsstöd/
ekonomiskt bistånd. 



 
FÖRSÖRJNINGSSTÖD 

 
Vad ingår i försörjningsstödet? 

 
Försörjningsstödet delas in i personliga kostnader och gemensam-
ma hushållskostnader.  
 
I personliga kostnader ingår livsmedel, kläder/skor, fritid/lek och 
hygien.  
 
I gemensamma hushållskostnader  ingår förbrukningsvaror, dags-
tidning, telefon samt  TV-licens.  
 
 

Vad skall försörjningsstödet räcka till? 
Livsmedel - det förutsätts att all mat lagas hemma med undantag 
för skollunch. 

Kläder och skor - det vardagliga behovet av kläder. 

Fritid och lek - det kan till exempel vara biobiljett, serietidningar, 
leksaker, idrottsartiklar eller annat. 

Hygien - dagligvaror som tvål, tandkräm, hårartiklar m.m. 

Förbrukningsvaror - varor som behövs för skötseln av bostaden 
och klädvård. 

Dagstidning, telefon, TV-licens - prenumeration på dagstidning, 
abonnemangs- och samtalsavgifter för TV och telefon. 

 



Vilka övriga ersättningar kan beviljas? 

Ersättning kan beviljas för skäliga kostnader som återkommer re-
gelbundet för boende, hemförsäkring, hushållsel, barnomsorgs-
kostnader, arbetsresor samt avgift till fackförening och arbetslös-
hetskassa.  

 
Bistånd till livsföringen i övrigt? 

För att uppnå en skälig levnadsnivå kan det även beviljas ersätt-
ning för kostnader som uppkommer mer sällan som till exempel: 
läkarvård och medicin, tandvård, glasögon, hemutrustning och 
kostnader för umgänge med barn. 

Får jag ha några tillgångar? 
Den som har pengar på banken eller andra tillgångar 
som är lätta att sälja, kan inte få bistånd. Ålderspensionärer får 
dock ha ett sparat kapital motsvarande 50 % av ett basbelopp. 

 
Vilka uppgifter måste jag lämna? 

Den som söker försörjningsstöd måste lämna uppgifter om sina 
inkomster, utgifter m.m. på en särskild ansökningsblankett. Upp-
gifterna skall kunna styrkas. Samtycke till att uppgifterna får kon-
trolleras måste lämnas. 

Vad händer med de uppgifter som jag lämnar? 
Uppgifter om dig registreras i vårt dataregister. En gång per ka-
lenderår kan Du skriftligt begära ett utdrag över de personuppgif-
ter som finns om dig. Anteckningar görs i din personakt. Dessa 
anteckningar har Du rätt att läsa. Alla uppgifter som finns om dig 
är sekretessbelagda. Det betyder att inga obehöriga får ta del av 
dem, om Du inte lämnar ditt samtycke. All personal på socialkon-
toret har sekretess. 



Vad skall jag ha med mig vid besöket? 

Du skall ha med dig legitimation, uppgifter om din inkomst, hy-
resavi, kvitton och andra verifikat som styrker dina uppgifter. 

 
Om jag är arbetslös? 

För att få försörjningsstöd måste Du vara anmäld som arbets-
sökande vid arbetsförmedlingen. Du måste kunna visa att Du ak-
tivt söker alla de arbeten som Du kan få och att Du står till ar-
betsmarknadens förfogande. 

 
Får jag låna pengar? 

Socialtjänsten lånar inte ut pengar, men i vissa situationer kan vi 
bevilja förskott på förmån. Det innebär att det beviljade bidraget 
betalas ut som förskott på en pension, sjukpenning eller liknande 
ersättning. Socialtjänsten har då rätt att kräva tillbaka motsvarande 
summa direkt från försäkringskassan. 

 
Måste jag sälja bilen/skotern? 

Om bilens värde inte överstiger ett basbelopp och om den behövs 
för försörjningen eller livsföringen i övrigt, t.ex. när bilen behövs 
på grund av sjukdom, funktionshinder, för att häm-
ta/lämna barn i barnomsorg eller av geografiska 
skäl behöver Du inte sälja den för att få försörj-
ningsstöd.  
 
En snöskoter som är betald – helt eller delvis - bedöms som ett 
kapitalinnehav, liksom motorcykel, husvagn, fastigheter, vapen etc. 
 

 
 



 
Vad händer om jag lämnar ofullständiga och oriktiga  

uppgifter? 
 
Du kan bli återbetalningsskyldig och riskerar att polisanmälas för 
misstänkt bedrägeri. 

 

Hur överklagar jag ett beslut? 

Om du vill överklaga ett beslut som du har fått, skall du skriva till 
socialnämnden inom tre veckor från den dagen du fick del av be-
slutet. Om socialnämnden inte ändrar beslutet på det sätt Du 
önskar, översänds handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten för 
vidare prövning. Du får upplysningar om detta av din socialsekre-
terare. 

 

ÖVERKLAGAN  
skickas inom tre veckor till: 

Socialnämnden 
Box 199 

833 22 Strömsund 



 

Telefon till  
socialtjänsten: 

 
0670-163 20 

 
mån-fre kl 8.00-12.00 

 
 
 

E-post: familjeomsorgen@stromsund.se 
 
 
 

Besök gärna vår hemsida på Internet: 
www.stromsund.se 

välj sedan ”Stöd, vård och omsorg” 



Vård- och socialförvaltningen 
Box 199, 833 22 Strömsund 

Tfn 0670-163 20 
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