
 

Familje– och utbildningsförvaltningen 
Individ– och familjeomsorg 

Smedjebackens kommun 
777 81 Smedjebacken 

E-post: ifo@smedjebacken.se 

Tel: Växel: 0240-66 00 00  Reception: 0240-66 03 35 
  Telefontid: Tidsbeställning samt övriga samtal till socialsekreterare: 
   Måndag– onsdag samt fredag kl 8.30 - 9.30 
   Torsdagar - ingen telefontid 

 
Besöksadress: Centrumhuset, Vasagatan 14, Smedjebacken 

       Öppettider: Huvudentré:  07.30– 12.00     13.00 – 16.00 
                       Reception:     08.00 – 12.00    13.00 – 16.00   

Du har en tid inbokad för besök på individ– och familjeomsorgen 
 
_________dagen  den _______/___________ klockan __________ 
 
Hos socialsekreterare:  __________________________________ 
 
Om du inte kan eller behöver komma på den angivna tiden ska den  
avbeställas via receptionen eller socialsekreteraren. Tel: 0240-66 03 35. 

Kom-ihåg-lista 
Ta med dig ifylld blankett samt: 

 Legitimation. 

 Inkomstbesked och specifikationer på samtliga inkomster för de senaste 3 mån. 

 Komplett hyresavi och hyreskontrakt. Kvitto på betald hyra. 

 Kvitton på betalda räkningar t.ex. el, hemförsäkring, fackavgift, läkare m.m. 

 Ekonomisk översikt från banken på familjens samtliga konton samt kontoutdrag 
för de senaste 3 månaderna på konton som används aktivt. 

 Handlingar som visar övriga tillgångar/skulder, t.ex aktier, fonder, bil. 

 Läkarintyg vid sjukskrivning. 

 Senaste deklarationen. 

 Villa-handlingar enligt anvisning på ansökningsblanketten. 
 
Det är VIKTIGT att ansökan är fullständig och sanningsenlig. 
I annat fall kan kompletteringar behövas, vilket fördröjer utredningen. 
Osanna uppgifter kan leda till polisanmälan för bedrägeri. 

 

Information till dig som söker 
ekonomiskt bistånd 2022 

Familje– och utbildningsförvaltningen 



 

Vad är försörjningsstöd? 

Det är socialbidrag – ett behovsprövat 
ekonomiskt bidrag, som betalas ut av 
kommunens socialtjänst. 
Ansökan för varje månad. 
 

Vem kan få försörjningsstöd? 

Den som bor/vistas i kommunen och 
själv gör allt hon eller han kan för att 
klara sin försörjning; t.ex. söker arbete, 
ansöker om andra bidrag, inte säger 
upp sig, inte nekar anvisat arbete och 
blir avstängd från A-kassan m.m. 
Kan man trots detta inte försörja sig på 
egen inkomst, kan man vara berättigad 
till  försörjningsstöd.   
 

Anmäl ändrade förhållanden 

Alla förändringar  skall meddelas 
till socialförvaltningen under den 
period då du får försörjningsstöd. 
Detta gäller t.ex. inkomst och 
familjeförhållanden. 
 
Om Du lämnar oriktiga eller 
ofullständiga uppgifter, kan Du bli 
återbetalningsskyldig och även 
åtalas för bedrägeri. 
 

Sekretess  
När du söker försörjningsstöd 
registreras du/ni i kommunens 
socialregister och datasystem. 
Sekretess gäller för alla uppgifter 

om din person/familj.  
All personal  inom soci-
altjänsten har tystnads-
plikt och får inte lämna 
ut uppgifter om dig till 
obehöriga. 

Hur biståndet beräknas 
Innan beslut om bistånd fattas, 
görs en beräkning av ekonomin. 
I den tas samtliga inkomster med, 
Till exempel: 

 Lön 

 A-kassa 

 ALFA-kassa 

 Sjukpenning 

 Föräldrapenning 

 Aktivitetsstöd 

 Studiestöd/studiemedel 

 Inackorderingstillägg 

 Pensioner 

 Sjuk –och aktivitetsersättning 

 Livräntor 

 Barnbidrag/flerbarnstillägg 

 Underhållsstöd 

 Bostadsbidrag/bostadstillägg 

 Arvoden 

 Försäkringar 

 Anhöriganställning 

 Del av vårdnadsbidrag 

 Skatteåterbäring  
 
Banktillgodohavanden och andra till-
gångar kan även påverka möjligheten 
till försörjningsstöd. Den senaste  
deklarationen ska uppvisas. Vi har rätt 
att inhämta uppgifter från  
Försäkringskassa och A-kassa. 

 
Kommunens norm för s.k.  
försörjningsstöd 
Försörjningsstödet beräknas enligt riks-
norm. De vanligaste hushållskostnader-
na har slagits ut på ett månadsgenom-
snitt och ingår i beloppet. Normens 
storlek beror på familjens sammansätt-
ning och ålder på ev. barn. Beloppen är 
framräknade efter pris-undersökning 
gjord av Konsumentverket.  

Vad ska försörjningsstödet räcka 
till? 

 Livsmedel 

 Kläder och skor 

 Fritid och rekreation 

 Hälsa och hygien 

 Förbrukningsvaror 

 Tidningar, TV, telefon 
 
Utöver nämnda utgifter kan  
försörjningsstöd beviljas till: 

 Bostadskostnad 

 Hushållsel 

 Hemförsäkring 

 Fackföreningsavgift 

 Arbetsresor 

 Läkarvård, medicin 

 Akut tandvård 

 Glasögon 
 
Bistånd kan även efter särskild 
individuell prövning utgå till annat. 
Till exempel: mer omfattande tand-

Planera din ekonomi 
Det är viktigt att du planerar din ekonomi 
och regelbundet lägger undan pengar, så 
att de räcker till de räkningar och utgifter 
som du har framför dig. 
 

Om normöverskott uppkommer flyttas det 
med som inkomst till nästa beräknings-
period. 
 
Socialtjänsten kan även ge hjälp och 
stöd i andra situationer, till exempel: 

 Om du eller någon närstående har  
problem med alkohol/droger. 

 Om du har frågor gällande barn och 
ungdomar. 

 Om du har frågor gällande umgänge 
mellan föräldrar och barn. 

 
DESSUTOM FINNS 
Familjestöd  tel: 0240-66 05 18
         0240-66 02 52 
Ungdomsmottagning tel: 0240-762 26 
Familjerådgivning  tel: 0243-66 03 59 
Konsumentrådgivare tel: 0240-66 02 01 

Försörjningsstöd per månad (sk riksnorm) 
 

Ensamstående 3 210 kr 
Gifta eller sammanboende 5 800 kr 
Barn 0 år 2 220 kr 
Barn 1-2 år 2 480 kr 
Barn 3 år 2 210 kr 
Barn 4-6 år 2 480 kr 
Barn 7-10 år 3 110 kr 
Barn 11-14 år 3 580 kr 
Barn 15-18 år 4 040 kr 
Studerande 19-20 år 4 070 kr 
 
Lägg till hushållskostnaderna efter antal hushållsmedlemmar 
1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers    6 pers     7 pers 
1 040 kr 1 150 kr 1 450 kr 1 640 kr 1 890 kr    2 140 kr 2 310 kr 


