
Information till Dig som ansöker om försörjningsstöd 

För att socialsekreteraren ska kunna handlägga din ansökan och om du har rätt 
till ekonomiskt bistånd behövs följande: 

• I fylld ansökningsblankett vid varje månad du söker (Blankett finns 
på www.storuman.se/blanketter) 

• Kontoutdrag för 3 månader bakåt i tiden, vid första ansökan. Sedan skall 
du lämna kontoutdrag för 1 månad bakåt i tiden. Du kan ta med 
bankdosa och logga in på din bank vid besöket hos socialsekreterare. 

• Socialsekreteraren hämtar inkomstuppgifter från ex Försäkringskassa, 
CSN, Skatteverket och A-kassa 

• Kopia på deklarationen vid första besöket 
• Lönebesked 
• Handlingsplan från Arbetsförmedlingen 
• Läkarintyg vid sjukskrivning 
• Hyreskontrakt vid första besöket 
• Hyresfaktura 
• Elfaktura 
• Hemförsäkringsfaktura 
• Barnomsorgsfaktura 
• Kvitton på läkarbesök, mediciner enligt recept, sjukresekostnader 
• Bor du i hus/villa görs en villaboberäkning för att räkna ut din 

boendekostnad 

Den som ansöker om försörjningsstöd har ansvar för att lämna in de uppgifter 
som socialsekreteraren ber om, för att kunna utreda rätten till 
försörjningsstöd. Vid ofullständig ansökan kan du få avslag på din ansökan. 

Behöver du hjälp att fylla i ansökan ta kontakt med socialsekreterare. 
Telefontid mån-ons samt fre kl 9.00-10.00 Växel 0951-14000, 

 

  

http://www.storuman.se/blanketter


Viktigt att tänka på: 
Alla personer i ett hushåll ansöker tillsammans, makar/sambos och barn. 
Försörjningsstödet räknas ut från fastställda belopp som kallas riksnorm. 
  
Socialsekreteraren utreder din/familjens rätt till ekonomiskt bistånd. 
Socialsekreteraren skriven en utredning kring din/familjens situation 
samt hur er ekonomiska situation ser ut, sedan fattas beslut om du/ni 
har rätt att få försörjningsstöd. Handläggningstiden är ca 2 veckor. 
 
När ni skriver under ansökan med ert namn, godkänner ni att 
socialsekreteraren får ta de kontakter som behövs ex med 
Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Flyktingmottagning. 
 
Den som ansöker om försörjningsstöd skall vara aktivt arbetssökande 
och inskriven på Arbetsförmedlingen eller i annan åtgärd ex läsa SFI. 
 
Vid sjukdom skall läkarintyg lämnas in till socialsekreteraren. 
 
Ansökan görs månadsvis och ska lämnas in i slutet av månaden (ex du 
ansöker för februari månad då ska du lämna den ansökan omkring den 
20:e januari). 
 
Kostnader för hyra, hushållsel, hemförsäkring, barnomsorg, fack- och A-
kasseavgift, läkarbesök, mediciner samt egenavgift för sjukresor är 
utgifter som kan tas med i ansökan. 
 
I regel beviljas inte ekonomiskt bistånd till skulder. 

Du kan ansöka om glasögon och tandvård, det är då viktigt att du 
ansöker hos socialsekreterare innan du köper nya glasögon eller 
påbörjar tandvård. 

Om du inte beviljas (får nej på din ansökan) det försörjningsstöd du 
ansökt om, får du ett beslut som du kan överklaga. Socialsekreteraren 
informerar och hjälper dig med detta. 

 
 
 
 


