
 

 
 
 
 
 

 

Information Försörjningsstöd  

För att kunna söka försörjningsstöd i Mariestad krävs att du är folkbokförd och vistas i 

Mariestads kommun.  

Hela ansökan ska vara fullständig ifylld och alla efterfrågade handlingar inkomma för att 

inte skickas tillbaka till er för komplettering.  

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. I ett 

hushåll är man försörjningsskyldiga för varandra. Vilken hjälp du kan få beror på din 

och din familjs ekonomi och situation. 

Försörjningsstöd beviljas inte retroaktivt. 

Storleken på försörjningsstödet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Det 

baserar sig på en riksnorm som beslutas av regeringen och är gemensam för alla 

kommuner. 

Försörjningsstödet ska täcka kostnader för: 

 Mat 

 Fritid 

 Personlig hygien 

 Kläder och skor 

 Dagstidning, telefon- och TV-avgift. 

Du kan även ansöka om kostnader för boende, el, hemförsäkring, bredband, arbetsresor 

samt fackförenings- och a-kasseavgift. 

Utöver detta kan du och din familj ansöka om ekonomiskt bistånd till bland annat 

läkarvård, medicin, glasögon och tandvård. 

Utlandsvistelse och semester kan påverka rätten till försörjningsstöd. Detta ska alltid 

meddelas till handläggare.   

Vem kan söka försörjningsstöd? 

Innan du ansöker om försörjningsstöd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar 

som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.  

 



 

Försörjningsstöd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda. Om du har 

pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din 

försörjning innan du kan få försörjningsstöd. Eventuellt normöverskott räknas som en 

inkomst vid kommande ansökan.  

Du har ett ansvar att planera din ekonomi och du måste själv aktivt arbeta för att bli 

självförsörjande. Ett krav är därför att du har kontakt med våra 

arbetsmarknadssekreterare och följer den uppgjorda planeringen mot självförsörjning.  

 

 

 Är du arbetslös ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen, vara aktivt 

arbetssökande och delta i åtgärder som anvisas arbetslösa.  

 Är du sjuk eller på annat sätt förhindrad att arbeta eller delta i annan 

sysselsättning ska du vara sjukskriven av läkare, ha ett aktuellt läkarintyg och 

ansöka om sjukpenning 

 Som studerande ska du ansöka om studiemedel från CSN och har då som regel 

inte rätt till försörjningsstöd. 

 

Överklaga 

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga. I din överklagan ska du skriva vilket 

beslut du överklagar och varför du tycker att beslutet ska ändras. Lämna din 

undertecknade överklagan till arbetsmarknadsförvaltningen inom tre veckor från det att 

du fått beslutet. Om förvaltningen inte tycker att de kan ändra beslutet lämnas ärendet 

vidare till Förvaltningsrätten i Jönköping.  

 

Jag bekräftar att jag tagit del av ovanstående information om försörjningsstöd. I 

samband med detta försäkrar du att uppgifterna du lämnar på ansökan är riktiga. Om du 

lämnar felaktiga uppgifter riskerar du att bli återbetalningsskyldig på den felaktig 

utbetald summan men även bli polisanmäld för bidragsbrott.  
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