
Ansökan om ekonomiskt bistånd 
 

Läs igenom denna information och fyll i ansökan 
innan Du kommer på besök. Ansökan måste vara 
fullständigt ifylld. 

 

Socionom bokar själva sina besök och nås säkrast 
under telefontid måndag – fredag klockan 08.30 - 
09.30. 

 

För att Din socionom ska kunna göra en ekonomisk 
utredning måste Du ta med följande 
handlingar: 

 

•  Legitimation 

•  Hyreskontrakt och hyresavi (uppgifter om lån och 

drift om Du bor i egen fastighet/bostadsrätt) 

•  Specifikation på samtliga inkomster de tre senaste 

månaderna, t ex lönebesked, barnbidrag, 
A-kassa, bostadsbidrag, pension, sjukpenning 

•  Senaste slutskattsedeln 

•  Uppgifter om tillgångar i form av bil, bankmedel, 

fastighet m.m. 

•  Kvitto på betalda hyror och andra räkningar 

•  Eventuellt besökskort från arbetsförmedlingen 

•  Andra uppgifter som kan vara viktiga, 

t. ex. anställningsbevis, läkarintyg 

•  Bankkontoutdrag, de tre senaste månaderna, från 

samtliga bankkonton 

•  Bankkontosammanställning från aktuella banker 
 
 

Rätten till bistånd (4 kap 1 § socialtjänstlagen) 
 

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. 
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det 
stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individ- och familjeomsorg 

Stenungsunds kommun Tel. 

0303-73 00 00 
www.stenungsund.se/omsorgochhjalp 

 
 
 
 

EKONOMISKT BISTÅND 
 

Individ- och familjeomsorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du har tid för nybesök 

 

 
………...… dagen den ……..….… klockan ………..… 

 
 
 
hos socialsekreterare ………...…...…………………... 

 
Om Du får förhinder - ring återbud! 

http://www.stenungsund.se/omsorgochhjalp


Antal personer i hushållet Kr/månad 

1 person 970:- 

2 personer 1 080:- 

3 personer 1 350:- 

4 personer 1 540:- 

5 personer 1 770:- 

6 personer 2 010:- 

7 personer 2 180:- 

 

 

Riksnorm 2018 
 
 

Personliga kostnader (mat, kläder/skor, fritid/lek, 

hälsa/hygien): 

 
Kr/månad 

Ensamstående 3 030:- 

Sammanboende 5 460:- 

Barn  under 1 år * 1 960:-/2 090:- 

Barn 1-2 år * 2 150:-/2 330:- 

Barn 3 år *1 900:-/2 080:- 

Barn 4-6 år *2 080:-/2 330:- 

Barn 7-10 år 2 930:- 

Barn 11-14 år 3 370:- 

Barn 15-18 år 3 800:- 

Barn 19-20 år 3 830:- 

 

* Om barnet får fri lunch 5 dagar per vecka tas den lägre normen. 
 

 
 

Gemensamma hushållskostnader (förbrukningsvaror, 

dagstidning, telefon, TV-licens): 

Försörjningsstöd (4 kap 3 § socialtjänstlagen SoL) 
 

Regeringen har fastställt riksnormen som är avsedd 
att täcka de vanligaste levnadskostnaderna såsom: 
livsmedel, kläder/skor, lek/fritid, hälsa/hygien, 
barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, 
dagstidning, telefon, TV-licens. 
 

Utöver riksnormen beräknas försörjningsstöd upp till 
skälig kostnad för: bostadskostnad, hushållsel, hem- 
försäkring, arbetsresor, medlemskap i fackförening 
och arbetslöshetskassa. 
 

Bistånd till livsföring i övrigt 
 

Med bistånd till livsföring i övrigt (upp till skälig lev- 
nadsnivå) avses t ex: läkarvård och medicin, tand- 
vård, glasögon, flyttkostnad och hemutrustning. 
 

Inkomster 
 

Hur stort försörjningsstöd Du får beror på Dina egna 
inkomster. Vid beräkning av försörjningsstödet avräk- 
nas hushållets samtliga inkomster och bidrag. Även 
vid beräkning av bistånd utöver försörjningsstöd tas 
hänsyn till Dina egna inkomster. 
 

Även banktillgodohavanden och andra tillgångar 
minskar försörjningsstödet. 
 

Alla förändringar i Dina inkomster och förhållanden i 
övrigt ska meddelas till Stöd och försörjningsenheten 
under den tid Du får försörjningsstöd. Om Du med- 
vetet lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter kom- 
mer Du att polisanmälas och kan åtalas för bedrägeri. 
 

Överklagan 
 

Om Du får avslag på Din ansökan om ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, har Du alltid rätt att få 
ett skriftligt beslut om avslag. Om Du är missnöjd 
med beslutet kan Du överklaga senast tre veckor ef- 
ter det att Du fått beslutet. 

Sekretess (tystnadsplikt) 
 

Du som får socialbidrag blir registrerad i social- 
registret. Socialtjänstens uppgifter om personer är 
sekretessbelagda enligt 2 kap 1 § samt 26 kap 1 § 
offentlighets– och sekretesslagen. Detta innebär att 
all personal har tystnadsplikt och att inga uppgifter 
om Dig får lämnas till obehöriga. 
 

Däremot har Du själv rätt att få läsa Din akt och att 
lämna synpunkter på utredning som gjorts om Dig. 
 

Vem kommer du att träffa? 
 

Du kommer att träffa en socionom, som utreder Din 
rätt till bistånd. Socionomen kan också göra en be- 
dömning av var och hur Ditt behov i övrigt bäst blir 
tillgodosett. 
 

Socionomen arbetar vid behov i nära samarbete med 
arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, vård- 
centralen, försäkringskassan m.  fl.  Du  kanske har 
varit långtidsarbetslös, blivit utförsäkrad (utstämplad), 
blivit utförsäkrad från socialförsäkringssystemet och 
har av dessa skäl speciella behov. Du får då hjälp av 
socionomen att på bästa sätt hitta andra försörjnings- 
alternativ framför försörjningsstöd. 
 

Har du behov av stöd eller behandlingsinsatser hand- 
läggs detta av andra enheter inom socialtjänsten. Du 
får information om detta av socionomen eller så kan 
Du vända Dig direkt till den berörda enheten. 
 

Personuppgiftslagen, PuL 
 

PuL har till syfte att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks i samband med behand- 
lingen av personuppgifter. Stenungsunds kommun är 
personuppgiftsansvarig vilket innebär en skyldighet 
att åstadkomma ett gott skydd för de personuppgifter 
som behandlas i kommunen. 
 

Kontakt Stöd och försörjningsenheten 
 

Besöksadress Postadress 
Strandvägen 15 Stenungsunds kommun 

444 82 Stenungsund 

Telefon 
0303-73 81 33 


