
 
 

Riktlinje för Ekonomiskt Bistånd enligt Socialtjänstlagen        4 kap 1 § (2011:453) 
 
 
 

SALA KOMMUN Vård och omsorg 
Telefonnummer: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala 

 

 

 

Riktlinje fö r Ekönömiskt Bistå nd enligt Söciåltjå nstlågen        
4 kåp 1 § (2011:453) 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2022 
 

 

 

 

 



OBLIGATORISKA UPPGIFTER (METADATA)  

I samtliga styrdokument ska finnas uppgift om: 

 Vilken instans som har fastställt dokumentet  

 När dokumentet har fastställts, datum enligt ISO 8610 (åååå-mm-dd), fylls i av sekreterare/registrator efter beslut. 

 Diarienummer, fås av registrator 

 Dokumentansvarig, titel 

 Vilka dokumentet gäller för  

 Klassificering enligt dokumenthanteringsplan, fås av registrator 

 När översyn av dokumentet bör göras 

 Var dokumentet ska publiceras 

 Vilket/ vilka dokument som eventuellt ersätts 

 Relation, om t ex Policy efterföljs av riktlinje 

 Författningssamling, nummer fås av registrator, om det är aktuellt 

 
Dokumentansvarig har det yttersta ansvaret för dokumentet. Dokumentansvarig ansvarar för styrdokumentets kommunicering.  
I ansvaret ingår även att hålla dokumentet aktuellt genom att löpande se till att uppföljning och revision sker enligt anvisning i 
dokumentet eller om behov uppstår.   

Revidering/översyn av styrdokument bör göras oavsett om dokumentet gäller till vidare. Lämplig tid är i samband med 
budgetprocess och/eller i början av mandatperiod. 

 

Metadata om dokumentet 

Dokumentnamn 

Ekonomiskt Bistånd enligt Socialtjänstlagen        
4 kap 1 § (2011:453) 

Dokumenttyp 

Riktlinje 

Omfattar 

Vård och omsorg 

Beslutsinstans 

Vård- och 
Omsorgsnämnd 

Dokumentansvarig 

Enhetschef 

Publicering 

Ledningssystem 

 

Beslutad/datum 

      

Översyn bör göras 

2022-11-01 

Klassificering 

1.3.1. 

Diarienummer 

2021/92 

Relation 

[Relation] 

Ersätter 

[Ersätter] 

Författningssamling 

 

 



4 
 

INNEHÅLL  

OBLIGATORISKA UPPGIFTER (METADATA) ....................................................................................................................... 3 

1 INLEDNING .................................................................................................................................................................... 7 
1.1 Kompletterande kunskapsstöd ...................................................................................................................................................... 7 
1.1.2 Socialstyrelsens handböcker ............................................................................................................................................................... 7 
1.1.3 Socialstyrelsens vägledningar och övrigt kunskapsstöd ...................................................................................................................... 8 
1.1.4 Socialstyrelsens meddelandeblad ....................................................................................................................................................... 8 
1.1.5 Teman på kunskapsguiden.se ............................................................................................................................................................. 8 
1.1.5 Aktuell information hos andra myndigheter ....................................................................................................................................... 9 
1.1.6 Övrigt ................................................................................................................................................................................................ 10 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED EKONOMISKT BISTÅND .............................................................................. 11 
2.1 Socialtjänstens uppgift – två uppdrag .................................................................................................................................................. 11 
2.2 Vägledande principer ........................................................................................................................................................................... 11 
2.3 God kvalitet .......................................................................................................................................................................................... 11 
2.4 Samverkan ........................................................................................................................................................................................... 12 

3 EKONOMISKT BISTÅND ............................................................................................................................................... 13 
3.1 Försörjningsstöd .................................................................................................................................................................................. 13 
3.2 Viktiga utgångspunkter vid biståndsbedömning .................................................................................................................................. 13 

4 VIKTIGA PERSPEKTIV ................................................................................................................................................... 14 
4.1  Rättigheter för barn som berörs av ekonomiskt bistånd ..................................................................................................................... 14 
4.2 Att avgöra vad som är barnets bästa ................................................................................................................................................... 14 
4.3 Att dokumentera vad som är barnets bästa ......................................................................................................................................... 15 

5. JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV ..................................................................................................................................... 17 

6. KOMMUNENS ANSVAR .............................................................................................................................................. 18 
6.1 Bistånd i akut nödsituation .................................................................................................................................................................. 18 
6.2 Gränsdragning mot annan lagstiftning och huvudman ........................................................................................................................ 18 
6.2.1 Utländska medborgare som inte omfattas av Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) ........................................................... 18 
6.2.2 Asylsökande och andra som omfattas av LMA .................................................................................................................................. 19 
6.2.3 Ensamkommande barn ..................................................................................................................................................................... 19 
6.2.4 Personer som deltar i statligt etableringsprogram ............................................................................................................................ 19 
6.2.5 Nordiska medborgare ....................................................................................................................................................................... 19 
6.2.6 EU/EES-medborgare.......................................................................................................................................................................... 19 
6.2.7 Pensionärer som är 65 år eller äldre ................................................................................................................................................. 20 
6.2.8 Gränsen mot hälso- och sjukvård ...................................................................................................................................................... 20 
6.2.9 Gränsen mot kriminalvård ................................................................................................................................................................ 20 
6.3 Ansvarsfördelningen mellan kommunerna .......................................................................................................................................... 20 
6.3.1 Bosättningskommunens ansvar ........................................................................................................................................................ 20 
6.3.2 Vistelsekommunens ansvar............................................................................................................................................................... 21 
6.3.3 Akuta situationer .............................................................................................................................................................................. 21 
6.3.4 Folkbokföringskommunens ansvar ................................................................................................................................................... 21 
6.3.5 Personer som saknar stadigvarande bostad ..................................................................................................................................... 21 
6.3.6 Placeringskommunens sammanhållna ansvar................................................................................................................................... 21 
6.3.7 När den enskilde byter bostadsort .................................................................................................................................................... 21 
6.3.8 Personer som är bosatta i Sverige men vistas utomlands ................................................................................................................. 22 
6.4 Kommunens ansvar vid våldsutsatthet ................................................................................................................................................ 22 
6.4.1 Att uppmärksamma utsatthet för våld .............................................................................................................................................. 22 
6.4.2 Ekonomiskt våld ................................................................................................................................................................................ 22 



6.4.3 Behov av ekonomiskt bistånd i samband med utsatthet för våld ..................................................................................................... 23 
6.4.4 Ansvarsfördelningen mellan kommuner för personer som utsätts för våld eller andra övergrepp .................................................. 23 

7. FÖREBYGGANDE ARBETE INOM EKONOMISKT BISTÅND ........................................................................................... 24 
7.1 Ge stöd och aktivt agera på indikationer ............................................................................................................................................. 24 
7.2 Förebygga långvarigt biståndsmottagande .......................................................................................................................................... 24 
7.3 Stöd vid arbetslöshet ........................................................................................................................................................................... 25 
7.3.1 Samverkan med Arbetsförmedlingen ............................................................................................................................................... 25 
7.3.2 Kommunala arbetsmarknadsinsatser ................................................................................................................................................ 25 
7.3.3 Stöd till föräldralediga med ekonomiskt bistånd............................................................................................................................... 26 
7.3.4 Utbildning som en väg till arbete och egen försörjning..................................................................................................................... 26 
7.4 Stöd vid nedsatt arbetsförmåga av sociala skäl.................................................................................................................................... 26 
7.5 Stöd vid nedsatt arbetsförmåga vid ohälsa .......................................................................................................................................... 27 
7.5.1 Medicinskt intyg eller läkarutlåtande ................................................................................................................................................ 27 
7.5.2 Säkerställa hyresinbetalningar .......................................................................................................................................................... 28 
7.5.3 Stöd vid hot om avhysning ................................................................................................................................................................ 28 

8. UTREDA MED FOKUS PÅ SJÄLVFÖRSÖRJNING ........................................................................................................... 29 
8.1 Förhållningssätt påverkar förändringsprocessen ................................................................................................................................. 29 
8.2.1 Utreda behovet av stöd och insatser för självförsörjning.................................................................................................................. 29 
8.2.2 Jämställdhetsperspektiv i utredningen ............................................................................................................................................. 30 
8.2.3 Upprätta en planering ....................................................................................................................................................................... 30 
8.2.4 Samverka .......................................................................................................................................................................................... 30 
8.2.5 Följa upp ........................................................................................................................................................................................... 30 

9. ÄRENDEHANDLÄGGNING ........................................................................................................................................... 31 
9.1 Service och tillgänglighet ..................................................................................................................................................................... 31 
9.2 Beakta sekretessen .............................................................................................................................................................................. 31 
9.3 Handläggningsprocessen vid ansökan om ekonomiskt bistånd ........................................................................................................... 31 
9.4 Aktualisering ........................................................................................................................................................................................ 31 
9.4.1 Ansökan ............................................................................................................................................................................................ 32 
9.4.2 Information till enskilda .................................................................................................................................................................... 32 

9.6 UTREDA .................................................................................................................................................................... 33 
9.6.1 Inleda utredning ................................................................................................................................................................................ 33 
9.6.2 Utredningens innehåll och omfattning ............................................................................................................................................. 33 
9.6.3 Underlag för beslut ........................................................................................................................................................................... 33 
9.6.3.1 Socialtjänstens möjligheter att hämta in uppgifter ........................................................................................................................ 34 
9.6.3.2 Hembesök som ett led i utredningen ............................................................................................................................................. 34 
9.7 Kommunicera inkommande information ............................................................................................................................................. 35 
9.8 Besluta ................................................................................................................................................................................................. 35 
9.8.1 Information som lämnas kan vara ett överklagbart beslut ............................................................................................................... 35 
9.8.2 Underrättelse om beslut ................................................................................................................................................................... 35 
9.8.3 Utbetalning ....................................................................................................................................................................................... 35 
9.9 Handlägga överklagan .......................................................................................................................................................................... 36 
9.10 Dokumentera ..................................................................................................................................................................................... 36 
9.11 Dokumenthanteringsplan .................................................................................................................................................................. 37 
9.11.1 Att Spara ......................................................................................................................................................................................... 37 
9.11.2 Att kasta .......................................................................................................................................................................................... 37 
9.11.3 Gallring och arkivering efter 5 år ..................................................................................................................................................... 37 
9.11.4 Handlingar som ska sparas i akten .................................................................................................................................................. 37 

10. FÖRSÖRJNINGSSTÖD................................................................................................................................................ 42 
10.1 Riksnormen ........................................................................................................................................................................................ 42 
10.2 Uppdelning av riksnormen i dagsbelopp ............................................................................................................................................ 42 
10.2.1 Utgifter som tillgodoses inom riksnormen ...................................................................................................................................... 42 
10.2.2 Medlemmar i hushållet ................................................................................................................................................................... 43 



6 
 

10.3. Boendekostnad ................................................................................................................................................................................. 43 
10.3.1Bistånd till unga vuxna för eget boende .......................................................................................................................................... 43 
10.4 Hushållsel ........................................................................................................................................................................................... 43 
10.5 Arbetsresor ........................................................................................................................................................................................ 44 
10.6 Hemförsäkring ................................................................................................................................................................................... 44 
10.7 Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa .......................................................................................................................... 44 
10.8 Beräkning av försörjningsstöd ............................................................................................................................................................ 45 
10.8.1 Jobbstimulansen – särskild beräkningsregel ................................................................................................................................... 45 
10.8.2 Inkomstperiod och beräkningsperiod ............................................................................................................................................. 45 
10.8.3 Tidigare inkomster över försörjningsstödsnivå ............................................................................................................................... 45 

11. LIVSFÖRING I ÖVRIGT ............................................................................................................................................... 46 
11.1 Hälso- och sjukvård ............................................................................................................................................................................ 46 
11.2 Tandvård ............................................................................................................................................................................................ 47 
11.3 Glasögon ............................................................................................................................................................................................ 47 
11.4 Hemutrustning ................................................................................................................................................................................... 48 
11.5 Flyttkostnader .................................................................................................................................................................................... 48 
11.6 Spädbarnsutrustning .......................................................................................................................................................................... 49 
11.7 Umgängesresor .................................................................................................................................................................................. 49 
11.8 Avgifter för kommunal service, ansöknings- och förmedlingsavgifter ............................................................................................... 49 
11.9 Rekreation .......................................................................................................................................................................................... 50 
11.10 Begravning ....................................................................................................................................................................................... 50 
11.10.1 Ansvar för gravsättning ................................................................................................................................................................. 50 
11.10.2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader .............................................................................................................................. 50 
11.11 Skulder ............................................................................................................................................................................................. 50 
11.12 Internetuppkoppling ........................................................................................................................................................................ 51 

12. PRÖVNING AV RÄTTEN TILL BISTÅND ...................................................................................................................... 52 
12.1 Aspekter vid prövningen .................................................................................................................................................................... 52 
12.2 Kravet att arbeta eller på annat sätt stå till arbetsmarknadens förfogande ...................................................................................... 53 
12.2.2 Att vara aktivt arbetssökande ......................................................................................................................................................... 53 
12.2.3 Att godta anvisat lämpligt arbete .................................................................................................................................................... 54 
12.2.4 När finns det godtagbara skäl för att tillfälligt inte delta i aktivitet eller söka arbete? ................................................................... 55 
12.2.5 Kontroller med Arbetsförmedlingen ............................................................................................................................................... 55 
12.2.6 Om den enskilde inte kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande .......................................................................................... 56 
12.2.7 Personer som inte kan arbeta ......................................................................................................................................................... 56 
12.3 Prövning om behovet kan tillgodoses på annat sätt .......................................................................................................................... 56 
12.4 Genom egna inkomster ...................................................................................................................................................................... 56 
12.4.1 Inkomster som i sin helhet reducerar rätten till bistånd ................................................................................................................. 57 

BILAGA ........................................................................................................................................................................... 58 
Högsta godtagbara boendekostnad 2021 .................................................................................................................................................. 58 
Begravningskostnader ............................................................................................................................................................................... 58 
Glasögon .................................................................................................................................................................................................... 58 
Spädbarnsutrustning .................................................................................................................................................................................. 59 
Hemutrustning ........................................................................................................................................................................................... 59 
Begränsad hemutrustning .......................................................................................................................................................................... 59 
Hel hemutrustning ..................................................................................................................................................................................... 59 
Julklappar ................................................................................................................................................................................................... 59 
Sommarpeng.............................................................................................................................................................................................. 59 
Flyttkostnader ............................................................................................................................................................................................ 60 

 



1 INLEDNING  

Utgångspunkten för Sala kommuns arbete med ekonomiskt bistånd är tron på individens:  

• förmågå till utveckling 

• ånsvår över sin livssituåtiön öch 

• viljå ått levå ett självständigt öch friskt liv 

Socialtjänstens möten med enskilda som söker ekonomiskt bistånd ska genomsyras av denna 

utgångspunkt. Relationen mellan den enskildes rättigheter i samhället och den enskildes 

skyldigheter gentemot samhället ska tydliggöras och stärkas.  

Rätten till bistånd regleras av socialtjänstlagen (SoL), förordningar och rättspraxis.  

I 1 kap. 1§ SoL står följande: "Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 

främjå” människörnås: 

• ekönömiskå öch söciålå trygghet 

• jämlikhet i levnådsvillkör 

• åktivå deltågånde i såmhällslivet 

Socialtjänsten ska under försyn till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas 

på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 

respekt för människans självbestämmande och integritet. 

Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggarna i arbetet med en rättssäker utredning 

och behovsbedömning. Dessa riktlinjer utgår från de specifika kommunala förutsättningarna och 

anger vad som är rimligt utifrån vad en låginkomsttagare i Sala kommun har råd med. Riktlinjerna 

är politiskt fastslagna och uttrycker på så vis den politiska visionen för kommunens service till 

medborgarna.  

Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell bedömning av 

sin ansökan. Utgångspunkten i handläggningen är Socialtjänstlagen, rättspraxis och 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS)samt Socialstyrelsens handbok Ekonomiskt 

bistånd – handbok för socialtjänsten (socialstyrelsen.se). Den enskilde sökanden har rätt att bli 

sedd utifrån sin livssituation. Det innebär att handläggare ska samverka med andra parter som 

finns såväl inom förvaltningen/kommunen som utanför. Vid misstanke om att barn far illa, ska 

anmälan till aktuell socialsekreterare göras. Den enskilde ska bemötas med respekt för sin person 

och mötet ska präglas av dialog 

1.1 Kompletterande kunskapsstöd 

1.1.2 Socialstyrelsens handböcker 

• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handbok för tillämpningen av föreskrifter 

och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 2012 

• Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare, 2014  

• Lex Sarah Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah, 2014 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2021-5-7389.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2021-5-7389.pdf
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• Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, 2015  

• Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 

relationer, 2016 

 1.1.3 Socialstyrelsens vägledningar och övrigt kunskapsstöd 

• Stöd för socialtjänsten i arbetet med Socialstyrelsens handböcker  

• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handbok för tillämpningen av föreskrifter 

och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 2012  

• Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare, 2014 

• Lex Sarah Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah, 2014 

• Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, 2015 

• Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 

relationer, 2016 Socialstyrelsens vägledningar och övrigt kunskapsstöd  

• Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar, 2017 

• Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd - För handläggare av och ansvariga för 

ekonomiskt bistånd, 2017 

• Att öka förutsättningar för egen försörjning – unga vuxna inom ekonomiskt bistånd, 2017 

• Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare, 2020  

1.1.4 Socialstyrelsens meddelandeblad 

• Meddelandeblad Nr 3/2011 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun vistelsekommun-

Nya bestämmelser 1 maj 2011  

• Meddelandeblad Nr 7/2013, (komplettering i januari 2015) Ändringar i socialtjänstlagen den  

1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd  

• Meddelandeblad Nr 1/2015 Lex Sarah  

1.1.5 Teman på kunskapsguiden.se 

• Arbetslöshet  

• Barn som anhöriga 

• Bemötande i socialtjänsten 

• Delaktighet 

• Ensamkommande barn och unga 

• Evidensbaserad praktik 

• Föräldralediga med ekonomiskt bistånd 



• Hbtq 

• Hedersrelaterat våld och förtryck 

• Hemlöshet 

• Interkulturellt perspektiv 

• Jämställdhet inom ekonomiskt bistånd 

• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

• Samtal med barn 

• Skuldproblem 

• Socialförsäkringar 

• Spelproblem 

• Standardiserade bedömningsmetoder 

• Systematisk uppföljning  

• Våld i nära relationer 

• Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

 

1.1.5 Aktuell information hos andra myndigheter 

 

• Forsakringskassan.se 

• Barnombudsmannen.se 

• IVO.se 

• JO.se 

• Arbetsformedlingen.se 

• Konsumentverket.se 

• Kriminalvarden.se 

• Kronofogden.se 

• Migrationsverket.se 

• Pensionsmyndigheten.se 

• Skatteverket.se 

• Konsumentverket.se 

• Kronofogden.se  

• Migrationsverket.se 

• Pensionsmyndigheten.se 

• Skatteverket.se 
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1.1.6 Övrigt 

• Finsam.se  

• NCK Nationellt centrum för kvinnofrid, nck.uu.se 

 

 



2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED EKONOMISKT 
BISTÅND  

Socialtjänstens ekonomiska bistånd är välfärdssystemens yttersta skyddsnät och har i första hand 

till uppgift att träda in tillfälligtvis vid försörjningsproblem som inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Det ekonomiska stödet ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. Rätten till 

ekonomiskt bistånd bygger inte på inkomstbortfallsprincipen utan på en individuell 

behovsbedömning för hushållet som helhet. Socialtjänsten har till uppgift att bidra till långsiktiga 

lösningar på människors försörjningsproblem. För att lyckas med det behöver utredningar och 

planering göras med fokus på egen försörjning. Det innebär att handläggaren i samarbete med den 

biståndssökande skaffar sig en helhetsbild av personens resurser, försörjningshinder och behov av 

insatser för att komma i arbete. 

2.1 Socialtjänstens uppgift – två uppdrag 

De övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens samtliga 

verksamheter står i 1 kap. 1 § Sol. Enligt denna inledande paragraf ska samhällets socialtjänst på 

demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vidare framgår att socialtjänsten 

ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser, under 

hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation. Verksamheten ska 

också bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet.  

Huvuduppgiften eller målet är att hjälpa den enskilde så att han eller hon kan klara sig utan 

ekonomiskt bistånd dvs. hjälp till självförsörjning. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde 

under vissa förutsättningar och efter en individuell behovsprövning rätt till ekonomiskt bistånd 

dvs. hjälp med försörjningen. Socialtjänsten behöver därmed ha två fokus i kontakterna med den 

enskilde, dels den ekonomiska situationen, dels vilka insatser som behövs i övrig. 

2.2 Vägledande principer 

De övergripande målen i SoL ger uttryck för principen om alla människors lika värde och rätt till 

social trygghet, vård och omsorg. Detta gäller oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, hudfärg, språk, 

religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 

 För individuellt inriktade insatser ska följande principer vara vägledande i socialtjänstens arbete: 

 • helhetssyn 

 • frivillighet öch självbestämmånde  

 • nörmålisering, köntinuitet, flexibilitet öch närhet. 

2.3 God kvalitet 

Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och utföras av personal med lämplig utbildning och 

erfarenhet, och socialtjänsten har en skyldighet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

kvaliteten i verksamheten. Med kvalitet enligt SOSFS 2011:9 menas att en verksamhet uppfyller alla 

de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. Att verksamheten 
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är av god kvalitet innebär även att socialtjänstens arbete bedrivs i enlighet med ovan nämnda 

principer. 

Ur den enskildes perspektiv kan god kvalitet t.ex. vara att: 

• bli bemött med respekt 

• få tillräcklig införmation för att kunna ta till vara sina rättigheter 

• verksåmheten är lättillgänglig 

• både utredning öch håndläggning är snåbb öch effektiv 

• verksåmheten bedrivs rättssäkert 

• det finns möjlighet ått få bytå håndläggåre 

• verksåmheten särskilt beåktår bårnperspektivet 

• verksåmheten hår ett jämställdhetsperspektiv 

• det finns tillgång till insåtser söm syftår till egenförsörjning 

• både hinder öch resurser för egenförsörjning utreds 

• insåtsernå utförmås efter den enskildes behöv öch förmågå öch så långt 

som möjligt i samråd 

2.4 Samverkan 

Personer med försörjningsproblem behöver ofta stöd från flera aktörer samtidigt. En fungerande 

samverkan är många gånger avgörande för att enskilda personer ska kunna erbjudas insatser 

utifrån sina individuella behov. 

Samverkan innebär att tillsammans med den enskilde och med andra aktörer gemensamt arbeta för 

ett bestämt syfte och mål. En god samverkan bidrar till en helhetsbild av den enskilde personens 

behov och dessutom minskar risken att personen hänvisas runt till olika aktörer. En förutsättning 

för att samverkan ska fungera i praktiken är att myndigheterna inser att verksamheten är till för 

den enskilde, och att det kan finnas något att vinna på att samverka. 

Personer med försörjningsproblem är en heterogen grupp med skiftande individuella behov för att 

komma tillrätta med sina problem och bli självförsörjande. Syftet med att samverka är att 

samordna insatserna för att de ska leda till en så bra lösning som möjligt. Samverkan hör ihop med 

principen om helhetssyn, att ha ett helhetsperspektiv på den enskildes situation förutsätter att 

socialtjänsten samarbetar med andra på olika sätt. Det är personens behov som avgör vilka insatser 

som kan vara relevanta, vilka verksamheter som behöver samverka och på vilket sätt. 

 



3 EKONOMISKT BISTÅND  

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska den enskilde göra vad han eller hon kan för att bidra till 

sin egen och sin familjs försörjning. Det innebär t.ex. att den som kan arbeta är skyldig, såvida det 

inte finns godtagbara skäl, att stå till arbetsmarknadens förfogande. Ekonomiskt bistånd består av 

två delar, försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. 

3.1 Försörjningsstöd 

Försörjningsstödet ska tillgodose hushållens mer regelbundna utgifter per månad och består av två 

delar. Den ena delen täcks av riksnormen som beslutas av regeringen varje år. Den andra delen 

avser kostnadsposter som Nämnden ska göra en individuell prövning av. 

I riksnormen finns kostnader som är någorlunda lika för alla och gäller för hela landet. Riksnormen 

ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och 

hygien samt dagstidning och telefon. Riksnormen för ett hushåll är summan av de personliga 

kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna per 

månad.  Försörjningsstödets andra del består av faktiska skäliga kostnader för boende, hushållsel, 

arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Dessa 

kostnader kan variera beroende på t.ex. var och hur man bor. Till skillnad från andra bidrag och 

ersättningar som vanligtvis är personliga är det som huvudregel hushållet som är den ekonomiska 

enheten för ekonomiskt bistånd och de vuxna har ett gemensamt ansvar för hushållets försörjning.  

Ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt ska tillgodose kostnader för behov som kan ingå i en 

skälig levnadsnivå och som uppstår då och då. Exempel är kostnader för tandvård, glasögon, 

sjukvård och medicin, umgänge med barn, flyttkostnad och begravning. En individuell bedömning 

måste göras av vad som är skäligt för den som söker. 

3.2 Viktiga utgångspunkter vid biståndsbedömning 

En utgångspunkt vid nämndens prövning är att biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig 

levnadsnivå. För att nämnden ska kunna ta ställning till detta behöver nämnden göra en individuell 

behovsbedömning. 

Vad som är skäliga kostnader när det gäller några av hushållens vanliga vardagsutgifter framgår av 

riksnormen som beslutas av regeringen varje år. För övriga utgifter ska Nämnden göra en 

individuell bedömning. Det gäller såväl kostnader inom ramen för försörjningsstödet, som t.ex. 

boendekostnader som kostnader för livsföringen i övrigt. Det innebär att vad som är skälig 

levnadsnivå ska knytas till enskilda personers och familjers behov. Vad som är skälig levnadsnivå i 

ett fall behöver inte vara det i ett annat, eftersom behoven skiftar mellan personer och över tid. Vad 

som är skälig levnadsnivå för olika utgifter har i flera olika fall prövats av Högsta 

Förvaltningsdomstolen HFD. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt 

bistånd finns även rekommendationer om vad som bör vara en skälig levnadsnivå för olika 

kostnader. Rätten till ekonomiskt bistånd bygger inte på inkomstbortfallsprincipen utan på en 

individuell behovsbedömning. Socialtjänstlagen förutsätter att det i varje enskilt fall görs en 

individuell bedömning av omfattningen av hjälpbehovet. Bedömningen ska präglas av en 

helhetsbedömning av den enskildes eller hushållets totala situation. Ekonomiskt bistånd enligt 

socialtjänstlagen är relaterad till det enskilda hushållets behov. Det skiljer ekonomiskt bistånd från 

de flesta andra svenska bidragssystemen. 
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4 VIKTIGA PERSPEKTIV  

Socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 

samt aktiva deltagande i samhällslivet. Att ge stöd till enskilda och familjer för att komma till rätta 

med försörjningsproblem är en viktig del av socialtjänstens uppdrag att verka för jämlika 

levnadsvillkor. I följande kapitel belyses ekonomiskt bistånd utifrån ett barnrättsperspektiv och ett 

jämställdhetsperspektiv. Vid sidan av dessa perspektiv finns även andra viktiga perspektiv som i 

olika situationer kan vara väsentliga inom arbetet med ekonomiskt bistånd. 

4.1  Rättigheter för barn som berörs av ekonomiskt bistånd 

Barnkonventionen definierar vilka rättigheter som alla barn har. Dessa rättigheter gäller alla upp 

till 18 år som bor eller vistas i landet. Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer 

som är styrande för tolkningen av övriga artiklar, som dessutom har en egen självständig betydelse. 

Barnkonventionen definierar vilka rättigheter som alla barn har. Dessa rättigheter gäller alla upp 

till 18 år som bor eller vistas i landet. Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer 

som är styrande för tolkningen av övriga artiklar, som dessutom har en egen självständig betydelse. 

Dessa är:  

• Förbud möt diskriminering (årtikel 2) 

• Bårnets bästå (årtikel 3) 

• Bårnets rätt till liv öch utveckling (årtikel 6) 

• Bårnets rätt ått uttrycka sina åsikter (artikel 12).93 

Utöver grundprinciperna finns det också andra artiklar i konventionen som har betydelse när det 

gäller barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd t.ex. artikel 26 och 27. 

Artiklarna handlar om att varje barn har rätt att åtnjuta social trygghet samt den levnadsstandard 

som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Föräldrar eller 

andra som är ansvariga för barnet har inom ramen för sin förmåga och sina ekonomiska resurser 

huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling. Men 

konventionsstaterna ska bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna 

rätt och ska vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och stödprogram, särskilt i fråga om mat, 

kläder och bostad. I Sverige uppfylls detta ansvar bl.a. genom kommunens skyldighet att under 

vissa förutsättningar ge enskilda ekonomiskt bistånd.  

4.2 Att avgöra vad som är barnets bästa 

I en utredning om ekonomiskt bistånd är utgångspunkten föräldrarnas ekonomiska situation och 

möjlighet till självförsörjning. Även om utredningen som utgångspunkt har ett vuxenperspektiv ska 

socialtjänsten i de fall barn berörs se på situationen ur både de vuxnas och barnens perspektiv och 

även säkerställa dessa barns rättigheter enligt barnkonventionen. Det innebär att handläggaren 

behöver ta reda på om något barn berörs när det inkommer en ansökan om ekonomiskt bistånd. 

När ansökan avser hemmavarande barn är det uppenbart, men i vissa fall kan det handla om en 

ansökan från en förälder som inte bor med sina barn. För att socialtjänsten ska kunna avgöra vad 



som är bäst för det enskilda barnet behöver handläggaren uppmärksamma och synliggöra barnets 

situation och behov. Det är viktigt att kartläggningen av barnets förhållanden har en koppling till 

familjens ekonomiska villkor och hur dessa påverkar barnet samt familjens möjlighet att bli 

självförsörjande. Det kan t.ex. handla om att handläggaren behöver ta reda på hur barnets 

boendesituation ser ut, kontakten med en eventuell umgängesförälder eller om barnet har några 

särskilda behov, och utifrån detta analysera vilka följder som ett visst beslut kan få för barnet. Vad 

innebär det t.ex. att ett barn måste flytta från sin invanda miljö eller att barnet genom ett beslut 

skulle få begränsade möjligheter att behålla en nära och god kontakt med båda sina föräldrar? Ett 

sätt att få en bild av familjens och barnets situation i förhållande till den ekonomiska situationen 

kan vara att göra ett hembesök. 

Barnets bästa är inte alltid avgörande för vilket beslut som fattas, men när barnets intresse vägs 

mot andra intressen ska barnets intresse väga tungt. Om åtgärden eller beslutet bedöms få 

konsekvenser för barnet eller barnen ska hänsyn tas till de mänskliga rättigheter som barn har 

enligt bl.a. barnkonventionen. Att det finns barn i familjen behöver alltså inte automatiskt innebära 

att en ansökan om ekonomiskt bistånd ska beviljas. Däremot innebär det att barnets situation alltid 

måste vägas in i bedömningen och i vissa situationer kan en analys medföra att ekonomiskt bistånd 

beviljas med hänsyn till det enskilda barnets bästa. Vad som är barnets bästa kan variera från fall 

till fall och bedömningen kan vara en process i flera steg: 

 

• Inför ett beslut eller en åtgärd behöver handläggaren överväga om beslutet eller åtgärden 

berör barn och i så fall på vilket sätt. 

• Om åtgärden eller beslutet bedöms beröra barn behöver socialtjänsten bedöma vad som kan 

vara barnets bästa. Socialtjänsten kan t.ex. fundera påföljande frågor. Vilka konsekvenser kan 

ett beslut få för barnet? Vilka artiklar i barnkonventionen kan vara aktuella? Hur påverkas 

barnets rättigheter på kort respektive på lång sikt? 

 

4.3 Att dokumentera vad som är barnets bästa 

Vid åtgärder som rör barn ska vad som är barnets bästa alltid redovisas. Enligt barnrättskommittén 

innebär det att den som fattar beslutet behöver motivera vad barnets bästa bedöms vara, hur 

prövningen har genomförts och hur barnets bästa har bedömts gentemot andra intressen. De 

överväganden som Nämnden gör i det enskilda fallet ska redovisas i underlaget för beslutet. Om 

beslutet inte stämmer med barnets åsikter eller om beslutet blir något annat än vad som kan anses 

vara barnets bästa, bör, enligt barnrättskommittén skälen för detta redovisas för att visa att barnets 

bästa bedömts och särskilt beaktats trots resultatet. När ett beslut eller en åtgärd inom ekonomiskt 

bistånd bedöms kunna få konsekvenser för ett barn behöver alltså socialtjänsten dokumentera sina 

överväganden. Det kan t.ex. innebära dokumentation av barnets situation, vilka överväganden som 

gjorts och hur detta påverkat beslutet. Det räcker inte att i beslutet ange att barnets bästa har 

beaktats, utan det måste även framgå hur. 

Före beslut fattas i ärende görs en bedömning utifrån följande frågeställningar: 

• Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? 

• Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 

beaktas? 
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• Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till god hälsa och utveckling beaktas?  

• Innebär beslutet att barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening? 

• Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta barns och ungdomars 

behov? 



5. JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV 

Att ha ett jämställdhetsperspektiv i arbetet med ekonomiskt bistånd handlar bl.a. om att 

uppmärksamma både kvinnors och mäns förutsättningar för att nå egen försörjning. De som 

ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli bemötta och bedömda på lika villkor och det stöd och de 

insatser som socialtjänsten erbjuder ska vara utformade utifrån individens behov, oavsett kön. För 

att kunna göra en individuell planering mot egen försörjning är det därmed viktigt att synliggöra 

både kvinnan och mannen som individer. Det handlar också om att handläggaren är uppmärksam 

på om det egna förhållningssättet i utredning av behov eller planering av insatser skiljer sig åt för 

män och kvinnor. 

Kvinnor och mäns förutsättningar behöver bl.a. uppmärksammas i arbetet med att ge stöd till egen 

försörjning. Exempelvis tar kvinnor i lägre utsträckning del av arbetsfrämjande insatser jämfört 

med män. Jämfört med andra grupper har utrikes födda kvinnor stora svårigheter att etablera sig 

på arbetsmarknaden och stor risk för långvarigt biståndsmottagande. Fördelningen mellan kvinnor 

och män bland biståndsmottagare är relativt jämn inom de flesta försörjningshindren men när det 

gäller t.ex. personer i behov av ekonomiskt bistånd i samband med föräldraledighet är kvinnor 

kraftigt överrepresenterade. Utifrån jämställdhetsperspektivet är det även viktigt att beakta att 

våld i nära relationer är ett jämställdhetsproblem där kvinnor är i majoritet av de som utsätts för 

våld eller andra övergrepp. 



18 
 

6. KOMMUNENS ANSVAR  

Principen om kommunens yttersta ansvar är en av hörnstenarna i socialtjänstlagen. Den kommer 

till uttryck i 2 kap. 1 § SoL. Kommunens yttersta ansvar innebär att varje kommun svarar för 

socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den 

hjälp som de behöver. Alla som vistas i Sverige omfattas av kommunens yttersta ansvar. Alla har 

därför rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt bestämmelserna i SoL i den kommun där de 

vistas och få sin sak prövad och avgjord genom ett formellt beslut. 

6.1 Bistånd i akut nödsituation 

Principen om kommunens yttersta ansvar innebär att enskilda kan ha rätt till bistånd i akuta 

nödsituationer. Detta gäller även i de fall en kommun inte har huvudansvaret för den enskilde.   

Den enskilde kan t.ex. ha rätt till bistånd i en akut nödsituation när han eller hon är bosatt i en 

annan kommun. Personer som inte har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt, och som därmed i 

princip inte har rätt att vistas i landet, kan också ha rätt till bistånd i akuta nödsituationer liksom 

personer som endast är på besök i Sverige. Syftet med akut bistånd är primärt att avhjälpa akuta 

och oförutsägbara nödsituationer. Det kan även gälla om personen genom sitt eget agerande har 

orsakat sitt nödläge. Personer med missbruk som uppenbart inte använder biståndet till vad det  

är avsett för kan också ha rätt till bistånd i en akut nödsituation. Personer som vid upprepade 

tillfällen har agerat på ett sådant sätt att ett nödläge har uppstått behöver emellertid inte alltid  

vara berättigade till bistånd enligt avgöranden från kammarrätten.  

6.2 Gränsdragning mot annan lagstiftning och huvudman 

Rätten till ekonomiskt bistånd förutsätter att den enskilde uppfyller vissa förutsättningar och  

att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt av den enskilde själv eller av en annan huvudman.  

I arbetet med ekonomiskt bistånd ställs socialtjänsten dels inför olika grupper av bistånds- 

sökande för vilka särskilda förutsättningar gäller, dels inför frågor om gränsdragningen mot  

andra huvudmän. Nedan följer exempel som vanligen behöver hanteras inom ekonomiskt bistånd. 

6.2.1 Utländska medborgare som inte omfattas av Lagen om mottagande av 
asylsökande (LMA) 

Utländska medborgare som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt kan ha rätt till ekonomiskt 

bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Personer som däremot varken har uppehållstillstånd eller 

uppehållsrätt har endast i undantagsfall rätt till ekonomiskt bistånd utöver vad som krävs för  

att undvika en akut nödsituation.  



6.2.2 Asylsökande och andra som omfattas av LMA 

Personer som omfattas av LMA har i många fall inte rätt till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § 

SoL. Det kan därför vara aktuellt att ta reda på om en person omfattas av LMA. Personer som 

omfattas av LMA: 

• Asylsökande, d.v.s. personer som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting  

enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen 

(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser.  

• Personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd  

efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen  

(de som alltså omfattas av det s.k. massflyktsdirektivet) och som inte är folkbokförda här i 

landet, 

• Personer som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt 

 att vistas här medan ansökan prövas.  

6.2.3 Ensamkommande barn 

Kommunerna har ett ansvar för ensamkommande barn, vilka omfattas av samma regler som andra 

barn och unga i behov av stöd eller skydd. Kommunen ansvarar för vård, stöd och boende såväl 

under asyltiden som efter att barnet fått uppehållstillstånd. Ensamkommande barn kan få insatser 

i form av familjehemsplacering, hem för vård och boende (HVB), eller stödboende. Barnets 

huvudsakliga uppehälle som mat och logi tillgodoses då inom ramen för placeringen. 

6.2.4 Personer som deltar i statligt etableringsprogram 

Arbetsförmedlingen har ansvar för att ge nyanlända invandrare i arbetsför ålder (20-64 år) med 

uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande insatser som ska underlätta och påskynda 

deras etablering i arbets- och samhällslivet. Ansvaret omfattar även anhörig till flykting eller 

skyddsbehövande med uppehållstillstånd. Den som deltar i etableringsprogram får etablerings-

ersättning från staten. Kommunen har ansvar för att pröva rätten till ekonomiskt bistånd till 

personer som inte omfattas av etableringsprogrammet. Det kan t.ex. vara personer som är 

föräldralediga på heltid. Personer som får etableringsersättning och inte klarar sig på ersättningen 

kan ha rätt till kompletterande ekonomiskt bistånd om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. 

6.2.5 Nordiska medborgare 

Nordiska medborgare från Danmark, Finland, Island och Norge har rätt att uppehålla sig i Sverige 

utan att ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. Det gäller även för vistelser längre än tre 

månader. 

6.2.6 EU/EES-medborgare 

För att EU/EES-medborgare ska ha rätt till ekonomiskt bistånd i Sverige krävs att den enskilde 

antingen har uppehållstillstånd, som beslutas av Migrationsverket, eller uppehållsrätt.  
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6.2.7 Pensionärer som är 65 år eller äldre 

Personer som fyllt 65 år som har låg eller ingen pension kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd och 

bostadstillägg från Pensionsmyndigheten. Om försörjningsstöd beviljas i avvaktan på beslut hos 

Pensionsmyndigheten kan socialtjänsten återsöka retroaktiv ersättning från Pensionsmyndigheten. 

6.2.8 Gränsen mot hälso- och sjukvård 

När det gäller hälso- och sjukvård är ansvarsgränsen ibland oklar mellan kommunen och regionen. 

Insatser som handlar om hälso- och sjukvård är regionernas ansvar att tillgodose. Kommunens 

yttersta ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp som de behöver ska inte 

omfatta insatser som annan huvudman ansvarar för. Att enskilda i vissa fall kan vara missnöjda 

med att de inte får den behandling de önskar inom hälso- och sjukvården får inte medföra att 

kommunerna tvingas ta över det ansvaret från regionerna.  

6.2.9 Gränsen mot kriminalvård 

Under verkställighet av fängelsestraff i anstalt ansvarar kriminalvården för mat och logi samt vissa 

andra behov som den intagne behöver för sin livsföring. Den intagne kan t.ex. i vissa fall få bidrag 

till tandvård, synundersökning och glasögon.  Det gäller även för den som är häktad. Den intagne 

kan även i samband med en särskild utslussningsåtgärd få bidrag för boende och uppehälle. Den 

som sitter i fängelse kan få ersättning av Kriminalvården för arbete, studier eller annan 

strukturerad verksamhet. Den som sitter häktad kan få ett häktesbidrag.  När det gäller den 

intagnes eventuella hyreskostnader kan det i vissa fall bli aktuellt för kommunen att bevilja 

ekonomiskt bistånd. 

6.3 Ansvarsfördelningen mellan kommunerna 

I 2 a kap SoL finns bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommunerna för stöd och hjälp 

enligt lagen. Syftet är att undvika tvister och stärka den enskildes rättssäkerhet. Nedan ges en 

sammanställning av det mest centrala i sammanhanget för verksamhetsområdet ekonomiskt 

bistånd. 

6.3.1 Bosättningskommunens ansvar  

Enligt bestämmelserna ansvarar bosättningskommunen för stöd- och hjälpinsatser – oavsett om 

den enskilde vistas i bosättningskommunen eller tillfälligt i en annan kommun. Det är bara i akuta 

situationer som vistelsekommunen har det yttersta ansvaret för stöd och hjälp enligt SoL. Med 

bosättningskommun avses den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt eller en annan 

kommun om den enskilde har starkast anknytning till den kommunen. I de flesta fallen är 

vistelsekommunen och bosättningskommunen en och samma kommun. 



6.3.2 Vistelsekommunens ansvar 

 Vistelsekommun är den kommun där den enskilde befinner sig när han eller hon ansöker om stöd 

och hjälp eller det på annat sätt framkommer att personen behöver stöd och hjälp från kommunen. 

Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp åt en 

enskild är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer. 

6.3.3 Akuta situationer  

Med akuta situationer avses framför allt situationer som uppstår oväntat och oförutsett, men även 

andra fall kan förekomma när en enskild inte kan vänta på insatser från en annan kommun eller 

annan huvudman. Då ansvarar vistelsekommunen för de insatser som den akuta situationen kräver, 

med hänsyn till det enskilda fallet. 

6.3.4 Folkbokföringskommunens ansvar 

 Den kommun där den enskilde är folkbokförd ansvarar för stöd och hjälp under kriminalvård i 

anstalt, under vård på sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning på initiativ av annan än kommun. 

Detta gäller även under rättspsykiatrisk vård. Folkbokföringskommunen ansvarar även för stöd och 

hjälp som aktualiserats inför avslutningen av fängelsevistelsen eller vården. 

6.3.5 Personer som saknar stadigvarande bostad 

 Om den enskilde saknar stadigvarande bostad ska den kommun till vilken han eller hon har sin 

starkaste anknytning anses vara bosättningskommun. Det kan t.ex. gälla personer som är hemlösa 

eller som flyttar mellan tillfälliga boenden. De ska anses bosatta i den kommun till vilken de har 

starkast anknytning även om de inte är folkbokförda i den kommunen. Det kan även gälla för ett 

barn som bor växelvis hos vårdnadshavare som bor i olika kommuner. 

6.3.6 Placeringskommunens sammanhållna ansvar 

 Om en person vistas i en annan kommun till följd av ett beslut av kommunen, behåller 

placeringskommunen ansvaret för stöd och hjälp åt personen. Kommunen ska också ansvara för 

den enskildes eventuella behov av ekonomiskt bistånd vid beslut om placeringar i t.ex. familjehem, 

hem för vård eller boende (HVB) eller bostad med särskild service, enligt kommunens 

sammanhållande ansvar. 

6.3.7 När den enskilde byter bostadsort  

Det är vanligt förekommande att personer och familjer byter bostadsort och flyttar mellan 

kommuner. I praktiken är det ovanligt att bestämmelserna om överflyttning av ärenden tillämpas i 

ärenden som gäller ekonomiskt bistånd eftersom varje ansökan är ett ärende som ska avslutas 

genom ett beslut. Om det föreligger fortsatt behov av ekonomiskt bistånd efter flytt hänvisas den 

enskilde till den nya bosättningskommunen. 
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6.3.8 Personer som är bosatta i Sverige men vistas utomlands 

 Den vanligaste situationen vid ansökan om ekonomiskt bistånd, är att personen som ansöker 

befinner sig i Sverige. Ibland kan det dock uppstå situationer där en person som är bosatt i en 

kommun tillfälligt vistas utomlands. En tillfällig vistelse utomlands medför inte att 

bosättningskommunen är fri från ansvar, utan bosättningskommunen är skyldig att pröva ärendet 

och göra en sedvanlig individuell bedömning.  

6.4 Kommunens ansvar vid våldsutsatthet 

 I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att uppmärksamma våldsutsatthet och stödja 

personer i biståndshushåll som är, eller har varit utsatta för våld. Det kan till exempel handla om 

mäns våld mot kvinnor i nära relation, våld i ungas parrelationer, våldsutsatthet inom samkönade 

relationer eller utsatthet för hedersrelaterat våld. När det gäller hedersrelaterat våld är det viktigt 

att uppmärksamma att våldsutövaren kan vara fler än en person. Socialtjänsten ska verka för att 

alla som utsätts för våld eller andra övergrepp och deras närstående får stöd och hjälp. Kvinnor 

som kan behöva stöd och hjälp för att förändra sin situation ska särskilt uppmärksammas. 

Socialtjänsten ska även särskilt uppmärksamma och ansvara för att barn som bevittnat våld eller 

andra övergrepp får stöd och hjälp. Om handläggaren får kännedom om eller misstänker att ett 

barn i ett ärende som rör ekonomiskt bistånd far illa har handläggaren en skyldighet att 

vidarebefordra informationen till ansvarig inom socialtjänsten som bedömer om en särskild 

utredning av barnets situation enligt 11 kap. 1 och 2 § § SoL ska inledas.  

6.4.1 Att uppmärksamma utsatthet för våld 

Till stöd för arbetet med att identifiera våld och bedöma behov av stöd och skydd i samband med 

våldsutsatthet behöver Socialtjänsten fråga om våld. Frågan om att vara utsatt för våld kan behöva 

ställas vid flera tillfällen. Om handläggaren träffar båda parter i ett gemensamt hushåll tillsammans 

kan det försvåra möjligheten för den våldsutsatta att berätta om våldet och framföra behov av stöd. 

Det kan därför vara viktigt att ta ställning till om handläggaren behöver ha separata möten med var 

och en för att kunna ställa frågor om våld för att upptäcka våldsutsatthet. Försörjningen kan vara 

väsentlig för den våldsutsattas beslut och möjlighet att bryta upp från en våldsam relation och för 

att kunna känna trygghet efter uppbrottet. Många våldsutsatta behöver därför konkret stöd av 

socialtjänsten både i det akuta skedet och på längre sikt, bl.a. i form av försörjning och boende. 

Våldsutsatta kvinnor kan riskera att utsättas för mer och kraftigare våld i samband med en 

separation. Det är därför viktigt att socialtjänsten är uppmärksam på detta. 

6.4.2 Ekonomiskt våld 

Ekonomiskt våld har definierats som handlingar med syfte att kontrollera och övervaka en persons 

beteende avseende användning och fördelning av pengar samt ständigt hota om att neka 

ekonomiska resurser. Kontrollmekanismerna kan även inbegripa kontroll av offrets tillgång till 

hälso- och sjukvårdstjänster, sysselsättning osv. Ekonomiskt våld kan uttryckas i form av 

ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller genom att tvinga 

partnern att utföra ekonomiska olagligheter. Det kan även exempelvis innebära kontroll av hur den 



andra partnern använder sina pengar, att inte tillåta att den andra partnern har egna pengar eller 

att bli tvingad att ta lån för pengar man inte själv får disponera. Det kan även handla om att 

förhindra sin partner att arbeta, att sköta sitt arbete eller delta i insatser som kan leda till egen 

försörjning. För att synliggöra det ekonomiska våldets olika aspekter har begrepp utvecklats för 

olika kategorier av maktutövning. Dessa kan beskrivas som ekonomisk kontroll, ekonomiskt 

utnyttjande eller sysselsättningssabotage. 

6.4.3 Behov av ekonomiskt bistånd i samband med utsatthet för våld 

Nämnden bör ha beredskap att kunna handlägga ett ärende om ekonomiskt bistånd som gäller en 

våldsutsatt person och som är akut. I det akuta skedet kan ekonomiskt bistånd t.ex. behöva beviljas 

tillfälligt utan prövning av den skyddsbehövande egna ekonomiska förutsättningar. Vid bedömning 

av rätten till bistånd i det akuta skedet är skyddsbehovet det primära. Det kan t.ex. gälla oplanerade 

och brådskande utgifter för tillfälligt boende och basala behov. Att en person utsätts för våld eller 

andra övergrepp innebär dock inte att den vanliga biståndsprövningen i nästa led helt åsidosätts, 

utan Nämnden behöver göra en individuell bedömning utifrån den enskilda situationen. Personer 

som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp, kan ha behov av akut ekonomiskt 

bistånd från socialtjänsten vid upprepade tillfällen. 

6.4.4 Ansvarsfördelningen mellan kommuner för personer som utsätts för 
våld eller andra övergrepp 

En kommun som har beslutat om ett tillfälligt boende i en annan kommun för en person som utsätts 

för våld, hot eller andra trakasserier, behåller ansvaret för de stöd- och hjälpinsatser som den 

enskilde kan behöva under den tillfälliga vistelsen. Om den hotade personen på eget initiativ akut 

beger sig till en annan kommun och under vistelsen där söker stöd och hjälp gäller vistelse 

kommunens yttersta ansvar i den akuta situationen. Men bosättningskommunen har det 

huvudsakliga ansvaret för den enskilde även om han eller hon vistas i en annan kommun. 
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7. FÖREBYGGANDE ARBETE INOM EKONOMISKT BISTÅND  

Förebyggande arbete inom socialtjänsten har beskrivits som att det avser insatser som förhindrar 

eller motverkar uppkomst av sociala problem och social utestängning. Exempel på sociala problem 

är bl.a. fattigdom, missbruk och beroende, våld i nära relationer, hemlöshet, sex mot ersättning, 

kriminalitet och att barn far illa. Med social utestängning avses situationer där människor 

begränsas i sina möjligheter att aktivt delta i samhällslivet. Inom socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg ligger fokus i första hand på att ge individuellt inriktade insatser och socialtjänsten 

kommer ofta in i ett senare skede, när ett socialt problem av något slag redan uppstått för den 

enskilde. I arbetet med ekonomiskt bistånd handlar det förebyggande arbetet snarast om att 

motverka att den enskildes problem förvärras eller utvidgas. 

7.1 Ge stöd och aktivt agera på indikationer  

Inom arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att förebygga långvarigt biståndsbehov, 

ekonomiska svårigheter och skuldproblem, hemlöshet samt avhysningar från bostäder. 

Försörjningsproblem och behov av ekonomiskt bistånd kan indikera att en person eller familj även 

har andra sociala problem eller svårigheter och inom ekonomiskt bistånd kan det därför vara 

viktigt att uppmärksamma eventuell bakomliggande problematik för att i samverkan med andra 

interna eller externa aktörer kunna erbjuda rätt stöd. Handläggaren kan göra iakttagelser och få 

signaler som medför att man behöver få en tydligare bild av personens förutsättningar och behov. 

Inom ekonomiskt bistånd kommer handläggaren direkt eller indirekt i kontakt med barn som 

anhöriga, dvs. barn som lever i familjer där vuxna kan ha allvarliga svårigheter av något slag. I 

dessa sammanhang behöver barns behov och föräldrars behov av stöd i sitt föräldraskap 

uppmärksammas och ett nära samarbete med socialtjänstens barn- och ungdomsvård kan behövas. 

7.2 Förebygga långvarigt biståndsmottagande  

Inom arbetet med ekonomiskt bistånd är det en väsentlig uppgift att förebygga långvarigt behov av 

ekonomiskt bistånd. Långvarigt biståndsmottagande kan vara problematiskt, både ur individens 

och ur samhällets synvinkel eftersom risken för utanförskap kan öka samtidigt som möjligheten till 

fast förankring på arbets- och bostadsmarknaden kan minska. Försörjningsstödet tillgodoser en 

skälig levnadsnivå men ger inget utrymme för utgifter utöver det nödvändiga. I längden kan 

behovet av försörjningsstöd därmed även riskera att medföra en begränsande ekonomisk utsatthet 

Barn i familjer som behöver försörjningsstöd under lång tid riskerar att få växa upp med en 

ekonomisk otrygghet som kan vara svår för barnet att hantera. Det handlar bl.a. om den materiella 

standarden och om svårigheter att kunna delta i aktiviteter som kostar pengar. Ekonomisk 

utsatthet kan bl.a. påverka barns skolresultat, hälsa och trygghet. Att tidigt identifiera 

problematiska livssituationer eller levnadsvanor som påverkar möjligheten till självförsörjning och 

aktivt agera och erbjuda lämpligt stöd kan förebygga en försämrad livssituation både för vuxna 

personer och deras barn. Det är viktigt att uppmärksamma både hur kvinnors och mäns 

förutsättningar att nå egen försörjning ser ut. Exempelvis tar kvinnor i lägre utsträckning del av 

arbetsfrämjande insatser jämfört med män. Det är viktigt att unga som ansöker om ekonomiskt 

bistånd får rätt stöd till självförsörjning för att deras behov av bistånd inte ska bli långvarigt. 



 

7.3 Stöd vid arbetslöshet  

Målsättningen med det sociala arbetet för personer med ekonomiskt bistånd är i de flesta fall att på 

olika sätt ge stöd och insatser i syfte att öka möjligheterna att få ett arbete. För att motverka behov 

av långvarigt bistånd är det viktigt att den som har försörjningsstöd får tillgång till insatser som 

stärker möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Det är samtidigt viktigt att socialtjänsten 

har tillgång till nödvändiga redskap för att kunna hjälpa den enskilde i detta arbete. Arbetslöshet är 

det vanligaste försörjningshindret bland personer i alla åldersgrupper. Den som är arbetslös och 

har försörjningsstöd är alltså, oavsett ålder, i behov av insatser i ett tidigt skede för att förhindra 

risken att bli långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Reformen med en jobbstimulans inom 

ekonomiskt bistånd kan ses som ett uttryck för samhällets strävan att få fler personer i arbete och 

minska utanförskapet och därmed öka förmågan till självförsörjning. Syftet med jobbstimulansen är 

att det ska löna sig att ta ett arbete eller att utöka sin arbetstid när man får ekonomiskt bistånd. 

Socialtjänsten kan ställa krav på att den som är arbetsför på hel- eller deltid ska var aktivt 

arbetssökande, ska delta i kompetenshöjande aktiviteter och vara inskriven hos 

Arbetsförmedlingen för att ha rätt till försörjningsstöd. 

7.3.1 Samverkan med Arbetsförmedlingen  

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för insatser mot arbetslöshet och har bl.a. ett särskilt 

ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar etablering på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen erbjuder service och tjänster till arbetssökande och arbetsgivare. 

Arbetsförmedlingen erbjuder även olika program för att stärka individens möjligheter att få ett 

arbete. Eftersom Nämnden vid behov ska utforma och genomföra insatser med andra myndigheter 

kan socialtjänsten behöva samverka med Arbetsförmedlingen när en person som ansöker om 

ekonomiskt bistånd är arbetslös. En god samverkan kan bidra till en helhetsbild av den arbetslöses 

behov och att rätt insatser kan sättas in i ett tidigt skede. Den som är arbetslös har under vissa 

förutsättningar rätt till ekonomiskt stöd i form av arbetslöshetsersättning från a-kassa, 

aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.   

7.3.2 Kommunala arbetsmarknadsinsatser 

 Om det inte är möjligt att ge en arbetslös person insatser inom ramen för Arbetsförmedlingens 

uppdrag kan kommunala arbetsmarknadsinsatser vara aktuella. Kartläggning, vägledning och 

arbetspraktik är exempel på sådana insatser. Nämnden får begära att den som får försörjningsstöd 

under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet 

om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Innan 

Nämnden erbjuder en kompetenshöjande insats ska nämnden samråda med Arbetsförmedlingen. 

Nämndens insatser får inte ersätta de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Syftet med praktiken 

eller den kompetenshöjande verksamheten är att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden 

försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den kompetenshöjande 

insatsen ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 

förutsättningar. 
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7.3.3 Stöd till föräldralediga med ekonomiskt bistånd 

 Socialtjänsten kan informera och motivera föräldralediga som saknar ett arbete att delta i 

aktiviteter och insatser under tiden man är föräldraledig för att förbereda för tiden efter ledigheten. 

Föräldralediga med ekonomiskt bistånd är en heterogen grupp vilket innebär att behoven av stöd 

och vägledning ser olika ut inför att man åter ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Exempel på 

aktiviteter och insatser kan vara föräldra-barn grupper för föräldrar som behöver lära sig svenska 

eller kontakt med kommunal arbetsmarknadsverksamhet eller vuxenundervisning. En del 

kommuner och frivilligorganisationer erbjuder öppna förskolor med olika former av aktiviteter, 

ofta kopplade till språkinlärning. Vid planering av insatser och aktiviteter kan det behöva 

säkerställas att inte rätten till föräldrapenning för den enskilde påverkas vid deltagande i en 

aktivitet eller insats. Att börja planeringen tidigt kan påskynda förälderns inträde på 

arbetsmarknaden och förebygga fortsatt behov av bistånd. Handläggaren kan tillsammans med den 

föräldraledige upprätta en plan för tiden efter ledigheten. För att kunna ställa sig till 

arbetsmarknadens förfogande när barnet inte längre har samma behov av vård och omsorg 

behöver föräldern söka barnomsorg i god tid och så fort som barnomsorgen är ordnad ska 

föräldern normalt sett stå till arbetsmarknadens förfogande. 

7.3.4 Utbildning som en väg till arbete och egen försörjning 

 Studier kan vara en väg till egen försörjning. Slutförda gymnasiestudier är en viktig skyddsfaktor 

för att inte hamna utanför arbete och studier senare i livet. Genom studie- och yrkesvägledning kan 

man få information om olika utbildningsvägar och finansieringsmöjligheter. Vuxna studerande bör i 

regel ha sin försörjning genom studiestödsformerna, men i vissa undantagsfall kan studerande vara 

berättigade till försörjningsstöd för sin försörjning. Språkstudier i svenska kan, tillsammans med 

andra insatser, vara en viktig väg in i samhället för personer med ekonomiskt bistånd som saknar 

kunskaper i svenska. 

7.4 Stöd vid nedsatt arbetsförmåga av sociala skäl 

 I vissa fall finns det andra faktorer än arbetslösheten i sig som bidrar till försörjningsproblem. 

Vissa livssituationer kan påverka den sociala funktionen och förmågan att hantera olika delar i 

vardagslivet och utgöra hinder för arbete. Det kan bl.a. vara familjesituationen, psykisk ohälsa, 

användning av alkohol och droger, spelberoende, funktionsnedsättning eller att vara utsatt för våld. 

För att förbättra arbetsförmågan kan den enskilde även behöva få stöd att komma tillrätta med sina 

sociala problem. 

Handläggare inom ekonomiskt bistånd har en viktig roll att uppmärksamma eventuell 

bakomliggande problematik för att personen det gäller ska få rätt stöd. Handläggaren kan därför 

behöva kunna känna igen tecken och identifiera problematiska livssituationer eller levnadsvanor 

som kan få påverkan för möjligheterna till att bli självförsörjande. Genom att ställa frågor kring 

detta kan handläggaren underlätta för personen att berätta. 



7.5 Stöd vid nedsatt arbetsförmåga vid ohälsa 

 Orsakerna till långvarig sjukskrivning och ohälsa kan variera och även hur den enskilde personens 

kontakter med vården ser ut. Vid sjukdom eller skada kan medicinsk rehabilitering underlätta 

vägen till egen försörjning. Att handläggaren i sådana situationer, tillsammans med den enskilde, 

samverkar med hälso- och sjukvården är därför centralt. Arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser 

och hälsofrämjande insatser parallellt med vårdinsatser kan förkorta tiden med nedsatt 

arbetsförmåga. 

Det är Försäkringskassan som har ansvar för samordning av arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsinsatser för personer som saknar arbetsgivare eller som saknar 

sjukpenningsgrundande inkomst. Ansvaret för samordning av medicinsk rehabilitering ligger hos 

hälso- och sjukvården.  

Samverkan och helhetssyn är viktigt kring personer med komplexa livssituationer. En bedömning 

och planering för insatser ska göras i samråd med andra verksamheter inom socialtjänsten och med 

andra aktörer när det finns behov av det. Socialtjänsten kan därför behöva samverka både med 

Försäkringskassan och med hälso-och sjukvården när en person lider av någon form av ohälsa. När 

en person inte har ett arbete, och därmed inte en arbetsgivare som kan ta ansvar för 

rehabiliteringen kan socialtjänsten med den enskildes samtycke, i vissa situationer, behöva ta en 

mer aktiv roll. I vissa fall är den enskildes besvär diffusa och socialtjänsten kan då hjälpa den 

enskilde att få till stånd en grundlig medicinsk utredning och arbetsförmågebedömning. Vid 

långvarig arbetsoförmåga kan socialtjänsten hjälpa den enskilde att initiera att Försäkringskassan 

utreder den enskildes möjlighet att få aktivitets- eller sjukersättning. Om en person behöver 

insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska socialtjänsten tillsammans med 

regionen upprätta en samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan 

(regionvastmanland.se). Alternativt om region eller kommun bedömer att den behövs för att den 

enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att den upprättas. 

7.5.1 Medicinskt intyg eller läkarutlåtande 

 För att handläggaren ska kunna göra en korrekt bedömning av den enskildes möjligheter att stå till 

arbetsmarknadens förfogande och behov av stöd kan handläggaren, i vissa situationer, behöva ha 

information om den enskildes hälsotillstånd i relation till arbetsförmågan. Ett medicinskt intyg eller 

läkarutlåtande kan då vara ett relevant underlag för att handläggaren, tillsammans med den 

enskilde, ska kunna planera insatser för en återgång eller ett inträde på arbetsmarknaden. 

Läkarutlåtandet behöver då främst handla om personens förmåga att arbeta eller delta i 

arbetsfrämjande insatser och inte enbart ange att den enskilde har en viss sjukdom. Om en persons 

arbetsoförmåga inte bedöms vara tillfällig kan det även vara relevant att ta reda på vilken 

medicinsk rehabilitering läkaren planerar och tidplanen för denna. 

Tillgång till grundläggande försäkringsmedicinska kunskaper kan underlätta bedömningen av 

läkarintyg och planeringen framåt. Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd innehåller 

rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. Stödet riktar sig främst 

till sjukskrivande läkare och handläggare på Försäkringskassan men kan även användas som stöd 

för handläggare inom ekonomiskt bistånd. I vissa situationer kan socialtjänsten även exempelvis 

anlita en konsultläkare. 

https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/samverkansdokument/sip---samordnad-individuell-plan/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/samverkansdokument/sip---samordnad-individuell-plan/
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7.5.2 Säkerställa hyresinbetalningar 

 Socialtjänsten har ibland anledning att misstänka att en familj eller person som har 

försörjningsstöd kan vara i riskzonen för att få en hyresskuld som kan leda till avhysning. Det kan 

handla om att personen av olika skäl har svårigheter att sköta sina hyresinbetalningar eller om 

tidigare hyresskulder eller tidigare hot om avhysning. I förebyggande syfte, och i samråd med den 

enskilde, kan socialtjänsten på olika sätt stödja den enskilde att säkerställa hyresinbetalningar. Det 

kan t.ex. handla om att låta den sökande verifiera sin hyresinbetalning vid nästa ansökan, betala in 

försörjningsstöd som avser hyra direkt till hyresvärd m.m. 

7.5.3 Stöd vid hot om avhysning  

Socialtjänsten har en viktig roll när det gäller att förebygga avhysningar från bostäder. Att 

förebygga avhysningar är en betydelsefull del i samhällets samlade insatser mot hemlöshet. Få 

händelser skapar en så stor risk för hemlöshet och en drastiskt försvagad position på 

bostadsmarknaden som att bli avhyst. Den som en gång blivit avhyst har mycket svårt att åter 

komma in på bostadsmarknaden. Även barnfamiljer berörs av avhysningar. En osäker 

boendesituation har negativ inverkan på bl.a. barns trygghet, hälsa, skolgång och 

utbildningsresultat. Avhysningar innebär att redan utsatta familjer utsätts för stora påfrestningar 

som kan komma att följa barnen under lång tid. Avhysningsärenden hanteras vanligtvis inom 

verksamhet med ekonomiskt bistånd. När en person eller familj hotas av avhysning från sin bostad 

är det därför viktigt att socialtjänstens personal har kunskap om hur processen för avhysningar går 

till, hur man praktiskt handlägger ärenden och om socialtjänstens möjligheter att agera för att 

undvika att en avhysning behöver genomföras. 

Det vanligaste skälet till avhysning är att hyresgästen inte har betalat sin hyra. Vid hyresskulder 

kan socialtjänsten utreda möjligheten att bevilja ekonomiskt bistånd för att undanröja 

avhysningshotet. Om hyresgästen inte bedöms ha rätt till ekonomiskt bistånd, exempelvis på grund 

av egna inkomster eller tillgångar, kan socialtjänsten stödja hyresgästen att ta initiativ till en 

avbetalningsplan med hyresvärden. När socialtjänsten har bedömt att förutsättningar för att bevilja 

ekonomiskt bistånd till hyresskuld enligt 4 kap 1 § SoL inte föreligger, kan det finnas möjlighet att 

bevilja ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL. Biståndet kan beviljas med villkor om 

återbetalning enligt 9 kap. 2 § SoL. 



8. UTREDA MED FOKUS PÅ SJÄLVFÖRSÖRJNING  

Socialtjänstens uppgift att bidra till långsiktiga lösningar på människors försörjningsproblem 

innebär att socialtjänsten behöver arbeta med två parallella processer. Inom processen för 

ärendehandläggningen är syftet att utredning och dokumentation ska utgöra ett beslutsunderlag 

vid prövningen av ansökan om ekonomiskt bistånd. 

8.1 Förhållningssätt påverkar förändringsprocessen  

Hur handläggaren bemöter en person påverkar förändringsprocessen. Ett positivt bemötande som 

leder till en känsla av stolthet och ökad egenmakt hos personen har samband med förbättrad 

arbetsförmåga. Mötet mellan handläggaren och personen är ett möte mellan två experter. Personen 

är expert på sin egen situation och handläggaren inom sitt eget yrkesområde. Som handläggare 

behöver man därför ta reda på och utgå från hur personen själv upplever sin situation och sina 

behov. 

Motivation är en avgörande förutsättning för att olika insatser ska leda till att en person kan bryta 

sitt bidragsbehov. Motivationen tenderar att vara starkast vid den tidpunkt då personen söker 

hjälp. Den kan också variera över tid. Handläggarens uppgift är att möta den enskilde i den 

situation denne befinner sig i och väcka intresse för förändring. Om personen drivs på för hastigt 

kan det leda till motstånd.  

8.2.1 Utreda behovet av stöd och insatser för självförsörjning 

 Lösningen på den enskildes försörjningsproblem är inte alltid att enbart söka arbete. I vissa fall 

kan det finnas andra faktorer som bidrar till svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden som 

man behöver komma tillrätta med. Om biståndsbehovet inte är av tillfällig karaktär behöver 

handläggaren vara uppmärksam på om det kan finnas bakomliggande orsaker för att kunna erbjuda 

lämpliga stödinsatser i ett tidigt skede och för att kunna ställa adekvata krav på personen det berör. 

Några tänkbara individuella faktorer som kan försvåra möjligheten till egen försörjning och där 

personen kan behöva få stöd av socialtjänsten kan vara: 

 • Skuldpröblem öch ekönömisk stress 

 • Missbruk 

• Våld i närå relåtiöner 

 • Kögnitivå svårigheter 

 • Bristånde språkkunskåper 

 • Sjukdöm eller öhälså  

• Avsåknåd åv privat nätverk 

 • Böendesituåtiön 

 • Fåmiljesituåtiön 

 • Funktiönsnedsättning  

• Såknår gymnåsieutbildning 
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8.2.2 Jämställdhetsperspektiv i utredningen 

 Kvinnor och män som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli bemötta och bedömda på lika villkor 

och det stöd och de insatser som socialtjänsten erbjuder ska vara utformade utifrån individens 

behov, oavsett kön. Det är viktigt att handläggaren är uppmärksam på om det egna 

förhållningssättet skiljer sig åt för män och kvinnor. I ett parhushåll kan det vara lämpligt att 

handläggaren för samtal både med paret gemensamt vid samma tillfälle och individuellt med 

respektive partner. Gemensamma samtal behövs för att båda två ska få insyn i ekonomin, få samma 

information och uppleva ett ansvar för det gemensamma hushållet. Det individuella samtalet är 

viktigt för att synliggöra både kvinnan och mannen som individer och för att göra en individuell 

planering mot egen försörjning. 

Vid långvarigt biståndsbehov kan det i vissa fall behövas en mer fördjupad utredning av personens 

livssituation. En mer omfattande utredning ökar möjligheten att identifiera problematiska 

livssituationer eller levnadsvanor och erbjuda personen rätt insats. Utredningen kan dels förhindra 

upprepade misslyckanden, dels förkorta vägen till egen försörjning. 

8.2.3 Upprätta en planering  

När försörjningshindret är klarlagt kan en dokumenterad planering bidra till att skapa en struktur i 

arbetet för såväl handläggaren som den berörda personen för hur den enskilde ska uppnå 

självförsörjning. Var och en ska, efter förmåga, bidra till sin försörjning. Socialtjänstens bistånd ska 

alltså inte vara kravlöst men kraven kan behöva anpassas efter varje person, och ta hänsyn till 

personens integritet och självbestämmande. En gemensam planering, där målet med insatserna 

framgår, liksom vilket ansvar som ligger på den enskilde personen respektive socialtjänsten ökar 

förutsägbarheten för den berörda personen. Planen kan därefter vara utgångspunkt för uppföljning 

och utvärdering av om insatserna gett avsett resultat och om målet för den enskilde har uppfyllts. 

 8.2.4 Samverka 

 För att kunna erbjuda bästa möjliga stöd och individuellt anpassade insatser är det viktigt att 

handläggaren vid behov samarbetar med andra verksamheter inom socialtjänsten, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården med flera. När insatser ges i 

samverkan kan en plan upprättas där det framgår vem som ansvarar för vilken insats. Den som 

behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska få en samordnad 

individuell plan, SIP, om det behövs en plan för att behoven ska kunna tillgodoses. En förutsättning 

för att upprätta planen är att den enskilde samtycker till det.  

8.2.5 Följa upp  

Planeringen av insatser och aktiviteter behöver regelbundet följas upp och revideras vid behov. I 

planen kan anges hur uppföljningen ska gå till och vem som ska följa upp vad och när. Vid 

uppföljning av en insats kan det vara viktigt att vara uppmärksam på om den enskildes behov har 

förändrats och om personen får sina behov tillgodosedda genom insatsen. 

 



9. ÄRENDEHANDLÄGGNING  

 Att handlägga ärenden är en central uppgift inom ekonomiskt bistånd. Med handläggning av 

ärenden menas alla åtgärder från det att ett ärende inleds till dess att det avslutas genom ett beslut. 

Inom processen för ärendehandläggningen är syftet att utredning och dokumentation ska utgöra ett 

beslutsunderlag vid prövningen av ansökan om ekonomiskt bistånd. 

Den övergripande och främsta målsättningen med en rättssäker handläggning är att bidra till att 

myndigheterna får ett så korrekt underlag för sitt beslutsfattande som möjligt och att 

beslutsfattandet präglas av objektivitet, saklighet och öppenhet. 

9.1 Service och tillgänglighet 

 I 6 § Förvaltningslagen (FL) finns bestämmelser om myndigheternas serviceskyldighet, som gäller 

både handläggning av ärenden och annan förvaltningsverksamhet. Enligt denna bestämmelse ska 

myndigheten se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla och myndigheten ska 

lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den 

utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och 

myndighetens verksamhet. Hjälpen ska också ges utan onödigt dröjsmål. 

9.2 Beakta sekretessen  

Socialtjänsten hanterar en mängd känsliga uppgifter om enskilda personer och sekretess gäller för 

uppgifter om enskildas personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 

att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Det innebär att alla uppgifter om 

enskilda som huvudregel omfattas av sekretess och tystnadsplikt. För att socialtjänsten ska ha 

möjlighet att lämna sekretessbelagda uppgifter om en enskild till en annan myndighet krävs att den 

enskilde har samtyckt till det eller att det finns någon annan sekretessbrytande regel som gör det 

möjligt. Det kan t.ex. gälla när socialtjänsten behöver ställa frågor för utredningen till myndigheter, 

yrkesutövare eller privatpersoner. Om kommunen har valt att organisera socialtjänstens olika 

verksamheter under olika nämnder gäller även sekretess mellan verksamheterna. Exempelvis kan 

sekretess gälla mellan en enhet för barn och unga och enheten för ekonomiskt bistånd. Inom en 

verksamhet gäller s.k. inre sekretess, vilket innebär att en handläggare inte har rätt att ta del av 

uppgifter som han eller hon inte behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 

9.3 Handläggningsprocessen vid ansökan om ekonomiskt bistånd 

 Alla ärenden följer de steg som ingår i handläggningsprocessen. Alla utredningar behöver däremot 

inte vara lika omfattande. 

9.4 Aktualisering  

Ett ärende inom ekonomiskt bistånd aktualiseras vanligen genom en ansökan från en person eller 

familj. Ett ärende kan även aktualiseras genom att det kommer in information som socialtjänsten 

behöver beakta och ta ställning till, t.ex. en underrättelse om uppsägning av hyresgäst. 
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9.4.1 Ansökan 

 Varje ny ansökan om ekonomiskt bistånd är ett nytt ärende som ska dokumenteras och avgöras 

genom ett beslut. Detta gäller även när den enskilde ansöker om samma sak som han eller hon 

redan har fått prövad i domstol. Den enskilde har rätt att själv bestämma vad ansökan ska gälla. En 

ansökan ska innehålla uppgifter om den enskildes identitet och den information som behövs för att 

socialtjänsten ska kunna komma i kontakt med honom eller henne. 

 Det ska framgå vad ärendet gäller och vad den enskilde vill att socialtjänsten ska göra. Det ska 

också framgå vilka omständigheter som ligger till grund för den enskildes begäran, om det inte är 

uppenbart obehövligt. 

 Det ställs inte något krav på att ansökan ska ha en viss form. Den kan alltså göras såväl skriftligen 

som muntligen. Det går också att använda digitala tjänster för att inleda ett ärende. Vid ansökan om 

ekonomiskt bistånd används vanligtvis en särskild ansökningsblankett där den sökande även kan 

redogöra för sina förhållanden. En skriftlig ansökan i annan form, en digital ansökan eller en 

muntlig ansökan kan också aktualisera ett ärende. Om en ansökan är ofullständig eller oklar ska 

socialtjänsten i första hand hjälpa den enskilde till rätta. Om det behövs ska socialtjänsten genom 

frågor och påpekanden verka för att den enskilde förtydligar eller kompletterar ansökan. Det är 

viktigt att skilja på en ansökan och ett rådgivande samtal eller information. Om det är oklart 

behöver handläggaren kontrollera med den sökande om det föreligger en ansökan eller inte. Om 

det inte står helt klart att den enskilde bara vill ha information ska nämnden utgå från att det är en 

ansökan som ska avgöras genom ett beslut. I de situationer där den sökande ansökt men väljer att 

återta sin ansökan ska nämnden besluta att avskriva ärendet från vidare handläggning.  

9.4.2 Information till enskilda  

För att enskilda ska kunna ta tillvara sin rätt är det viktigt att den som kontaktar socialtjänsten för 

att få svar på frågor om ekonomiskt bistånd får allsidig information om verksamheten. Det gäller 

oavsett om syftet med kontakten är att ansöka om ekonomiskt bistånd eller få allmänna 

upplysningar. Den som ansöker behöver t.ex. få information om rättigheter och skyldigheter, hur 

handläggningsprocessen går till och vilka kontroller som socialtjänsten behöver göra. 

Informationen behöver vara tydlig, lättbegriplig och anpassad efter den enskildes behov. Om det är 

ett par som ansöker är det viktigt att båda får samma information och även får information om det 

gemensamma ansvaret för hushållets försörjning. Socialtjänsten ska använda tolk och se till att 

översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 

socialtjänsten har kontakt med någon som inte behärskar svenska. Socialtjänsten ska under samma 

förutsättningar använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med 

någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala. 



9.6 UTREDA  

 Inom processen för ärendehandläggningen är syftet att utredningen ska utgöra ett beslutsunderlag 

vid prövningen av ansökan om ekonomiskt bistånd.  

9.6.1 Inleda utredning 

 När socialtjänsten tar emot en ansökan om bistånd ska ett ärende öppnas och en utredning inledas 

utan dröjsmål. Utredningar som rör ekonomiskt bistånd sker med stöd av 11 kap. 1§ SoL och 

innebär att uppgifter samlas in, sammanställs och bedöms. En utredning om ekonomiskt bistånd är 

frivillig och sker helt på den enskildes eget initiativ. Socialtjänsten kan inte genomföra utredningen 

om den biståndssökande inte vill.  

9.6.2 Utredningens innehåll och omfattning 

 Socialtjänsten ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. 

Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att en utredning inte får bli mer omfattande än vad som är 

nödvändigt för prövningen i det enskilda fallet.  

Vid prövningen av en ansökan om försörjningsstöd ska Nämnden i första hand ta ställning till om 

den enskilde är i behov av stöd och hjälp och om behovet kan tillgodoses på något annat sätt än 

genom bistånd. För att kunna göra en sådan prövning måste Nämnden i sin utredning skaffa sig en 

helhetsbild över den enskildes ekonomiska situation. För att få en helhetsbild kan socialtjänsten 

behöva utreda den enskildes försörjningshinder, resurser, behov och ekonomiska situation, vilket i 

sin tur innebär att socialtjänsten kan behöva samla in olika typer av uppgifter och ta hänsyn till 

flera aspekter.  

Om något barn berörs ska socialtjänsten särskilt beakta barnets bästa. Det innebär att 

socialtjänsten även kan behöva inhämta information kring familjen och barnens situation för att 

kunna bedöma vad som är barnets bästa. Alla utredningar behöver inte vara lika omfattande. Hur 

omfattande utredningen behöver vara beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om det står 

klart att en person behöver ekonomiskt bistånd tillfälligt kan socialtjänsten göra bedömningen att 

utredningen kan begränsas t.ex. till att hämta in aktuella uppgifter om hans eller hennes 

ekonomiska situation. Andra situationer kan kräva ett mer omfattande utredningsarbete för att 

socialtjänsten ska kunna bedöma rätten till bistånd och hjälpa den enskilde att bli självförsörja 

9.6.3 Underlag för beslut  

Socialtjänsten behöver ett beslutsunderlag vid prövningen av ansökan om ekonomiskt bistånd. 

Socialtjänsten avgör om underlaget är tillräckligt för att ligga till grund för ett beslut. För att kunna 

göra en korrekt bedömning av biståndsbehovet är det viktigt att socialtjänsten har korrekta 

uppgifter. Noggranna kontroller före utbetalningen av bistånd kan förebygga felaktiga 

utbetalningar från välfärdssystemen. För att socialtjänsten ska kunna bedöma och fatta beslut om 

den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd kan socialtjänsten behöva kontrollera olika uppgifter. De 

uppgifter som kan behöva kontrolleras är: 

 • den eller de sökåndes identitet (legitimåtiön, påss) 
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 • låglig vistelse i Sverige öm den biståndssökånde inte är svensk medbörgåre (uppehållstillstånd, 

uppehållsrätt)  

• eventuellå bårns böende öch vårdnåd (fölkbökföring, umgängesåvtål etc.) 

 • böende (fölkbökföring, hyresköntråkt) 

 • verifikåtiöner på inkömster (t.ex. lön, årbetslöshetsersättning, ersättningår från 

Försäkringskassan, avtalsgruppsförsäkringar, arbetsmarknadsförsäkringar) 

 • eventuell pågående ånsökån öm förmån från t.ex. Försäkringskåssån, Pensiönsmyndigheten, CSN 

 • verifikåtiöner på utgifter (t.ex. böende, hushållsel)  

• uppgifter öm eventuellå tillgångår i förm åv t.ex. bil, fåstighet, båt, bankmedel (t.ex. sparande, 

aktier, fonder, pensionsförsäkring) 

 • uppgifter öm ändåmålet för ånsökån öm behövet rör livsföringen i övrigt (verifikåtiöner, 

inbetalningskvitton)  

• uppgifter från Arbetsförmedlingen söm styrker åktivt årbetssökånde 

 • uppgifter om engagemang i företag t.ex. enskild firma, handelsbolag och aktiebolag 

9.6.3.1 Socialtjänstens möjligheter att hämta in uppgifter 

 Den enskilde ska medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som han eller hon 

vill åberopa till stöd för sin ansökan. Uppgifter ska i första hand komma från den enskilde själv. Det 

är endast uppgifter som är relevanta för biståndsbedömningen i det enskilda ärendet som ska 

begäras in. För att handläggningen ska bli effektiv kan det vara lämpligt att socialtjänsten 

informerar den enskilde om vilka handlingar och uppgifter som han eller hon bör ha med sig eller 

eventuellt lämna in till socialtjänsten i förväg. I socialtjänstlagen finns bestämmelser som ger 

Nämnden rätt att utan samtycke ta del av vissa uppgifter hos vissa andra myndigheter. Det gäller 

följande uppgifter. 

 • Uppgifter öm förmån, ersättning eller ånnåt stöd åt enskild hös Centrålå studiestödsnämnden, 

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna.  

 • Uppgifter öm enskilda hos Arbetsförmedlingen.  

• Uppgifter öm enskildå hös Skåtteverket. Uppgifternå skå åvse inkömstslåget kåpitål enligt 

inkomstskattelagen (1999:1229) eller återbetalning av skatt enligt skatteförfarandelagen 

(2011:1244).  

9.6.3.2 Hembesök som ett led i utredningen 

 JO har uttalat sig om hur socialtjänsten kan göra hembesök som ett led i utredningen av ett ärende 

om ekonomiskt bistånd. I besluten framhåller JO att socialtjänsten i vissa fall kan ha ett befogat 

intresse av att göra hembesök för att bilda sig en uppfattning om den enskildes rätt till bistånd. Ett 

besök i den enskildes hem måste dock göras på ett sådant sätt att det inte kränker den enskildes 

skydd enligt bestämmelser i regeringsformen och Europakonventionen. Vidare är en förutsättning 

att den enskilde samtycker till besöket. Utan ett samtycke kan ett hembesök i utredningssyfte inte 



genomföras. Den enskilde ska dessutom ges en verklig möjlighet att ta ställning till frågan om 

hembesök. Om det uppstår en situation där syftet med hembesöket ändras under ett pågående 

besök behöver ett nytt samtycke inhämtas.  

9.7 Kommunicera inkommande information 

 Innan socialtjänsten fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, 

underrätta den som är part om allt underlag av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom 

en bestämd tid yttra sig över underlaget. Det innebär att socialtjänsten som huvudregel måste 

underrätta den enskilde om allt underlag av betydelse för ett beslut och ge den enskilde tillfälle att 

yttra sig över detta innan den fattar beslut i ett ärende. Exempel på när det kan anses vara 

uppenbart obehövligt att kommunicera underlag är när den enskilde får helt bifall på sin ansökan. 

Kravet på kommunikation omfattar enbart sådant underlag som utgör underlag för beslutet, inte 

varje uppgift som har tillförts ärendet utifrån. Sådant underlag som helt saknar relevans för ett 

beslut i ett ärende omfattas alltså inte av kravet på kommunikation. 

9.8 Besluta  

Utredningen ska leda till en bedömning och ett beslut. Av ett beslut ska det framgå vad som har 

beslutats, en s.k. beslutsmening. Ett beslut ska som huvudregel också innehålla en klargörande 

motivering med uppgifter om vilka regler som har tillämpats och vilka omständigheter som har 

varit avgörande för ställningstagandet. Det innebär att skälen för beslutet ska framgå och 

presenteras så att de blir begripliga för den enskilde. Om ansökan bifalls i sin helhet finns inte 

samma krav på att beslutet ska motiveras. Ett beslut kan innehålla ett förbehåll som innebär att 

beslutet kan återkallas under vissa förutsättningar. Det kan t.ex. bli aktuellt vid ansökan om 

kostnad för tandvårdsbehandling. 

9.8.1 Information som lämnas kan vara ett överklagbart beslut 

 Ibland kan socialtjänsten meddela den enskilde att t.ex. boendekostnaden är för hög eller att bilen 

är en realiserbar tillgång, vilket kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd. Vid behov kan den 

enskilde, i vissa situationer, då ges skälig tid för att exempelvis sänka sina boendekostnader, byta 

bostad eller sälja bilen. Ett sådant besked är ett beslut som går att överklaga och den sökande ska få 

en överklagandehänvisning. 

9.8.2 Underrättelse om beslut 

 Huvudregeln är att socialtjänsten så snart som möjligt ska underrätta den enskilde om det 

fullständiga innehållet i beslutet. Den enskilde ska även underrättas om hur han eller hon kan 

överklaga beslutet, vilka formkrav som finns och vilken överklagandetid som gäller. Myndigheten 

bestämmer hur underrättelsen ska ske, men underrättelsen ska dock alltid vara skriftlig om en part 

begär det. En muntlig underrättelse bör lämnas endast i undantagsfall. 

9.8.3 Utbetalning 

 Ekonomiskt bistånd bör i regel betalas ut månadsvis och direkt till den enskilde via något av de 

vanliga betalningssätten. Nämnden bör dock kunna göra en utbetalning på annat sätt, om det är 
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nödvändigt. Om utbetalningen av ekonomiskt bistånd görs på ett sådant sätt att det medför 

kostnader för den enskilde att hämta ut biståndet, bör nämnden ge bistånd till kostnaderna. 

Extraordinära utbetalningssätt i form av rekvisitioner eller matkuponger bör endast användas i 

yttersta undantagsfall, om mycket speciella omständigheter föreligger. 

9.9 Handlägga överklagan 

 Den enskilde har rätt att överklaga ett beslut som har gått honom eller henne emot. Det vill säga 

när den enskilde har fått avslag, antingen helt eller delvis på sin ansökan om ekonomiskt bistånd. 

Den enskilde ska då lämna in sin skriftliga överklagan till Nämnden. Det utesluter inte att 

överklagan sker elektroniskt t.ex. via e-post. När Nämnden har fått in en överklagan ska nämnden 

pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in för sent ska 

nämnden avvisa överklagan. Ett överklagande ska ha kommit in till Nämnden inom tre veckor från 

den dag då den enskilde fick del av beslutet. Nämnden ska alltså enbart pröva om överklagandet 

har kommit in i rätt tid. Att övriga förutsättningar är uppfyllda prövas av förvaltningsrätten. Om 

överklagandet inte avvisas ska nämnden skyndsamt överlämna överklagandet och övriga 

handlingar i ärendet till förvaltningsrätten. Nämnden kan också lämna in ett yttrande till 

förvaltningsrätten. 

 Att överklagandet ska överlämnas skyndsamt innebär att nämnden så snart det kan ske, sedan 

rättidsprövningen har gjorts, ska överlämna handlingarna till förvaltningsrätten. I vissa fall kan den 

information som kommer fram i ett överklagande leda till att nämnden helt eller delvis ändrar 

beslutet. Nämnden ska ändra ett beslut om  

1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har 

tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och 

 2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. 

Om nämnden ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till 

förvaltningsrätten. Överklagandet anses då även omfatta det nya beslutet. Det innebär att det nya 

beslutet ska överlämnas till förvaltningsrätten oberoende av hur beslutet ändras. Därmed ska 

nämnden överlämna det nya beslutet oavsett om beslutet är ändrat helt eller delvis. 

9.10 Dokumentera 

 Handläggning av ärenden som rör enskilda ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut 

och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. 

Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång 

till dem. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör 

hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller 

henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas. 

Inkommande handlingar ska sparas enligt gällande lagstiftning. 

 

 



9.11 Dokumenthanteringsplan 

9.11.1 Att Spara 

 

Utgångspunkten är att de underlag som ligger till grund för en ansökan om ekonomiskt bistånd, 

eller en anmälan om felaktiga utbetalningar, ska sparas. Likaså ska övriga inkomna, utgående och 

upprättade handlingar av betydelse i ärendet sparas. Handläggarna ansvarar för att handlingarna 

förvaras ordnade i klienternas personakter. 

Den som är arkivansvarig ansvarar sedanför gallring och arkivering i enlighet med reglerna i 

Nämndens dokumenthanteringsplan. 

 

9.11.2 Att kasta 

 

Handlingar av tillfällig betydelse ska kastas när de blir inaktuella. Exempel på sådana handlingar är: 

• Anteckningar och meddelanden av tillfällig betydelse 

• Arbetspapper, utkast, kladdar där betydelsen upphör när handläggningen är färdig 

• Avskrifter, dubbletter, kopior som finns i flera exemplar 

• Trycksaker som inte har betydelse för ärendet 

 
 

9.11.3 Gallring och arkivering efter 5 år 

IFO:s arkivansvarige ansvarar för gallring och arkivering. Alla handlingar i personakter gallras 5 år 

efter den senaste aktanteckningen, med undantag för det så kallade individurvalet (dvs personer 

födda 5, 15, 25) som ska bevaras och överlämnas till centralarkivet för forskningsändamål.  

9.11.4 Handlingar som ska sparas i akten 

 

Ansökan  

• Ansökningsblankett med bilagor  x  

• Annan skriftlig ansökan; lapp, brev, e-post x 

 

Överklagan  

• Överklagande med bilagor   x 
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Boende 

• Hyreskontrakt   x 

• Handlingar som rör egenägd bostad   x 

(villa, bostadsrätt, fritidshus) 

• Faktura hyra    x 

• Faktura el    x 

• Faktura hemförsäkring   x 

• Kvitton på ovanstående fakturor  x 

 

Arbete/studier/sysselsättning 

• Anställningsavtal   x  

• Beslut om arbetsmarknadsåtgärd  x  

• Beslut om aktivitetsstöd   x  

• Beslut om programresa    x  

• Planering från arbetsförmedlingen (handlingsplan) x 

• Aktivitetsrapport   x 

• Jobblista    x 

• Antagningsbesked till utbildning Dokumentera o kasta  

• Beslut om ersättning från CSN  x 

• Frånvarorapport från ungdomsgymnasiet, SFI,  x 

Jobbcentrum 

 

Hälsa 

• Läkarintyg för sjukskrivning  x 

• LUH (Läkarutlåtande om hälsotillstånd)  x 

• Kvitto eller faktura på vårdavgift  x 

• Kvitto eller faktura på läkemedel  x 

• Kvitto eller faktura på sjukresa  x 

 

 

Bank/insättningar/tillgångar 

• Bankkontoförteckning (samtliga konton/sparformer) x 



• Bankkontoutdrag   x 

• Andra handlingar som visar ekonomiska tillgångar x 

• Värderingsintyg fordon   x 

 

 

Ekonomi 

• Inkomstbesked   x 

• Fakturor    x 

• BUSSKORT (SOM STYRKER UTLÄGG)  x 

 

Registerkontroller som utgör underlag för beslut 

• Utdrag från Info-Torg: fastighet, företag,   x 

fordon, folkbokföring 

 

Planer 

• Genomförandeplan   x 

• Samordnad Individuell Plan (SIP)  x 

• Kvitton    x 

 

 

 

Kostnadsförslag mm 

 

Kostnadsförslag och frågor till tandläkare/optiker kan kastas efter slutförd handläggning, 

eller efter utgången besvärstid 

 

• Kostnadsförslag tandvård  

• Kostnadsförslag glasögon  

• Kostnadsförslag begravningskostnad (alt faktura)  

• Frågor till tandläkaren  

• Frågor till optikern  

• Svar från konsulttandläkare  x 
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Flykting 

• Beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd x 

 

Sanningsförsäkran mm    x 

 

Medgivanden/samtycken    x 

 

Felaktiga utbetalningar/misstänkt bidragsbrott 

• Inkommen anmälan   x 

• Utredning    x 

• Underlag    x 

• Beslut från SN Skanna och kasta 

• Polisanmälan    x 

 

Återkravshandlingar/ avbetalningsplan till Nämnden x 

 

Inkomna underrättelser 

 

• Hyresvärd (obetald hyra, ansökan om handräckning) 

• Kronofogden  

• Elbolag (inkasso)  

• Kommunen (barnomsorg) 

- Pågående ärende: skanna och kasta underrättelsen 

- Inte pågående, har en akt: spara i akten 

- Inte pågående, har inte akt: sätt i kronologiska pärmen 

 

 

Skriftlig information till och från andra enheter inom social- x 

tjänsten och andra myndigheter 

 

Brev 

• Kallelse till möte När inaktuellt: kasta 



• Komplettering - ”- 

  

Förvaltningsdomstol 

• Domar    x 

• Brev om komplettering från domstol Efter handläggning: kasta 

• Begäran om yttrande   x 

  

Individurvalet 5, 15, 25 

 

Allt ska sparas, förutom sådant som kan kastas på grund av inaktualitet enligt 

dokumenthanteringsplanen. 
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10. FÖRSÖRJNINGSSTÖD  

Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för följande:  

1. Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning 

och telefon. Vad som är skäliga kostnader framgår av den riksnorm som regeringen beslutar om 

varje år. 

 2. Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och 

arbetslöshetskassa. Vad som är skäliga kostnader beslutar Nämnden efter en individuell 

bedömning. 

Försörjningsstödet är således uppdelat i två delar: en riksnorm och en del som avser rätt till 

bistånd för skäliga kostnader för ett antal andra regelbundet återkommande behov. Till skillnad 

från andra bidrag och ersättningar som vanligtvis är personliga är det som huvudregel hushållet 

som är den ekonomiska enheten för försörjningsstöd. 

10.1 Riksnormen 

 Regeringen beslutar varje år vad som är skäliga kostnader för de behov som anges i 4 kap. 3 § 1 

SoL genom att besluta om en i hela riket gällande norm. Denna norm kallas för riksnormen. Den för 

året gällande riksnormen anges i socialtjänstförordningen. Riksnormen för ett hushåll utgör 

summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma 

hushållskostnaderna och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. Totalsummorna för 

de personliga kostnaderna är beräknade för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna 

ensamstående respektive samboende. För de gemensamma hushållskostnaderna anges 

totalsummor som är baserade på hushållets storlek.  

10.2 Uppdelning av riksnormen i dagsbelopp 

 Riksnormsbeloppet är detsamma varje månad oavsett antal dagar i månaden, om det inte finns 

särskilda skäl för att räkna med en högre eller lägre norm. Dagsbeloppet bör räknas fram genom  

att beloppen i riksnormen multipliceras med tolv och sedan divideras med 365. 

10.2.1 Utgifter som tillgodoses inom riksnormen 

Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. 

Varje år beräknar Konsumentverket referensvärden för hushållens vanligaste utgiftsområden.  

Den av regeringen beslutade riksnormen är en bruttonorm, dvs. det finns inga belopp beslutade  

för respektive kostnadspost som ingår. 

Nedanstående är kortfattade exempel utifrån Konsumentverkets rapport 2019:11 på vad som  

kan ingå inom varje kostnadspost: 

• Livsmedel: Köstnåder för en näringsriktig öch vårieråd köst för dågenssåmtligå måltider. 

• Kläder öch skör: Köstnåder för vanliga kläder och skor för olika årstider, 



för vanliga sport- och fritidsaktiviteter och för något festligare tillfällen. 

• Lek öch fritid: Köstnåder för vånligå fritidsåktiviteter både inömhus öch utömhus såmt viss 

motion och kultur. 

• Hälså öch hygien: Kostnader för varor och tjänster för den personliga hygienen. 

• Förbrukningsvårör: Köstnåder för dågligvårör söm behövs för vård öch skötsel åv böståden  

och av kläder och skor. 

• Dågstidning, öch telefön: Köstnåder för till exempel teleföni öch helårsprenumeration av en 

dagstidning. 

10.2.2 Medlemmar i hushållet  

Som framgår i tidigare avsnitt beräknas riksnormen för ett hushåll utifrån antalet medlemmar 

i hushållet. Som medlemmar i hushållet bör räknas 

 • måkår, 

 • registreråde pårtner enligt lågen (1994:1117) om registrerat partnerskap 

 • såmbör enligt såmbölågen (2003:376) öch 

 • bårn öch ungdömår under 21 år söm föräldrårnå är underhållsskyldigå för. 

 Barn och ungdomar bör räknas som medlemmar i hushållet, både där de stadigvarande bor och  

där de vistas under umgängestid. Nämnden bör beräkna kostnaderna efter det antal dagar barnet 

eller ungdomen vistas hos respektive förälder. 

10.3. Boendekostnad 

 Nämnden bör vid bedömningen av vad som är en skälig boendekostnad utgå från den enskildes 

faktiska kostnad och behov av boende. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig 

boendekostnad bör vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. 

Kostnaden bör även relateras till hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra större 

bostadsföretag på orten. Med orten bör avses den tätort där den enskilde bor eller de närmast 

belägna tätorterna inom kommunen. Se bilaga. 

10.3.1Bistånd till unga vuxna för eget boende 

 Hemmaboende unga vuxna har inte någon ovillkorlig rätt till bistånd i syfte att bereda dem ett  

eget boende. HFD har gjort bedömningen att rätt till bistånd föreligger först om ett eget boende 

är nödvändigt för att de ska vara tillförsäkrade en skälig levnadsnivå. HFD har inte angett någon 

övre gräns för hur länge man kan anse att det är skäligt att bo kvar i sitt föräldrahem. 

10.4 Hushållsel 

 Nämnden bör i regel godta den enskildes faktiska kostnader för hushållsel, om kostnaderna är 

skäliga. När det gäller kostnader för hushållsel behöver Nämnden göra en individuell bedömning  

av vad som är skäliga kostnader för just den biståndsökande. Om elkostnaderna bedöms vara  
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höga kan den biståndssökande uppmanas att se över sitt elavtal och om möjligt byta till ett billigare 

som stöd i  

10.5 Arbetsresor  

Arbetsresor innebär inte bara resor till och från en arbetsplats. I begreppet ingår även resbehov  

för att aktivt kunna söka arbete eller delta i andra aktiva åtgärder som kommunen eller arbets-

marknadsmyndigheten anordnar. Det kan t.ex. vara resor till och från Arbetsförmedlingen eller 

anställningsintervjuer, resor i samband med SFI-studier eller andra studier, samt resor till praktik, 

arbetsträning eller arbetssökarverksamhet. Nämnden bör vid beräkningen av skäliga kostnader för 

arbetsresor i regel beakta månadskostnaden för lokala resor med allmänna kommunikationer. Om 

den enskilde behöver bil för arbetsresor, bör de faktiska kostnaderna för arbetsresorna kunna 

användas som underlag vid beräkningen av skäliga kostnader, t.ex. för 

 • bensin, 

 • skått,  

• försäkring öch 

 • besiktning. 

Behov av bil kan t.ex. finnas om 

 • ållmännå kömmunikåtiöner såknås,  

• turtätheten är stårkt begränsåd eller 

 • den enskilde lider åv sjukdöm eller hår funktiönsnedsättning. 

 Nämnden bör vid beräkningen av skäliga kostnader för resor med färdtjänst beakta 

färdtjänstavgiften. 

10.6 Hemförsäkring 

 Nämnden bör i regel godta den enskildes faktiska kostnader för hemförsäkring, om kostnaderna är 

skäliga. Konsumentverket beräknar varje år referensvärden för bl.a. hemförsäkring. Dessa värden 

kan användas som underlag när socialtjänsten gör sin bedömning. 

10.7 Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa 

 Nämnden bör godta den enskildes faktiska kostnader för avgifter till fackförening och 

arbetslöshetskassa. Den enskilde ska få bistånd till avgifter till fackförening och arbetslöshetskassa 

för det belopp som gäller för den organisation han eller hon tillhör. I de fall det är möjligt ska den 

biståndssökande i första hand ansöka om att få avgiften helt eller delvis nedsatt. I vissa fall ingår 

förmåner som exempelvis hemförsäkring i medlemsavgiften och då behöver detta vägas in vid 

bedömningen av kostnadsposten för hemförsäkring. 



10.8 Beräkning av försörjningsstöd 

 Ett hushålls behov av försörjningsstöd per månad beräknas normalt genom att lägga ihop 

riksnormen med de skäliga kostnaderna för boende, hushållsel med mera. Sedan drar man  

ifrån hushållets inkomster från detta belopp: 

 Hushållsmedlemmarnas personliga kostnader enligt riksnormen 

 + hushållsgemensamma kostnader enligt riksnormen 

 + hushållets skäliga kostnader för boende m.m.  

– hushållets inkomster  

Resultat = hushållets nettobehov av försörjningsstöd 

10.8.1 Jobbstimulansen – särskild beräkningsregel 

 Syftet med jobbstimulansen är att minska marginaleffekten och göra det mer lönsamt att ta ett 

arbete eller att utöka sin arbetstid när man har försörjningsstöd. Jobbstimulansen är reglerad i  

4 kap. 1 b § SoL och är utformad som en särskild beräkningsregel som innebär att 25 procent av 

nettolönen under vissa förhållanden inte ska räknas med vid beräkningen av rätten till ekonomiskt 

bistånd. 

10.8.2 Inkomstperiod och beräkningsperiod  

Nämnden bör i regel beräkna ekonomiskt bistånd utifrån de inkomster hushållet hade kalender-

månaden före den månad som beräkningen avser. Inkomster som hushållet har fått tidigare bör i 

regel inte påverka beräkningen, om de inte var mycket höga eller avsedda för en viss längre 

tidsperiod, t.ex. ett avgångsvederlag.  

10.8.3 Tidigare inkomster över försörjningsstödsnivå  

För personer som fortlöpande har ekonomiskt bistånd kan det vara motiverat att låta ett överskott 

som uppkommer i förhållande till normen en viss månad avräknas mot det bistånd som ska utgå för 

nästföljande månad. Samma krav ställs inte när det är fråga om en nyansökan, dvs. en ansökan från 

någon som inte tidigare – eller i vart fall inte under tiden närmast före ansökan – har uppburit 

ekonomiskt bistånd. 
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11. LIVSFÖRING I ÖVRIGT  

Med begreppet ”livsföring i övrigt” åvses ållå de ölikå behöv söm den enskilde kån hå för ått 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Det är inte möjligt 

att lämna en uttömmande uppräkning av vilka behov som ska anses ingå. En individuell bedömning 

måste göras i varje enskilt fall. I de fall det finns barn i familjen ska socialtjänsten i första hand 

beakta vad som bedöms vara barnets bästa.  

Bistånd till livsföringen i övrigt kan t.ex. bli aktuellt för de personer och familjer som under längre 

perioder har försörjningsstöd. I sådana fall kan personen eller familjen vara i behov av bistånd för 

att täcka andra kostnader än de som ingår i försörjningsstödet. Men behov av bistånd till livsföring 

i övrigt kan även uppstå för personer eller familjer som endast är i behov av försörjningsstöd en 

kortare period, liksom för de som i övrigt är självförsörjande och inte har behov av 

försörjningsstöd. 

 Som alltid är det den individuella behovsbedömningen som får avgöra om en person har rätt till 

bistånd eller inte. När ett hushåll har egna inkomster som räcker till försörjningen, men ansöker 

om ekonomiskt bistånd för sin livsföring i övrigt, kan skillnaden mellan försörjningsstödsnivån 

(riksnormen + skäliga kostnader för boende med mera) och inkomsterna användas som ett mått  

på hushållets förmåga att själv helt eller delvis tillgodose sitt behov. 

 I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd framgår att den enskilde 

kan få ekonomiskt bistånd för sin livsföring i övrigt som kan avse kostnader för bl.a. 

 • hälsö- och sjukvård, 

 • tåndvård,  

• glåsögön,  

• hemutrustning,  

• flyttköstnåder,  

• spädbarnsutrustning, 

 • umgängesresör,  

• åvgifter för kömmunål service, ånsöknings- och förmedlingsavgifter 

 • rekreåtiön,  

• begråvning,  

 • skulder 

11.1 Hälso- och sjukvård 

 Nämnden bör ge ekonomiskt bistånd för skäliga kostnader för hälso-och sjukvård som är 

medicinskt påkallad. Nämndens bedömning av vad den enskilde ska få ersättning för bör göras från 

den utgångspunkten att syftet med vården ska kunna uppnås. Ekonomiskt bistånd bör omfatta 

kostnader för åtgärder som 



 • utgör sådån vård öch behåndling som avses i 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)  

och som en region är skyldigt att svara för enligt 8 kap. 1 § samma lag, även i de fall insatserna 

tillhandahålls av en privat yrkesutövare som är ansluten till Försäkringskassan, 

 • vidtås efter bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal och  

• görs i enlighet med vetenskåp öch beprövåd erfårenhet. 

Bistånd bör alltså ges för kostnad som avser patientavgiften inom öppenvården, dvs. vård som inte 

kräver inläggning på sjukhus. Det finns ett högkostnadsskydd för hur mycket den enskilde själv 

behöver betala under ett år. Det innebär att efter en viss summa behöver han eller hon inte betala 

för vården. Den som är inlagd på sjukhus ska betala en vårdavgift per dygn för kost och logi. Även 

inom sjukhusvården finns ett högkostnadsskydd. 

Ekonomiskt bistånd bör även omfatta skäliga kostnader för bl.a.  

• hjälpmedel öch förbrukningsmåteriål söm förskrivits åv behörig hälsö- och sjukvårdspersonal, 

 • läkemedel söm ömfåttås åv lågen (2002:160) öm läkemedelsförmåner m.m. och som förskrivits 

av behörig hälso- och sjukvårdspersonal,  

• resör söm är nödvändigå för ått vården skå kunnå genömförås eller  

• resör söm är nödvändigå för ått hämtå ut förskrivnå läkemedel, hjälpmedel öch 

förbrukningsmaterial.  

11.2 Tandvård  

Tandvård, såväl undersökning som behandling, är ett sådant behov som faller in under en persons 

livsföring i övrigt. För att ekonomiskt bistånd ska lämnas för tandvårdskostnader krävs att vården, 

vid en individuell bedömning i det enskilda fallet, anses nödvändig och att kostnaderna är skäliga. 

 Nämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för nödvändig tandvård. Hit räknas 

också förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning. Nämnden bör i regel grunda sin 

bedömning på behandlande tandläkares val av åtgärd och vad denne anser vara nödvändig 

tandvård. 

 Nämnden bör väga in om biståndsbehovet beräknas bli kort- eller långvarigt. Om den enskildes 

behov av ekonomiskt bistånd bedöms vara av kortvarig art och denne själv kan tillgodose sitt 

behov inom rimlig tid, bör detta vägas in i bedömningen av hur omfattande biståndet till tandvård 

ska vara. Förutom rent medicinska aspekter bör Nämnden beakta de sociala konsekvenser som kan 

uppstå vid utebliven tandvård. Nämnden bör kunna anlita en tandläkarkonsult om 

behandlingskostnaderna är höga eller om det finns olika behandlingsalternativ. Om behovet av 

tandvård är akut, bör Nämnden inte ställa krav på att den enskilde ansöker om ekonomiskt bistånd 

före behandlingen. Nämndens verksamhet ska bygga på respekt för människors självbestämmande 

och integritet, enligt 1 kap. 1 § SoL. Som en följd av det får den enskilde själv välja tandläkare och 

behöver inte gå till någon som Nämnden har anvisat. Däremot kan nämnden ta hänsyn till 

ekonomiska aspekter om det finns likvärdiga och billigare alternativ på orten. 

11.3 Glasögon 

 Kostnader för glasögon ingår i begreppet livsföring i övrigt enligt förarbetena till SoL.505 Om den 

enskilde har behov av glasögon eller kontaktlinser och skäliga kostnader för dessa inte täcks av 

bidrag som lämnas enligt 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och lagen (2016:35) om 
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bidrag för glasögon till vissa barn och unga, bör Nämnden ge ekonomiskt bistånd till sådana 

kostnader för glasögon, eller om det är enda alternativet, för kontaktlinser. Se bilaga 

 

11.4 Hemutrustning 

 Möbler och husgeråd ingår i begreppet livsföring i övrigt enligt förarbetena till SoL. Vad som är 

nödvändig hemutrustning kan inte fastställas en gång för alla. Bedömningen måste anpassas efter 

den allmänna standardutvecklingen i samhället, d.v.s. vad människor i allmänhet kan kosta på sig. 

Det innebär att vad som är skäligt i fråga om ekonomiskt bistånd till hemutrustning inte bara 

skiftar från fall till fall utan också över tid. Den individuella behovsprövningen avgör om bistånd 

ska beviljas och till vad. Se bilaga 

 I vissa fall finns behov av att komplettera eller reparera befintlig hemutrustning och i andra fall 

saknas hemutrustning helt. Den enskildes behov av hemutrustning kan i vissa fall tillgodoses på 

annat sätt än genom ekonomiskt bistånd. Finns sådana möjligheter ska dessa i första hand 

användas. Flyktingar och vissa andra utlänningar har t.ex. möjlighet att ansöka om lån till 

hemutrustning från CSN. Den enskilde kan t.ex. också ha möjlighet att låna eller få hemutrustning 

från sitt sociala nätverk. Andra faktorer som kan påverka en bedömning är hur den sökandes 

framtida möjligheter att själv bekosta eller komplettera hemutrustningen ser ut. Det finns ingen 

generell rätt för den som har en begränsad ekonomi att få ekonomiskt bistånd till utrustning av 

bostaden. Nämnden behöver bedöma i varje situation om behovet kan tillgodoses på annat sätt. I 

vissa situationer kan behov av hemutrustning uppstå mer akut t.ex. när någon på grund av 

våldsutsatthet behöver flytta. Se bilaga 

11.5 Flyttkostnader 

 Nämnden bör ge ekonomiskt bistånd till flyttkostnader, om flyttningen är nödvändig för att den 

enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå. Det kan finnas både sociala och ekonomiska skäl till att 

en person eller en familj behöver flytta för att uppnå en skälig levnadsnivå. Sociala skäl kan vara 

t.ex. dödsfall, skilsmässa eller behov av en ny miljö. Ett ekonomiskt skäl kan vara att flytten ökar 

möjligheterna till egen försörjning genom studier eller arbete. Ekonomiskt bistånd till 

flyttkostnader bör i regel bl.a. omfatta 

 • hyrå åv bil, inklusive försäkring, 

 • bensin, 

 • hyrå åv flyttlådör öch 

 • flytt åv telefönåbönnemång. 

 Utgångspunkten är att de flesta människor själva organiserar sin flytt med hjälp av släkt och 

vänner, och därför omfattar biståndet normalt kostnader för en sådan flytt. Om den enskilde på 

grund av sjukdom, ålder eller andra skäl inte klarar av att flytta på egen hand, bör biståndet omfatta 

skäliga kostnader för en flyttfirma. Se bilaga 

 



11.6 Spädbarnsutrustning  

Nämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för nödvändig spädbarnsutrustning i 

samband med ett barns födelse, bl.a.  

• säng med sängkläder öch åndrå tillbehör, 

 • skötbädd med tillbehör, 

 • bärsele, 

 • bilbårnstöl 

 • bårnvågn med tillbehör och 

 • utrustning för båd. 

 Nämnden bör beräkna kostnaderna enligt riksnormen till en högre nivå bl.a. om ett spädbarn 

saknar nödvändig klädutrustning. När Nämnden tar ställning till vilket bistånd som ska beviljas i ett 

enskilt fall kan t.ex. sådana omständigheter som om det finns möjlighet att låna eller återanvända 

nödvändig spädbarnsutrustning från sitt sociala nätverk påverka bedömningen. Annat som också 

kan ha betydelse för bedömningen är vilken möjlighet den enskilde har haft att planera ekonomiskt 

för barnet. Bara det som är nödvändigt i samband med barnets födelse räknas som 

spädbarnsutrustning.  Efter en tid kan man behöva ytterligare utrustning, t.ex. barnstol och 

säkerhetsutrustning till hemmet. Det kan i så fall beviljas som kompletterande hemutrustning. Se 

bilaga. 

11.7 Umgängesresor 

 Nämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för att ett barn ska kunna umgås med 

sin förälder som bor på annan ort. Med annan ort kan även avses en ort utanför Sverige. Avgörande 

för vad som bör vara skälig kostnad för resor och hur ofta bistånd bör ges till kostnader för 

umgänge bör anpassas till vad en familj i allmänhet har råd med. Vid denna bedömning bör 

nämnden även beakta vad som har reglerats genom en dom eller beslut av domstol eller genom 

avtal om umgänge. Förutom reskostnader bör även andra kostnader som är nödvändiga för att 

umgänget ska kunna komma till stånd ingå i biståndet, t.ex. kostnader för logi. 

11.8 Avgifter för kommunal service, ansöknings- och förmedlingsavgifter 

 Nämnden bör ge ekonomiskt bistånd till kostnader för t.ex. 

. • bårnömsörg i väntån på nedsättning åv åvgiften, 

 • ömsörg öm persöner med funktiönsnedsättning i väntån på nedsättning åv åvgiften, 

 • äldreömsörg i väntån på nedsättning åv åvgiften,  

• rättshjälpsåvgift,  

• identitetshåndling för den söm såknår sådån öch 

 • böstådsförmedling för den söm såknår böståd eller behöver bytå böståd. 

 När det gäller juridisk hjälp kan sådan i vissa fall vara en förutsättning för att den enskilde ska 

kunna uppnå en skälig levnadsnivå. Nämnden kan exempelvis bedöma att det kan vara aktuellt att 
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bevilja bistånd när det handlar om vissa familjerättsliga ärenden eller i boendetvister t.ex. i 

samband med våld i nära relationer. 

 

11.9 Rekreation 

 Nämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för rekreation, om det finns särskilda 

skäl. Det kan finnas särskilda behov av rekreation, t.ex. hos barnfamiljer som under lång tid på 

grund av ekonomiska problem inte har kunnat få någon form av semester och hos vuxna med 

långvariga medicinska eller sociala problem. Om det finns barn i hushållet, bör Nämnden göra en 

särskild bedömning av barnets behov. Ekonomiskt bistånd till rekreation bör räcka till t.ex. en tåg- 

eller bussresa och logi. När det gäller barn bör biståndet räcka till kostnaden för t.ex. en koloni- 

eller lägervistelse. 

Med rekreation menas alltså sådana aktiviteter som normalt hör ihop med semester, t.ex. resor och 

vistelser på annan ort. Det rör sig således inte om mer vardagliga aktiviteter som istället ska 

tillgodoses genom försörjningsstödet, då sådana kostnader ingår i behovsposten lek och fritid i 

riksnorm. 

11.10 Begravning  

11.10.1 Ansvar för gravsättning  

När en person avlider är det oftast anhöriga eller andra närstående som ordnar med begravning 

eller gravsättning. Om det inte finns någon som ordnar med gravsättning är det den kommun där 

den avlidne senast var folkbokförd som är ansvarig för gravsättningen dvs. ansvarig för att få ner 

stoftet i jorden. Om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, är den kommun där dödsfallet 

inträffade ansvarig. Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna av dödsboet. 

11.10.2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader 

 Begravningskostnader ska i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. Kostnader för 

begravning brukar gå före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet som exempelvis obetald 

hyra, el, telefon eller kostnader för utflyttning och städning av bostaden. Begravningskostnader 

brukar även gå före andra skulder, dock inte skulder med någon form av säkerhet, t.ex. ett 

bostadslån med huset eller lånet som säkerhet. Se bilaga 

11.11 Skulder 

 Ekonomiskt bistånd enligt SoL syftar till att avhjälpa ett framtida försörjningsbehov och bistånd till 

skulder ska enligt praxis beviljas restriktivt. När en person inte har möjlighet att återbetala sina 

skulder kan det finnas möjligheter att få uppskov med att betala en skuld eller att betala av skulden 

succesivt enligt en avbetalningsplan. I vissa fall kan det också finnas möjlighet att få en skuld 



avskriven eller få skuldsanering. Den biståndssökande måste i första hand undersöka sådana 

möjligheter innan det kan bli aktuellt med ekonomiskt bistånd. Nämnden bör efter en individuell 

prövning ge ekonomiskt bistånd till skulder 

 • öm det kån få ållvårligå söciålå könsekvenser för den enskilde när en skuld som gäller t.ex. 

boendekostnader eller hushållsel inte betalas, eller  

• öm det finns gödtågbårå skäl för ått den enskilde inte hår ånsökt öm bistånd till den köstnåd söm 

har gett upphov till skulden och nämnden bedömer att han eller hon hade beviljats biståndet om 

ansökan gjorts vid det tillfälle kostnaden uppstod.  

11.12 Internetuppkoppling  

Internetuppkoppling kan fås genom olika åtkomsttekniker som exempelvis bredband, mobilt 

bredband eller internetdelning via mobiltelefonens uppkoppling till en teleoperatör. För att vara 

tillförsäkrad en skälig levnadsnivå behöver den enskilde som regel tillgång till internet i hemmet 

och månadskostnaden för internetuppkoppling prövas som en kostnad för livsföringen i övrig. 

 



52 
 

12. PRÖVNING AV RÄTTEN TILL BISTÅND  

 Ekonomiskt bistånd ska i första hand fungera som ett yttersta skyddsnät för människor som har 

tillfälliga försörjningssvårigheter. Endast den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller kan få 

dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. 

Socialtjänstens verksamhet ska bygga på frivillighet och självbestämmande men det innebär inte 

att den ska vara kravlös. 

 Den enskilde har i första hand ett eget ansvar för sitt liv och ska göra vad han eller hon kan för att 

bidra till sin egen försörjning. De vuxna i familjen har i regel ett gemensamt ansvar för hushållets 

försörjning och föräldrar har huvudansvaret för att tillgodose barnens behov. Den enskilde måste 

som huvudregel stå till arbetsmarknadens förfogande, t.ex. genom att vara aktivt arbetssökande. 

Det ingår även att ta ansvar för sin ekonomiska situation och planera för att undvika 

försörjningsproblem. 

 Den som ansöker om ekonomiskt bistånd måste först försöka tillgodose behovet på annat sätt 

innan bistånd kan bli aktuellt. Det innebär även en skyldighet att i första hand använda sig av de 

generella förmåner och ersättningar som han eller hon har rätt till. Däremot kan socialtjänsten inte 

neka bistånd med motiveringen att den biståndssökande kan vända sig till frivilligorganisationer 

för hjälp. 

12.1 Aspekter vid prövningen  

Vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd behöver socialtjänsten ta hänsyn till flera 

aspekter. 

• Är förutsättningarna för rätt till ekonomiskt bistånd uppfyllda? Reglerna i socialtjänstlagen 

innebär att var och en i första hand är skyldig att själv försörja sig och sin familj. Det innebär 

att socialtjänsten behöver bedöma om personen inom ramen för sin förmåga kan anses ha  

gjort det hon eller han kunnat för att undvika försörjningsproblem. En annan förutsättning är 

exempelvis att den som inte är svensk eller nordisk medborgare som regel antingen måste ha 

uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige för att ha rätt till bistånd som inte är akut. 

• Kan behovet tillgodoses på något annat sätt än genom ekonomiskt bistånd? En person eller ett 

hushåll har rätt till ekonomiskt bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det kan 

exempelvis vara annans försörjningsskyldighet, lön eller tillgångar, socialförsäkringsförmåner, 

studiestödsformer eller andra ersättningar som hushållet har rätt till. Det kan även vara genom 

tillgångar som t.ex. bankmedel. Eftersom rätten till ekonomiskt bistånd kommer i sista hand 

behöver socialtjänsten ta reda på om behovet kan tillgodoses genom t.ex. egna tillgångar eller 

andra ersättningar.  

• Vilket bistånd och belopp ska beviljas för att tillgodose behovet? Utgångspunkten för vilket 

bistånd som ska beviljas är vad som kan anses vara en skälig levnadsnivå. Socialtjänsten 

behöver därför ta ställning till om den enskilde är i behov av det ansökta biståndet för att 

uppnå skälig levnadsnivå. 

• Individuell bedömning En individuell bedömning ska alltid göras vid prövningen av rätten till 

bistånd. Vid bedömningen behöver därför socialtjänsten ta hänsyn till individuella 



förutsättningar och behov samt till barnrättsperspektivet. Frågor som handläggaren kan 

behöva ställa sig är: – Finns det skäl att göra avsteg från huvudreglerna, och i så fall vilka? – 

Berörs barn på något sätt? – Vad skiljer den här personen eller det här hushållet från andra 

i samma situation? 

 

 

12.2 Kravet att arbeta eller på annat sätt stå till arbetsmarknadens förfogande 

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

står till arbetsmarknadens förfogande. Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär även att, 

vid behov, delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning 

vid folkhögskola. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde dock rätt till försörjningsstöd även 

om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att när en person som kan 

arbeta ansöker om ekonomiskt bistånd så krävs att personen som huvudregel är aktivt 

arbetssökande och på andra sätt står till arbetsmarknadens förfogande. 

 

12.2.1 Vilka krav kan man ställa på en arbetssökande? 

 Om socialtjänsten bedömer att en biståndssökande kan stå till arbetsmarknadens förfogande kan 

vissa krav ställas på den enskilde. Socialtjänsten kan då, i vart fall, kräva att den enskilde ska: 

 • vårå åktivt årbetssökånde,  

• vårå ånmäld söm årbetssökånde på Arbetsförmedlingen, 

 • medverkå till upprättånde åv en håndlingsplån hös Arbetsförmedlingen,  

• lämnå in en åktivitetsråppört till Arbetsförmedlingen, 

 • besökå eller köntåktå Arbetsförmedlingen vid en överenskömmen eller på ånnåt sätt beslutåt 

tidpunkt,  

• finnås tillgänglig för ått sökå årbete, 

 • gödtå ånvisåt lämpligt årbete, 

 • deltå i årbetssökårverksåmhet söm sker i samarbete med Arbetsförmedlingen under 

förutsättning att verksamheten i det särskilda fallet kan bedömas främja den enskildes möjligheter 

att få arbete, 

 • deltå i verksåmheter söm ånördnås för årbetslösa inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, t.ex. 

arbetsmarknadsutbildning, 

 • den som har rätt till etableringsplan, ska delta i aktiviteter enligt planen 

 • deltå i pråktik eller kömpetenshöjånde insats som anvisats av Nämnden enligt 4 kap. 4 § SoL samt 

 • vid behöv deltå i grundutbildning i svenskå. 

12.2.2 Att vara aktivt arbetssökande  

Det går inte att sätta ett mått på ett visst antal sökta arbeten per vecka eller månad för att en person 

ska anses vara aktivt arbetssökande. En helhetsbedömning måste göras, där det också har 
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betydelse huruvida de sökta arbetena är lämpliga utifrån den enskildes personliga förutsättningar 

och realistiska mot bakgrund av dennes utbildning, erfarenhet och övriga kvalifikationer. 

Det är inte tillräckligt att enbart söka arbete inom det yrkesområde där man tidigare har arbetat 

om det finns möjlighet att få något annat lämpligt arbete. Det räcker inte heller att invänta 

anvisningar från Arbetsförmedlingen utan det kan t.ex. handla om att skicka ansökningar till olika 

arbetsgivare eller kontakta dem på annat sätt och söka information om arbeten. Personer som vet 

om att de kommer att bli arbetslösa har ett ansvar att visa en betydande aktivitet avseende att söka 

arbete. Det gäller även de personer som tidigare inte har ansökt om ekonomiskt bistånd, eftersom 

en person i en sådan situation kan förutse vad det kan komma att få för inverkan på hans eller 

hennes ekonomi. 

 Deltagande i arbetsmarknadspolitiska program ska inte ses som en del av arbetssökaraktiviteten. 

Däremot kan programdeltagandet vara en anledning att t.ex. sänka kraven på hur många arbeten 

den arbetssökande behöver söka. Det kan förekomma att den enskilde behöver delta i språk-

utbildning för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Att delta i språkstudier har dock 

inget företräde framför andra insatser som socialtjänsten bedömer som lämpligare för att den 

enskilde ska närma sig arbetsmarknaden. 

 Att Arbetsförmedlingen erbjuder en person att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program 

behöver inte innebära att Nämnden godtar den planeringen vid prövningen av den enskildes rätt 

till ekonomiskt bistånd enligt SoL. Nämnden är en egen myndighet och ska tillsammans med den 

enskilde göra en bedömning av den snabbaste vägen till självförsörjning i varje enskilt fall. En 

arbetssökande är i första hand skyldig att söka heltidsarbete. Detta gäller även den som arbetar 

deltid, t.ex. deltidsarbetande föräldrar som minskat sin arbetstid med stöd av 7 § föräldra-

ledighetslagen (1995:584). En enskild har med andra ord inte rätt att avstå från att arbeta heltid 

och kompensera inkomstbortfallet med ekonomiskt bistånd. En annan sådan situation är när en 

person som inte har uppnått den ålder när han eller hon har rätt till äldreförsörjningsstöd från 

Pensionsmyndigheten väljer att börja ta ut pension i förtid. Om personen inte kan försörja sig på sin 

pension, kan socialtjänsten som huvudregel kräva att han eller hon ställer sig till arbetsmarknadens 

förfogande för att tillgodose sitt behov genom arbete. 

 

12.2.3 Att godta anvisat lämpligt arbete 

 Ett sätt att definiera vad som är lämpligt arbete finns i ALF, lagen om arbetslöshetsförsäkring 

(1997:238). Av lagen framgår att ett arbete anses lämpligt om 

 • det inöm råmen för tillgången på årbetstillfällen tågits skälig hänsyn till den sökåndes 

förutsättningar för arbetet samt andra personliga förhållanden, 

 • ånställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som arbetstagare får som är anställda 

enligt kollektivavtal eller, om kollektivavtal inte finns, är skäliga i förhållande till de förmåner 

arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer får vid jämförliga företag, 

 • årbetet inte hänför sig till en årbetsplåts där årbetskönflikt råder till följd åv stridsåtgärder söm 

är lovliga enligt lag och kollektivavtal, och 



 • förhållåndenå på årbetsplåtsen mötsvårår våd söm ånges i förfåttning eller myndighets 

föreskrifter om åtgärder till förebyggande av ohälsa eller olycksfall. 

Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär också att den som är arbetslös måste söka och 

vara beredd att ta erbjudna lämpliga arbeten även utanför det yrkesområde där man tidigare 

arbetat. Det är däremot inte tillåtet för socialtjänsten att kräva att den enskilde deltar i oavlönad 

sysselsättning som inte är att betrakta som arbete eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  

 

12.2.4 När finns det godtagbara skäl för att tillfälligt inte delta i aktivitet eller 
söka arbete?  

Det kan ibland uppstå situationer som innebär att en person tillfälligt inte kan stå till arbets-

marknadens förfogande. Har den enskilde godtagbara skäl för detta kan han eller hon ändå ha  

rätt till ekonomiskt bistånd. Vad som ska anses vara godtagbara skäl till att inte stå till arbets-

marknadens förfogande får bedömas från fall till fall. Som exempel på vad som skulle kunna vara 

godtagbara skäl kan nämnas avbrott i allmänna kommunikationer och tekniska störningar i telefon 

och datatrafik. Godtagbara skäl skulle också kunna vara om en sökande på grund av sjukdom är 

förhindrad att komma till ett bokat möte. Det kan röra sig om både sökandens sjukdom och 

sjukdom i familjen, t.ex. om sökanden akut måste hämta sitt sjuka barn på förskola eller i skola. 

Även andra trängande familjeangelägenheter kan vara godtagbara skäl. För det fall det finns barn 

som berörs behöver socialtjänsten även uppmärksamma barnens situation vid bedömningen av  

om det finns godtagbara skäl för en förälder att inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta 

eftersom socialtjänsten enligt barnkonventionen ska beakta barnets bästa i alla ärenden som rör 

barn.  

12.2.5 Kontroller med Arbetsförmedlingen  

För att socialtjänsten ska kunna genomföra nödvändig utredning om rätt till ekonomiskt bistånd 

behövs tillgång till vissa uppgifter från Arbetsförmedlingen. Socialtjänsten behöver kontrollera och 

följa upp att den som söker ekonomiskt bistånd står till arbetsmarknadens förfogande och är aktivt 

arbetssökande. Socialtjänsten behöver även kontrollera om utbetalningar av 

arbetslöshetsersättningar har gjorts från a-kassa eller av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller 

etableringsersättning från Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen har en uppgiftsskyldighet 

gentemot socialtjänsten i vissa fall. Det innebär att socialtjänsten har rätt att få del av vissa 

uppgifter utan samtycke från personen det gäller. Socialtjänsten har rätt att hos 

Arbetsförmedlingen ta del av följande uppgifter om enskilda personer som har ett aktuellt ärende 

hos socialtjänsten: 

 • Nåmn, persönnummer öch i förekömmånde fåll såmördningsnummer. 

• Från öch med vilken dåg en persön är ånmäld eller inte längre ånmäld söm årbetssökånde hös 

Arbetsförmedlingen.  

• En årbetssökåndes tillhörighet till årbetslöshetskassa enligt registrering. 

 • Om en persön är registreråd söm öppet årbetslös eller söm årbetssökånde med förhinder 

alternativt, om personen är registrerad under annan sökandekategori. 

 • Om en persön deltår i ett årbetsmårknådspölitiskt prögråm och under vilken tidsperiod. 
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 • Dåtum när en persöns senåste åktivitetsråppört köm in till Arbetsförmedlingen. 

12.2.6 Om den enskilde inte kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande  

Enligt 4 kap. 1§ SoL har den som inte kan försörja sig men som kan arbeta rätt till försörjningsstöd 

om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om en enskild som bedöms vara arbetsför 

av ett eller flera skäl inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande är det därför som 

huvudregel en grund för att besluta om avslag på ansökan om försörjningsstöd enligt 4 kap. 1§ SoL. 

När socialtjänsten anvisat en kompetenshöjande insats enligt 4 kap 4 § SoL finns även stöd i 4 kap  

5 § SoL för att sätta ned eller vägra fortsatt försörjningsstöd om den enskilde utan godtagbart skäl 

avböjer eller uteblir. Även denna bestämmelse utgör en grund för att besluta om avslag på ansökan 

om försörjningsstöd. 

12.2.7 Personer som inte kan arbeta  

Kravet på att stå till arbetsmarknaders förfogande gäller de personer som inte kan försörja sig men 

som kan arbeta, dvs. de personer som har arbetslöshet som sitt huvudsakliga försörjningshinder. 

Detta gäller inte på samma sätt om personen har nedsatt arbetsförmåga t.ex. den som är sjuk, eller 

den som har behov av annat stöd i form av social eller medicinsk rehabilitering. I vissa fall kan den 

enskilde alltså behöva andra insatser innan det kan ställas krav på att den enskilde ska stå till 

arbetsmarknadens förfogande på heltid. Personer kan behöva hjälp för sina sociala problem och 

socialtjänsten ska tillsammans med dem planera för hur de på lång sikt ska kunna nå själv-

försörjning. Socialtjänstlagen ger inget utrymme för att avslå ansökan om ekonomiskt bistånd 

enbart på grund av att den enskilde inte accepterar en viss behandling eller vissa insatser för att 

komma tillrätta med sina missbruks- eller hälsoproblem. Det är socialtjänstens ansvar att arbeta  

på ett sådant sätt att den enskilde blir motiverad till att förändra sin situation. 

12.3 Prövning om behovet kan tillgodoses på annat sätt  

För att bedöma rätten till bistånd behöver socialtjänsten utreda om den enskilde kan tillgodose 

behovet genom egna inkomster t.ex. av arbete eller om behovet kan tillgodoses på något annat  

sätt t.ex. genom tillgångar, annans försörjningsskyldighet, socialförsäkringsförmåner, studie-

stödsformer eller andra ersättningar som hushållet har rätt till. 

12.4 Genom egna inkomster 

 Nämnden bör vid bedömningen av behovet av ekonomiskt bistånd räkna med hushållets samtliga 

faktiska inkomster. Inkomster som den enskilde inte kan förfoga över bör inte tas med. Sådana 

inkomster är t.ex.  

• överskjutånde skått söm tågits i ånspråk åv krönöfögdemyndigheten, 

• pensiön söm skulle hå betålåts ut öm förtidå uttåg inte håde gjörts eller  

• bårns inkömster från tillgångår söm står under överförmyndarens kontroll när överförmyndaren 

inte ger sitt samtycke till uttag. 



Det är i regel bara pengar som den biståndssökande vid ansökningstillfället faktiskt fått utbetalt  

och kan förfoga över som räknas som inkomst. 

12.4.1 Inkomster som i sin helhet reducerar rätten till bistånd 

 Utgångspunkten för beräkningen av rätt till ekonomiskt bistånd är att hushållets samtliga faktiska 

inkomster räknas med. Exempel på inkomster som i sin helhet reducerar rätten till bistånd är lön, 

arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, etableringsersättning, avgångsvederlag, underhållsbidrag 

med mera. Socialförsäkringsförmåner t.ex. flerbarnstillägg, föräldrapenning, barnbidrag, 

underhållsstöd, omvårdnadsbidrag och andra ersättningar medräknas på samma sätt som andra 

inkomster. Andra exempel på inkomster som räknas med är hyresdel från inneboende, 

överskjutande skatt om den inte tagits i anspråk av Kronofogden samt räntor och utdelningar. 
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BILAGA  

 

Högsta godtagbara boendekostnad 2021  

 

Summorna är beräknade utifrån insamlade uppgifter från 11 centrala bostadsområden hos 

allmännyttan Salabostäder i Sala kommun. Ett medelvärde är framtaget från dessa summor utifrån 

kostnad och storlek på lägenhet. Jämförelse har också gjorts med Försäkringskassans föreskrifter 

gällande genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad. 

 

 

Hyran ska ligga i nivå med vad en låginkomsttagare har möjlighet att betala för sitt boende. 

1-2 vuxna                    4 500 kr 

1-2 vuxna + 1 barn   6 200 kr 

1-2 vuxna + 2 barn      6 900 kr 

1-2 vuxna + 3 barn                     8 700 kr 

1-2 vuxna + 4 barn eller fler     9 400 kr 

Begravningskostnader 

Bistånd beviljas till en enkel men värdig begravning med respekt för den avlidens och nära 

anhörigas önskemål. Bistånd kan beviljas med maximalt 50 % av prisbasbeloppet för begravning. 

Samma belopp kan maximalt beviljas för begravning på annan ort eller utomlands inklusive 

transportkostnader. Bistånd till kostnad för begravning av minderårig eller ofullgånget foster 

prövas i förhållande till vårdnadshavarnas ekonomiska situation. 

Glasögon 

Skälig kostnad för glasögon är lägsta paketpris som erbjuds av optiker. Om paketpris inte finns till 

rimlig kostnad beviljas glasögonbåge till en kostnad om högst 2 % av prisbasbelopp. Obehandlade 

glas beviljas till aktuell kostnad. Bistånd till vanliga läsglasögon för personer med avtagande 

synskärpa s k ålderssynthet beviljas ej. Behovet kan i stället tillgodoses inom ramen för 

riksnormens post för hälsa och hygien. Bistånd till specialbåge, specialslipade eller 

specialbehandlade glas såsom färgade eller extra tunna glas beviljas ej, förutom i det avseendet 

behovet är styrkt av läkare. Kostnaden för kontaktlinser godtas endast om det är det enda 

alternativet och behovet är styrkt med läkarintyg. 



Spädbarnsutrustning 

 Bistånd till spädbarnsutrustning kan utgå vid första barnets födelse. Spädbarnsutrustning kan 

beviljas med max 10 % av prisbasbeloppet. Båda föräldrarnas ekonomi ska beaktas. Biståndet är 

avsett för såväl nyinköpt som begagnad spädbarnsutrustning. Om familjen har äldre barn kan 

bistånd till spädbarnsutrustning utgå om det finns särskilda skäl och är befogat utifrån barnets 

bästa.  

Hemutrustning 

Begränsad hemutrustning 

 Varje familjemedlem ska ha sin egen sängplats. Alla ska ha möjlighet att sitta till bords samtidigt. 

Gardiner och armatur ska finnas i den omfattning som lägenhetens utformning kräver. 

Köksutrustning ska svara mot familjens storlek etc. Barns behov av "normal" hemstandard bör 

särskilt beaktas. Begränsad hemutrustning för att äta och sova består av säng, lampor, köksbord, 

stolar, gardiner, husgeråd och linnevaror. Beviljas för 1 vuxen med 15 % av basbeloppet, för 2 

vuxna med 20 % av basbeloppet och för barn med 5 % av basbeloppet. För barnfamiljer kan det 

även bli aktuellt med bistånd till möbler i vardagsrum. Biståndet avser sittplatser, bord, gardiner 

och matta och kan beviljas med 1O % av basbeloppet. TV beviljas upp till 4 % av basbeloppet. 

 

Hel hemutrustning 

 Hel hemutrustning kan beviljas sökande som inte bedöms kunna bli självförsörjande inom en 

överskådlig framtid t ex. sökande med mycket svår psykosocial problematik eller äldre med låg 

eller ingen pension. Hel hemutrustning består av möbler till kök, sovrum och vardagsrum. 

Dessutom av lampor, husgeråd, sängutrustning, handdukar och mattor samt städartiklar och 

dammsugare och TV. Beviljas för 1 vuxen med 25 % av basbeloppet, för 2 vuxna med 30 % av bas- 

beloppet och för barn med 1O % av basbeloppet. För dammsugare beviljas 1 % av basbeloppet och 

för TV 4 % av basbeloppet. 

Julklappar  

Alla föräldrar som söker och beviljas försörjningsstöd i december månad får 500 kronor till 

julklappar per barn. Det innefattar alla barn där det ekonomiska föräldraansvaret råder och 

inkluderar även umgängesbarn. 

 

Sommarpeng 

Alla föräldrar som söker och beviljas försörjningsstöd i juni månad får 500 kronor i sommarpeng, 

500 kronor beviljas också per barn. Det innefattar alla barn där det ekonomiska föräldraansvaret 

råder och inkluderar även umgängesbarn. 
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Flyttkostnader 

Endast om särskilda skäl finns godtas anlitande av flyttfirma för flytt av bohag och tillhörigheter 

med kostnad om maximalt 50% av prisbasbeloppet. Kostnader för packning och flyttstädning 

godtas generellt inte. I de fall den sökande av särskilda skäl inte kan praktiskt flytta får hen inhämta 

minst tre skriftliga kostnadsförslag från flyttfirmor. 

 

 


