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Information om försörjningsstöd 2020 

Alla som vistas i Vännäs Kommun och som inte kan försörja sig på annat sätt kan 

söka bistånd i form av försörjningsstöd. Försörjningsstödet är behovsprövat och 

beräknas täcka levnadsomkostnader. 

Saknar du arbete och inte har rätt till en aktivitet genom Arbetsförmedlingen kan du 

erbjudas en praktik eller en aktivitet inom kommunens verksamhet eller på en 

arbetsplats hos en arbetsgivare. 

Erbjudandet är kopplat till rätten till försörjningsstöd vilket innebär att din ansökan kan 

avslås om du väljer att avstå från en praktik eller aktivitet. Parallellt med en praktik 

ska du vara anmäld hos arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. 

Om du tackat nej till lämpligt arbete, praktik eller sagt upp din anställning och andra 

godtagbara skäl saknas, kan din ansökan om försörjningsstöd avslås. 

Är du sjuk och just nu inte kan arbeta eller vara arbetssökande ska du styrka detta 

med läkarintyg. 

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar ska du använda 

dessa till din försörjning innan du bedöms har rätt till försörjningsstöd. 
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Praktik och kompetenshöjande aktiviteter 

För att ha rätt till försörjningsstöd ska du vara anmäld som arbetssökande, aktivt söka 

arbete och ha en aktuell handlingsplan tillsammans med arbetsförmedlingen. Du 

skall i första hand aktivt söka heltidsarbete och ta lämpligt arbete. I andra hand söka 

och ta lämpligt deltidsarbete så länge. Du måste även vara beredd på att söka 

arbeten utanför det yrkesområde eller ort där du tidigare arbetat. 

Du måste delta i arbetsrehabiliterande åtgärder samt följa överenskommen 

planering. Om du uteblir från arbetsrehabiliterande åtgärder till exempel sjuk mer än 

7 dagar krävs det sjukintyg från läkare från 8:e dagen. Om sjukintyg inte inlämnas till 

din socialsekreterare beaktas det i din ansökan. 

Kommunen kombinerar försörjningsstöd med en aktivitet eller praktik. Fram till du har 

ett arbete, en utbildning eller åtgärd från arbetsförmedlingen deltar du i någon av 

kommunens sysselsättningar. 

Är du ung och har avbrutit dina gymnasiestudier? 

Om du är under 18 år ska dina föräldrar försörja dig. Om du har fyllt 18 år ska du vara 

arbetssökande hos arbetsförmedlingen och du kan söka försörjningsstöd. Du erbjuds 

praktik eller annan aktivitet och kontakt med kommunens ungdomsuppföljning. 

Vad gäller om du är ung och vill flytta hemifrån? 

Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn till barnet fyller 18 år. Om du fortfarande 

går i skolan (gymnasiet) när du fyller 18 år förlängs skyldigheten. Den gäller då tills du 

gått ut skolan, men inte efter du fyllt 21 år. 

Ungdomar mellan 18-20-år som inte går i skolan kan söka försörjningsstöd för egen 

del. När det gäller bidrag till kostnader för eget boende har ungdomar inte någon 

självklar rätt till detta. 

Ungdomar som vill flytta hemifrån kan få hjälp till bostadskostnader när det finns 

starka skäl att flytta, t.ex. hälsoproblem. Man räknar med att ungdomar inte flyttar 

hemifrån förrän de kan betala för boendet själva. 

Försörjningsstöd 

Regeringen har fastställt en så kallad riksnorm som gäller för alla kommuner. 

Regeringen bestämmer nivån som grundar sig på Konsumentverkets aktuella 

prisundersökningar. Förutom riksnormen kan bistånd beviljas till skäliga kostnader för 

till exempel bostad, hushållsel med mera. 

I tabellen ”Riksnorm per månad i Vännäs kommun under år 2020”, kan du se 

beloppens storlek per månad. Riksnormens summa beror på familjens storlek och på 

barnens ålder. 

Är du sammanboende eller gift, sammanräknas inkomster och utgifter för er båda. 
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Utredning 

Försörjningsstöd är behovsprövat och socialsekreteraren utreder din ansökan. 

Försörjningsstöd är en tillfällig försörjningsmöjlighet. Vi samarbetar med dig och andra 

myndigheter för att underlätta egen försörjning. Du måste ge din tillåtelse till att vi får 

kontakta andra myndigheter eller enskilda personer. 

För att en utredning ska kunna starta och genomföras krävs ditt samtycke till 

inhämtande av uppgifter hos till exempel: 

 Försäkringskassan 

 Arbetsförmedlingen 

 Skatteverket 

 Transportstyrelsens fordonsregister 

 Centrala studiemedelsnämnden 

 Arbetslöshetskassan och Alfakassan 

 Socialnämnden i Vännäs Kommun 

Ansökan 

Första gången du vill ansöka om försörjningsstöd är du välkommen att ringa eller 

besöka vård och omsorgsförvaltningen på Södra drottningsgatan 2, Vännäs 

Kommun. Du får du information hur du går tillväga. Först därefter lämnas den 

formella ansökan in och socialsekreteraren gör en större utredning om din 

ekonomiska situation. Du lämnar en skriftlig ansökan, och du kommer att få 

information från socialsekreteraren om vilka övriga handlingar du behöver lämna in. 

Har du skulder du vill åberopa vid ansökan – redovisa lånehandlingar, 

avbetalningskontrakt, obetalda räkningar (både faktura och inbetalningskort). 

Hushållets alla inkomster avgör din rätt till försörjningsstöd Exempel på inkomster som 

minskar försörjningsstödet: 

 Lön 

 Sjukpenning 

 Sjukersättning 

 Föräldrapenning 

 Arbetslöshetskassa och Alfakassa 

 Studiesociala förmåner 

 Aktivitetsstöd 

 Etableringsersättning 

 Underhållsstöd 

 Bostadsbidrag 

 Barnbidrag och flerbarnstillägg 

 Överskjutande skatt (skatteåterbäring) 

 Tillgångar, t.ex. i form av bankmedel, värdepapper, fordon, eget kapital 
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I försörjningsstödet ingår följande kostnader: 

 Riksnorm (lika i hela landet) 

 Skäliga kostnader vid behov (prövas individuellt) 

 Livsmedel 

 Kläder och skor 

 Lek och fritid 

 Hälsa och hygien 

 Barnförsäkring 

 Förbrukningsvaror 

 Telefonavgift inklusive mobiltelefonavgifter 

 TV-avgift 

 Dagstidningar 

 Boende 

 Hushållsel 

 Hemförsäkring 

 Arbetsresor 

 Läkarvård 

 Receptbelagd medicin 

 Akut tandvård 

 Glasögon 

 Avgift till fackförening och a-kassa 

Livsföring i övrigt 

Om särskilda skäl finns kan du också beviljas ekonomisk hjälp till andra kostnader. 

Exempelvis kan detta handla om kostnad för: 

 möbler och husgeråd, TV med mera 

 spädbarnsutrustning 

 merkostnader för livsmedel med anledning av födoämnesallergi 

 flyttkostnad 

Återbetalning 

Du kan bli återbetalningsskyldig av försörjningsstödet om det betalas ut: 

 Som förskott på förmån eller ersättning till exempel pension, sjukpenning eller 

underhållsstöd 

 Vid arbetskonflikt 

 På grund av förhållande som man inte kunnat råda över (t ex bankkonflikt) och 

hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar 

 Med för högt belopp på grund av ofullständiga eller oriktiga uppgifter 

Ändrade inkomster eller livssituation 

Ändrade förhållande som kan påverka ekonomin skall alltid omgående meddelas till 

din socialsekreterare. Det kan röra familjeförhållanden till exempel att du blivit 
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ensamstående eller sammanboende, något barn flyttat hemifrån, du själv flyttar eller 

att du införskaffat någon realiserbar tillgång till exempel, bil, fastighet eller annat. 

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

alltid din socialsekreterare om du skall resa utomlands. 

Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig och 

eventuellt polisanmäld för misstänkt bidragsbrott. 

Personakt och socialregister 

Socialsekreteraren gör anteckningar i din personakt så länge du får ekonomiskt 

bistånd. Anteckningarna har du rätt att läsa. Alla som får försörjningsstöd registreras i 

socialregistret. I socialregistret finns uppgifter om: 

 personnummer, namn och adress 

 civilstånd, uppgift om ev. familjemedlemmar 

 den ekonomiska utredningen 

 vilket försörjningsstöd som beviljats och utbetalats. 

Att du får försörjningsstöd och är registrerad i socialregistret är sekretessbelagt enligt 

offentlighet och sekretesslagen (OSL). 

All personal inom vård och omsorgsförvaltningen, har tystnadsplikt och kan inte utan 

ditt samtycke lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. 

Beslut och utbetalning 

Beslut om försörjningsstöd lämnas vanligtvis inom 2 veckor efter ansökan. Vår 

målsättning är att du ska få dina pengar så fort som möjligt till ditt bankkonto efter 

att ett beslut har tagits. Utbetalning av försörjningsstöd kan också ske till en för dig 

aktuell fordringsägare exempelvis din hyresvärd. 

Vid ansökan ska du lämna uppgift om ditt person- eller bankkonto. 

Om du inte är nöjd med beslutet 

Beslut om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (SoL) kan överklagas. Du har rätt 

att få ett skriftligt beslut om din ansökan helt eller delvis avslås. Du har också rätt att 

få en motivering till beslutet. Tillsammans med beslutet får du information hur du 

överklagar. Vi kan hjälpa dig att skriva en överklagan. 

Ett överklagande som inte ändras sänder vi vidare till Förvaltningsrätten i Umeå som 

prövar både laglighet och vad som är ett lämpligt beslut. 

Aktuella belopp för försörjningsstöd 

Riksnormen för ett hushåll under 2020 utgör summan av de personliga kostnaderna 

för samtliga familjemedlemmar i hushållet och de gemensamma 

hushållskostnaderna enligt följande tabeller (se här nedan). 
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I personliga kostnader ingår livsmedel, hälsa och hygien, kläder, skor, lek och fritid 

samt barnförsäkring. 

Dessutom tillkommer ett belopp som utgör del av de gemensamma 

hushållskostnaderna vilka är förbrukningsvaror, telefon och TV avgift inklusive 

mobiltelefonavgift och dagstidningar. 

Riksnorm per månad i Vännäs kommun under 2020 

Personliga kostnader    Gemensamma hushållskostnader 

Ensamstående vuxen 3 150 1 person 1 010 

Samboende vuxna 5 680 2 personer 1 120 

Barn  3 personer 1 410 

0 år 2 170 4 personer 1 600 

1-2 år 2 430 5 personer 1 850 

3 år 2 160 6 personer 2 090 

4-6 år 2 430 7 personer 2 260 

7-10 år 3 050   

11-14 år 3 510   

15-18 år 3 950   

19-20 år 

hemmaboende/student 
3 980   

 

Med hjälp av tabellerna nedan kan du räkna ut ditt hushålls 

riksnorm, beloppen räknas per månad 

Hushållets inkomster 

efter skatt 
Belopp Hushållets utgifter Belopp 

Lön  Bostadskostnader  

Lön  Hushållsel  

A-kassa  Fackföreningsavgift  

A-kassa  Avgift till a-kassa  

Pension  Läkarvård  

Sjukersättning  Receptbelagd medicin  

Sjukpenning  
Arbetsresor (busskort alt. egen bil 

18,50 kr/mil) 
 

Föräldrapenning  Avgift för barnomsorg  

Barnbidrag  Avgift för äldre- eller LSS-omsorg  

Underhållsstöd  Hemförsäkring  

Bostadsbidrag    

Studieersättningar    

Överskjutande skatt    

Övriga inkomster    

Summera 

inkomsterna  
Summera 

inkomsterna  
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Riksnorm Belopp Beräkning Belopp 

Vuxen  Summa riksnorm  

Vuxen  Summa utgifter  

Barn    

Barn  Summa inkomster  

Barn    

Barn    

Barn    

Barn    

Gemensamma 

hushållskostnader 
   

Summera riksnormen  
Totalt överskott eller 

underskott 
 

 

 

Vi är intresserade av dina synpunkter! 

Vi vill gärna ha synpunkter från dig som besöker och har kontakt med oss. Du är 

välkommen att höra av dig. 

Via e-post till: 

ulrica.westerlund@vannas.se 

Via telefon till: 

0935 – 143 11 (receptionen Södra drottningsgatan 2) 

0935 - 140 00 (kommunens växel) 

Du kan även vända dig direkt till din socialsekreterare. Du får gärna använda 

formuläret nedan med dina synpunkter. 
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Posta eller lämna dina synpunkter till: 

Vännäs kommun 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Södra drottningsgatan 2 

911 81 Vännäs 

Synpunkter från dig som besöker oss! 

Detta vill jag: 

Berömma 

Förbättra 

Ändra på 

Ha synpunkter på 

 

Berätta: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Förslag till förbättring: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Vill du att vi kontaktar dig antecknar du ditt namn och hur vi kan nå dig: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 


