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Konsekvensutredning – förslag till 

ändringar i allmänna råd om ekonomiskt 

bistånd 

 

Socialstyrelsen har arbetat fram förslag till ändringar i Socialstyrelsens  

allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd.  

Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgiv-

ning ska en myndighet innan den beslutar om föreskrifter eller allmänna råd ut-

reda dessas kostnadsmässiga och andra konsekvenser, i den omfattning som be-

hövs i det enskilda fallet samt dokumentera detta i en konsekvensutredning. Vad 

en sådan utredning ska innehålla framgår av förordningens 6, 7 och 8 §§. 

1. Bakgrund 

Av 4 kap. 1 § SoL framgår att socialnämnden ska bevilja ekonomiskt bistånd till 

den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt. Som komplement till lagstiftning och praxis har Socialstyrelsen tagit 

fram rekommendationer om hur socialnämnderna kan och bör bedöma samt be-

räkna ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om 

ekonomiskt bistånd beslutades den 22 januari 2013. De har därefter reviderats 

vid två tillfällen, dels senare samma år och dels 2017.  

Sedan 2013 har det skett förändringar i lagstiftningen och i praxis som påver-

kar de allmänna råden. Det har även skett vissa förändringar i samhället inom 

området. Socialstyrelsen har utifrån dessa förändringar sett ett behov av att se 

över de allmänna råden och komma med förslag till ändringar.  

2. Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill 

uppnå 

Socialstyrelsens föreslår ett antal ändringar i SOSFS 2013:1. Syftet med försla-

gen är att anpassa rekommendationerna utifrån de ändringar i lagstiftningen som 

har skett sedan SOSFS 2013:1 tillkom, men också att anpassa rekommendation-

erna efter den samhällsutveckling som har skett. Några förslag avser också att 

beskriva innehållet i rekommendationerna på ett tydligare sätt. Socialstyrelsen 
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förslår dessutom vissa redaktionella ändringar, t.ex. tas hänvisningarna till andra 

rekommendationer i rådet bort.  

I det följande redovisas dessa ändringsförslag. De ändringar som endast är av 

redaktionell karaktär redovisas inte.  

Socialstyrelsens rekommendationer 

Försörjningsstöd – skäliga kostnader för poster utanför riksnormen enligt 4 

kap. 3 § första stycket 2 socialtjänstlagen 

Byte till dyrare bostad 

Situationen på bostadsmarknaden har förändrats de senaste åren och i dagsläget 

råder det brist på bostäder i de flesta av landets kommuner. Det är framförallt 

svårt för grupper som är nya på bostadsmarknaden att tillgodose sina bostadsbe-

hov. Det gäller till exempel unga, studenter och nyanlända, personer med funkt-

ionsnedsättning, men även äldre personer som vill eller behöver byta bostad.1 

Av de nuvarande allmänna råden framgår att om den som får ekonomiskt bi-

stånd har ett önskemål om att flytta till ett dyrare boende, bör socialnämnden ge 

bistånd beräknat på den nya boendekostnaden under förutsättning att flyttningen 

är nödvändig för att den enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå. Det kan t.ex. 

gälla vid trångboddhet. Av råden framgår att för att ett hushåll inte ska anses 

trångbott bör det, utom för ensamstående utan barn, ha sovrum utöver vardags-

rum och kök eller kokvrå. Två barn bör kunna dela sovrum. Med beaktande av 

stigande ålder och personlig integritet, bör barn emellertid inte behöva dela sov-

rum. Vuxna som inte är sambor bör inte behöva dela sovrum.  

Den nuvarande bostadssituationen innebär att Socialstyrelsens definition av 

vad som är trångboddhet inte längre är relevant. Många hushåll kan inte räkna 

med att bo på ett sådant sätt att de inte räknas som trångbodda enligt definitionen 

i det allmänna rådet. Av domar från kammarrätterna2 framgår också att domsto-

larna många gånger gör en annan bedömning av vad som är att anse som trång-

boddhet än vad som framgår av de allmänna råden. Domstolarna beaktar andra 

faktorer än bara antal rum när de gör sin bedömning av om personer anses trång-

bodda eller inte. Det är därför rimligt att socialnämnderna gör en helhetsbedöm-

ning av situationen och inte bara beaktar antal rum när de prövar om personer 

anses trångbodda eller inte. Andra faktorer som kan påverka bedömningen är 

t.ex. bostadens storlek, hur den disponeras, den enskildes situation samt i vilket 

skede i livet som de enskilda befinner sig i (ung, gammal osv).  

Socialstyrelsens förslag är därför att definitionen av trångboddhet i SOSFS 

2013:1 tas bort. Det ska dock fortfarande framgå att nämnden bör ge bistånd be-

räknat på den nya boendekostnaden under förutsättning att flytten är nödvändig 

för att den enskilde ska uppnå skälig levnadsnivå och att det t.ex. kan gälla vid 

trångboddhet.  

                                                      

1 Se Boverkets bostadsenkät 2020, https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmark-

naden/bostadsmarknadsenkaten/ 
2 Se bl.a. Kammarrätten i Sundsvall 2014-03-27 (mål nr. 674-13), Kammarrätten i Göteborg 2014-04-22 (mål nr. 531-

14, 532-14), Kammarrätten i Göteborg 2016-05-20 (mål nr. 6231-15) och Kammarrätten i Göteborg 2020-04-03 (mål 

nr. 5985-19). 
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Livsföring i övrigt enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

Glasögon 

Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn 

och unga i kraft. Lagen innebär att en region ska lämna bidrag till kostnad för 

glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och 

som omfattas av regionens skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt 8 kap. 7 § 

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Detsamma gäller den som erbjuds hälso- 

och sjukvård med stöd av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsö-

kande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar 

som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 

Syftet med lagen är att möjliggöra en mer jämlik tillgång till glasögon och lin-

ser för barn och unga. Alla regioner gav tidigare bidrag till standardglasögon till 

barn i åldern 0–7 år med stöd av nuvarande 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen. 

Variationen var däremot stor vad gällde regionernas bidragsgivning till standard-

glasögon för barn och unga över 8 år.3 

Ändringsförslaget innebär att det i rekommendationen tydliggörs att det finns 

annan lagstiftning som kan ge enskilda rätt till bidrag till glasögon och linser 

samt att den enskilde i första hand ska ansöka om sådana bidrag. Kravet på att 

den enskilde i första hand ska ansöka om andra bidrag följer av lagstiftningen.4 

Hemutrustning  

Av det nuvarande allmänna rådet framgår att socialnämnden bör ge ekonomiskt 

bistånd till den hemutrustning som behövs för att ett hem ska fungera. I det all-

männa rådet anges också vad som avses med sådan hemutrustning och rådet in-

nehåller bl.a. en uppräkning av radio, tv, och dator med internetuppkoppling. 

Förslaget innebär att uppräkningen av dessa saker stryks och att allmänna rådet 

formuleras om till hemelektronik som är nödvändig för att den enskilde ska 

kunna kommunicera och ta del av information. Syftet med detta är att anpassa 

rådet till samhällsutvecklingen. Numera behöver inte alla hushåll radio och TV 

då detta t.ex. kan ersättas med en smarttelefon eller en surfplatta. Det viktiga är 

istället att det framgår vilka behov som ska tillgodoses med hemutrustningen. 

Genom att inte längre innehålla en definition av vilka produkter som bör ingå i 

hemutrustningen anpassas rådet också till en framtida teknikutveckling.  

Förslaget innebär även att rekommendationen om att nämnden vid sin bedöm-

ning av behovet av dator med internetuppkoppling särskilt bör ta hänsyn till be-

hoven hos barn och ungdomar som går i skolan stryks. Högsta förvaltningsdom-

stolen har i HFD 2017 ref. 23 bedömt att det numera som regel finns ett klart 

behov av att ha tillgång till internet i hemmet för att effektivt kunna ta del i sam-

hällsutvecklingen. Domstolen anser därför att för att utrymmet bör vara synnerli-

gen begränsat för att anse att en enskild är tillförsäkrad en skälig levnadsnivå 

utan tillgång till internet i hemmet. Det finns därför inte längre någon anledning 

att särskilt peka ut barn och unga som går i skolan. Ändringen innebär alltså inte 

att socialnämnden inte kan ta hänsyn till att barn och unga som går i skolan kan 

ha ett behov av dator med internetuppkoppling. 

                                                      

3 Se prop. 2015/16:71 s. 9-10.  
4 Se 4 kap. 1 § SoL och prop. 2000/01:80 s. 93-94. 
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Förslaget innebär dessutom att rekommendationen om Hemutrustning vid bo-

sättning tas bort. Syftet är att beskriva innehållet i rekommendationerna på ett 

tydligare sätt. Att rekommendationen tas bort innebär att det blir tydligare när 

socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till hemutrustning. Som rekommen-

dationen är utformad nu kan det tolkas som att myndigheten begränsar kommu-

nens möjlighet att ge bistånd. Detta är dock inte syftet med rekommendationen. 

Av lagstiftningen framgår att den enskilde har rätt till ekonomiskt bistånd för att 

uppnå en skälig levnadsnivå om behovet inte kan tillgodoses på ett annat sätt.  

Det innebär att den enskilde har rätt till ekonomiskt bistånd för hemutrustning 

om sådan behövs för att uppnå en skälig levnadsnivå oavsett vad som har föran-

lett behovet. Kravet på att behovet inte ska kunna tillgodoses på annat sätt gäller 

också oavsett vad som föranlett behovet.  

En formuleringsändring görs också i första strecksatsen rekommendationen 

om Underhåll, reparation eller komplettering. Justeringen avser inte att ändra 

innehållet utan är endast till för att tydliggöra rekommendationen.    

Begravning 

Socialstyrelsen föreslår att de skrivningar som följer av praxis tas bort. Detta för 

att tydliggöra vad som är myndighetens rekommendationer.  

Skulder 

Förslaget innebär att rekommendationen om hur socialnämnden ska bedöma 

skulder vid en ansökan om ekonomiskt bistånd får en annan formulering. Syftet 

med Socialstyrelsens förslag till ändring i de allmänna råden är att beskriva inne-

hållet i rekommendationen på ett tydligare sätt, inte att rekommendationen ska 

ha en annan inriktning.  

Bistånd till skulder ska enligt rättspraxis beviljas restriktivt (jfr RÅ 1992 ref. 

16 mfl.). Det är därför nödvändigt att vara uppmärksam på vilken typ av skuld 

det är fråga om, hur den uppkommit och relationen mellan borgenären och gäl-

denären. I förslaget till allmänna råd förtydligas att det finns två olika situationer 

som kan innebära att den enskilde ska beviljas bistånd till en skuld. I de nuva-

rande allmänna råden uttrycks inte detta på ett lika tydligt sätt. Det förtydligas 

även att när det gäller de situationer när det bedöms att den enskilde skulle ha 

beviljats bistånd när kostnaden uppstod, så krävs också godtagbara skäl för att 

den enskilde inte gjorde en ansökan vid tillfället kostnaden uppstod. Detta följer 

även av kammarrättsavgöranden.5 

Behovet kan tillgodoses på annat sätt enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

Genom arbete 

Den 1 juli 2016 trädde en ny bestämmelse i kraft i 4 kap. 1 § SoL. Bestämmelsen 

är ett förtydligande av det i lagen redan befintliga kravet på den enskilde att i 

första hand själv tillgodose sina behov. Bestämmelsen innebär att den som inte 

kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller 

hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den 

enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmark-

nadens förfogande. 

                                                      

5 Se bl.a. Kammarrätten i Göteborg mål nr 5674-07 (2008-03-03),  6540-14 (2015-03-27) och 5144-16 (2017-06-27).  
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I och med att det numera är reglerat i lag att den enskilde ska stå till arbets-

marknadens förfogande så tar Socialstyrelsen bort rekommendationen om det-

samma.  

Genom egna tillgångar – Andra realiserbara tillgångar 

Av det nuvarande allmänna rådet framgår att möjligheten att realisera andra till-

gångar bör påverka socialnämndens bedömning av rätten till bistånd. Sådana ka-

pitalvaror som vanligtvis finns i ett hem, tex. TV, DVD, musikanläggning och 

dator, bör dock i regel inte påverka rätten till bistånd. Förslaget innebär att denna 

uppräkning av varor stryks. Syftet med detta är att anpassa rådet till samhällsut-

vecklingen eftersom de kapitalvaror, och då särskilt teknikprodukter, som är 

vanliga i ett hushåll ändras med tiden. Genom att inte längre innehålla en upp-

räkning av vilka kapitalvaror som vanligtvis finns i ett hem så anpassas rådet 

också till en framtida teknikutveckling. 

Genom andra personers inkomster och tillgångar – Bistånd till barn och skol-

ungdomar 

Den 1 januari 2013 ändrades bestämmelsen i 5 kap. 11 § SoL som handlar om 

socialnämndens ansvar för brottsoffer. Ändringen innebar att uttrycket ”närstå-

ende vuxna” ersattes av enbart ”närstående”. Socialnämnden ska således särskilt 

beakta att ett barn är ett offer för brott när hen har bevittnat våld eller andra över-

grepp av eller mot närstående, där ”närstående” numera även inkluderar syskon 

och andra närstående som inte är vuxna.  

Rekommendationen behöver anpassas till den ändring i lagen som gjordes 

2013. Det innebär att rekommendationen ändras på samma sätt som skett i 5 kap. 

11 § fjärde stycket SoL, dvs. att begreppet ”närstående vuxna” ändras till endast 

”närstående”.  

Barns och skolungdomars inkomster enligt 4 kap. 1 a § socialtjänstlagen 

Barns och skolungdomars inkomster av arbete 

Av 4 kap. 1 a § SoL framgår att vissa av de inkomster som hemmavarande barn 

och skolungdomar har inte ska beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd. 

Med hemmavarande barn och skolungdomar avses i detta fall barn och skolung-

domar som bor i det hushåll för vilket bistånd beräknas för men även t.ex. barn 

och ungdomar som på grund av gymnasiestudier inackorderats på annan ort.6  

Förslaget innebär att ”hemmavarande” läggs till i rekommendationen. Genom 

detta tillägg förtydligas att rekommendationen avser samma kategori barn och 

skolungdomar som avses i 4 kap. 1 a § SoL.   

3. Alternativa lösningar och effekter om ingen reglering 

kommer till stånd 

Socialstyrelsen bedömer att det inte finns några andra alternativ än att göra de 

ändringar som föreslås i SOSFS 2013:1. De rekommendationer som Socialsty-

                                                      

6 Prop. 2012/13:94 s. 11.  



 

 

 

SOCIALSTYRELSEN 2020-11-24   

 

6 
 

relsen tar fram behöver vara anpassade efter den lagstiftning som gäller på områ-

det samt anpassade efter hur samhället ser ut. Detta för att de ska vara relevanta 

och möjliga att tillämpa för socialnämnderna.  

Socialstyrelsens bedömning är att socialtjänstens behov av stöd bäst uppnås 

genom allmänna råd och en handbok. Som komplement till allmänna råden kom-

mer en reviderad handbok att publiceras.  

4. Berörda av regleringen 

De allmänna rådens tillämpningsområde är socialnämndernas handläggning av 

ärenden som rör ekonomiskt bistånd.  

Berörda av de allmänna råden är socialnämnderna som har det ytterst ansva-

ret. Beslut om ekonomiskt bistånd fattas ofta av handläggare på delegation av 

nämnden. Denna personal liksom den personal som arbetar med övergripande 

planering, ledning av verksamheten berörs således också. Rekommendationerna 

berör även de enskilda som ansöker om ekonomiskt bistånd. 

5. Barnkonsekvensanalys 

De allmänna råden berör enskilda som ansöker om ekonomiskt bistånd eftersom 

de innehåller rekommendationer om hur socialnämnderna kan och bör bedöma 

sådana ansökningar. Det innebär att även barn vars föräldrar ansöker om ekono-

miskt bistånd berörs.    

Antalet barn i biståndshushåll under 2019 var strax över 133 000, och har 

minskat med strax över 4 procent sedan 2018. Antalet barn i hushåll med långva-

rigt bistånd under 2019 ökade med nära 1 300 från dryga 50 000 år 2018. Det to-

tala antalet barn i hushåll med långvarigt bistånd har dock varit relativt konstant 

de senaste åren.7 

Av artikel 27 i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen 

framgår att barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, 

psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.  

Om definitionen av trångboddhet i rekommendationen om byte till dyrare bo-

stad stryks innebär det att även andra faktorer än antalet rum i boendet kommer 

att påverka bedömningen av om en familj anses trångbodd eller inte. Socialsty-

relsen bedömer att en sådan konsekvens inte kommer att ha en negativ inverkan 

på barns rätt till en god utveckling. Riksrevisionen har i en granskning kommit 

fram till att trångboddhet beräknat på ett visst antal rum och som inte är att anses 

som extrem8, inte påverkar barns hälsa och skolresultat negativt.9 När social-

nämnden gör sin bedömning ska de dessutom alltid i första hand beakta vad som 

bedöms vara barnets bästa.10     

                                                      

7 Statistik om ekonomiskt bistånd 2019, 2020-06-18 Art.nr: 2020-6-6808. 
8 Granskningen är gjord utifrån norm 3 som innebär att alla i hushållet ska ha ett eget sovrum förutom makar som kan 

dela. Bostaden ska även ha ett kök och ett vardagsrum. Granskningen har även tagit hänsyn till ett mer restriktivt mått 

på trångboddhet, dock inte till s.k. extrem trångboddhet.  
9 Se Trångboddhet – konsekvenser för hälsa och skolresultat, Granskningsrapport från Riksrevisionen, RIR 2019:9.  
10 Se artikel 3 barnkonventionen 



 

 

 

SOCIALSTYRELSEN 2020-11-24   

 

7 
 

Avseende hemutrustning innebär förslaget att rekommendationen om att 

nämnden vid sin bedömning av behovet av dator med internetuppkoppling sär-

skilt bör ta hänsyn till behoven hos barn och ungdomar som går i skolan stryks. 

Detta görs för att anpassa rekommendationen till HFD 2017 ref 23, där det fram-

kommer att i princip alla behöver internet i hemmet för att vara tillförsäkrad en 

skälig levnadsnivå. Det finns därför inte längre någon anledning att särskilt peka 

ut barn och unga som går i skolan. Socialstyrelsen bedömer därför att förslaget 

inte kommer att ha en negativ inverkan på barns rätt till en god utveckling. När 

socialnämnden gör sin bedömning ska de dessutom alltid i första hand beakta 

vad som bedöms vara barnets bästa.11   

Även vad gäller övriga förslag bedömer Socialstyrelsen att de inte medför 

några konsekvenser för barn.     

6. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

Drygt 202 000 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2019 vilket 

motsvarar ungefär vart tjugonde hushåll i Sverige. Under 2019 betalade kommu-

nerna ut 11,6 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd.12 

Förslagen avser allmänna råd och socialnämndens ansvar och skyldigheter följer 

redan av lag och eller förordning. Som framgår ovan är syftet med förslagen att 

anpassa rekommendationerna utifrån de ändringar i lagstiftningen som har skett, 

men också att anpassa rekommendationerna efter samhällsutvecklingen och 

praxis. Att rekommendationerna blir mer tydliga samt uppdaterade gör att det 

blir enklare för socialnämnderna att tillämpa dem. Detta kan i sin tur bidra till en 

ökad rättssäkerhet när socialnämnderna gör sina bedömningar av enskildas rätt 

till ekonomiskt bistånd.  

   

7. Bedömning av om regleringen överensstämmer med el-

ler går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges an-

slutning till Europeiska unionen 

För socialtjänsten innebär EU-rättens likabehandlingsprincip13 att en EU/EES-

medborgare eller familjemedlem som bedömts ha uppehållsrätt i Sverige har rätt 

till bistånd på samma villkor som svenska medborgare. Principen om likabe-

handling innebär också att socialtjänsten kan ställa samma krav på biståndssö-

kande EU/EES-medborgare som på svenska medborgare. Socialstyrelsens all-

männa råd bedöms inte innebära någon inskränkning i denna princip. Förslagen 

bedöms därför överensstämma med de skyldigheter som följer av Sveriges an-

slutning till den Europeiska unionen.  

                                                      

11 Se artikel 3 barnkonventionen 
12 Statistik om ekonomiskt bistånd 2019, 2020-06-18 Art.nr: 2020-6-6808. 
13 Se  artikel 24 i direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och 

uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (frirörlighetsdirektivet). 
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8. Kostnader och intäkter för kommuner och landsting 

Socialstyrelsens bedömning är att förslagen inte kommer att leda till ökade kost-

nader för kommunerna på lång sikt. I ett inledningsskede kan ändringarna inne-

bära vissa begränsade administrativa kostnader. Enligt Socialstyrelsens allmänna 

råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska den 

som bedriver socialtjänst, för varje aktivitet utarbeta och fastställa de rutiner som 

behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.14 Förslagen kan därför leda till att 

verksamheterna ser över och eventuellt reviderar sina rutiner. Sannolikt kommer 

verksamhetschef eller liknande behöva informera om ändringarna i de allmänna 

råden. Detta arbete kan leda till en viss kostnad för kommunerna. Socialstyrelsen 

uppskattar tidsåtgången för verksamhetens arbete till 4 timmar.  

Lönekostnaden för chef inom socialt arbete enligt SCB:s lönedatabas är 56 

800 kr och med sociala avgifter om 84 % enligt Tillväxtverket15 blir månads-

kostnaden 104 512 kr. Det innebär en timkostnad om 653 kr. För det fall en 

verksamhetschef utför arbetet kommer det att innebära en kostnad om 2 612 kr 

för verksamheten.   

Lönekostnaden för en socialsekreterare i offentlig verksamhet är 34 100 kr 

och med sociala avgifter om 84%  blir månadskostnaden 62 744 kr. Det innebär 

en timkostnad om 392 kr. För det fall en socialsekreterare utför arbetet kommer 

det att innebära en kostnad om 1 568 kr för verksamheten.    

I det följande redovisas Socialstyrelsens bedömning för varje rekommendat-

ion. 

Försörjningsstöd – skäliga kostnader för poster utanför riksnormen enligt 4 

kap. 3 § första stycket 2 socialtjänstlagen 

Byte till dyrare bostad 

Syftet med att definitionen av trångboddhet tas bort är att anpassa rekommendat-

ionen efter samhällsutvecklingen samt det som följer av kammarrättsavgöran-

den. Socialstyrelsen bedömer därför inte att ändringen innebär några ekonomiska 

konsekvenser för socialnämnden.   

Livsföring i övrigt enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

Glasögon 

Eftersom förslaget innebär en anpassning till lagstiftningen om bidrag för glasö-

gon till vissa barn och unga bedömer Socialstyrelsen att ändringen i rekommen-

dationen inte innebär några ekonomiska konsekvenser för socialnämnden. Kra-

vet på att den enskilde i första hand ska ansöka om andra bidrag följer redan av 

lagstiftningen.  

Hemutrustning  

Syftet med ändringen är att anpassa rådet till samhällsutvecklingen. Ändringen 

innebär även anpassning till vad som numera följer av avgörande från HFD16 

                                                      

14 Se 4 kap. 4 § SOSFS 2011:9. 
15 Schablonvärde om 84 % inkluderar semesterersättning, arbetsgivaravgifter samt en overheadkostnad. Ekonomiska 

effekter av nya regler; Tillväxtverket 2017. 
16 Se HFD 2017 ref. 23 
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vad gäller behovet av att ha tillgång till internet i hemmet. Socialstyrelsen bedö-

mer därför inte att ändringen innebär några ekonomiska konsekvenser för social-

nämnden.   

 

Begravning 

Syftet med ändringen är att tydliggöra vad som är myndighetens rekommendat-

ioner. Socialstyrelsen bedömer därför inte att ändringen innebär några ekono-

miska konsekvenser för socialnämnden.   

Skulder 

Syftet med Socialstyrelsens förslag till ändring i de allmänna råden är att besk-

riva innehållet i rekommendationen på ett tydligare sätt samt anpassa rekommen-

dationen till vad som följer av kammarrättsavgöranden. Socialstyrelsen bedömer 

därför inte att ändringen innebär några ekonomiska konsekvenser för social-

nämnden.   

Behovet kan tillgodoses på annat sätt enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

Genom arbete 

Socialstyrelsen har bedömt att rekommendationen kan tas bort eftersom det nu-

mera finns en motsvarande bestämmelse i 4 kap. 1 § SoL. Ändringen bedöms 

därför inte få några ekonomiska konsekvenser för socialnämnden. 

Genom egna tillgångar – Andra realiserbara tillgångar 

Syftet med ändringen är att anpassa rekommendationen till samhällsutvecklingen 

genom att göra den teknikneutral. Socialstyrelsen bedömer att ändringen inte in-

nebär några ekonomiska konsekvenser för socialnämnden. 

Genom andra personers inkomster och tillgångar – Bistånd till barn och skol-

ungdomar 

Eftersom förslaget innebär att rekommendationen anpassas till den ändring som 

har gjorts i 5 kap. 11 § SoL bedömer Socialstyrelsen att ändringen i rekommen-

dationen inte innebär några ekonomiska konsekvenser för socialnämnden. 

Barns och skolungdomars inkomster enligt 4 kap. 1 a § socialtjänstlagen 

Barns och skolungdomars inkomster av arbete 

Eftersom förslaget endast innebär ett förtydligande av vad som följer av 4 kap. 1 

a § SoL bedömer Socialstyrelsen att ändringen i rekommendationen inte innebär 

några ekonomiska konsekvenser för socialnämnden.     
 

9. Effekter för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 

De föreslagna rekommendationerna avser socialnämndens arbete och kommer 

inte att få några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkur-

rensförmåga eller villkor i övrigt.  
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10. Ikraftträdande, övergångsbestämmelser och 

informationsinsatser  

Socialstyrelsen planerar att fatta beslut om rekommendationerna under våren 

2021. I anslutning till att de allmänna råden publiceras kommer Socialstyrelsen 

att publicera en uppdaterad handbok om ekonomiskt bistånd. Information om de 

reviderade allmänna råden och handboken kommer att publiceras på webbplat-

sen och i nyhetsbrev.      

11. Kontaktperson 

Petra Bergendahl 

petra.bergendahl@socialstyrelsen.se 

Telefon: 075-247 32 78 
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