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Detta ska du göra innan du söker ekonomiskt bistånd:

• Om du är gift/sambo/registrerad partner är du och din partner skyldiga 
att försörja varandra enligt lag. Om era gemensamma inkomster inte 
räcker för att försörja er ska ni söka tillsammans.

• Om du är arbetslös ska du aktivt söka alla sorters arbeten och vara an-
mäld på Arbetsförmedlingen, det vill säga vara aktivt arbetssökande. Du 
ska dessutom ha ansökt om A-kassa eller ALFA-kassa om du har möjlig-
het att få det.

•  Du ska kontakta kommunens arbetsmarknadsenhet för att göra en 
kartläggning av din utbildning, arbetslivserfarenhet och vilket stöd du 
behöver för att komma närmare ett arbete.

• Om du är sjuk och förhindrad att arbeta eller delta i annan sysselsättning 
ska du vara sjukskriven av läkare.

•  Om du är arbetslös och dina kunskaper i svenska förhindrar dig att 
arbeta ska du studera sfi (svenska för invandrare).

•  Om du studerar ska du ansöka om vuxenstudiestöd eller studielån hos 
CSN (Centrala Studiestödsnämnden).  Studerande har bara rätt till 
ekonomiskt bistånd i undantagsfall.

•  Du ska söka alla bidrag som du har möjlighet att få som till exempel 
bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning (maximalt antal 
dagar per månad ska tas ut) och underhållsstöd. Försäkringskassan kan 
ge mer information om hur du kan söka dessa bidrag, se deras hemsida: 
www.forsakringskassan.se

•  Om du har egna pengar på banken eller andra tillgångar som aktier,   
fonder, villa, sommarstuga, båt eller bil har du bara rätt till försörjnings-
stöd i undantagsfall.

•  Om du betalar avgift för barnomsorg eller hemtjänst ska du kontrollera 
att din avgift är satt utifrån de inkomster du har idag. Hör av dig till 
kommunens kontaktcenter om du behöver hjälp.

•  Om du har skulder ska du i första hand göra upp en avbetalningsplan 
med den du är skyldig pengar.                   

       

Observera att egna företagare oftast inte har rätt till försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
Alla som vistas i kommunen och som inte själva kan försörja sig 
har rätt att ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades   
tidigare för socialbidrag. Innan du ansöker måste du göra allt du 
kan för att klara din och din familjs försörjning själv.



• lön
• sjukpenning
• föräldrapenning
• sjuk- och aktivitetsersättning
• pension
• A-kassa/ALFA-kassa
• aktivitetsstöd
• bostadsbidrag
• barnbidrag och flerbarnstillägg
• underhållsstöd

• studiebidrag
• studiemedel
• skatteåterbäring
• tillgångar på banken
• insättningar på dina konton
• sparande i aktier, fonder, HSB m.m.
• swish
• bil, husvagn, MC
• fastighet

Vad ingår i ekonomiskt bistånd?
Regeringen fastställer varje år en riksnorm för landets samtliga 
kommuner för att kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbruknings-
varor med mera ska bedömas lika i hela landet. Det är ett standardbelopp 
som är samma oavsett var man bor.

Normbeloppen är olika beroende på om du är ensamstående, samman-
boende och om det finns barn i hushållet. 

Förutom riksnormen kan du få ersättning för boendekostnad,          
hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och med lemskap i fackförening och 
arbetslöshetskassa.

I vissa fall kan andra nödvändiga utgifter beviljas. Det kan t ex gälla 
kostnader för tandvård, läkarvård, medicinkostnad, glasögon, möbler, 
husgeråd m m.

Egna inkomster 
Från summan av riksnormen och dina godkända utgifter dras sedan dina 
egna inkomster och tillgångar. 

Här ser du exempel på inkomster och tillgångar.



Hur söker du ekonomiskt bistånd?
Du kontaktar kommunens kontaktcenter som ställer frågor om din 
situation och som även kan ge råd och information som kan vara till hjälp. 
Om du fortfarande har behov av ekonomiskt bistånd efter den information 
och rådgivning du får i telefonsamtalet kan du ansöka om ekonomiskt 
bistånd. Kontaktcenter skickar ut information om vilka papper du behöver 
lämna in. Du kan ansöka via vår e-tjänst. Mer information om e-tjänsten 
hittar du på kommunens hemsida. Om du saknar bank-id, inte är folk-
bokförd i Sollentuna eller har skyddade personuppgifter kan du ansöka via 
pappersblankett. Med ditt medgivande görs också vissa kontroller hos bland 
annat bilregister och bolagsregister. När du har lämnat in din ansökan och 
alla papper kommer du att få en besökstid eller ett beslut. Du registreras då i 
socialregistret. 

Överklagande
Om du inte uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd får du ett skrift-
ligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga. Överklagan lämnas till                  
socialkontoret inom 3 veckor. Om socialkontoret står fast vid sitt beslut 
skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten. 

Du har rätt att

• Ta med ett ombud
• Begära tolk
• Överklaga beslut som du är missnöjd med
• Ta del av innehållet i din akt

Kontaktcenter: 08-579 210 00
Hemsida: www.sollentuna.se


