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Inledning
Riktlinjerna omfattar handläggning av ätenden inom området för ekonomiskt bistånd som är en del av
socialtjänsten i Kadsborgs kommun.
Av 4 kap. 1 $ socialtjänstlagen (SoL) framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller få dem
tjllgodoseddapâ, annat sätt, har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och
för sin livsföring i övrigt. Den enskilde har i första hand ett eget ansvar an utnyttja alla de möjligheter som
står till buds innan bistånd kan beviljas.
Arbetet med ekonomiskt bistånd syftar till att den som inte själv kan försörja sig ska tillförsäkas en skälig
levnadsnivå och så snârt som möjligt bli självförsörjande genom annan inkomst/ersättning. Det innebär ãtt
biståndet både ska utformas för att avhjälpa det aktuella behovet och för att stárka den enikildes resurser
och förutsättningar till självförsörjning och ett självstänrtigt liv. Målet är att ekonomiskt bistånd ska vara en
tillfillig hjälp vid korta perioder av försörjningsproblem.

Nktlinjernar ryrte och tillämpning
Syftet med riktlinjema är att skapa förutsättningar för en rättssäker handläggning och likvärdig bedömning
gällande rätt till bistånd, bidragsnivå samt insatser för stöd till självförsö4rirg. fuktlinjema skã ge stöd och
vägledning i arbetet.
Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet. Enligt SoL ska dock en individuell
behovsprövning alltid göras och om sakliga skäl förelìgger kan det motivera avsteg från dktlinjerna. De krav
som ställs på sökanden ska anpassas eftet den enskildes förmåga och förutsättningar.
Ny lagstiftning och rättsliga utslag i domstol måste fortlöpande beaktas.

Lagør och øllncinna princþer
De lagar som främst reglerar ve¡ksamheten och som riktlinjerna ttgär ifuàn är;
. Socialtjänstlagen (SoL)
. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
. Socialtjänstförordningen (SoF)
. Förvaltningslagen (trL)

'I{ommunallagen (I(L)

Socialstyrelsens fÌire skrifter och allm änna råd
Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller
bör tìllämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som âvses i författningen.
Verksamheten vägleds av följande föreskrifter och allmänna råd:
. Sodahî1trelsens allnänna råd om ekonomi¡kt bist,ånd (SOSFS 201,3:1)

' Dokamentation i aerþ.samhet ¡on bedriu¡ ned ¡töd au SzL, LVIJ, LVM och I^SS (SOSFS 2014:5)

Socialstyrelsens handböcker och andra publikarioner:
. E,ëononi¡kt big,ånd - Handbo,kfiir socia/rjrin$en Q01,3). Høndlagningoch dokumentation inom ndalfcinsten Q01,5)
' In$rukrion fir registrering au fiirtiir7'ningsltinder och cindanål ned ekonomiskt bi¡t,ånd - För handlcigare au och anvariga
frir ekononitkt bi¡t,ånd Q0L1)

Verksamheten har också ti'llgång till nätbaserat juridiskt stöd och erhåller därþenom information om
nyheter och domar inom området.

U tgå ngsþ u n kte r fií r arb e te t
Enligt portùp^r^grafen 1 kap 1$ SoL ska samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund
fuàlølia människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i

\---l.,-.:--z.z--
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samhâllslivet. Socialtjânsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala
situation inriktas pâ att fngöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga
på respekt för människornas självbestämmanderätt och integdtet.
Nedan följer nàga centrala utgångspunktet som ska genomsyra arbetet inom socialnämndens verksamheter

Bamperspektiv
Socialnämnden ska i samtliga beslut och åtgärder som rlirsþ¡ eller i födängningen berör barn ha ett
barnpetspektjv som sätter det enskilda bamet i centrum. AlIt arbete vid socialnämnden ska beddvas i
enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter þamkonventionen). A.rbetet ska även följa
bestämmelsema i 1 kap 2 $ SoL om att särskilt beakta bamets bästa, som utgår från atikel 3 i
barnkonventionen, samt 11 kap 10 $ SoL om barnets tàtt att komma till tals.
Barnperspektivet innebär att arbetet ska göras med särskild beaktning till bamets siruation, behov, intressen
och åsikter. I det ingår även att göra en bedömning av vilka konsekvenser ett visst beslut kan få för bamet.
Vid en inttessekonflikt mellan vuxna och bam ska bamets bästa ha företräde. Barnperspektivet ska
genomsyra arbetet från övervâganden och beslut till utförande och uppföljning av insats. I utredningar som
berör bam ska det fuamgâ att barnperspektivet har beaktats samt på vilket sätt. Vilka överväganden som
gjorts och hur dessa påverkar beslutet ska alltid dokumenteras.
I arbetet med försörjningsstöd är en viktig aspekt i tillämpningen av barnperspektivet art särskilt stödja
föràldtarl'a i att bli självförsörjande. Att ha ett barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd
innebär att:

¡ i samband med en ny ansökan särskilt uppmärksamma barnets siruation
. vid behov och i samråd med föräldern göra hembesök för attbedöma vilket bistånd familjen

behöver med hänsyn till bamets behov
. vid långvarigt ekonomiskt bistånd i samarbete med föräldrarna uppmärksamma barnets behov och

situation med tyrllig koppling till den ekonomiska siruationen
o bevaka barns behov inom särskilt viktiga områden, t ex boende, umgänge med föräldrar, hälsa,

fritidsaktiviteter och ungdomars ferieinkomster
o dokumentera hur bamets behov beaktats, vilka eventuella överväganden som gjorts och hur detta

påverkat beslutet. Detta gäller vid såväl bifalls- som avslagsbeslut och srirskilt vid el- och
hytesskulder

o informera om kommunala sommarjobb och eventuella kommunala verksamheter för barn och
unga

För mer om barn som lever i familjer med långvarþ biståndsbehov, se avsnitt 5.1.
Se även:

o Socialstyrelsens vägledningDokamenlation au barnels btista inom nùaltjcinrten Q01,2).
o Socials{telsens publikatton Bampercpektiu uid handLìggningøu ekononùkt bist,ånd QOO3)

Samverkan
Samverkan är cenftalt för socialnämndens verksamheter, såväl intern som extern samverkan. Detta för att
skapa en helhetssyn på den enskildes behov och förmåg samt på hur behoven bäst kan tillgodoses. Av 3
kap 1 $ SoL framgår att socialtjänsten har till uppgift att medverka i samhällsplanering och i samarbere med
andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att fuàmja goda miljöer i kommunen samt
att informera om socialtjänsten. Myndighetemas skyldighet att v^ta varandra behjälpliga och samverka
reglerasäveni6$FL.
All samverkan med externa myndigheter, organisationer och instanser ska ske med den enskildes samtycke.
Om behov av bistånd fràn flera enheter inom socialtjânsten föreligger ska samverkan ske över
enhetsgränser i samråd med den enskilde. Princþen "en urig in" gäller, vilket innebär att det är handläggarens
ansvar att kontakta berörd grupp eller enhet som den enskilde behöver kontakt med. I de fall ett ärende
berör våld i nära relation krävs en god intern samverkan för att säkerställa att den våldsutsatta får det stöd

Lrt þG,
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och skydd som motiveras av våldet. Vidare ska socialnämnden särskilt beakta och säkerställa en god
samverkan vid överföring mellan enheter inom kommunen.

Bemötande
Av 1 kap 1 $ SoL ftarngâr att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människans
självbestämmanderätt och integritet.Yage individ ska i kontakt med socialtjänsten få ett respektfullt och
fötroendeingivande bemötande. Viktìgt fu också att beslut, utredningar och annan dokumentation
utformas objektivt och med respekt för den enskilde. Information om socialtjänstens verksamhet ska finnas
tillgänglig och handläggate ska erbjuda hjälp att förmedla informationen utifrån den enskildes behov.
Socialtjänsten har enligt 4 $ FL en serviceskyldighet som innebär att den enskilde ska få upplysningar,
vägledning, råd och ann^î sådan hjälp i ftàgor som rör verksamhetsområdet. Hjälp och stöd ska lämnas i
den utsträckning som är lämplig med hänsyn till den enskildes behov. Om någon enskild av misstag vänder
sig till fel myndighet bör myndigheten hjälpa den enskilde till rätta.

Delaktighet
Den enskildes rätt till delaktighet i handläggning och insatser är en viktig princip inom socialtjänsrens arbete
och är avgörande föt den enskildes rättssäkerhetsskydd. Den enskildes rätr till delaktigher innebär atr
uffedning och insatser ska genomföras tillsammans med den enskilde och att stor vikt ska läggas vid den
enskildes inflytande och självbestämmande. Rätten till delaktighet medför också att den enskilde har tätt att
undet ärendets gång få ta del av dokumentation samt att få antecknat om den enskilde anser att någon
uppgift är felaktig.
Den enskilde ska i kontakt med socialtjänsten rutinmässigt:

¡ Erbjudas att ha med sig efl annan person på möten (t ex närstående, stödperson eller
kontaktperson).

o Informeras skriftligt eller muntligt om sina dttigheter att fà, ta del av sin joumal.
o Informeras om möjligheten att överklaga beslut.

Våld i nära relation
Av 5 kap 11 $ SoL framgâr att socialnämnden:

o Ska verka föt att den som utsatts föt brott och dennes närstående får stöd och hjälp.
o Särskilt ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av

närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förân&a sin situation.
o Ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp

som de behöver.
o Särskilt ska beakta att ett bam som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är

offet för brott och ansvarà föt att barnet far det stöd och den hjälp som bamet behöver.

Personal som arbetar inom socialtjänsten ska ha relevant kunskap om våldets mekanismer och kunna
bemöta en person som är våIdsutsatt utifrån dennes situation. Âlla socialsekreterare ska ha teoretiska
kunskaper för att kunna göra en initial bedömning om det föreligger omedelbar risk för våld eller hor om
våld. Om det Frnns risk för hot och våld ska en risk- och säkerhetsbedömning göras. Socialsekreterare ska
använda sig av FREDA-kortfrågor þilaga 1) för att kunna identiFrera våld. Om det framkommer uppgifter
om våld mot en vuxen som har barn eller mot barn ska anmälan alltid göras safiuna dag till socialnämndens
enhet föt barn och unga.
Vid misstanke om att en person i kontakt med socialtjänsten är utsatt för våld av en nárstående ska
personen erbjudas kontakt med handläggare som särskilt ansvzLÍaÍ för attutreda och följa upp insatser
gällande våld i nära relation. Om den våldsutsatta är aktuell inom flera enheter kan samhandlägg"irg krävas,
dvs. att socialsekreterare frän olika enheter bedömer en våldsutsatt persons ärende utifrån ett
helhetsperspektiv och utifrån sina speciFrka ämnes- och kompetensområden.
För mer om bedömning av ekonomiskt bistånd till våldsutsatta, se avsnitt 5.7.

\--l,^.\.--lz^.
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Se även:

o Socialstyrelsens föreskrifter och allmànna råd om V,å/d i nàra relationer (SOSFS 201,4:4)

¡ Socialstyrelsens föreskrifter Soúalncirznden¡ arbete ned uåld¡uhafia kuinnor samt bam ¡om beuittnat aå/d
(SOSOF 2009:22)

¡ Karlsborgs kommuns Nktlin/erJìir V,åld i nrira relation.

Rappoøenngss þ ldigh et e n ligt Lex S arah
Alla som arbetar inom socialnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs
är av god kvalité. Den som fullgör uppgifter inom verksamheten ska genast rapportera om han eller hon
uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig ¡isk för ett missförhållande,
som tör den som får, eller kan komma i fuârya för, insatser inom verksamheten.
Med missförhållanden, som ska rapporteras enligt 14 kap. 3 $ SoL och 24 b S LSS, ska avses såvál utförda
handlingar som handlingar som någon av försummelse eller 

^v 
annat skäl har underlåtit att utföra och som

innebär ellet har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet, ftsiska
eller psykiska hälsa. Med en påtaglig risk för ett missförhållande, som också ska rapporteras, ska avses att
detär fuâtga om en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande.
Hanteringen av missföthållanden och avhjälpande av missförhållanden kallas lex Sarah. Syftet med lex Sarah
fu att kontinuedigt utveckla verksamheter, rätta till eventuella missförhållanden samt förhindra att liknande
missförhållanden uppkommet igen. Syftet är vidare att bidra tjll att den enskilde får insatser av god kvalitet
och att skydda den enskilde från missförhållanden.

Enligt 14kap 3-7 S$ SoL och 24 b-f SS LSS ska:

¡ anställda m.fl. genast :-z;ppottera missförhållanden och påt"gllæ risker för missförhållanden till den
som bedriver verksamheten,

¡ den som tagit emot rapporten utan dröjsmål utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja
missförhållandet eller risken för ett missförhållande,

o den som bedriver verksamheten, om missförhållandet eller risken för ett missförhållande är
allvadigt, snarast anm,àIa det till Inspektionen för vård och omsorg, och

o den som ska ta emot râppottff (den som bedriver verksamheten) informera de som omfattas av
rapporteringsskyldigheten om denna.

Om en rapport sker i en enskild vetksamhet som arbetar på uppdrag av socialnämnden ska nämnden
informeras om detta. Nämnden behöver i det fallet följa upp den enskildes situation, hur placedngen
fungerar eller om den enskilde behöver någon anflan form av insats.
Se även:

o Socialstyrelsens handbok l-"ex Sarah- Handbokf)r tilLinpningen aa bestcimnelærfla 0m lex Sarah (201,4)
o Socialsryrelsens föreskrifter och allmänna räd om lex Sarah (SOSFS 2011:5)
o Karlsborgs kommuns Ouergripande rutinJiir lex Sarah, Sorialfirvaltningen

Kommunens an.îuør
Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer som bor och vistas i kommunen får det stöd de
behöver. Det medför inte någon inskränkning pâ andta huvudmäns ansvar, men innebär att det är
kommunens ansvar att tillgodose en enskilds behov om det är oklart vilken huvudman som ska hjälpa den
enskilde.
Huvudprincipen är att det ät den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt eller har starkast
anknytning till som ansvarar för att den enskilde får stöd och insatser, även om personen tillfültigt vistas i en

^nîafl 
kommun. Det gäller t ex när socialtjänsten i en kommun har placerat en person i ett omsorgsboende

i en annan kommun. Det är då den placemnde kommunen som står för insatsen, de kostnader som är
förknippade med insatsen och stöd i samband med att insatsen avslutas. Bosättningskommunens ansvar

:--2,^.\--zr^\
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kvarstår även för personer som tillFálligt vistas utanför landets gränser, men är bosatta i Sverige.
Bosättningskonìrnunen ansvataLt även för dödsboanmälan till Skattemyndigheten.
Den kommun där en person är folkbokförd ansvarar för stöd och hjälp till den enskilde under tiden som
han eller hon genomgår kriminalvård på anstalt, på initiativ av någon annan än en kommun vistas på
sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning, eller som har aktualiserats i samband med avslutande av sådan sjuk-
eller kriminalvård. Om den enskilde inte återvänder till folkbokföringskommunen efter avslutad vård
övergår ansvaret efte¡ en övergangspedod till vistelsekommunen. I situationer där en person har flyttat till
aînaî kommun, men är fottsatt folkbokförd i kommunen (s.k. kvarskrivning), är det den nya
bosättningskommunen som har det yttersta ansvaret för stöd och insatser till den enskilde.
I akuta situationer kan det vata nödvändigt att ge stöd och insatser till personer som endast vistas tillFálligt i
kommunen. Det gället t ex i akuta situationer, där den enskilde kan behöva ekonomiskt bistånd till biljett
hem, mat och eventuellt nattlogi. Bestâmmelsen om vistelsekommunens ansvar gäller även personer som
vistas i Sverige, merì som inte ät bosatta här.

Allmänt om uppdraget
Det huvudsakliga uppdragetär att hjälpa enskilda personer att undanröja det som hindrar dem f¡ån attkJiat:.
sin egen försö{ning, och att unde¡ tiden pröva deras rätt till ekonomiskt bistånd. För att kunna hjälpa en
enskild person att bli självförsörjande fu det därför av största vikt att så snabbt som möjligt utreda vad den
enskilde har f& försörjningshinder.

Flj ä tp ti / I y ci luJii rs ö r7 ni ng
Utgangspunkten för arbetet är att arbetslinjen ska gâlla och att människor både vill och kan ta ansvar för sin
egen försörjning. Verksamhetens främsta uppgrft blir därför âtt genom aktiva insatser, motivationshöjande
atbete och fötändringsarbete skapa förutsättningar för den enskilde ãttt^ detta ansvar.
Den enskilde ska erbjudas relevanta insatser och ska, utifrån sina förutsättningar, fullfölja dessa insatser.
Verksamma insatser ska tillhandahållas både för att rehabilitera icke arbetsföra personer och för att stärka
arbetsföra personers anställningsbarhet och återinträde på arbetsmarknaden. De krav som ställs på personer
som söker försörjningsstöd ska motsvara de krav som samhállet ställer pà andra personel i motsvarande
situation. Det innebär att den enskilde försörjningsstödstagaren t ex ska redovisa sin närvaro i beslutade
insatset, anmäla frânvaro samt uppvisa läkarintyg vid sjuks-krivning.
En förutsättning för att derì enskilde ska få rätt slags stöd àr att en grundlig utredning har gjorts av hans
eller hennes resurser, förutsättningar och försörjningshinder. Med utgångspunkt i utredningens resultat ska
handläggaren tillsammans med den enskilde upptätta en individuell plan för hur personen ska bli
självförsörjande, och den enskilde ska erbjudas insatset som syftar till att undanröja det som hindrar honom
eller henne frän att kunna försöla sig själv. Den gemensamt upprättade planen ska utgå iftån den snabbaste
vägen till självförsörjning.
Den individuella planen ska som huvudregel följas upp vaqe mânad genom telefonsamtal med sökande
och/eller samverkansaktörer samt att personen làmnar in handlingar som styrker att planering fullföljs. Den
individuella planen ska uppdateras skriftligen var tredje till var sjätte månad.

Förutsättningar fär rätt till ekonomiskt bistånd
För att ha ràtt till bistånd ska den enskilde göra vad personen kan för att bidra till sin egen försörjning. Det
ekonomiska biståndets roll âr att fungem som ett yttersta skyddsnät för människor som har tillFálliga
försörjningssvårigheter, och det är endast den som inte sjálv kan
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda pä annat sätt som har rätt till bistånd för sin försörjning
och sin livsföring i övrigt. Hur,rrdprincipen ár alltså att den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som
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normalt står till buds för att försörja sig själv. Det innebâr bland annat att den enskilde ska ha sökt andra
former av bidmg som finns, såsom bostadsbidrag, studiemedel och arbetslöshetsersättning, innan den
enskilde tu berättigad ekonomiskt bistånd. I normalfallet innebär det också att den enskilde ska stå till
arbetsmarknadens förfogande, d.v.s. vara inskriven hos A¡betsförmedlingen, aktivt söka arbeten samt vid
behov delta i annan lämplig insats i enlighet med upprättad handlingsplan eller etableringsplan.
Människor har i tegel betydande resurser även då det finns problem i livet av olika slag. För att
socialtjänsten ska stâlla andra krav än de som ställs på andra arbetslösa ska problematiken vara allvadig och
omfattande. Sådana skäl kan t exvãr^ ett allvadigt missbruk eller svår psykisk eller $'sisk ohälsa. För att ha
rätt till bistånd ska dessa personer medverka till planering i syfte att bli arbetsföra eller medverka till att få
atúran ersâttning från det generella socialförsäkdngssystemet.
Det fu inte sjukdomen i sig som bedöms utan arbetsförmàgtn. För att arbetsoförmåga ska godkännas vid
sjukdom ska en person ha ett relevant läkarintyg eller läkarutlåtande som styrker oförmåga att arbera eller
delta i aktiviteter. För att vara berättigad till försörjningsstöd ska personen medverka till behandling och
rehabilitering i syfte att bli arbetsför. Vid långvarig eller kronisk sjukdom som innebär arbersofórmåga krävs
att den enskilde medverkar till att få ersättning från det generella socialförsäkringssystemet.

Pniuning aa rritten ti// ekonomiskt bistånd
Arbetet med ekonomiskt bistånd innebär i hög utsträckning myndighetsutövning och ställer betydande krav
på rättssäkerhet, gemensamt föthållningssätt och likvfudiga bedömningar. Prövningen av rärten till bistånd
görs efter utredning. I utredningen görs bland annat en bedömning av om den sökande kan anses uppfulla
de krav som kan ställas på henne eller honom i syfte att uppnå självförsörjning samt om behovet kan
'lfgodoses pà annat sätt. Handläggningen ska präglas av tydlig information, noggranna kontroller och

korrekt dokumentation.

Avslag på ansökan
Om den enskilde inte bedöms uppftlla förutsättningama för rätt till försörjningsstód ska ansökan avslås.
Som huvudregel avslås ansökan för hushållet som helhet. Det är viktigt att ett avslagsbeslut fattas, och att
den enskilde far information om hur han/hon kan överklaga beslutet.
Nödprövning kan ske efter ansökan ftän den enskilde. Efter bedömning i det enskilda falletkan reducerat
fötsörjningsstöd beviljas för att tillgodose basala behov såsom exempelvis mat och hyra f& att ge sökanden
möjlighet att reda upp den omedelbara situationen.

F ö re þtga "ft ln kttgo u tb e ta lni ngar
Felaktiga utbetalningar kan uppkomma" 

^v 
olika orsaker. De kan uppstå rill följd av art den sökande

medvetet lärrrnat oriktiga uppgifter, genom att den sokande saknar kunskap om regelsystemet eller genom
brister i ärendehanteringen. Felaktiga utbetalningar ska förebyggas genom tydlig informarion och vägledning
till de sökande om vad som gäller samt genom noggranna kontroller före utbetalning.
Varje sökande ska ges tydlig information både om sin rätt till bistånd och om sin skyldighet attlämna
korrekta och fullständiga uppgifter samt skyldigh et att anmäla ändrade förhållanden. Sökande ska också få
information om konsekvenserna om han eller hon làmnar oriktiga uppgifter eller låter bli att anmäla
ändrade förhållanden. Alla sðkande ska regelmässigt underteckna en bekräftelse pâ, atthan eller hon har
tagit del av informationen och förstått den.
Att kontrollera de uppgifter som sökande lämnar i samband med ansökan om bistånd ingår som en del i
utredning innan beslut fattas. Uppgifter som ska kontrollems är bland annat identitet,
uppehållstillstånd/registrerad uppehållsrätt, vistelse, boende, folkbokföring samt vårdnadshavare för barn i
hushållet. Dessutom ska kontroll av inkomster och tillgangar göras.
Vissa omständigheter som kan leda till felaktiga utbetalningar bör särskilt uppmärksammas. Det gäller att
den sökande undanhåller atthanfhon är sammanboende, attbarn som uppges inga i hushållet inte vistas i
hushållet, att den sökande har inkomster av anställning eller svartarbete, undanhåller tillgångar eller
samtidigt uppbär ekonomiskt bistånd i annan kommun.

:-.-2,^.:--zz-.
:--2.'-.\--l,^-/-r1) 2,6,



FI
.ll¡¡

KARLSBORGS

KOMMUN
Sida 12 av 58

Försörjningsstöd
Försörjningsstödbeslutasenligt4kaploch2$$SoL.Skäligakostnaderspecificerasi4kap3$SoL.
Försörjningsstödet består ¿v två delar; riksnorm samt övrigt försörjningsstöd till skäliga kostnader för ett
antal tegelbundet återkommande behovspostet. Hur stort försörjningsstöd ett hushåll är berättigat till beror
på hushållets kostnader och inkomster. I normalfallet summeras riksnormen för hushållets medlemmar med
godkända tìllâggskostnader, därefter räknas hushållets samlade inkomster av frân summan.
Försörjningsstödet motsvarar det belopp som utgörs av skillnaden mellan godkânda kostnader och
inkomster enligt följande beräkning:
* Riksnorm för hushållets medlemmar
* Hushållets skäliga tilläggskostnader

- Hushållets inkomster
= Beviljat försörjningsstöd
Nivån på försörjningsstödet ska inte överstiga vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig.
Det gället såväl kostnader inom försörjningsstödets ram som ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt.
Bidrag utöver dksnorm ska utges restriktivt.

Nksnorm
Den del av försörjningsstódet som utgör den så kallade riksnormen omfattat sex budgetposter för vuxna
och sju budgetposter för bam och ungdomat. I Kadsborgs kommun tillämpas inte en sänkning av beloppen
för attbarn äter lunch i förskola eller skola. Följande poster ingår i norrnen:

Livsmedel
Utgångspunkten är en näringsmässigt fullvärdig och va.rtend kost. Det förutsätts att all mar tillreds hemma.
Vissa halvfabrikat ingår sâmt inköp av allt matbröd. Hänsyn har tagits till att ensamhushåll beräknas ha en
något högte kostnad eftersom det kan bli dyrare än för flerpersonshushåll.

Kläder och skor
Avser att täcka det vardagltga behovet av kläder och skor under hela året. Även kostnader för
skoreparationer och viss kemwätt ingår samt vissa tillbehör som paraply, armbandsur och väskot.
Ryggsäckar tör bam och skolungdomar ingår.

Lek och ftitid
Avser sådana aktiviteter som det fu rimligt att en låginkomsttâgare på orten får möjlighet till. Exempel på
aktivitetet, både inomhus och utomhus, kan vatz- 

^tt 
t ex gå på bio, lyssna på musik, läsa böcker, fika,

besöka simhall etc. För yngre bam ingfu t ex leksaker, spel, pussel, böcker, biobesök m.m.

Barn- och ungdomsfiirsäkring
Denna post ingår endast i normen avseende barn och ungdom.

Hygien
Avser kostnadet för den personliga hygienen, t ex tvåI, tandkräm, blöjor och mensskydd. Även produkter
som t ex plåstff och solskyddsmedel ingår. I(ostnaderna omfaftar även hårklippning. I(ostnad för
pteventivmedel ingår inte.

Fötbrukningsvaror
Avser vâtor som behövs för rengöring av bostaden samt vård och skötsel av kläder och skor, såsom disk-
och tvättmedel, dammsugarpãsar, glödlampor och skokräm.

Dagstidning, telefon, TV-avgift mm.
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I denna post ingår kostnadet för en helårsprenumeration på en dagstid.irg avgift för TV-licens samt
kvartals- och samtalsavgift för telefon. Posten omfattar också vissa kostnader för att skicka kort och brev
I(ostnader för internetabonnemang och dator ingår inte.

Särskilda rk¿il till att berciknø kostnader ti// en hägre niuå
Om det i ett enskilt fall finns sätskilda skäl kan försörjningsstödet enligt norm beräknas till en högre nivå.
Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller fTera av de budgetposter som ingår i riksnormen
och om dessa kostnader inte täcks av annan ersättning som handikappersättning, vårdbidrag eller underhåll.
Bland annat motiverar följande skäl en förhöjning av norrnen:

. om den enskilde betalar avgift för skolmåltider

. om den enskilde av medicinska skäl har behov av dyrare kost
o om den enskilde har höga livsmedelskostnader på grund av att kosten â¡ inräknad i en avgift
. om den enskilde på grund av funktionshinder eller andra skäl har svårigheter att upprätthålla

kontakten med andra människor eller delta i samhällslivet och därför har extra utgifter för t ex
telefon och tidningar eller fritidsaktiviteter, som inte täcks av annat särskilt stöd

. om det är en förutsättning för att en förälder skall kunna ha umgänge eller kontakt med sitt barn i
en rimlig omfattning, och dárför har extra utgifter för t ex lek, fritid och telefon

. om den enskilde har ett tillFälligt och visst behov av att köpa kläder och skor exempelvis vid
ins titutionsvistels e,

. om ett spädbarn saknat nödvändig klädutrustning.

. om den enskilde har tillfilligt höga kostnader, t ex för livsmedel, kläder och skor eller telefon, som
beror på att han eller hon är eller harvaitt utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller
för något annat brott.

Metkostnader ftir särskild kost vid vissa siukdomaf
Behov av särskild kost ska alltid styrkas med läkarintyg. Det ska fuamgà av intyget hur länge läkarens
bedömning gäller. Tillägg görs enligt Konsumentverkets beräkningar av merkostnader för särskild kost vid
vissa sjukdomar. Om den sökande har väsentligt ökade matkostnader, ska möjligheten till
handikappersättning undersökas. Vid vissa sjukdomar kan den sökande vara i behov av särskilt
näringstillskott. I de fall näringstillskott är ordinerat av làkare kan normen höjas med merkostnaden om det
inte står helt klart att näringstillskottet ersättet vanlig mat och inte innebär någon merkostnad.

Metkostnader für umgänge med barn
Avser kostnader för barn som i samband med umgänge med förälder tìllfälligt är medlemmar i hushållet.
Tillägget omfattar riksnormen för det antal dagar per månad som bamet bor hos umgängesföräldem. I
dagsläget är det 60 kr per batn och dag motsvarande matnorm. Kost¡ader för umgángesperioder som
överstiger fem sammanhängande dygn eller totalt sex dygn under en månad ska i första hand regleras mellan
föràIdrarr'a eller genom att Försäkringskassan meddelas föt regledng av underhållsstödet. Rätten t-ill
umgänge ska som regel kontrolleras och omfattningen fuamgä av dom, avtal eller intyg från bofödldern.
Om umgänget varje månad är mer omfattande än sex dagar eller om vårdnaden är gemensam ska den
ekonomiska uppgörelsen mellan föràIdtana kontrolleras innan beslut. Vid gemensam våtdnad när bamet
bor växelvis hos båda föräldrarna ska normalt inkomster och utgifter som rör barnet delas lika mellan
föräldrana samt halvt bambidrag och halv månadsnorm för barnet räknas in i den biståndssökande
föräldems normberäkning.
Bettäffande resor i samband med umgänge med bam, se avsnittet om resor under bistånd till livsföring i
övrigt.

Scirskildø sktil ti// att bercikna kostnader ti// en lcigre niuå
Socialnämnden bör bedkna kostnadema enligt riksnormen till en lägre nivå bland annat:
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. om den enskilde hamnat i en akut nödsituation och endast behöver tillfältigt ekonomiskt bistånd

. om den enskilde har. f& avsikt att endast vara en kortare tid i vistelsekomtnunen

. om den enskilde inte har vissa kostnadet för poster som ingår i riksnormen eller dessa är lägre än
rìksnormen, t.ex. under vistelse i heldygnsvfud

S kci ligø kostn ader atanf)r ri ksnorm e n
Vid behov ska skälig kostnad för följande budgetposter ingå i försörjningsstödet. Vad som ska räknas som
skäliga kostnader måste avgöras efter en individuell bedömning av vad som är skäligt för just den personen
eller det hushållet. Som hunrdregel ska sökande varje månad visa verihkation på att nedanstående kostnader
för fötegående månad är betalda.

Boende
IJtgångspunkten vid bedömning av skälig kostnad och boendestandard ska vara vad en låginkomsttagate pãt
orten nomalt har möjlighet att kosta på sig, samt hyresnivået hos Kadsborgs Bostädet AB.
Behovsprövningen ska omfatta både kostnad och bostadsstodek. För att förebygga uppkomsten av
hytesskulder och för 

^tt 
ràtt inkomst- och utgiftsberäkning ska göras avseende kommande månad ska

sökanden som hur,'udregel styrka att föregående månadshyra är betald. Beträffande boendekostnader och
boendeformer, se vidare speciellt avsnitt nedan.

Hushållsel
Hur,rrdregeln är att bistånd beviljas tjll faktisk kostnad. När elkostnaden är oskäligt hög i förhållande till
bostadens stotlek och antal boende ska utredning göras för. attklargöra vad den enskilde kan göra för att
kunna sänka kostnaden. Vid bedömning av hur stor elförbrukning som ár skälig utgör, vad som är skäligt
anges hos konsumentverket där vägledning ges. Värdena i tabellen utgar från Konsumentverkets tidigare
betäkningar av skälig elförbrukning och skall betraktas som rikwärden. Individuell bedömning ska alltid
göras.
När'i,-uxna som inte fu glfta ellet lever undet äktenskapsliknande förhållanden delar lägenhet får en
anpassning till förhållandena i det enskilda fallet göras utifrån hushållsstorlek. Den fasta avgiften för
abonnemanget ska dock som regel lägenhetsinnehavaren stå för.

Hemftirsäkdng
Bistånd beviljas med faktisk kostnad till grundförsäkring som omfattar rättsskydd, ansvar, överfall och
egendomsskydd. Hemförsäkring beviljas med månadsbelopp oavsett
betalningspedod. Kostnaden för försäkringen skall vara skälig utifrån sökandes bostads- och familjestorlek.
I de fall den sökande har åts- eller halvårsinbetalningar ska denne uppmanas begäramånadsinbetalningar.
Om särskilda skäl föreligger kan tilläggsförsäkring beviljas.
Möjlighet t-ill nedsatt ptemie via fackförening ska beaktas. Extra försäkringar såsom allrisk-, oturs- och
hemplusförsäkdng etc. ingår inte i vad som betecknas som grundförsäkring. Alla som âr folkbokförda pà en
adress och lever i någon fotm av hushållsgemenskap med lägenhetsinnehavaren, t ex unga \,'uxna som bor
kvar hemma hos föräldrarna eller syskon fkamrater som delar lägenhet, täcks av lägenhetsinnehavarens
hemförsäkring. Inneboende utgör undantag och ska uppmanas skaffa en egen hemförsäkring.

Avgift till fackftirening och arberslöshetskassa
Bistånd till avgift till fackförening eller arbetslöshetskassa kan efter individuell prövning beviljas med det
belopp som gäller för den organisation den sökande tillhör. Den sökande ska dock innan beslut fattas
uppmanas att undersöka och åtetkomma med besked om möjlighet till reducerad avgift.

A¡betsresor
Bistånd till resor med lokaltrañk beviljas inom ramen för försörjningsstödet om behov av resa föreligger för
att kunna arbeta eller för att kunna delta i regelbundna aktiviteter för attkomma i arbete. Personer som
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art¡etar eller deltar i arbetssökarverksamhet inom gångavstånd från bostaden har ej tàtt till bistånd för
arbetsresor. Beträffande rimligt gångavstånd kan ca tre km utgöra en utgångspunkt.
Beroende på hur frekvent behovet âv resor ár kan bistånd beviljas antingen till reskassa eller till månadskort.
I(ostnaden för nödvändig reskassa ska jämföms med kostnaden för månadskort och det þilligaste
altemativet ska väljas. Kostnaden laddningskort beviljas första gången den enskilde beviljas bistånd för
reskostnader.

Öwiga resor
Bistånd till resor med lokaltafik beviljas inom ramen för försö{ningsstöd om behov av resa föreligger för
att kunna delta i aktiviteter tillsammans med sina barn, för rehabilitering, behandling eller socialt umgänge
och som inte kan utföras inom rimligt gångavstånd från bostaden.
Beroende på hur frekvent behovet av resor àtkan bistånd antingen beviljas till reskassa eller till månadskort.
Kostnaden för nödvändig reskassa ska jämföras med kostnaden för
månadskort och det billigaste alternativet skall väljas. Kostnaden för laddningskort beviljas försra gången
den enskilde beviljas bistånd för reskostnader.

Boendekostnader och olikø boendeþrruer
Bedömning av vad som är en skälig boendekostnad utgår ftån den enskildes faktiska kostnad och behov av
boende. Utgångspunkten vid bedömning om vad som är en skälig boendestandard är vad en
låginkomsttagarc pà orten nomalt har möjlighet att kosta på sig. Om inga särskilda skäl föreligger ska
högsta godtagbara boendekostnad enligt
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:15) om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskosrnad
för aktuellt år tìllämpas.
Beslut om boendekostnad utöver skälig nivå ska omprövas var sjätte månad och var tredje månad om det är
ett andrahandskontrakt. Tillsammans med boendekostnaden ska även prövas om stodeken på bostaden är
skälig. Vägledande boendestandatd, köket ej räknat, är ett rum per person, \'uxen eller barn. Vid fler än ett
barn ska en individuell bedömning ske, varvid det ska beaktas att barn med stigande ålder ka¡ha behov av
möjlighet till avskildhet. Yngre barn, eller syskon av sarruna kön, kan dela rum. Socialnämnden bör vid
bedömningen ta hänsyn till ett barns behov av utryrnme även hos den förälder dfu bamet enbart vistas
under umgängestiden.
Om boendekostnaden bedöms vara oskälig och behovet av försörjningsstöd inte bedöms vata tillFálligt
(mindre än tre månader) ska den sökande uppmanas att sänka sin boendekostnad. Innan ett hushåll ställs
inför krav att föràndra sin boendesituation ska följande förhållanden beaktas:

¡ Bostadens stodek i förhållande till familjemedlemmarnas antal.
o Sociala konsekvenser av en flyttning. Det gäller både bamfamiljer och ensamstående vuxna med

sociala problem. För bamfamiljer måste beaktas eventuella konsekvenser för t ex skolgång,
barnomsorg och socialt näwerk.

o Om en ensamstående vuxen, t ex med funktionshinder eller sociala problem och äldre med
sviktande hälsa, har ett sárskilt stort behov av kontinuitet i det sociala nätverket eller den fysiska
miljön som hänger samman med det nuvarande boendet.

o Om bostaden är anpassad till en boendes funktionshinder.
o Om det finns risk för att ett byte medför negatìva sociala konsekvenser.
o Bostadensbytesvärde.
¡ Sökandens möjlighet att i ftamtiden med egna inkomster själv klara den höga hyran.

Om socialtjäflsten efter ovânstående överväganden kommer fram till att sökanden ska uppmanas ändra sin
bostadssituation ska skäligt rådrum ges för att genomföra flyttning eller
pâ annat sätt sänka boendekostnaden. Skäligt rådrum följs i rättspraxis. Tid för skäligt rådrum kan fötlängas
om sökanden under denna tid aktivt försöker sänka sina boendekostnader och särskild hänsyn kan tas till
om den enskilde har begränsad möjlighet att bli godkänd som hyresgäst.
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Den enskilde ska uppmanas att söka bostad även utanför kommunen, om det ár nödvändigt för att sänka
boendekostnaden. Sökområdet bör minst omfatta kommunerna inom Skaraborg. Om sökanden har oskäligt
hög boendekostnad och bedöms kunna flytta, men avstàr frân försök att sänka sin boendekostnad ska
bistånd till hyran sättas ned i nivå med vad som ovan sägs om vägledande hyreskostnad. Den del av hyran
som ej beviljas ska det fattas ett beslut om avslag på som delges till den enskilde tjllsammans med
besvätshänvisning.
Om en ungdom tecknar hyresavtal är huvudregeln att bistånd till boendekostnad inte beviljas om
hytesavtalet tecknas under period då den sökande saknar inkomst och möjlighet att själv betala hyran.
Undantag från hu'r,'udregeln kan göras om ¿.¡ felçligger starka sociala skäl till flyttningen såsom ihållande
och kraftiga konflikter i hemmet.

Hyresrätt
Socialstpelsen rekommenderar att skälig boendekostnad bör bedömas utifrån de faktiska
boendekostnaderna och behovet av boende. I beräkningen av den faktiska hyreskostnaden för en hyresrätt
bör hyra, uppvärmning och andra obligatoriska avgifter beaktas. Sökande ska uppvisa giltigt hyreskontrakt.
Avgift för patkeringsplats ellet garage godtas inte, undantaget om kostnad för parkeringsplats/garage ingår i
hyran och inte kan avtalas bort/sägas upp. I de fall då den enskilde inte kan säga upp parkeringsplatsfgange
som tillhör bostaden ska det utredas om parkedngsplatsen/garaget kan hyras ut.
Avgift för medlemskap i hyresgästförening godtas inte. Undantag kan dock göms för förhandlingsavgift.
I(ostnad för kabel-TV och andra tillval ska inte godtas, utom i de fall då den sökande inte har kunnat styra
tillvalet. Hyrestillägg för lägenhetsunderhåll som beställs under period då den sökande har bistånd kan i
undantagsfall beviljas. Hembesök för att bedöma lägenhetens skick bör göras innan godkännande. Om
bedömning görs att personen inom en snar framtid kommer att bli självförsörjande så bör personen kunna
ar,'vakta detta.

Bostadstätt ells fastighet
Bostadsrätt eller fastìghet är en realiserbar tillgång om den genom försäljning kan ge inkomster till
försörjningen. Detta gäller även om bostadsrätten förvärvats genom ombildning från hyresrätt till
bostadsrätt. Om biståndsbehovet bedöms bli långvarigt, mer än tre månader, utgör detta skäl för försäljning
av bostaden. Krav ska då ställas på att bostaden lämnas till mäklare för värdering och försäljning, och beslut
om skäligt rådrum ska fattas. Vid beslut om rådrum hämtas inriktningen om tid för detta i rättspraxis.
Vid bedömning av om boendekostnaden är skälig är utgångspunkten densamma som vid bedömning av
skälig boendekostnad för hyresrätt, och samma övewäganden ska göras innan krav ställs på flytt. Som
boendekostnad för bostadsrätt räknas månadsavgiften till bostadsrättsföreningen plus räntan pälän för
lägenheten. I boendekostnad för fastighet ingår tìllsammans med räntan eventuella kostnader för bland
annat vatten, uppvärmning, sophämtning, försäkring, sotning, tank/slamtömning, obligatorisk
samPállighets- eller vägföreningsavgift och tomträttsavgäld.
Under förutsättning att den sökande har möjlighet âtt göra skatteavdrag räknas 70 o/o av räntan som
kostnad. De faktiska ovanstående kostnaderna som finns för hushållet i ansökningsmånaden ska tas med
vid normberäkning. Dock ska alltid en bokostnadsberäkning göras för att bedöma om den torala
boendekostn¿den är skälig. Sökande skall också uppmanas till att i möjligaste mån dela upp kostnaderna så
att de betalas månadsvis. Sökande med lån på bostad ska alltid uppmanas söka skattejämkning för
räntekostnaden. Inte i något fall ska amortering på lån räknas in i boendekostnaden då den utgör
kapitalbildning.

Andrahandsboende och hyra av fastighet
För andrahandsboende och hyra av fastighet gäller samma regler beträffande skälig standard och kostnad
samt krav på flyttning som vid förstahandskontrakt. Vid möblerat boende kan ett påslag motsvarande L0 7o
av grundhyran beviljas. Den sökande bör vara folkbokförd på adressen. Hembesök ska göras för att
säkerställa att personen bor på uppgiven adress.
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Ett giltigt och av fastighetsägarenf förctahandshyresgästen godkänt andrahandskontrakt/skriftligt avral ska
alltid uppvisas. Detta böt innehålla överenskommelse om hyrestidens längd, ömsesi.lig uppsägningstid,
hyrans stodek, bostadens stodek, antal rum och vad som ingår i hyran. Bostadens adress ska framgå.
Förstahandskontrakt eller hytesspecifikation ska begäras in, men kan inte ställas som krav för rätt till
försörjningsstöd.
I de fall sökande hyr en lägenhet eller fastighet med kallhyra ska elkostnaden för uppvärmning läggas på
hyran för att beräkna skälig nivå på boendekostnaden. Ett överslag pâ àret görs då.
Ekonomiskt bistånd till deposition för hpa beviljas som regel inte.

Delad lägenhet
När syskon eller kamrater delar lägenhet förutsätts de leva i hushållsgemenskap om inget
talar emot det. Med hushållsgemenskap menas att marì mer eller mindre delar på kostnadema i hushållet.
Om hushållsgemenskap inte finns gäller reglema vid inneboende. Vid prövning av försörjningsstöd när
sökande delar lägenhet ska hyran delas på antal boende i lägenheten inklusive bam.

Inneboende
När den sökande hyr en del av en bostad av någon som han/hon inte kan antas ha någon
hushållsgemenskap med räknas den sökande som inneboende. För inneboenderum gäller samma regler
beträffande skälig standard och kostnad samt krav på flyttning vid förstahandskontrakt.
För att betraktas som ett sepatat hushåll i normberäkning ska den sökandes hushåll som huvudregel
disponera ett eget rum i bostaden. Den sökande skall vara folkbokförd på adressen. I beräkning av hyresdel
beaktas hur stor del av bostaden den sökande disponerar i enlighet med Socialstyrelsens allmänna râd.
Hyresdel böt då räknas ut genom att följa Riksförsäkringsverkets föreskrifter RFFS 1998:9 om beräkning av
boendekostn¿der samt Riksförsäkringsverkets allmänna råd 2001:8 om bostadsbidrag till ungdomar och
barnfamiljer. I dessa räknas varje rum som två enheter och köket som en enhet. Exempel Om den
biståndssökande disponerar ett rlrm i en bostad pã fyra rum och kök, innebär det att han eller hon
disponetartvåavtotaltnioenheter($'rarumx2=8+kök=genheter).Helaboendekostnadenär6000
kr per månad. Den sökandes del av boendekostnaden bör då beräknas genom att 6 000 kr divideras med 9
och därefter multipliceras med 2, dvs 2/9 x 6 000 = 1 333 kronor per månad. Se Socialstyrelsens handbok
för ekonomiskt bistånd.

Vuxet hemmaboende barn eller ftirälder boende hos bam
Kvatboende vuxet barn fyllda 18 át som inte har betalat hyesdel tídigarc
Huvudregeln àr att bistånd till hyresdel inte ska beviljas. IJtredning om rätten till försö{ningsstöd för unga
vuxna från 18 års ålder, ska vara densamma som för övriga myndiga individer. Undantag kan göras om den
unges föräldrar på grund av att det vuxna bamet bor kvar har en högre boendekostnad än de annars skulle
hahaft, antingen genom att de tvingas behålla en stor bostad eller genom att de helt eller delvis mister
rätten till bostadsbidrag. Detta förutsätter att ansökan görs i anslutning till att bostadsbidraget upphör.
Om hyresdel ska beviljas för den unge böt det i beräkning av hyresdel beaktas hur stor del av bostaden den
sökande disponerar i enlighet rned Sodahjrelsen¡ allmcinna råd. Hyresdel bör då räknas ut genom att följa
Nksþrsrikrin¿tuerket Jìirukrifter RFF.Í 1 998:9 on benikning au boendeko¡tnad¿r samt Riksfinrikringuerkets allmänna
r'åd 200/ :8 on bottad.tbidrag iill ungdonar och bamfanifer. I dessa räknas varje rum som två enheter och köket
som en enhet.
Exempel Om den biståndssökande disponetar ett rum i sina föräldrars bostad pâ fyn rum och kök, innebär
det att han eller hon disponerar tvà. av totalt nio enheter ($'ra rum x 2 -- 8 + kök = 9 enheter). Hela
boendekostnaden är 6 000 kr per månad. Den sökandes del av boendekostnaden bör då beräknas genom att
6 000 kr divideras med 9 och därefter multipliceras med2, dvs 2/9 x 6 000 = 1 333 kronor per månad.
I{uatboende vuxet bam fyllda 18 åt som tidigate hat betalat hyresdel
Hyresdel kan beviljas om det vuxna barnet tidigare hat betalat hemma och inte har ñtt till studiestöd enligt
studiestödslagen eller födängt barnbidrag enligt lagen om födängt barnbidrag elle¡ utifrån starka sociala
skäI. Det bör sedan tidigare finnas ett upprättat hyresavtal mellan förälder och ungdom. Dessutom ska
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ungdomen sedan tidigare ha haft en egen inkomst och betalat del av boendekostnaden till föräl&ama. I
beräkning av skälig hyreskostnad bör formeln ovan följas.
FöräIder boende hos batn
Om barnet har garanterat förälderns boende genom försäkran till Migrationsve¡ket beviljas föräldem inte
hyresdel.

Andta boendeformer
Med övriga boendeformer menas t ex campingboende, husvagn eller båt, inneboende hos kamrat som bor i
andtahand ellet hotell. Vid bistånd till boendekostnader gâller samma regler beräffande skälig standard och
kostnad samt k¡av på flyttning som vid förstahandskoûtrâkt. I vissa fall kan det vara motiverat art lägga till
kostnader för sådant som ingår i ett vanligt boende, t ex dusch och tvättmaskin.

TillfZilligt boende
Om behovet inte kân tillgodoses pà annat sätt kan bistånd till tillfälligt boende beviljas. I första hand
beviljas bistånd till vandrarhem i sovsal. Vid särskilda skäl kan boende på till exempel hotelljour beviljas. Då
barnfamiljer saknar boende ska i förcta hand andra boendealternativ undersökas.
När tillFälligt boende beviljas ska den sökande aktivt söka andra boendeformer för attlösa sin situation på
egen hand. Den sökande ska skdftligen redovisa sökta boenden till sin socialsekreterare. Uppföljning ska
götas av socialsekreterare regelbundet, men minst en gång i månaden och diskuteras med enhetschef eller
gruppledare.

Byte till dyrare bostad
Personer som uppbät försörjningsstöd har som regel inte rätt att fördyn sina kostnader för boende. Om
någon som har försörjningsstöd anser sig behöva byta bostad under pågående biståndspedod och detta
medför ökad boendekostnad bör bytet ske i samråd med socialtjänsten.
Om den som fåt ekonomiskt bistånd har ett önskemål om att flytta till ett dyrare boende, bör
socialnämnden ge bistånd beräknat på den nya boendekostnaden under förutsärtning att
flyttningen är nódvändig föt att den enskilde skall uppnå en skälig levnadsnivå. Sådana skäl kan t ex vara:

o Om det finns medicinska ellet starka sociala skäl som styrker behovet av flyttning.
o Om det ñnns svåta personliga motsättningar mellan hushållsmedlemmarna, t ex mellan födlder

respektive styvfötälder och ett vuxet barn eller mellan makar eller samboende.
¡ Om bostadens standard inte är skälig vad avser S'sisk müö och urrustning.
¡ Om ett \,'uxet barn genom att bo i föräldrahemmet förhindras att leva ett nomalt vuxenliv och bli

självständig.
o Om den enskilde måste flytta till följd av atthan eller hon är eller har vant ursatt för våld eller

andra övergrepp av närstående eller för något annat brott.
. Vid trångboddhet.

Vid prövning av den nya hytesnivån ska även den sökandes möjlighet attl<fara bostadskostnaden när
hushållet blir självförsö{ande beaktas.
Om det saknas skäl att flytta till dyrarc boende beviljas inte den del av den nya hyreskostnaden som
övetstiger hyran för den tidrgare bostaden.

E konomiskt bistånd uid uistelse på institutionf inackordering/ akut boende
Försörjningsstöd till vuxna beviljas vid vistelse på institution eller i familjehem om behovet inte kan
tillgodoses med egen inkomst. Institutionsnormen inkluderar fickpengar, eventuell avgift till fackförening
eller a-kassa, samt eventuella arbetsresor. I vissa fall kan âven kostnader för egen bostad under
placeringstiden ingå i försörjningsstödet.

Ficþengar
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Fickpengar beviljas vid vistelse på exempelvis behandlingshem eller sjukhus om behovet inte kan tillgodoses
med egen inkomst. Fickpengar är försörjningsstöd där normposterna lek och fritid, kläder, hälsa och hygien
och telefon ingår. Aktuellt månadsbelopp för fickpengar utgörs av summan av dessa nomposter. Det kan
vara lämpligt att göta en överenskommelse med den sökande om att biståndet till kläder och skor utbetalas
f& 2-4 månader åt gången, beroende på årstid och sökandens behov.

Kostnader für egen bostad vid vistelse på institution m.m.
Personer som under placeringstiden har kvar sin bostad ska uppman as atthyra ut bostaden i
andra hand. Om hyresvärden inte tillåter uthyming ska den sökande begàra tillstånd för uthyrning hos
Hyresnämnden. Om det inte är möjligt atthyta ut lägenheten beviljas den enskilde, efter sedvanlig
prövning, hyreskostnad, abonnemangskostnad för hushållsel, hemförsäkring och TV-avgift. Bistånd till TV-
avgift beviljas om vistelsen på sjukhus eller behandlingshem understiger 2 mànader. Om vistelsen planeras
bli längre kan den sökande begära avgiftsbefrielse.

Egenavgift vid vård och behandling i HVB
Egenavgiften vid placedng för vård och behandling âv vuxnâ missbrukare på institution med HVB-tillstånd
och familjehem är densammâ som vid sjukhusvård. Om den enskilde inte har tillräckliga egna inkomster för
attbetala avgiften, kan en ansökan om ekonomiskt bistånd göras.

Egenavgift vid stöd-/omvårdnadsboende
Vid stöd och hjälpåtgärder i form av olika boenden ska den enskilde betala egenavgift för mat och logi.
Detta gäller boenden utan HVB-tillstånd. Om den placerade saknar egna inkomster kan egenavgift för kost
och logi beviljas i form av försörjningsstöd. Kostnader utöver egenavgiften ska betraktas som kostnad för
omvårdnad. När det gâllet egenavgiften för natdogi pà.hàrbätge ska så långt det är möjligt vanlig
inkomstprövning göras. Ibland kan det dock finnas sociala skäl som talar för bistånd till avgiften på
härbärge även om egen inkomst funnits. Vid boende på inackorderingshem kan den del av egenavgiften
som utgör boendekostnad ge tàtt tìll bostadsbidrag.

Avgift vid siukhusvård
Vid sjukhusvistelse beviljas hela kostnaden för egenavgiften, medan riksnormen minskas med det belopp
som avser kostnad för livsmedel.

I'Jödprôuning och økut bistånd
Med hänvisning till kommunens yttersta ansvar ska en så kallad nödprövning göras om den sökande hävdar
att nödsituation föreligger. Ekonomiskt bistånd till akuta behov för livsuppeháIlet kan beviljas efter
individuell prövning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till om det Frnns barn i hushållet, och deras siruarion
ska särskilt uppmärksammas.
Beslut om akut bistånd ska i möjligaste mån föregas av sedvanlig utredning och próvning. I(ontoöversikt
och kontoutdrag med aktuell kontoställning sâmt senaste månadens transaktioner ska alltid uppvisas.
Ä-.en om tiden är kr"pp bör följande överväganden göras:

o Ár det en akut nödsituation?
o Ä¡ personen utsatt för hot eller våld?
o Finns bam i familjen?
¡ Finns sjukdom eller medicinska problem hos den sökande som skulle förvárras om han eller hon

inte får hjälp?
o Har den sökanden sociala problem som medför svårigheter 

^tt 
t^ eget ansvar för sin situation?

o Känner den sökande till socialtjänstens normer och beräkningsgrunder och har han eller hon
¡icligare fått information om dem?

¡ Kan den sökande fähjäIp av famtlj eller vänner?
o Är behovet årerkommande trots egen försörjning?
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Bistånd tìll personer som regelmässigt hat egna inkomster över riksnorm ska prövas restriktir,t och endast
beviljas för att awàr1a en akut nödsituation. Biståndet beviljas då mot återkrav.
Födust av pengar p.g.a. stöld eller tappad plånbok ersätts inte förutom med sådant bistånd som är
nödvändigt för att undvika en nödsituation. För övrigt hänvisas till sökandens hemförsäkring samr
möjligheter tjll avbetalning av uppkomna skulder. Polisanmälan ska uppvisas.
Sökande som upprepat tàpp^t pengar eller blir bestulen ska informeras om att han eller hon har eget arìsvar
för att på ett betryggande sätt förvara sina pengar så att inte samma situation uppsrår igen. Information bör
lämnas om olika sätt att anvanda autogiro och direktöverföringar mellan konton för att undvika att
tillhandahålla stora summor kontanter.

Petsoner som tillfälligt vistas i kommunen
En medellös person som tillflálligt vistas i kommunen kan i en akut situation beviljas bistånd till enkel biljett
till hemkommunen. För beviljande av biljett hem ktävs ansökan av den enskilde. Efter ansökan kan
matpengar för en dag beviljas om ankomsten till bostadsorten infaller på kvällstid. Om hemresan kan
påbörjas först nästa dag kan nattlogi beviljas efter särskild prövning. Gällande utländska personer som
tillFålligt vistas i kommunen, se avsnittet om utländska medborgare.

Akuta situationer
I akuta situationer, d.v.s. situationer som inte kunnat förutses och omständigheter under vilka en enskild
inte kan väota pâ, insatser frân annan kommun eller huvudman, ãr. det vistelsekommunens ansvar att bistå
med nödvändiga insatser. Det kan t ex gälla en hotad
person som på egen hand gett sig iväg till ett tillFälligt boende i kommunen, och inte vill, vågar eller kan
ätervända till bosättningskommunen.

Beslut snrzt löper öuerflera månader
Ibland är det nödvändigt att fatta beslut som sträcker sig över flera månader. Rätten tjll ekonomiskt bistånd
prövas månad för månad och när beslut fattas som gäller flera månader måste en omprövningsklausul ingå.
Beslutet kan annats inte omprövas undet perioden, t ex om omständigheterna som beslutet grundar sig på
ändras. En sådan ändring skulle innebän 

^tt 
myndigheten ändrar ett för den enskilde gynnande beslut till

hans eller hennes nackdel, vilket inte är tillåtet.
Följande ompróvningsklausul ska läggas till alla beslut som sträcker sig över mer än en månad: "Vid uc*entligt
tindradcfirhålknden au bistånùbehouet kan be¡latet klmïla att lnpröua.î ".

(Jtlandsuistelse

Hu'r,-udprincipen är att försörjningsstöd inte beviljas vid udandsvistelse om den enskilde är medveten om art
hon ellet han kan komma att sakna medel till sin försðrjning och krav kan då ställas att den enskilde
planerar sin ekonomi i förtid. Undantagsfall âr bland annat en kortvarig resa som varken påverkar
försörjningen eller fötsämrar möjligheterna till framtida försölning i Sverige. Det kan undantagsvis också
finnas rätt till bistånd undet vistelse utomlands, om det exempelvis fu nödvändigt i samband med
s jukdom/rehabiÏtering.

Bistånd till livsföring i övngt
I detta avsnitt ges riktlinjer f& àndamâl utöver försörjningsstödet. Ändamålen står i bokstavsordning. Vissa
av ändamålen ingår vanligwis i en skälig levnadsnivå om kostnaden ár skälig och sökanden i övrigt uppfi'ller
förutsättningarna för försörjningsstöd. Det gäller löpande kostnader för läkarvård, medicin, bamomsorg
och Fárdtjänst. När det gäller rätten till bistånd tìll övriga ändarr'àl krävs särskilda förutsättningar.
Utgångspunkten för bedömningen àr vad en låginkomsttagare i allmänhet kan kosta på sig. En noggrann
prövning ska ske av om behovet kan tillgodoses på annat sätt eller till lägre kostnad. Den sökandes tidigate
och väntade möjligheter att själv tillgodose behovet ska alltid beaktas vid prövningen. I samband med
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beviljade kostnader till livsföring i övrigt ska kvitto inlämnas, alternativt annat undedag som styrker
behovet.

Aagft ti I I bo stødsJiirm e d ling
Utifrån den rådande bostadssituationen kan köavgift till en valfri bostadsförmedling beviljas

Begrøuningskostnad
Begravningskostnader ska i första hand täckas av tillgângar i dödsboet eller genom försörjningsskyldigas,
det vill säga födldrars och eftedevande makars/registrerade partners, inkomster elier tillgångar.
Begtavningskostnader går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet. Vid bedömning av
försörjningsskyldigas betalningsförmâga prövas detta mot gällande norm för försörjningsstöd. Hänsyn ska
¡ut ¡ill tillgångar exempelvis i form av försäkringar.
Begravningskostnader ska som huvudregel beviljas vid ansökan från dödsbodelägaren eller från den som är
försö{ningsskyldig för den avlidne. Âlla kända tillgångar som finns på dagen för dödsfallet awäknas direkt
vid ansökan om begravningskostnad, även eventuell kommande skatteåterbäring. Som huvudregel ska
kända innestående inkomster inte förskotteras utan sökanden ffu begära avbetalning hos begravningsbyrån.
Återktav ska upprättar 66¡ tillgångar som kan visa sig senare.
Riktvärde för bistånd till begravningskostnader är maximalt 50o/o av prisbasbeloppet. Kostnadema ska
styrkas genom kostnadsförslag eller faktura från begravningsbyrå. Hänsyn ska tas tjll allmänt vedertagna
begravningstraditioner och i förekommande fall olika relìgrösa och etniska gruppers speciella önskemål om
hur en begravning skall ordnas. Kostnader föt en várdig begravning kan till exempel avse begravningsakt,
viss dekoration och enklare förtäring för en mindre krets av sörjande.
Rätten till bistånd omfattar kostnader som är nödvändiga för attbegrava den avlidne på bostadsorten.
Merkostnader föt att begrava den avlidne utanför Sverige ingår inte i rätten till bistånd. Kostnader för
hemffansport vid dödsfall utomlands beviljas inte. Om en svensk resenär avlider på utlandsresa är det
antingen Personens hem- eller teseförsäkring eller de anhöriga som får betala kostnaden för transport av
den avlidna till Sverige. Om försäkdng saknas och anhöriga inte har ekonomisk möjþhet att betala för
hemtransport, hjälper ambassaden till med att ordna en enkel och värdig begravning utomlands.

Avliden som omfattas av lag om mottagande av asylsökande m.fl.
Personer som omfattas av lag om mottagande av asylsökande med flera (LMA) har inte rätt till ekonomiskt
bistånd för begravningskostnader enligt SoL. Begmvningskostnader för asylsökande fu Migrationsverkets
ansvar. I de fall en avlidens utlänningsärende handläggs av socialtjänsten enligt 1 $ punkt 3 LMA kan
särskilt bidrag beviljas för begravningskostnaden. Utbetalt bidrag enligt LMA ska återsökas hos
Migrationsverket.

Dator och internet
Vid bedömning av behovet av dator med internetuppkoppling ska särskild hänsyn tas till behoven hos barn
och ungdomâr som går i skolan. Skälig kostnad för en dator är lägsta kostnaden för en bfubar dator hos de
större elekttonikkedjoma och vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig.
Dator med internetuppkoppling kan vid särskilda skäl ingå i den grundläggande hemutrustningen oâvsett
barnperspektivet. Om det finns flera personer i hushållet fönrtsätts personerna dela på en dator.
I(ostnaden för btedband skall vara i nivå med det lokala bredbandsbolagets tjänster och medge en
uppkopplings hastighet som göt att en enskild kan utnyttja e-tjänster samt genomföra skolarbeten.

Disknøskin
Om det finns styrkta medicinska skäl till att den enskilde har behov av diskmaskin ska behovet tillgodoses
genom handikappersättning som prövas av Försäkringskassan. Bistånd till diskmaskin beviljas därför endast
mycket restriktivt och endast undet förutsättning att det Frnns starka sociala skäI, att behovet inte kan
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tillgodoses genom hjälp från annan boende i hushållet eller hemtjänst samt 
^ttmaî 

kan påvisa att resultat
uppnås med insatsen.

Fþttkostnader
Bistånd kan beviljas till sökande som har försörjningsstöd eller inkomster i motsvarande nivå om behovet
av att flytta är motiverat av hälsoskäl eller sociala omständigheter som att sökandens möjligheter att bli
självförcö{ande genom flytten skulle öka eller att flytten skulle medföra att sökandens boendekostnader
skulle minska. Utgångspunkten är att de flesta människor organisetar sin flytt med hjdlp av släkt och vänner
I(ostnad kan beviljas för hpa av släpkärra eller mindre lastbil inklusive kostnader föt bensin och försäkring
mot uppvisande av kvitto. Även hyra av flyttkartonger kan beviljas. Endast om särskilda skäl finns godtas
anlitande av flyttfirma. Offert från minst två flyttFtmor ska begâtas in av den sökande. Kostnad för
adressändring med eftersändning godtas inte. Vanlig adressändring är gratis, endast eftersändning av post
kostar extra och godkänns inte. I samband med att bistånd till flyttkostnad beviljas ska den sökande styrka
att den gamla bostaden har sagts upp.

Fcird/änstaugift
Den faktiska kostnaden för Fårdtjänst tas med i beräkningen av den enskildes försörjningsstöd.
Bistånd till avgift för riksFirdtjänst ska bedömas på samma sätt som kostnad för andra resor som inte är

lokala.

F örs ko /euerksam het o ch bamomsorg
Bistånd till avgift för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg (årskurs 1-3) och öppen fritidsverksamhet
(årskurs 4-6) beviljas sökande som uppbtu försörjningsstöd eller har inkomster i nivå med
försörjningsstödet. Detta gäller även enskilt anordnad vetksamhet om avg'iften är i nivå med kommunens.
Sökande ska undersöka möjlighet till nedsättning av avgift.

Clasögon
Bistånd till glasögon böt beviljas om behovet styrks av en legitimerad optiker eller läkare. Vid behov 

^v 
nyl-

glasögon på grund av olycksfall ska eventuell glasögonförsäkring ellet hemförsäkdng användas i första
hand. Den sökande ska uppvisa intyg och kostnadsförslag som styrker behovet av glasögon och vad som
ingår i begärt pris. Skälig kostnad för glasögon tulàgsta paketpris som erbjuds av optìket. Bistånd till
specialslipade eller specialbehandlade glas, såsom Fârgade eller extra tunna glas, beviljas ej om behovet inte
är styrkt av läkare eller optìket. Den extra kostnaden godtas om speciell slipning eller behandling fu det enda

alternativet för att korrþera sökandens synfel. Kostnad för kontaktlinser godtas om det är det enda

altetnativet för sökanden och behovet fu styrkt med läkadntyg.
För barnglasögon kan en högre kostnad och försäkring beviljas utifrån barnperspektivet.
Västragötalandsregionen ger bidrag för glasögon till barn, läs mer pâ 1177 .se om hur stort bidrag som
medges.

Hemtlänstaugift
Ekonomiskt bistånd beviljas generellt sett inte till kostnaden för hemtjänstavgift. Om en person som betalar
hemtjänstavgift ansöker om bistånd till glasögon eller tandvård ska de i fötsta hand uppmanas att ¿nsöka

om nedsättning av hemtjänstavgiften hos äldreomsotgen inom kommunen. I de fall ¿.¡ f6¡sligger särskilda

skäl utgör hemtjänstavgiften en godtagbar kostnad.

Hemutrastning
Bistånd till hemutrustning, undethåll eller komplettering av befintlig hemutrustning kan vid behov beviljas
till petsoner som beräknas ha behov av försörjningsstöd under längre tid. De som har en etableringsplan
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har möjlighet att söka lån via CSN (Centrala Studiestöds Nämnden) för Hemutrustning. Lånet börjar den
enskilde attâterbetala efter två år.

Prövning av behovet ska goras i förhållande till vad som kan anses vara skälig levnadsnivå, vad en
låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig samt de priser som vid tiden för ansökan erbjuds i
lågprisbutiker altemativt begagnat. Den sökandes ålder och förväntade framtida egen försörjning ska âven
beaktas.
Ekonomiskt bistånd till behövlig hemutrustning ska täcka det omedelbara behovet av grundutrustning som
behövs för att ett hem ska kunna fungera. Den hemutrustning som kan beviljas ska kunna tillgodose behov
som t ex matlagning, umgänge, sömn, förvaring, rengödng och rekreation. Grundutnrstning i form av
möbler och husgedd kan vara av olika omfattning och kvalitet. Aven radio och TV bör ingå i en

hemutrustning. Dator med internetuppkoppling kan vid särskilda skäl ingå i den grundläggande
hemutrustningen. Vid bedömning av behovet av dator med intemetuppkoppling ska särskild hänsyn tas till
behov hos barn och ungdomar som går i skolan. Komplettemnde hemutrustning kan ethållas efter särskild
prövning.
Vid skilsmässa är utgångspunkten att de vuxna delar på det gemensamma bohaget. Likaså att barnens
möbler och övrig utrustning följer med barnet eller delas upp mellan förälðrana vid växelvis boende.
Hembesök ska ske i samband med uttedning om behov av hemutrustning. Begagnade möbler kan vara ett
alternativ till nyförvärv. Den sökande ska med kvitto tedovisa inhandlade vatot.
Ekonomiskt bistånd till hemutrustning bör ges utan villkor om att särskilda inköpsställen ska användas, om
det inte finns särskilda skäl fór detta.
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till behövlig hemutrustning vid bosättning, om det finns särskilda skäI.

Sådana skäl kan t exvara atti
o Bostaden är ett led i en rehabilitering
o Den enskilde saknar möjligheter aft fötbättta sin ekonomi
o Den enskilde endast kan förbättra sin ekonomi på mycket lång sikt
o Den enskilde omgående behöver flytta till en annan bostad till följd av atthan eller hon är eller har

varit utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller för annat brott.

Följande aspekter behöver också vägas in i bedömningen:
¡ Vilka möjligheter har sokanden haft att spara till eller planera för boende och hemutrustning?
¡ Om behovet av bistånd är föranlett av en orsak som kan täckas av hemförsäkring ska detta alltid

prövas i första hand.
o Barnens behov ska sfuskilt beaktas.

Jølklappspeng
I barnfamiljer med långvadgt behov av försörjningsstöd kan en julklappspeng motsvarande 0,7 o/o av
basbeloppet efter prövning beviljas till varje bam i familjen upp till 18 år, eller så länge föräldrarnaär
försörjningsansvarþ för bamet. Inköp av julklapp ska i efterhand redovisas med kvitto.
Bistånd kan också beviljas till annan högtid som är viktig för barnet, så som student eller annan traditionell
högtid.

J uridiska kostnader nch strinpe laugfter
Advokatkostnader
I första hand ska den sökande utnyttia det rättskydd som ingår i hemfórsäkringen. Detta rättsskydd gäller
t.ex. för tvistet angående vårdnad och underhåll men inte för tvister som rör äktenskapsskillnad, upplösning
av samboförhållanden eller bodelning. I vissa fall kan rättshjälp från staten beviljas om det Frnns behov av
mer omfattande insatser av juridiskt ombud. Hjälpen prövas utifrån den enskildes ekonomi och fu numera
avsevärt begränsad. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till självrisken vid rättsskydd och till den kostnad som
tillkommer sökanden vid statlig rättshjälp om målet gäller familjerättsliga ärenden. Bistånd i öwigt till
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advokatkostnader beviljas endast om det av sociala skäl är mycket viktigt att en person får behålla sin
bostad.

Stämpelavgifter
Huvudregeln är att bistånd till stämpelavgifter inte beviljas. Undantag kan göras om den enskilde inte
bedöms kunna uppnå skälig levnadsnivå. Exempel på detta kan vara ansökan om äktenskapsskillnad eller
bodelning.

I dentifikations handlingar
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till identifikationshandlingar f& att möjliggóra myndighetskontakter och
för att uppnå en skälig levnadsnivå. Med ansökan böt kopia på utgången legitimation bifogas. Kvitto som
styrker inköp ska redovisas samt kopia på ny legitimation. I(ostnader för pass beviljas som regel inte.

Klcider och skor utiiuer uad som iogo, if)rsörlningxtödet
Klädutrustning
Kläder och skor ingfu i riksnormen. Därför beviljas i normalfallet inte extra bidrag till detta. Vid akut behov
av klädutrustning kan sökanden få bistånd till kläder och skor inom försörjningsstödets tam utbetalt f& 2-4
månader ftamât. Avdrag görs sedan vid beräkning kommande månader.

Klädutrustning infiir institutionsvistelse
Sökande som sklivs in för vård eller behandling kan vid behov fà extra bistånd till kläder
motsvarande 2-3 mànadsbelopp av posten för kläder och skot i riksnormen. Biståndet ska tillgodose det
akuta behovet av klädet. För löpande komplettering av kläd- och skoutrustning beviljas bistånd som en del
av reducerat försörjningsstöd och i enlighet med överenskommelse med den sökande.

Behov av särskilda kläder ellet skor
FIär avses engångskostnader för specialbeställda kläder eller skor som inte täcks av handikappersättning.
Alla vanligt förekommande utgifter för kläder och skor ingår i norrnen. Ansökan ska prövas utifrån detta
och eventuellt bistånd ges endast till metkostnader. Fördyrade kostnader vid behov av ortopediska skor
beviljas. Mellanskillnaden bevüas för skor enligt riksnorm och den faktiska kostnaden för ortopediska skor.

Iiikaraård och me dicin k ostnad
Bistånd som beviljas omfattar egenavgift för läkarbesök och läkarfötskriven medicin och behandling som
ingår i högkostnadsskyddet. Det kan till exempel avse besök hos distriktssköterska, psykolog eller annan
öppenvårdsbehandling.
Prövning av bistånd till läkemedelskostnader som inte ingår i högkostnadsskyddet ska göras testriktivt.
Läkemedel som inte ingfu i högkostnadsskyddet kan beviljas om behovet styrks av behandlande läkare.

Alternativ medicinsk behandling beviljas i normalfallet inte. Kostnader för naprapatbehandling kan beviljas
om behovet är ordinerat av läkare och om behovet inte kan tillgodoses genom någon behandling som
omfattas av högkostnadsskyddet. Vid beviljande av naprapatbehandling ska kostnaden vara rimlig utiftån
vad en låginkomsttagare på orten har râd att kosta på sig.

Magasineringskostnad
Bistånd till kostnad för magasinering av bohag kan beviljas för sökande som har löpande försörjningsstöd
om personen inom överskådlig tid förväntas kunna få en ny bostad. Vad som avses med or¡s¡skidlig tid
måste bedömas individuellt. Beslutet ska tidsbegränsas till tre månadet, och omprövas vid behov. Det är
den enskilde som ska stå för kontraktet gentemot magasineringsfirman.
Vid bedömningen ska följande beaktas:

o bohagets innehåll och skick
o kostnader för magasinering i förhållande t-ill kostnad föt nyanskaffning av hemutrustning
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a konsekvenser för den enskilde vid eventuell försäljning av bohaget

Pykoterapi'kostnøder
Psykoterapi är sjukvårdshur.'udmannens ansvar. Huvudprincipen är därför att bistånd till kostnad för
psykoterapi inte ska beviljas. Den som söker sådant bistånd ska hänvisas till vårdcentral eller nätmaste
öppna psykiatriska mottagning.

Rekreation
Bistånd till rekreation beviljas mycket restriktivt och endast om det Frnns synnediga skâI. I första hand ska
möjlighet till att få behovet tillgodosett pâ annat sätt undersökas, exempelvis via Fönäkringskassan,
Landstinget, fonder etc. Bistånd kan beviljas för till exempel resekostnader, log, förhöjda matkostnader i
samband med restaurangbesök och Frckpengat. Med rekreation menas sådana aktiviteter som normalt hör
ihop med semester, t ex resoi och vistelse på annan ort.
Vuxen ensamstáende percon
För ensamstående n¡xen person kan bistånd beviljas till resa när det finns starka sociala, medicinska eller
rehabilitetande skäI. I vissa fall finns möjlighet att få tehabiliteringsresor via Försäkringskassan.
Bamfamiþt
Bistånd kan beviljas till rekreationskostnad för barnfamiljer som haft fötsörjningsstöd under minst ett år
och som inte beräknas få egna inkomster inom överskådlig tid. Bamperspektivet ska beaktas och behovet
ska prövas utifrån bamets behov av miljöombyte och extra stödinsats. Bedömning av barnets behov bör
göras av socialsekteterare som har god kännedom om familjen. I bedömningen ska även möjligheter till
rekreation i form av dagsutflykter inom länet vägas in.
Kostnaden ska vata dmlig i förhållande till vad barnfamiljer med låga inkomster i allmänhet har råd till.
Kostnader för aktivitetet i form av resor som anordnas av skolan ska skolan stå för.
Exempel på resa kanvara till en attraktion såsom Skara sommaÃand eller Liseberg med övemattning. Klient
ska i första hand söka bidrag genom Majblommans riksförbund

Resor
Resa till begravning
Bistånd kan beviljas föt resa inom Sverþe om den avlidne àr nàra anhörþ eller annan närstående. Med nära
anhörig menas makef maka ellet motsvarande, förälder, barn, syskon, mor- och farförälder och bambarn.
Med annan närstående menas person som, utan attvara nàra anhöng, stått den sökande mycket nära.
Kostnaden ska vara i nivå med vad en låginkomsttagarchar råd till.

Resor i samband med umgänge med barn
I(ostnaden för umgängesresa ska jämföras med vad en familj i allmänhet har ràd med, inte vad en
låginkomsttagarehar möjlighet att betala. Särskild hânsyn ska tas till barnperspektivet. Båda föräldrarnahar
gemensamt ansvar för att barns behov av umgänge tillgodoses. Den förälder som bamet bor hos ska vara
med och bekosta umgänget utifrån ekonomisk förrr,iga och vad som är skäligt i förhållande till båda
föräldramas ekonomi. Den förälder som ska utöva umgänge har dock huvudansvaret för kostnaderna. Barn
med förälder som vistas i Fángelse har rätt till umgânge med denne.
Om föräldrama tillsammans inte har râd eller inte kunnat komma överens om hur reskostnaderna ska
betalas, kan bistånd till kostnad för umgângesresa beviljas. En resa per månad bör vara humdregel inom
Notden. Bistånd till utlandsresor kan beviljas om det finns synnediga skäl.
Behovsprövningen ska innefatta:

o Barnets behov av umgânge,
o Bådafóräldrarnasekonomiskaförutsättningar,
¡ Skäligheten av kostnaden för resan.
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Förutom resekostnader bör även andra kostnader som är nödvändiga föt att umgänget skall kunna komma
till stånd ingå i biståndet, exempelvis kostnader för logi.

Sjukresot
I de fall den enskilde sökt vård på sjukhus, vårdcentral eller motsvarande och vårdgivaren har bedömt att
rätt tjll sjukresa föreligger har den sökande rätt till ersättning för egenavgiften för resan. Sjukresor omfattas
av högkostnadsskydd.

S ko lkort o ch tillägs bi /etter
Skolkort genom lokaltrafiken för bam i grundskolan prövas och beviljas i vissa fall av skolan. Ekonomiskt
bistånd till skolkot kan beviljas om skolan avslagit ansökan och om särskilda r1<ä1 fplsligger. Lângt avstånd
mellan skola och hem eller trafiksituationen på skolvägen utgör inte sådana skäl eftersom dessa
omständigheter ptövas av skolan. Vid flytt kan skolkort beviljas i väntan på att barnet byter skola. Bistånd
till busskort för gymnasieungdomar ska inte beviljas eftersom dessa erbjuds busskort från skolan.
Bistånd till busskott kan beviljas för ungdomar som studerar på grundskolenivå och som deltar i aktiviteter
långt från hemmet om aktiviteternahat betydelse för deras uweckling och särskilda behov.

Rep arøti o n s k o s tn a d e r fi r hye s rcift
Avser kostnadet för reparation på grund av onormalt slitage eller skadegörelse i hyreslägenhet. Bistånd ska
prövas mycket testriktivt och är endast aktuellt om den enskilde har starka skäl att byta bostad eller riskerar
att bli avhyst. I första hand ska den enskilde undersöka möjligheten till avbetalning hos hyresvärden.
Bistånd för reparation eller sanering beviljas som regel mot återkrav.

Skulder
Bistånd till skulder såsom avbetalning på studielån eller banklån, kontokortskulder, pnvata skulder samt
skuld för undethållstöd och barnomsorgsavgift beviljas som regel inte. Undantag kan göras till exempel om
lån tagits för att undanröja en akut situation och där den sökande anrìars skulle ha beviljats bistånd och det
är den enda möjligheten att uppnå en skälig levnadsnivå. Undantag bör dock aldrig göras för betalning av
skadestånd, skatteskulder eller böter.
Ekonomiskt bistånd till betalning av skulder böt endast beviljas om det bedöms som enda möjligheten för
den enskilde att uppnå en skälig levnadsnivå. Den sökande ska i första hand undersöka möjligheten att göra
upp en avbetalningsplan. Bistånd beviljas eftet individuell prövning och när det skulle fâ allvaÅtga sociala
konsekvenser för den enskilde om skulden inte betalas. Det kan t ex gälla skulder för boendekostnader eller
hushållsel. I dessa fall kan det finnas skäl att ta större social hänsyn, särskilt för t ex barnfamiljer och
personer med funktionsnedsättningar.
Om sökanden har dålig kontroll över sin ekonomi ska hjälp erbjudas av budget- och
skuldtådgivare.

Vid hytesskuld
Under förutsättning att sökande får bo kvar om skulden regleras kan undantag efter särskild prövning göras
i följande fall:

o Skuld som uppstått under tid då sökanden av godtagbara skäl ej haft egna inkomster som räckt till
hyta.

o Om ansökan hade gjorts när hyresskulden uppkom hade den enskilde haft ñtt till bistånd.
. Då de sociala konsekvensema för bamen i en familj skulle bli för stora vid eventuell avhysning.
¡ Fór gamla och sjuka där alternativt boende inte går att ordna.
¡ Om eventuell avhysning riskerar medföra social utslagning och/eller försämrad möjlighet till egen

försö{ning.
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I samband med reglering av en hyresskuld görs en uppföljning genom en serie samtal. En remiss till budget-
och skuldrådgivare ska också göras. Syftet fu att ge personen/familjen ekonomisk rådgivning, och en plan
upprättas för hur nya hyresskulder ska förebyggas. I det fall det finns bam i hushållet ska det sä¡skilt
uppmärksammâs om hyresskulderna kan vata ett uttryck för omsorgssvikt från förälderns sida och om det
därmed finns anlednirg till oro för bamens hälsa och utveckling.

Spcidbamsatrustning
Den som en längre tid (minst 6 månade$ haft försörjningsstöd eller inkomster i nivå med normen kan
beviljas bistånd till del av eller full grundutrustning för spädbarn. Biståndet prövas utifrån det faktiska
behovet och sökandens egna möjligheter att skaffa nödvändig utrustning. I detta sammanhang skall hänsyn
tas till om utrustning finns sedan tidigare bams födelse.
Hel spädbamsutrustning innefattar en grunduppsättning kläder, säng med sängkläder, skötbädd med
tillbehör, bärsele, bilbarnstol, utrustûing för bad och bamvagn med tillbehöt. Möjligheten att köpa t ex
begagnad bilbarnstol och batnvagn bör beaktas. Spädbamsutrustningen avser det som är nödvändigt i
samband med barns födelse. Efter en tjd kan behov av ytterligare utrustning, t ex barnstol och
säkerhetsutrustning till hemmet, uppstå. Dessa behov kan i fötekommande fall beviljas som kompletterande
hemutrustning. Ä..en i dessa fall bör möjligheten att köpa begagnad utrustning beaktas.
Bistånd till begagnad sittvagn kan beviljas om behovet inte kan tillgodoses genom försäljning av befintlig
liggvagn. Hälften av kostnaden för spädbamsutmstning beviljas den ansökningsmånad som är cirka en
månad innan beräknad födossning och restetande del beviljas så snart det är möjligt efter födsel. För
spädbamsutrustning beviljas maximalt l7o/o av prisbasbeloppet.

Tanduård
Akut tandvård
Bistånd beviljas till akut tandvård som innebär åtgârder för att avhJàlpa svåra smärttillstånd eller tillstånd
som medför betydande obehag. Exempel på akut tandvård kanvar.a tandutdragning, akut rotbehandling,

$'llningar för att undanröja värk och lagning av kronaf protes. Vid akut behov av tandvård krävs inte att den
enskilde i förväg ansöker om ekonomiskt bistånd. Det ska fuamgä av kvittot att behandlingen avser en akut
ätgàrd. Det âr inte tillräckligt om det endast frarr:rgâr att det har rört sig om ett akutbesök. Vid ansökan om
ekonomiskt bistånd till rotfidlning ska det Íramgà genom intyg av behandlande tandläkare att det är den
enda lämpliga behandlingen, exempelvis om sökande behöver behålla tanden för att ha fullgod
tuggfunktion.

Nödvändig tandvård
Bedömning av vad som är nödvändig tandvård för den enskilde grundas på den behandlande tandläkarens
uppgifter om val av àtgfud. Kostnadsförslag ska alltid inlämnas. Omfattningen av tandvården och
kostnaden ska jämföms med vad en låginkomsttagare har râd att kosta på sig. En bedömning görs av den
sökandes inkomst undet en längre tid och hans/hennes möjlighet att själv betalahela/ del av kostnaden.
Bedömning behöver också göras om sökandes rätt till tandvård i samband med vissa sjukdomar och
sjukdomsbehandlingar. Tandvården kostar då som sjukvård.
Vid tillFälligt behov av försörjningsstöd, högst tre månader, beviljas i normalfallet bistånd endast till kostnad
för akut tandvård. Vid förväntad egen förcörjning inorn nära framtid ska övervägande göms om hela eller
del av tandvårdsbehandlingen kan anstå. I vissa fall kan bistånd beviljas till ett mindre omfattande och
därmed billigare altemativ.
Vid varaktigt normöverskott bör den sökande i normalfallet själv kunna betala sina tandvårdskostnader och
hänvisas attgöra en avbetalningsplan hos tandläkaren. Om kostnaden och behandlingens omfattning är
skälig kan bistånd beviljas till den del av kostnaden som överstiger vad den sökande själv kan betala med sitt
normöverskott under avbetalningstiden. Rimlig avbetalningstid bör vara sex månader.
Bistånd beviljas till skäliga kostnader för nödvändig tandvård som innebär behandling för att

. Uppnå godtagbar tuggfötmåga.
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a Ge möjlighet att fungera socialt, t ex att ge individen möjlighet att fâ, arbete och bli självförsö{ande,
förhindra väsentligt försämrad tandstatus, t ex förebyggande behandling mot karies och
tandlossning.

En individuell bedömning ska även göras av den enskildes förmåga att sköta sin tandhygien, exempelvis i
samband med missbruk.
Kostnader som efter prövning kan godtas är:

o [Jndersökning och röntgen
o Förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning
o Fyllningsterapi
. Hy$enbehandling
o Tandutdragning (som inte är förebyggande)
o Kompositkrona
o Bettskena till skälig kostnad utifrån patientens behov
r Avtagbara delproteser þatiella proteser)
o Helptoteser
o Fast protetik Q<ronor och broar) som ersättning för framtänder och hörntänder

I undantagsfall kan kostnad föt narkos eller annan motsvarande smärtlindring godtas för personer med
extrem tandvårdsrädsla. Detta ska vata stytkt med läkarintyg och personen ska inte ha kunnat tillgodogöra
sig sjukvårdens behandling för tandvårdsrädsla.
I(ostnader sorn inte godtas är:

. Uteblivet besök
o Abonnemangstandvård
¡ Estetisk tandvård
o Guld och porslinsarbeten

I{ostnader som i normalfallet inte godtas är:

o Implantat
o Inläggsterapi
r Kostnader för fast protetik (kronor och broar) bakom hörntändem¿
. Kostnad föt utbyte av $illnadsmaterial utan starka medicinska skäl

Beslut om tandvåtd
Beslut om ekonomiskt bistånd till tandvård fattas utifrån den biståndsbedömning som gjorts
enligt ovan. I beslutet anges om bistånd beviljas till hela eller delar av den föreslagna behandlingen och till
vilken kostnad. Beslutet ska tidsbegränsas utifrån angiven behandlingstid.
När beslut fâttâs om bistånd till tandvård med en behandlingsperiod som omfattar flera månader måste en
omprövningsklausul ingå för att myndigheten ska kunna ändra ett gynnande beslut om den enskildes
ekonomiska förhållanden väsentligt förändras så att rätten till bistånd påverkas. Följande klausul ska läggas

till beslutet "Vid acircntligt tindrade jirhållanden au bist,ånùbehouet kan beilatet koruma atl omþräuas. "Beslutet om
bistånd delges den sökande.
I notmalfallet ska den enskilde själv betala tandläkaren vid varje behandlingstillflille och visa kvitto på betalt
belopp vid månatlig ansökan om försörjningsstöd. Beloppet konteras som Livsföring i övrigt. I de fall det
inteär rimligt attkrava att den enskilde själv betalar vid varje behandlingstillFálle godtas i stället faktvapãt
utfötd behandling. Fakturering bör ske månadsvis. Eventuell faktureringsavgift godtas i dessa fall. Se

gállande delegationsordning för delegationsnivå avseende tandvårdskostnaden.

Tekniska hjciþrnedel
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Bistånd beviljas efter sedvanlig ekonomisk prövning till egenavgiften för läkarförskrivna hjälpmedel som t
ex hörapparat, batterier etc. om behovet inte kan tillgodoses via landstinget eller försäkringskassan.

Telefonabonnemang
Bistånd till nytt telefonabonnemâng beviljas endast hushåll med styrkt behov av stationär telefon.
Mobiltelefon med abonnemang ellet kontantkort kan utgöra ett billigate altemativ till fast ìnstallation.
Kostnader för telefoninstallation på grund av intensivövewakning med fotboja ska inte beviljas då detta
bekostas av kriminalvårdsmyndigheten. Kostnader för telefon ingår i gemensamma hushållskostnader i
riksnormen.

Tuciltnøskin
Bistånd till inköp av wättmaskin beviljas endast om det [rnns ett $rsiskt eller psykiskt funktionshinder som
fu styrkt med läkadntyg, som gör det omöjligt att använda fastighetens fvättstuga. Bistånd kan även beviljas
till personer som av medicinska skäl är tvingade att tvätta mycket mer än normalt. Behovet ska styrkas med
läkarintyg. En fön¡tsättning för biståndet är att behovet inte kan tillgodoses geflom exempelvis
handikappers ättning, annan
boende i hushållet eller genom hjälp i hemmet.
Om behov av tvättmaskin uppstått p.g.^. att fastigheten saknar tvättstuga ska sökanden i första hand
hänvisas till värden, hyresgästförening i de fall sökande är medlem eller hyresnämnden. Vid hyra av hus eller
fritidshus ska den sökande också hänvis¿s till värden.
Vid behov av tvättmaskin vid boende i egen fastighet kan begagnad tvättmaskin beviljas.

Olika gruppers rätt till ekonomiskt bistånd
Bøm szm leaer iþni!'er med låruguarigt biståndsbehou
Föt barnfamiljer som har ett långvarþt biståndsbehov ska barnens situation särskilt beaktas.
Post för lek och fritid ingår i riksnotm. Det avser tillfülliga aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet
till. Aktiviteterna gället både inomhus och utomhus. Fö¡ äldre bam och vuxna ingår kostnader för till
exempel att gä pä bio, lyssna på musik, böcker, fika eller besöka simhall. För yngre barn ingår leksaker, spel,
pussel, böcker, biobesök med mera.
Socialsekreterare och handläggare ska uppmärksamma alla barnfamiljer och vid behov motivera föràldrarna
att söka ekonomiskt bistånd till sådant som ingår i riktlinjerna, till exempel julklapp eller kostnad för
bredband, och vid särskilda skäl behov utöver riktlinjerna. Det är viktigt att kvitto lämnas in alternativt att
sökande betalar i förskott och får pengaff:a när kvitto inlämnas för att gararúer^ att biståndet går till barnen.
Barnfamiljer kan vid behov beviljas ekonomiskt bistånd till aktivitet under sommaren, lägerverksamhet,
idrottsresor eller kolonivistelse utanför skolans ram(om de inte har rätt till exffa studietillägg), kostnad för
bredband, grundutrustning, spädbamsutrustning, glasögon och umgängeskostnader. Se vidare under aktuellt
avsnitt om tespektive ämne.
Barns behov av ledighet under sommaren, t ex när fötskola eller familjedaghem har semesterstängt, ska

beaktas när krav avseende atbetssökande ställs pâ föÄldrz;t. I utedning ska det ftamgâ att barnens situation
fu beaktat och på vilket sätt det är beaktat.

Arbetssökande
Se även avsnitt 2 Allmänî 0m uppdrageL

Den som är atbetslös och bedöms vara arbetsför ska stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka
atbete. Det innebär att personen ska vara inskriven hos A¡betsförmedlingen och följa de krav som
Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan ställer. Den enskilde ska

informeras om att detta är ett absolut krav för att kunna beviljas bistånd.
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Krav ska ställas på att den sökande ska söka vilket arbete som helst som han eller hon anses kunna Hara av.
Det gäller även tillFálliga och mindte kvalificerade arbeten som den sökande omgående ska kunna ta. Den
som är arbetssökande ska även delta i sådana arbetsmarknadsåtgärder, till exempel praktik eller utbildning,
som han/hon anvisats till av Arbetsförmedlingen eller kommunen.
Om den enskilde inte bedöms uppfylla kraven att stå till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom
att inte söka arbete eller genom att vâgra delta i exempelvis praktik påvetkar detta rätten till försörjningsstöd
för hela hushållet. De krav som ställs på den sökande ska motsvara de krav som i allmänhet ställs i
samhället, avseende t ex närvato och sjukanmälan. Vid sjukfrånvato under längre tid än fem
sammanhängande dagar ska sjukdomen styrkas med läkarintyg. Detsamma gäller för vård av sjukt bam. Om
den sökande fu förhindrad att delta i sysselsättning på grund av läkarbesök, besök hos myndighet eller
liknande ska det styrkas med ett skriftligt intyg/underlag.
Om personen har blivit arbetslös på grund av atthanfhon själv har sagt upp sin anstállning ár
huvudprincipen att försörjningsstöd inte ska kompensera för den avstängning från arbetslöshetsersättning
som detta medför. Om den arbetssökande i övrigt uppfyller förutsättningarnaärhan/hon berättigad till
försörjningsstöd först från den dag dtten till arbetslöshetsersättning inträder. Om den sökande harhaft
synnetliga skäl för att säga upp sig ska denne alltid uppmanâs âtt i första hand försöka få avstângningen från
arbetslöshetsersättning hävd. En bedömning ska alltid göras i det enskilda fallet.

Unga arbetssökande
Det är viktigt att unga arbetslösa snabbt kommer ut i arbete eller sysselsättning för att förhin&a
passivisering och att de ska hamna i långvarigt bidragsberoende. Praktik eller kompetenshöjande ätg,fuder
kanvara ett led i en medveten strategi 

^ttflärm^ 
sig atbetsmarknaden. Deltagande i sådana

kompetenshöjande insatser kan ställas som krav för att ha ràtt till försörjningsstöd. Kravet och den
kompetenshöjande insatsen skavara tidsbegränsad och utformas i samråd med den unge och
arbetsförmedlingen.
Om den utge utan godtagbart skäl avböjer kompetenshöjande verksamhet eller uteblir från verksamheten
kan försörjningsstöd avslås eller sättas ned. Beslutet gâr att överklaga med förvaltningsbesvär.

Arbetssökande med otillräcklig a-kassa eller Alfakassa
Personer som har ersättning från a-kassa eller Alfakassa riskerar att födora denna ersättning om de deltar i
kommunal aktivering. Olika reglet gäller beroende på vilken a-kassa personen tillhör. Den sökande måste ha
fått ett godkännande från sin a-kassa för att kunna delta i verksamhet som anordnas av kommunen. Detta
ska styrkas med ett intyg. Om krav ställs på dessa personer att delta i aktiviteter utan godkännande från a-
kassan kan behovet av fötsorjningsstöd öka.

Arbetssökande med sociala och medicinska problem
Petsoner med missbruksptoblematik, psykisk ohälsa eller sjukdom har i regel betydande resurser även då
det Frnns problem av något slag. Dessa personer har dock ofta behov av insatser ftân andra enheter inom
socialtjänsten eller ftån landstinget. För attvara berättigad till försörjningsstöd ska den enskilde medverka i
planering i syfte att bli arbetsföt eller medverka tjll att få annan ersättning ur det generella
socialtörsäkringssystemet. Se vid¿te avsnitten om Per¡oner med nixbrubproblen och Perconer med psyki¡k ohtil¡a
nedan.

Bistånd i form av sysselsättning
Enligt 4 kap 4 $ SoL får socialnämnden begäta att den som uppbär försö{ningsstöd under en viss tid skall
delta i av nämnden anvisad pmktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har
kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitiskt âtgàrd eller inte fyllt 25 är, alternaivthar fyllt 25 år
men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insats. Samråd med arbetsförmedlingen ska ske
innan beslutet
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Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjet att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet
som anvisats enligt 4 kap 4$ får nämnden vägra eller nedsätta fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap 5$ SoL.
Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbara skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande
verksamheten. Nedsättning till följd av ogdtig ftânvaro fu 200 kronor per dag. Ifall försorjningsstödet
nedsätts ska avslagsbeslut fattas motsvarande sufiunan av nedsättningen. En högre frånvaro fiån
verksamhetenkanvata skäl för ett helt avslag.

Föräldralediga
Föräldrapenning ska tas ut 7 dagar pet vecka. Bamet ska omgående anmälas till barnomsorgskön och
bekräftelse på platsansökan ska visas upp. Kötiden räknas från barnets tremånadersdag, Katlsborgs
kommun har platsgaranti inom tre månader.
För att den hemmavarande föräldem så snart som möjligt ska kunna ställa sig till arbetsmarknadens
förfogande ska den första barnomsotgsplats som erbjuds accepteras. Det innebár att den sökande inte har
tàtt att tacka nej till en erbjuden bamomsorgsplats. Undantag kan göras om ett barn av psykiska eller
medicinska skäl är i behov av särskild t¡¡p av förskoleverksamhet eller av senareläggning av inträdet i
verksamheten. Behovet ska vara styrkt med läkarintyg. När bamet har f.ãtt plats inom barnomsorgen finns
ingen rätt 

^tt 
var föräldraledig. I-,agen on fircildraledighet reglerar endast förhållandet mellan arbetsgivare och

arbetstagare.
Sökande ska inte vara tvungen att utnyttia ersättningsdagar med föräldrapenning före batnets födelse. Båda
föràldtarna, inte bara den som är arbetssökande eller den som harlàgre lön, ska kunna använda sig av sin
möjlighet av attvara hemma med barnet (halva tiden vardera med föräldrapenning).

Sjukskriuna
För att arbetsoförmåga vid sjukdom ska godkännas ska en person ha ett läkarutlåtande som styrker
oförmåga att arbeta eller delta i arbetssökaraktiviteter, helt eller delvis. Det är inte sjukdomen i sig som
bedöms utan atbetsfórmâgan. Arbetssökande som är sjuka ska, om det utifrån medicinsk utredning bedöms
lämpligt, erbjudas rehabilterande insatser. Detta ska ske i samverkan med Arbetsförmedling, behandlande
läkare inom primärvård och/eller psykiatrin, och Försäkdngskassa.
Den som är sjukskriven och där sjukskrivande läkare bedömer att personen inte kommer âterfâ
arbetsfötmågan inom överskådlig tid ska ansöka om sjukersättning. Är personen mellan L9-29 fu görs
istället en ansökan om aktivitetsersättning och för attvara berättigad det gäller att arbetsförmàgan skavara
nedsatt under minst ett år på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska
prestationsförmågan. Om en persons arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjârdedel kan personens
sjukpenning bytas ut mot sjukersättning eller aktivitetsersättning.
För att varaberàttigad till fötsörjningsstöd ska personen medverka till behandling och rehabilitering i syfte
att bli atbetsföt. För arbetssökande som ár sjukskrivna på deltid ska alltid göms en bedömning om de ska
delta i arbetssökarverksamhet i förhållande till sjukskrivningens omfattning.

P erso n er m e d b ero e n depro b le m øti k
De allmänna reglema om möjligheten att ställa krav på biståndssökande kan inte i samma utsträckning
användas för personer som hat en missbruksproblematik. Socialtjänsten kan inte ställa krav på âtt en person
med allvadigt missbruksproblem ska följa en viss behandlingsplan för ãttvaLra biståndsberättigad. Däremot
kan socialtjänsten kräva att en person som har ett pågående missbruk men som inte är oförmögen àtt 

^rbetaav medicinska skäl deltar i kompetenshöjande verksamhet för att vara berättigad till försörjningsstöd. Om
den enskilde vid upprepade tillPillen uteblir från beslutad insats ska han/ho¡ uppvisa läkarintyg från första
sjukdagen.
Krav på deltagande i praktik eller arbetsträning enligt 4kap. 4 $ SoL kan tillämpas för personer med
lindrigare missbruksproblem, men ska inte ersätta vård och behandling för missbruk. Deltagandet kan dock
van fötebyggande vid begynnande missbruk eller utgöra komplement till andra insatser mot missbruket. De
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krav som ställs ska vara relevanta och sakügt grundade på behov av kompetensutveckling. Kravet på
deltagande i en viss praktik eller arbetsträning ska alltìd föregås av ett övervägnde âv om den enskildes
medverkan vid en arbetsplats är lämplig.
När det gäller personer med påvisbart pågående missbruk kan försörjningsstödet reduceras om det ár
uppenbart att biståndet inte används till avsett ändamåI.

Personer med þsJkisk ohcilsa
När det gäller personer med svår psykisk ohälsa och beteendemässiga störningar måste socialtjänsten utreda
de grundläggande problemen för att kunna ta stâllning till hur socialtjänsten på bästa sätt kan stärka den
enskildes framtida fötsörjningsfötmàga. I arbetet med personer med svår psykisk ohálsa är det oftast
nödvändigt att samverka med andra enheter inom socialtjänsten och med sjukvården. Ibland saknar dessa
personer sjukdomsinsikt och kan behöva en längre tids motivationsarbete för att gå med på att söka kontakt
med sjukvården.
Liksom för personer med lindriga missbruksproblem kan socialtjänsten ställa krav på att en person med
lindrigare psykiska problem deltar i praktik eller arbetsträning enligt 4 kap 4 $ SoL. Detta ska inte ersärta
vård och behandling, men insatsemakanvata ett komplement till eller ett led i rehabilitering. De krav som
ställs ska vara relevanta och sakligt grundade på behov av kompetensutveckling. Om den enskilde vid
upprepade tillÊillen uteblir från beslutad insats ska han/hon uppvisa läkarintyg från första sjukdagen.

Vå.ldsøtsøtta
Enligt Socialstyrelsens föresk-tifter V,å/d i ncira relation OO-çFJ 2014:4) ska våldsutsatta vuxna och bam som
hat utsatts för ellet bevittnat våld erbjudas stöd och hjälp från socialtjänsten. I arbetet med ekonorniskt
bistånd är det viktigt att uppmärksamma det behov av hjälp som kan finnas i bidragshushållen i samband
med våld i nära relation.
Vid misstanke om att en pe$on som är aktuell för ekonomiskt bistånd kanvarz utsatt för våld av en
närstående ska handläggaren erbjuda kontakt med handläggarc för Våld i nära relationer.
Handläggaren på ekonomiskt bistånd kan därutöver även genomföra FREDA-kortfrågor. Detta Frnns att
tillgå via Socialstyrelsens hemsida.
Vid ptövningav tàtten till försörjningsstöd ska behovsbedömningen kompletteras med en sedvanlig
ekonomisk prövning, dvs. om den våldsuts atta själv har inkomster eller tillgangar som kan tillgodose de
ekonomiska behoven. I en akut situation, dfu den våldsutsatta brutit upp från våldsutóvareû, är det bara den
enskildes egna inkomster och tillgångar, samt kostnader för den enskilde och eventuellt medföliande bam
som ska tas i beaktande vid prövningen. I en sådan situation är det direkt olämpligt att hänvisa till en
eventuell partners försörjningsskyldighet. I en situation där en våldsutsatt person fortsätter att leva
tillsammans med våldsutövaren prövas försörjningsstödet gemensamt för hushållet.
Vid bedömning av en våldsutsatt persons behov av försörjningsstöd kan det finnas anledning att beräkna
behovet till en högte ¡ivâän den som anges i riksnormen, eftersom situationen kan medföra högre
kostnader för t.ex. kläder, telefon och livsmedel samt flyttkostnader.
Bedömning av ràtt till bistånd som är direkt kopplat till den enskildes situation som våldsutsatt, t ex skyddat
boende, göts av handläggare som är sätskilt utsedd för att handlägga ârenden som âvser våld i nära relation.
Vid bedömning av sådant bistånd ska enbart en behovsbedömning göras. Den våldsutsattas ekonomi får
inte avgöra om sådana nödvändiga biståndsinsatser ska beviljas eller ej.

Støderande
[Jtgångspunkten är att vuxenstuderande inte står till arbetsmarknadens förfogande och därför inte är
betättigade till försörjningsstöd. Vuxenutbildning ska finansieras genom det statliga studiemedelssystemet
eller med ¿ktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen. En individuell prövning ska dock alltid göras om studierna
kommer leda till att förbättra personens möjlighet till sjálvförsö4ti"g.
Försörjningsstöd ska inte beviljas vid annat än korta tidsbegränsade kurser inom ramen för de insatser som
erbjuds arbetssökande, dâr den sökande samtidigt söker arbete. Den sökande ska när som helst vara beredd
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att avbryta kursen för att påbö{a erbjudet arbete. Undantaget ftån detta är personer som studerar svenska
för invandrare, SFI, upp till C-nivå. tJndantag kan också göras till exempel i följande fall:

o Studiernaingàr i en arbetsplan som Arbetsförmedlingen och socialtjänsten gemensamt gjort.
¡ Studierna är en förutsättning för att den arbetslöse i framtiden ska bli självfötsörjande.
¡ Studiernaingfu i en rehabilitering.
¡ Studiema utgör påbyggnad till SFI eller introduktionskurs för invandrare.
. Vid mycket långvarig arbetslöshet.

Om en person i undantagsfall, efter individuell behovsprövning, beviljas försörjningsstöd av socialtjänsten
för vuxenstudier ska denne ändå alltid söka studiemedlets bidragsdel. Om ekonomiskt bistånd beviljas av
socialtjänsten för studier ingår även rimlig kostnad för böcker och annat studiematerial i biståndet.
Möjligheten att köpa begagnade läromedel ska undersökas och utgångspunkten ska varavad studerande i
allmänhet har möjlighet att bekosta.

Studerande på Svenska für invandrare, SFI
Personer som studetâr SFI upp till C-nivå har ràtt att söka försörjningsstöd. Personen skall så snart
uppehållstillstånd beviljats söka upp Arbetsförmedlingen för att starta upp en etableringsplan.
Försörjningen fram till dess âtt plaflen fu rgângsker via ansökan om ekonomiskt bistånd. Den sökande kan
àvenvara berättigad till försörjningsstód och studera SFI på D-nivå under förutsättning at det görs på
kvällstid eller helgdagat, det vill säga pâ personens fritid samt att studierna är mindre än tio timmat plr
vecka. Föt personer som har inkomster från a-kassa är det viktigt att studierna godkänns av a-kassaìnnan
de påbö{as. I annat fall dskerar den enskilda att födota sin ersättning från a-kassan.
För att vata berättigad försörjningsstöd under tid för SFl-studier krävs, utöver de krav som regelmässigt
ställs för rätt till bistånd, att den studerande inkommer med närvarorapport från SFI varje måÀad, fu aÈtir,t
studerande samt följer den planering som fu gjord för SFl-studiema.

Studerande under studieuppehåll
För att ha ràtt till fórsörjningsstöd ska studerande kunna visa att de i god tid sökt feriearbete då
inkomstbortfallet är en förutsägbar situation. Den studerande ska själv under terminen planem för
sommaruppehållet, vara aktivt arbetssökande och i god tid anmäla sig till Aôetsförmedlingen.
Studiemedlen är avsedda atttäcka levnadskostnadema och studiematerialet för den studerande t.o.m. den
dag terminen slutar enligt studiemedelsbeslutet. Först därefter inträder rätt till försörjningsstöd.
Högskolestudetande hat inget uppehåll mellan höstterminen och vårterminen och ska därför inte beviljas
försörjningsstöd för studieuppehåll då. För övriga studerande se studiemedelsbeslut. Den som vàntar
inkomst av arbete eller arbetslöshetsersättning kan beviljas försörjningsstöd mot krav på återbetalning.

Ungdomar under 2lãt sorn går i skolan
Föräldrar har enhgtfirrildrabalken försöqningsskyldighet för ungdomar som går i skolan till
dess den unge $'ller 21' àr.TIl skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annãn
järrrförb x grundutbildning.
För ungdom som $illt 1'8 är fu föñldr:arna underhållsskyldrgabara om den unge går i skolan. Gör den unge
ett uppehåll i sin skolgångtu föâl&arr'a inte underhållssþldiga under uppehållet men
underhållsskyldigheten träder in igen om och när bamet återupptar skolgången. Ferier och tid då barnet på
grund av sjukdom är förhindrad att delta i utbildningen anses i praxis utgöra úd då skolgång pågår.
Undethållsskyldigheten upphör alltså inte under sommarlovet mellan två årskurser i gymnasiãskolan.
I de fall förùdtarna har försörjningsplikt ska ungdomen räknas in som barn i hushållet om det inte finns
särskilda skäl för att ungdomen ska ha bistånd som eger hushåll.
Ungdomar som studerar och är berättigade till underhållsstöd har möjlighet att fà foftsatt underhållsstöd
från 18 år till ftllda 20 fu.Den som är 18 år måste själv ansöka om födängt underhållsstöd hos
Försäkringskassan. Från 18 åts ålder går det även att ansöka om extra tillägg från CSN, vilket inte tas med
som inkomst i beräkning.
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Ungdomar som saknar ftiräldrar med ftirsöriningsansvar
lJngdomar som har $llt 18 år och saknar föräldrar med försörjningsansvar, exempelvis ensamkommande
flyktingbam, kan beviljas försörjningsstöd till sitt uppehälle så länge de studerar på ungdomsgymnasium.
Detta gäller även ungdomar som ingar i föräldramas hushåll.

Personer som 6ir 65 år och äldre
Personer som är 65 fu och äldre som ansöker om försörjningsstöd ska hänvisas ú11 Peniontmlndiþeten för att
ansöka om äldreförsörjningsstöd. Om försö{ningsstöd beviljas i awaktan beslut hos Pensionsmyndigheten
ska biståndet utbetalas mot förskott förmån. Undantag kan göras i det fall en person i hushållet är under 65

âr.

F öretagare 0 ch perszner me d fria Jrken
Ekonomiskt bistånd beviljas som regel inte till en person som är egenföretagare. Aktiebolag, vissa
handelsbolag och enskilda ftmor representerar i de flesta fall en realiserbar tillgång. I de fall företaget inte
representera¡ s¡ tillgång ska den sökande, för att bli berättigad till ekonomiskt bistånd, uppmanas att
avregistrera frrman hos Patent- och registreringsverket och ställa sig till arbetsmatknadens förfogande
genom att skriva in sig på Arbetsförmedlingen.
I undantagsfall, och om synnerliga skäl föreligger, kan företagaren behålla sitt företag och ändå beviljas
försörjningsstöd. Detta gäller om:

o Behovet av bistånd är högst tre månader, därefter ger firman åter inkomster.
r Den egna företagaren har uppbutit aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen under sex månader och

det finns utsikter att fötetaget ger inkomste¡ inom tre månader.

Separat företagsutredning ska götas och bifogas den ekonomiska utredningen. Handlingar som behövs för
fötetagsutredningen är registreringsbevis på företaget, momsredovisning, årsredovisning, företagskonton
samt t¡ansaktioner på företagskonton senaste året.
Sökanden med fria yrken såsom exempelvis konstnärer, förf.attare, artister och frilansarbetare har oftaF-
skattsedel eftersom detta är ett krav från deras upp&agsgrvare. Deras ansökan om försörjningsstöd eller
annat ekonomiskt bistånd ska prövas på samma sätt som för andra hel- eller deltidsarbetslósa och sarnÍìa
krav på moþrestationer ska ställas.

I n s kri u n ø f) r kri m i n a I u å.rd e I I e r rcittsp y ki a tri s k u å rd
Kriminalvårdsmyndigheten svarar under verkställighetstiden för alla kostnader för personer som är
inskrivna hos kriminalvården. [Jndantaget från det är den enskildes kostnader f&hyr:a och uppehälle under
frigivningspermission. För hyra och andra kostnader förknippade med eventuell bostad gâller i vissa fall
särskilda regler som beskdvs nedan. Sokandens möjlighet till inkomst från arbete inom
kriminalvårdsanstalten ska alltid utredas innan ekonomiskt bistånd beviljas.
Personer som är häktade, inklusive de som genomgår rättspsykiatrisk undersökning, får häktesbidrag ftån
kriminalvården och ska inte beviljas fickpengar. Personer som dömts till fingelsestraff har i princþ ràtt att
omgående påbörja verkställigheten. Vid ansökan om försörjningsstöd i awaktan på Pángelsestaff kan
behovet tillgodoses genom att den sökande inställer sig hos kriminalvården. I samband med att
kriminalvård avslutas ligger ansvaret för bistånd på folkbokföringskommunen under en övergångsperiod.
En rimlig övergångsperiod kan van cirka 1 månad. Därefter har vistelsekommunen ansvaret.
Den som genomgår rättspsykiatrisk vård eller är omhändertagen enligt smittskyddslagen har rätt till
ekonomiskt bistånd på samma villkor som personer inskrivna för vård inom socialtjänsten. Observera att
dömda tìll rättspsykiatrisk vård har kvar rätten till sjukpenning, p€nsion, bostadsbidrag etc.
Vid ansökan om försörjningsstöd efter frigivning från krirninalvården ska alltid saldo på
frigivningskonto kontrolleras.

Hyreskostnad fiir inskrivna fiir kdminalvård eller rättspsykiatrisk vård
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Personer som är häktade har rätt till bistånd från socialtjänsten till hyra om inte behovet kan tillgodoses på
annat sätt. En sedvanlig ekonomisk prövning ska alltid göras.
Personet som är dömda till kriminalvård kan i vissa fall beviljas bistånd till hyra under verkställighetstiden.
Vägledande vid prövning ska vara den sökandes hyresförhållande, straffets längd, egen förmåga att betala
hynn / del av hyran, samt rehabilteringsaspekten.
Vid vårdtid på högst sex månader kan ekonomiskt bistånd till hyra beviljas om det ár olämpligt eller
omöjligt atthyn ut lägenheten i andra hand. I fall den sökande hyr andrahandslägenhet eller
inneboenderum kan bistånd beviljas om hyresrätten kvarstår efter frigivning.
Vid våtdtid som överstiger sex månadet ska den sökande försöka få sin lägenhet uthyrd i andra hand
eftersom bostad efter frigivning är betydelsefull för fortsatt rehabilitering. Om hyresvärden inte ger tillstånd
till andrahandsuthyming ska den sökande begära tillstånd till uthyming hos Hyresnämnden. Under tid då

sökande försöker ordna lägenhetsfrågan kan bistånd till hyran beviljas.
Om hyresavtal sägs upp kan det bli aktuellt med bistånd till kostnad för förvaring av bohaget. Denna
kostnad bör ses i förhållande till kostnad för nyanskaffning av möbler och husgeråd i kombination med
förvadng av en mindre del personligt lösöre.

Intensivövervakning med elektronisk kontroll (I ÖV¡
Personer som avtjänar straff med fotboja jämställs med frivårdsklienter och har exempelvis râtt att fortsätta
uppbära eventuell pension ellet sjukpenning, dock inte ersättning från a-kassa. Om behovet inte kan
tillgodoses pà annat sätt har personen rätt till ekonomiskt bistånd från kommunen till sin försörjning under
verkställigheten med fotboja. För enskilda som arbetar eller är arbetssökande kan arbetstider, resväg och
adress till arbetsgivare/ arbetsmarknadsinsats registreras hos Kdminalvården, och den enskilde kan därmed
fortsätta arbeta eller stå till arbetsmarknadens förfogande.
Om verkställigheten med fotboja upphävs och övergår till anstaltsvård gâller i stället reglerna för inskrivna
inom kdminalvården. Ekonomiskt bistånd till eventuella merkostnader på gtund av intensivövervakningen
såsom avgifter, fotboja, telefoninstallation eller resor till och från aktiviteter ska inte beviljas då dessa

bekostas av Kriminalvårdsmyndigheten.
Vid IÖV-utsluss är personen fortfarande inskriven på anstalt och har inte rätt till ekonomiskt bistånd för sin
försörjning, utan tegler för inskrivna inom kdrninalvården gäller.

Kontraktsvåtd
Kontraktsvård ár ett alternativ till Pángelse som innebär att den dömde får genomgå missbruksbehandling
där kriminalvården och socialtjänsten upprättar en gemensam behandlingsplan. Kriminalvården har
kostnadsansvaret för behandlingen frz;m till tänkt dag för villkorlig frigivning, vilken tnträffar efter 2/3 av

det altemativa Fángelsestraffet. Därefter övetgår kostnadsansvaret till socialtjänsten.
Vid behandling på institution står kriminalvården för alla kostnader till vårdgivaren i samband med
placedngen såsom fickpengar, drogkontroller, sjukvårdskostnader, resor, klädutrustning, fritids- och
sportutrustning och hygienartiklar. I dessa fall ska försörjningsstöd inte beviljas.
Om behandlingen sker i öppenvård bekostar kriminalvåtden enbart den behandling och kontroll som följer
av behandlingsplanen. Klientens behov av försörjningsstöd ska prövas av socialtjänsten. Kontraktsvård är

en påföljd och om klienten avbryter eller missköter den uppgjorda behandlingsplanen gäller i stället reglema
för inskrivna inom kriminalvården.

Samhällstiänst
Samhällstjänst är en dom till skyddstillsyn med föreskrift att utföra oavlönat arbete hos ideella föreningar,
organisationer eller kyrkor och är ett alternativ till fingelse. Samhällstjänsten ska utföras under den dömdes
fritjd, t ex kvállar eller veckoslut, under kontroll av frivårdsmyndigheten. Den dömde kan behålla sitt
ordinarie arbete/studier eller vara aktivt arbetssökande. Det faktum att en bidragssökande person är dömd
till samhällstjänst ska inte påverka socialtjänstens krav på den sökande att stå till arbetsmarknadens
förfogande på heltid och t ex delta i praktik.
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Utlcirudska medborgare
Med uppehållstillstånd
Udändska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverþe och som vistas här har samma rätt till
bistånd som svenska medborgare. Om personen söker ekonomiskt bistånd ska detta beslut visas upp.
Utländska medborgare med uppehållstillstånd för besök ska bedömas
på samma sätt som utländska medborgare som befinner sig tillfälligt i landet.
För utländsk medborgare utan viseringsplikt krävs denna typ av uppehållstillstånd efter tre månaders
vistelse i Sverige. Utländska medborgate med viseringsplikt ska ha denna ti? av uppehållstillstånd redan vid
intesan. Studenter beviljas som regel inte ekonomiskt bistånd aflîat àtr i en akut situation.
IJppehållstillståndet har beviljats under förutsättningen att försörjningen är tryggad under vistelsen i landet.

Utan uppehållstillstånd
Utländska medborgare som tillFálligt vistas i Sverþe, till exempel turister, affärsresande och säsongsarbetare
ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets ambassad eller konsulat. I pdncþ
finns tätt tjll ekonomiskt bistånd i en nödsituation och kommunen är skyldig att prövâ biståndsbehovet i de
fall behovet inte kan tillgodoses pâ. annat sätt. Det yttersta ansvaret skulle i det enskilda fallet kunna ge den
enskilde matpengar samt en biljett hem.
Efter tre månadets vistelse i Sverige inträdet kravet på uppehållstillstånd. Om personen saknar
uppehållstillstånd och inte hellet har ansökt om uppehållstillstånd bör socialtjänsten uppmanâ personen att
ta kontakt med Migrationsverket f.ör. att ansöka om ett uppehållstillstånd. Ansöker personen inte om
uppehållstillstånd kan det eventuellt bli aktuellt med bistånd i awaktan på awisning/utvisning.

Asylsökande och öwiga personer som sökt uppehållstillstånd
Asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar dagersättning enligt Lag om mottagande
av asylsökande med flera (I-MA). Detta gäller oavsett om den asylsökande vistas på födäggning eller hos
släkting i kommunen. Kommunen ansvaÍar för gruppen "Övriga som sökt uppehållstillstånd" i Sverige och
omfattas av 1 $ punkt 3 i LMA, det vill säga de som "har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av
särskilda skál medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas". Det är Migrationsverket som beslutar om
detta och beslutet ska visas upp av den sökande. Dessa personer beviljas dagersättning enligt LMA och det
utbetalas av kommunen. Detta gäller även personercotn ¡icligare haft uppehållstillstånd som upphört att
gälla och som sökt nytt uppehållstillstånd. I de senare fallen kan det även bli aktuellt att bevilja hyra med
mefa.
Dagersättningen ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och
andra förbrukningsvatot. Den ska även täcka utgiftet för hälso- och sjukvård, tandvård samt läkemedel. Om
särskilt angelägna behov uppstår kan särskilt bidrag lämnas för kostnader för vinterkläder, glasögon,
kosttillskott, hjälpmedel vid funktìonsnedsättning, spädbarnsutrustning och begravningskostnad. Bistånd
som kommunen
utger enligt LMA ska återsökas från staten. Undantag från ovanstående ska göras för barn under L8 år som
bor hos vårdnadshavare med uppehållstillstånd. Dessa ska beviljas bistånd enligt SoL.

lþanlcinda inuandrøre
Nyanlända som beviljats uppehållstillstånd, är mellan 20 och 65 àr,har varit bosatta i Sverige högst ett år
efter första folkbokföringsdatum och som har en etabledngsplan genom Arbetsförmedlingen har rätt till
etableringsersättning. I normalfallet ska etableringsersättningen täcka försörjningsbehovet, men det kan
uppstå ett antal situationer när en nyanländ/ ett hushåll där en nyanländ ingfu ändà behöver
försörjningsstöd. Nedan följer några exempel pâ sâdana situaúoner.

o Om det uppstår ett glapp mellan dagersättning enligt LMA och utbetalning av etableringsersättning
o Om den nyanländes arbetsförmâga ät nedsatt och den enskilde därför får reducerad eller ingen

etableringsersättning
¡ Om den nyanlände på grund av t ex vård av barn inte kan delta i etableringsinsatser
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Om ungdom 18-20 fu, som studerar på gymnasiet, inte har sina lötäldrz; i landet och inte ãr
placerade för vård utanför det egna hemmet.
Om etableringsersättning samt övriga inkomster som personenhar, ej gör personen
självförsörjande.

Vissa av de kostnader som kommunen har för försö{ningsstöd till nyanlända gâr att återsöka från
Migrationsverket. Det gäller i de fall den enskilde får reducemd etableringsersättning till fölid av nedsatt
arbetsförmåga och när ekonomiskt bistånd betalas ut till studerande ungdomar som saknar föräL&ar i landet
och inte fu placerade för vård.

Ersättning efter att etabledngsplanen är slut
Om individen inte är självförsörjande när etableringsplan och etableringsersättning upphör, och inte ka¡ fât

sin försörjning tryggad pä annat sätt, hänvisas personen till kommunens ekonomiska bistånd. Kommunerna
får ingen särskild ersättning för dessa kostnader.

EU-medborgare
Föt EU-medborgate gäller särskilda regler som innebär att kravet på uppehållstillstånd enligt
utlänningslagen inte gäller under vissa fôrutsättningar. Bestämmelser om uppehållsrätt, som teglerar EU-
medborgares rätt att vistas i landet, Ftnns i utlänningslagen och

utlänningsförordningen. Reglema om uppehållsrätt omfattar även medborgare från EES-länderna Island,
Norge och Liechtenstein. Reglernâ om uppehållsrätt orr'fattar. dock inte medborgare från Schweiz, för vilka
¡id igare regler om uppehållstillstånd fortfarande gäller.
Reglerna om uppehållsrätt är endast tìllämpliga på sådana ElJ-medborgare som reser till eller uppehåller sig
i en annan medlemsstat än den de själva är medborgare i och därigenom utnyttjar den fria rörþheten. Med
uppehållsrätt âvses tätten för EU-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre
månader utan uppehållstillstånd under vissa förutsättningar. EU-medborgaren har uppehållsrätt om
han/hon uppfyller något av nedanstående kriterier:

o àr arbetstagare eller egen fótetagare i Sverige
o har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att fà en anställning
o àr inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om

dett¿ har tillräckliga tillgångar för sin och sina famjljemedlemmârs försörjning samt har en
heltäckande sjukförsäkring för sig och sina familjemedlemmar som gâller i Sverige

o har tilltiçffig¿ tillgångar för sin och sina familjemedlenrmars försörjning och har en heltäckande
sjukförsäkring för sig och familjemedlemmama som gäller i Sverige.

Med familjemedlem avses make/maka eller sambo, samt släkting i rakt nedstigande led till den enskilde eller
till hans/hennes make eller sambo, om släktingen är under 2l âr eller är beroende av den enskilde för sin
försörjning. Âven släkting i rakt uppstigande led till den enskilde eller till hans/hennes make eller sambo
räknas som familjemedlem, om släktingen är beroende av dem för sin törsörjning. Registrerad partner
jämställs med make. Famüemedlemmar behöver inte væa EU-medborgare f.ör att ha uppehållsrätt. En
familjemedlem som inte är EU-medborgate skall ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket senast 3

månader efter ankomsten till Sverþe.
Om en svensk medborgare giftet sig med en medborgare frân annat EU-land eller annat utomnordiskt land,
ska denne ha sökt och beviljats uppehållstillstånd i Sverþ innan inresa i landet. Detta krävs dock inte om
medborgaren fuân annat EU-land själv upp$dler kriteriema föt att ha uppehållsrätt exempelvis genom en
anställning i Sverige. Uppehållsdtten finns så länge villkoren är uppftllda. En EU-medborgare som har
vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år har permanent uppehållsrätt.
Vid ytterligare frågor gällande EU-medbotgares rätt till bistånd se Socialstyrelsens rapport"Ri¡tten ti// ¡odalt
biståndf)r nedborgøre inon EU/EES-onnådet - en utigledning" Q0L4).'
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Yrkesverksamma personer
En ElJ-medbotgare har uppehållstätt om personen âr arbetstagare eller egenföretagare i Sverige. För att
räknas som yrkesvetksam person ska arbetet utföras åt någon annan, personen ska vara under dennes
arbetsledning och arbetet ska ske mot ersättning. En EU-medborgare som är arbetstagare och vistas i
Sverige har samma rätt till ekonomiskt bistånd som svenska medborgare. För rätt till bistånd krävs det att
övriga krav enligt SoL âr uppfyllda.
Om arbetstagaren drabbats av tìllFâllig arbetsoförmâryapà grund av sjukdom eller olycksfall behåller
personen sin uppehållsrätt under den tid som hon eller han inte kan arbeta.
När anställningen upphör är utgångspunkten att personen födorar sin anställning som arbetstagâre. I vissa
situationer kan dock en petson som har avslutat en anställning i Sverige behålla sin uppehållsrätt som
arbetstagare. I dessa fall kvarstår rätten till likabehandling i ftåga om socialt bistånd. Vid ofrivillig
arbetslöshet behåller personen status som arbetstagare om anställningen varat mer än ett fu och personen i
fuâga anmàlt sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Om anställningen redan ftån början varit
tidsbegränsad till min&e än ett àr och personen i fràga blir ofrivilligt arbetslös under denna period anmãlet
sig som arbetssökande kvarstår ställningen som arbetstagare i sex månader. Detta förutsätter att
arbetstagaren kan visa intyg om anställning eller liknande.

Egenfiiretag le
EU-medbotgare som är bosatt och verksam i Sverige med eget företag ska behandlas på samma sätt som
svenska medborgare med eget företag i utredning om ekonomiskt bistånd.

Arbetssökande
En EU-medborg re har uppehållstätt om han eller hon âr arbetssökande i Sverige med verklig möjlighet att
få anställning. Enligt EG-rättlig praxis har den arbetssökande i regel rätt att vistas sex månader i
medlemsstaten för att söka arbete. Samtidigt har EG-domstolen påpek^t 

^tt 
om personen fortfarande efter

sex månadet söker arbete och har reell möjlighet att f.ìL anställning kan han eller hon inte wingas attlàmna
värdmedlemsstaten.
En arbetssökande EU-medborgare har i regel inte rätt till försörjningsstöd. En individuell bedömning måste
dock alltid göras i det enskilda fallet, där hänsyn bland annat ska tas till vistelsetidens längd och avsikten
med vistelsen. Se även avsnitt 5.13.6 Akut nöd¡itaøtion. För personer med rätt till arbetslöshetsersättning
enligt hemlandets reglet finns möjlighet att under tre månader ta med sig denna ersättning till det land där
man tillFálligt vistas. Kommunen måste ftån fall till fall bedöma om bistånd ska beviljas, och i så fall i vilken
omfattning.

Icke yrkesverksamma personer
Vissa studerande och andra personer, t ex pensionärer, som har tillgångar för sin och sina
familjemedlemmars försörjning och en heltäckande sjukförsäkring har uppehållsdtt. Tanken är att personer
som tillhör kategorin icke ytkesverksamma själva ska disponera över tillräckliga medel så att de inte blir en
belastning för det sociala systemet i värdlandet.
En Eu-medborgare som lagligen vistas i Sverige vid biståndsbedömningen ska i princip behandlas på
samma sätt som en svensk medborgare under samma förutsättningar. Kommunen måste hãn fall, till f¿ll
bedöma om bistånd ska beviljas, och i så fall i vilken omfattning.

TillfZillig vistelse i Sverige
En E[J-medborgare som tìllFålligt vistas i Sverige, till exempel som turist eller afPirsresande, som inte har
något arbete i Sverige och inte heller har för avsikt att arbeta i Sverige ska vid ekonomiska problem i första
hand hänvisas till det egna landets ambassad eller konsulat. I princip föreligger rätt till ekonomiskt bistånd i
en nödsituation och kommunen är skyldig att pröva biståndsbehovet i de fall behovet inte kan tillgodoses
pà annat sätt. I(ommunens yttersta arìsvar enligt SoL skulle i det enskilda fallet kunna innebära att den
enskilde beviljas maq)engar, logi samt biljett hem.
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Akut nödsituation
Rätt till bistånd finns alltid i akuta nödsituationer. Vid dessa situationer bör särskilt beaktas om det finns
bam i familjen. Ett avslag på en ansokan om bistånd får inte leda till att ett barn far tlla.

Anvisniîg r för Oõ
Föt att säkerställa att handläggningen av försörjningsstödsärenden är rättssäker för den enskilde krävs att
handläggningen följer vissa principer vad gäller prövning av ansökan, information tjll den enskilde, kontroll
av tillgångar, dokumentation med mera.

Dokumentøtion
Dokumentationen fu en förutsättning för den enskildes rättssäkerhet, och socialtjänsten är skyldig att
dokumentera sin verksamhet. Det är särskilt viktigt i samb¿nd med myndighetsutövning. Dokumentationen
ska omfatta alla uppgifter som har betydelse fór handläggning och bedömning av ett ärende, och gäller såväl
¡¡g¡tlig som skriftlig information. Det är viktigt att komma ihåg att ett beslut ska baseras på den
information som framgår av dokumentationen samt det som finns i beslutsundedaget.
Dokumentationen ska omfatta dels de omständigheter som rör den enskildes hjälpbehov, dels på vilket sätt
utredningen gjorts, till exempel vad som framkommit vid kontakter med andra myndigheter. Av
dokumentationen ska självfallet också framgå vad som har beslut¿ts och vilka âtg,fuder som vidtagits.
Dokumentationen ska genomföras på ett sådant sätt att det framgår hur ärendet fortlöper och hur besluten
genomförs. Dokumentationen ska vara saklig, objektiv och utformas med respekt för den enskilde. Av
dokumentationen bör det också fuarr'gà vilken handläggare som noterat vilken uppgrft och när anteckningen
gjordes. Den enskildehar ràtt att ta del av vad som har skdvits om honom eller henne. Det ska även klart
fuarr'gâ om den enskilde anser att en uppgift är felaktig eller om han eller hon har en annan uppfattning.
Dokumentationen är nödvändig för att den biståndssökande ska kunna ta del av uppgiftema och den har en
avgörande betydelse som undedag för ett korrekt beslut. Brister i detta avseende kan medföra att de beslut
som fattas grundar sig på otillräckligt ellet felaktigt beslutsundetlag. Yttent är dokumentationsskyldigheten
en ftìrya om den enskildes tättssäkerhet. Det individuella tjänstemannaansvaret medför att dokumentation
också är viktig för handläggarens egen skull. Dokumentation ät dessutom en förutsättning för att
socialtjänsten ska kunna följa upp och utvärdera sina insatser.

Journalanteckningar
Journalanteckningar ska göra det möjligt att föl1a ärendets gang. Inkommen information, skriftliga
handlingar och handlingar/uppg¡fter som inkommer i samband med ansökan av betydelse för bedömning
ska dokumenteras. Detta gäller även vilken information som lämnats tjll den sökande samt vilka
överenskommelser som gjorts. Utgångspunkten är att
anteckningarna ska innehålla tilltäçl¡lig och relevant information så att andra handläggare ska kunna
handlägga ärendet utan att inkonsekvens eller missförståfld uppstår. Den sökande ska kunna ta del av och
förstå dokumentationen.

I nþ rm a ti o n o c h rcitts s ti ke rh e t
Det är viktigt att den som kontaktar socialtjänsten får allsidig information, oâvsett om syftet med kontakten
är att göta en ansökan om ekonomiskt bistånd eller endast att få upplysningar. Det kan handla om
information om förutsättningar för ñtt till ekonomiskt bistånd, att ge upplysningar om hur man gör en
ansökan och hjälp att fylTa i blanketter. Informationen kan àven gäLla frâgor gällande rättssäkethet,
medbestämmande och former för att framföta klagomål. En allsidig information ska även omfatta
upplysningar, stöd och útd nfu det gäller samhället i övrigt, t ex socialfötsâkdngar, arbetsmarknad och
utbildning. Det är viktigt att informationen formuleras på ett konkret och tyrlligt sätt så att den är lätt för
den enskilde att förstå.
När det gäller rättssäkerhet ár det viktigt att den enskilde informeras om t ex rätten till insyn i
utredningsmaterial och joumalanteckningar, rätten till ombud eller bitäde, möjligheterna att fâ, tolk och att
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ha med sig en stödperson. Annan viktig informatjon kan handla om allmän rättshjälp, socialtjänstens
arbetssätt, sekretess- och samrådsbestämmelser sâmt möjligheter att överklaga beslut. Självfallet måste
socialtjänsten också informera om vilka skyldigheter den enskilde har, t ex att tillhandahålla korrekta och
tilltiçffig¿ uppgifter i samband med utredning.

Infotmation i samband med ansökan
För att fôrebygga att den sökande ou.rtilçtligt gör fel vid ansökan ska varje sökande få tydlig information
både om sin rätt till bistånd, om ktavet på moþrestation och om sina skyldigheter attlämna korrekta och
fullständiga uppgifter samt skyldighet att anmäla ändrade förhållanden. Den enskilde ska också få
information om handläggningsprocessen och de kontroller som görs i samband med den.
Sökande ska också informems om konsekvenserna om han eller hon lämnar oriktiga uppgifter eller låter bli
att anmàla ändrade förhållanden, s¿mt om att lämnade uppgifter kommer att registreras i socialregistret.
Den sökandehar dà möjlighet att överväga om hon eller han ska avstå frân att göra en ansökan.
Det är viktigt att ovanstående rutiner för information följs eftersom den information som ges till den
sökande har en mycket viktig betydelse vid bedömning av uppsåt och oaktsamhet när det gäller
bidragsbrott.
Nfu det gäller ekonomiskt bistånd kan informationen till exempel orr,fatta.

o rätten till bistånd
o hur utredningen går till
o vilka uppgiftet som normalt kontrolleras
¡ hur inkomster och tillgangar påverkar rätten till bistånd
. norrnen för försörjningsstöd och eventuella awikelser
¡ vad försörjningsstöd ska räcka till
o bistånd för livsföring i övrigt
o vilka krav som kan ställas på den som söket ekonomiskt bistånd
o återbetalningsregler
o den enskildes ràttatt ta del av det som finns skrivet om honom eller henne
o hur man överklagar
o sekretess

r praktiska upplysningar, hut man ansöker, beslutsprocessen, vart man vänder sig för att söka andra
bidmg med mera

o väntetidet

Informationen kan behöva repeteras vid flera tillfiállen, tills det står helt klart att den enskilde vet vad
socialtjänsten kan etbjuda och vilka krav och regler som gäller.
Det fu inte ovanligt att personer genom telefon eller vid ett personligt besök ställer frågor om reglerna om
ekonomiskt bistånd eller om normen för försörjningsstöd. En sådan föúrãryan är allmän, dvs. inte en
formell ansökan som leder till utredning eller beslut. I en sådan situation ár det viktigt att tyclligt informera
om att den enskilde alltid har rätt att göra en ansökan, hur en ansökan görs och att man alltid har rätt till en
individuell behovsprövning. Handläggaren måste fön¡issa sig om att svaret uppfattas korrekt och inte som
ett beslut om att awisa ärendet eller ett beslut om avslag.
Då en föfirâgan eller en ansökan göts av någon som inte behärskar svenska bör utredaren anlita en
kompetent tolk. Detta gäller självfallet också i samband med att en utredning görs. Möjligheten till
telefontolkning finns. Att vid behov anlita tolk är ett sätt att säkerställa att den enskildes rättssäkerhet inte
blir åsidosatt.
När det blit aktuellt med ett besök ska den biståndssökande få information om vilka handlingar han eller
hon böt ta med sig för att utredningen ska kunna genomföras så snabbt som möjligt.

Ansiikan
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Huvudregeln ät att ansökningsblanketten ska användas men i princip gället även en skriftlig ansökan i
aînan form ellet s¡ muntlìg ansökan och ställning måste tas även till ansökningar som inkomm er i annan
form än via ansökningsblanketten. Om ansökan är muntlig är det viktigt att den joumalförs. Om en
ofullständig ansökan inkommer ska den som huvudregel kompletteras av den sökande.
Det fu viktigt att skilja på en ansökan och ett rådgivande samtal, men en överdriven formalisering av
kontakten kan i vissa fall kännas kränkande för den enskilde. Om förhållandet är oklart ska handläggaren
kontrollera med den sökande om det föreligger en ansökan eller inte. En ansökan ska alltid utredas och
avslutas med ett beslut.
I de fall det står klart att sökande saknat förmãga att [ylla i en ansökan kan undantag göras och detta ska
tydligt dokumenteras. I sådant fall ska handläggaren själv med den sökandes samtycke, inhàmta aJla

relevanta uppgifter innan beslut fattas.
För att undedätta utredningsförfarandet och nödvändiga kontroller är det lämpligt att socialtjänsten före
nybesöket informerar den enskilde om vilka handlingar han eller hon bör ha med sig. Handlingar som är
viktiga att ha med sig fu bland annat:

¡ legitimation
¡ hyreskonffakt
o eventuelltarbetsgivarintyg
o de senaste lönebeskeden
o de senaste månadernas utbetalningar av pension, eftedevnadsstöd till barn, sjukpenning,

föräldrapenning, underhållsstöd, bostadsbidrag och eventuella övriga inkomster/insättningar
. uppglfter om tillgångar i form av bil, bankmedel, fastighet, båt m.m.
o kontoöversikt och kontoutdrag som sträcker sig tre månader bakåt i tiden
o inbetalningskvitton
o handlingsplan från arbetsförmedlingen och,/eller läkarintyg

Utredning
Grunden för en uttedning om ekonomiskt bistånd '^t att t^ rcda pâ otsakema till att den enskilde inte kan
försörja sig själv eller behöver bistånd föt sin livsföring i övrigt.
Utedningen syftar till att kartlägga vilka behov som finns och vilka möjligheter och resurser den enskilde
har att själv tillgodose sina eller familjens behov. Handläggaren måste skaffa sig en helhetsbild av
försörjningshinder, resurser och behov. Hut omfattande utredning som ska göras beror på
omständighetema i det enskilda fallet.
Utredningen ska omfatta uppgifter om den enskildes eller hushållets ekonomi och vilka möjligheter det
finns att tillgodose behovet pâ. annat sätt. Uppgiftema som ska ligga till grund för beslutet lämnas i första
hand av den enskilde själv. Den enskilde kan också anvànda sig av ett ombud som lämnar nödvändiga
uppgifter om ekonomin. Socialtjänsten kan dock hjälpa till med att skaffa sådana upplysningar och
yttranden frân andra myndighetet som är nödvändiga för utredningen. Detta kan många gånger vara enklare
än att den enskilde själv måste vända sig till olika myndigheter och skaffa ftam de uppgifter som behövs.
Det är viktigt att komma thâgatt utredningar som gäller ekonomiskt bistånd ar fnvilhga, och att det fu den
sökande som avgöt vilka kontakter som får tas och vilka uppgifter som ska inhämtas/lämnas till
utredningen. För att kunna avgöta om sökandenhar rätt till ekonomiskt bistånd behövs emellertid ett
tilltiçffig¡ omfattande beslutsundedag, inklusive en beräkning av biståndet. Om en enskild, trots begäran,
inte förser handläggaren med nödvändiga undedag eller motsätter sig att handläggaren tar nödvändiga
kontakter, kan det utgöra skäl för att avslå ansökan. I{onsekvens erna av en ofullständig utredning kan också
bli att den enskilde inte får den hjälp som han eller hon behöver. Handläggaten eller beslutsfattaren är den
som avgör om undedaget är tillräckligt för att kunna fatta ett beslut.
I utredningen ska endast uppgifter som är relevanta för bedömningen inhämtas. Uppgifterna ska endast
gälla den biståndssökande, personer som ingår i hushållsgemenskap med den sökande samt eventuella bam
som den sökande inte lever dllsammans med. Personer som inte har sökt ekonomiskt bistånd och
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förekommer i uttedningen, dll exempel genom atthyn ut ett rum eller bostad i andn hand, ska inte behöva
lämna uppgifter till utredningen eller utsättas för kontroller.

Kontro/ler
Fór att motverka felaktiga utbetalningar ska de uppgifter som den sökande lämnar i sin ansökan alltid
kontrolleras. Vissa kontrollet har socialtjänsten rätt att göra utan att den enskilde lämnat särskilt
medgivande. Andra kontroller k¡äver den enskildes samtycke. Om
sökande harlàmnat muntligt godkännande ska detta dokumenteras i joumalanteckning.
Alla kontroller som görs och kontakter som tas i samband med biståndsansökan bör dock ske med den
sökandes samtycke. Om den sökande inte lämnar samtycke måste socialtjänsten ta stállning till om
beslutsundedaget är tìllräcklþt eller inte. Om inte, kan beslut om att avslå ansökan fattas med hänvisning till
att den sökande inte medverkar i utredningen. Utgångspunkten är ¿tt den sökande ska visa atthan eller hon
har rätt till bistånd och ett stort ansvar kan läggas på den sökande att själv styrka sina uppgifter. Det som
primärt måste kontrolleras ár om den sökande kan anses tillhöra kommunen. Detta är särskilt viktigt när det
gäller sökande som saknar egen bostad.
Följande kontroller ska alltid göras:

o Identitet
o Medborgarskap och uppehållstillstånd respektive uppehållsrätt
t Uppgtfter om boende och vistelse
. Uppglftet om folkbokföring
o Hushållssammansättning
o Vårdnadshavare för barn boende i hushållet
o Tidigare aktualitet vid socialtjänst, och var?
o Inkomster
o Tillgångar
. Sysselsättning

Inkomstbercikning
Behov av försörjningsstöd beräknas i normalfallet så att normen läggs ihop med godkända kostnader för
hyra, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och avgift för a-kassa eller fackfôreningsavgift. På så sätt erhålls
hushållets totala norm. Ftån denna avräknas hushållets alla nettoinkomsteÍ månaden innan
ansökningsmånaden. Mellanskillnaden utgör hushållets behov av försörjningsstöd.
Vid nybesök fu det nödvändigt att göra en grundligare utredning. Det kan t ex vara lämpligt attvârdeta
inkomsterna olika betoende på hur hushållets ekonomi sett ut en tid bakåt och vid vilka tidpunkter som
olika inkomster erhållits.
Avdrag för förskott på lön eller förmånet ska inte täckas med försö{ningsstöd. Undantag kan göras i de fall
utredningen visar att förskottet tagits på grund av omständigheter som normalt skulle beaktats vid prövning
av rätten till ekonomiskt bistånd. Restriktjviteten inskränker inte socialtjänstens skyldighet att ge tillfilligt
bistånd till livsuppehället om annars en akut nödsituation skulle uppstå.

Inkomstet som i sin helhet reducerar fiirsö{ningsstödet
¡ Aktivitetsstöd
o Aktivitetsersättning
o Arbetslöshetsersättning
. Arv
o Arvode
o Avgangsvededag
o Bambidrag
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Bampension

Bostadsbidrag (inneboende kan också söka bostadsbidrag)

Bostadsersättning

Boendetillägg

Bostadstillägg

Etablerings ersättning

Extra fönäkringsförmåner t.ex. AGS (avtalsgruppsjukförsäkring), AMF (arbetsmarknadsförsäkring)
eller STP / ITP þ ärskild tilläggspensi on / övnga avtalspensioner)

Familj ebidrag (vid v?implikt)

Flyttbi&ag
Föräldrapenning

Försäkringsersättning/skadestånd (dock inte om ersättningen är avsedd för sárskilt ändamål, t.ex.
läkarvård)

Handikappersättning (om den är skatteplikti g)

Hemvårdsbidtag eller hemsjukvårdsbi&ag - räknas som inkomst för den person som mottar
bidraget för utföt arbete

Hyresdel ftån inneboende

Kommunalt vårdnadsbidrag

Kontanta medel
Livrànta
Lön eller sjuklön (gäller ej föt personer som omfattas av bestämmelsen i 4 kap. 1b $ SoL, se avsnitt
6.7.2)

Omställningsbidrag
Pension

Rehabiliterings ers ättning

Räntor och utdelningar

Sjukersättning

Sjukpenning

Skatteåterbäring

Studiebidtag

Studiemedel

Traktamente

Underhållstöd

Utryckningsbidrag (vämplikt, kriminalvård)

Utvecklingsersättning

Vårdbidrag för funktionsnedsatt bam
Al&eförsörjningsstöd

Aven andra former av inkomster som ska inräknas vid prövning av ekonomiskt bistånd kan förekomma.
Skatteåterbäring räknas inte som inkomst om den tagits i anspråk av I(ronofogdemyndigheten, vilket alltid
ska styrkas.

Inkoms ter som delvis reducerar ftirs öf ningsstödet
o Familjehemsenättning (hela awodesdelen samt den del av omkostnadsersättningen som avser

ersättning för bostad per månad och barn ska räknas som inkomst).
o Stipendier som ár villkorade eller riktade till särskilda ändamål. Bedömning av hur ett stipendium

ska reducera försörjningsstödet görs frân fal. till fall.
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a När en enskild harhaft försörjningsstöd under sex månader i följd och fär arbete ochinkomst eller

har ett arbete och ökar sin inkomst ska endast 75 o/o av lön/sjuklön räknas som inkomst, så kallad
jobbstimulans. Detta gäller under ¡râ. är efter beräkningsperiodens start.

Inkomster som inte reducerar fürsöriningsstödet
o Extra tillägg till studiebi&ag för gymnasiestuderande ungdom
o Fondmedel som utbetalats efter en social bedömning till exempel från någon

välgörenhetsorganisation eller kommunen
o Försäkringsersättning eller skadestånd som är avsett för särskilt ändamåI, t ex behov av läkarvård

som uppkommit av skadan.

o Handikappersättning som inte âr skattepliktig, om den avser särskilda ändamål till exempel
medicinkostnader, reskostnader och läkarvård. Kostnader för dessa tas inte upp som kostnader vid
betäkning av försörjningsstöd. Enskilda som beviljats handikappersättning beviljas inte ersättning
för merkostnader för kost.

o Inackorderingstillägg vid gymnasiestuderande på annan ort
o Inkomster av arbete för hemmavarande barn och skolungdomar under 21, âr
o Merkostnader vid vårdbidrag

Beträffande handikappersättning och merkostnadsersättning vid vårdbidragät detviktigt att
kontrolleta vilka kostnader ersättningen ska täcka, då dessa kostnader således inte ska täckas av ekonomiskt
bistånd.
Aderspensi onàrer bör kunn¿ ha ett sparande medel upp till ett halvt basbelopp och barn upp till 15 o/o av
basbeloppet. Detsamma gäller hushållsmedlemmats eventuella bosparande upp till den nivå som behövs för
att behålla platsen i bostadskön. Resterande del ska beaktas som en tillgång.

Övetskjutande inkomst ftån tidigare månader
Inkomstet som överstiger hushållets behov enligt norm den ena månaden kan överföras som inkomst till
nästkommande månad. Tillämpning av denna princip förutsätter dock att den sökande känner till
kommunens beräkningsgrunder. Socialtjänsten kan inte krâva att sökande som aldrig eller inte under lång
tid varit i kontakt med socialtjänsten i fôrväg ska planera och anpassa sin ekonomi efter gâllande nivå för
försörjningsstöd. En ansökan om ekonomiskt bistånd kan i denna situation inte kategoriskt avslås med
hänvisning till ett normöverskott som uppkommit genom summering av sökandens inkomster flera
månader bakåt. Om det tidigare överskottet varit stort ska dock en särskild prövning götas.
Det bör påpekas att en person som vid sista inkomsttillPillet vet att han eller hon inte har sin försörjning
tryggad fuamât hat ett eget ansvar att efter förrnårya planera för de nödvändigaste uq'ifterna. En person som
exempelvis fått avgångsvededag motsvarande sex månadslöner får anses ha ett eget ansvar att sörja för sin
försö{ning undet motsvarande tid eller fram till nytt atbete eller till utbetalning av arbetslöshetsersâttning.
Vid nyansökan är det rimligt att titta på inkomster tre månader tillbaka också av skälet att kunna göra en
helhetsbedömning av sökandens ekonomiska situation. Det är med hänsyn tjll eventuella overskott viktigt
att de sökande kontìnuedigt, men särskilt i bötjan av kontakten, fàr infonnation om regler för beräkning av
fötsörjningsstöd och att i princip alla inkomster räknas, som exempelvis retroaktiva utbetalningar och
överskjutande skatt. Har den sökande varit medveten om hur socialtjänsten räknat i samband med prövning
av fönörjningsstöd kan ansökan avslås om han ellet hon haft inkomst över norm.

Arbetsinkomst ftir skolungdomat
Hemmavarande bams och skolungdomars inkomster av eget arbete ska inte beaktas som inkomst vid
betäkning av ekonomiskt bistånd. Till skolungdomar räknas ungdomar under 21 år som studerar i
grundskolan, gymnasieskolan eller 

^nnàn 
jàrr'förbar grundutbildning. Inkomstema kan användas till

fritìdsaktiviteter eller annat behov som barn och skolungdomar har utöver norrn.
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Tilþångar
För att den sökande ska ha tätt dll ekonomiskt bistånd måste han/hon ha använt alla sina realiserbara
tìllgångar. Med tealiserb a.ra tillgângar avses pengar på bankkonto, aktier eller andra värdepapper, bil, båt,
fastighet, bostadsrätt, dyrban konst- ellet samlarföremål m.m. både i Sverige och utomlands.

Bil
Huvudregeln àr att innehav av bil räknas som en realiserbar tìllgång och att den enskilde ska sälja bilen
omgående, alternativt inom en månad om inga särskilda skäl för bilinnehav felsligger. Om det bedöms att
bilen skall avyttras ska den enskilde få skriftlig informatjon om bilens ungeÊårliga värde. Vägledande värde
kan sökas på t ex bilpriser.se. Efter försäljning av bilen ska sökanden inkomma med kvitto som visar hur
mycket bilen sålts för, altemativt skriftligen styrka annat värde av bilen från ¿uktodserad bilfirma eller
motsvarande. Sök i gällande rättspraxis för att identifiera godtagbart värde på bilen.
Särskilda skäl för bilinnehav k¡n vara att den enskilde måste ha bil:

o i sitt arbete
o för att kunna ta sig till och från sin dagliga sysselsättning, t ex för att allmänna

kommunikationsmedel inte hat rimlig turtäthet eller finns inom rimligt avstånd från bostaden
o för att skjutsa bamet eller barnen till förskoleverksamhet
. àv medicinska eller sociala skál, t ex för att en förälder ska kunna umgås med sitt bam

Om den enskilde behöver bil föt arbetsresor bör de faktiska kostnaderna för arbetsresor kunna användas
som undetlag vid beräkning av skäliga kostnader för t ex bensin, skatt, försäkring och besiktning.
Godkännande av bilinnehav ska som regel omprövas var tedje månad.
Socialnämnden bör i vissa fall kunna aktualisera byte till s¡ þilligare bil, om bilens värde är högre än ett
basbelopp. Om den enskilde på grund av funktionshinder har en specialanpassad bil bör denna, oavsett
värde, inte räknas som en tillgång.
Om behovet av ekonomiskt bistånd blir långvarigt bör socialtjänsten i vissa fall kunna diskutem med den
biståndssökande hur kostnadetna föt arbetsresorna kan reduceras, t ex genom byte av bostad eller arbete
eller genom samåkning till arbete. Vid behov av bil av medicinska skäl ska möjlighet till flårdtjânst utredas

Fastighet, bostadsrätt, fritidshus
Hunrdtegeln àr att enskilda som äger fastighet, bostadsdtt eller fritidshus, i Sverige eller i utlandet, endast
ska beviljas ekonomiskt bistånd i akuta situationer eller under den tid som det tar att säl1a fastigheten, dock
högst 3 månader. Om det finns särskilda skäl kan rådrum för försäljning förlängas. Biståndet ska i regel
beviljas med villkor om återbetalning.
Även del i fritidshus ska räknas som realisetbar tillgång såvida det inte finns ett skrivet förbehåll som
förhindrar försäljning. Detta gället också fritidshus i utlandet. Om ägarb¡e har skett i nära anslutning till
ansökan om ekonomiskt bistånd dknas fritidshuset som en tillgång för den som har sålt fritidshuset.

Bankmedel, aktier, obligationer
Huurdprincipen fu att ekonomiskt bistånd inte ska beviljas sökande som har tillgångar i form av kontanta
medel eller värdepappet. ,{id.rcpensionärer bör dock kunna ha sparade medel upp ti1lett halvt basbelopp.

Bospatande
Alla former av bosparande räknas som tealisetbat tillgång. IJndantag från denna princip kan göras nät
biståndsbehovet bedöms som kortvarigt, högst tte månader, och den sökande saknar egen bostad.

Pensionssparande
Pensionssparande täknas i princip som en tillgång. Möjligheten 

^tt 
ta vt pensionssparande ska alltid prövas.

Om den enskilde inte kan få tillgång till sitt pensionssparande ska den enskilde ges bistånd.

:---2.ñ:---2./-\
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Barns inkomster och tillgångar
Om barn har inkomster i form av exempelvis bampension ska de tas med som inkomst i beräkning. Bams
tillgångar i fotm av kapital, fastighet eller dylikt ska inte räknas om de står under överförmyndarens kontroll
om inte överförmyndaren ger sitt samtycke till uttag. Uttag ska i så fall göras för b¿rnets försörjning enligt
norm. Hyresdel ska inte räknas. Barn ffu dock ha sparade medel upp tjll 15 o/o av basbeloppet.

Utgrter
De enda utgifter som ska räknas in i månadsbehovet ät de som omfattas av försörjningsstödet. lJtgift för
underhållsstöd tìll bam, avbetalning på studielån eller andra lån och avbetalningar ska inte inräknas. Om den
àv p^rterîa i ett sammanboende som har

i.tko-rt är underhållsskyldig för barn sedan tidigare ska fastställt underhållsstöd räknas bort från
gemensamt disponibel inkomst innan ekonomisk behovsprövning sker. Eftersom denna person har
inkomst kan han inte få undethållsstödet nedsatt eller uppskjutet. Den som saknar inkomst ska däremot
ansöka om nedsättning eller uppskov av underhållsstöd. Den som återbetalar studielån kan genom
uppvisande av intyg som styrker att personen saknar annan inkomst än ekonomiskt bistånd få uppskov med
återbetalning hos CSN.

Hashå/lsþper
Sammanboende med hushållsgemenskap
För r,'uxna som lever undet äktenskapsliknande förhållanden gäller hushållsgemenskap som innebär ett
ömsesidigt ansvat föt alla kostnader i hushållet. En gemensam ansökan och bådas sammanräknade
inkomster ska ligga till grund föt beräkning av biståndsbehov. Det innebär till exempel att om endast en i
hushållet har inkomst ska den inkomsten så långt den räcker âven täcka kostnader för den sammanboende.
Först därefter kan eventuellt kompletterande bistånd beviljas.

Gifta men ei sammanboende
Gifta makat är enligt lagstiftning försörjningspliktiga gentemot varandra. Försö{ningsplikten kvarstår även
om makarna har skilda hushåll. Ptövningen av försörjningsstöd ska utgå från denna princip om ömsesidig
försörjningsplikt. Aven under betänketid vid skilsmässa är makar försörjningspliktiga gent¿mot varandra
och gemensamma barn oavsett hur de vdljer att bo.
Endast om det är uppenbatt olämpligt att makarna har gemensam ekonomi, exempelvis vid förekomst av
våld inom relationen, eller då någon av makama är oförmögen att ta sitt ansvar fór resten av familjen, ska
principen om gemensam försö{ningsplikt frångås. Undantag kan även göras vid akuta nôdsituationer.

Gymnasiestuderande ungdom
Födldrarnas försörjningsplikt gäller till dess att gymnasiestudierna avslutas eller den unge fyllet 2'1. âr,
oâvsett om den unge har egen bostad eller inte.
Normalt ska inte socialtjänsten ta hänsyn till den extra kostnad det innebär att gymnasiestuderande ungdom
hat eget boende vid prövning av rätt till ekonomiskt bistånd. Undantag ska göras endast om der finns
synnediga skäl till att den unge inte kan bo kvar hemma. I möjl-igaste mån ska den unge ingå i föräldrarnas
hushåll, men ibland kan det fìnnas
skäl att se honom eller henne som ett eget hushåll. Aven i det senare fallet ska om möjligt fóräldrarnas
ekonomi och förmåga att bidra till den unges kostnadet utredas. Sociala förmåner som underhållsstöd och
barnbidrag eller studiebidrag ska alltid komma den unge till godo. Möjligheten att utse en god man kan
beaktas om den unges inftessen särskilt behöver bevakas. Om den unge $'llt 1.6 ìrkan han eller hon själv
ansöka om god man.

Inneboende

:----2.ñ:--z¿-¡
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Sökande som är inneboende täknas normalt sett inte leva i hushållsgemenskap med sin hyresvärd.
Inneboende och hytesvärd ska ha bistånd enligt vanlig norm för ensamstående. Om avtalet mellan
hyresvärden och den inneboende innebär att vissa hushållsutgifter som t ex telefon och förbrukningsvaror
delas kan norfnen anpassas efter det.

Person under 21 fu som har bildat famili
Fötäldrars försörjningsansvar för underårigt bam kvarstår även om den underårige själv blir förälder.
Fötäldrarna har däremot inget försörjningsansvar för sitt barnbarn. Vid giftermål ôvertar makef maka
försörjningsplikten föt gymnasiestuderande upp till 21 fu. Om maken/makan inte kan fullgöra sin
fötsö{ningsplikt, primär försö{ningsplikt, har den underåriges föräldrar försörfningsplikt, sekundär
försörjningsplikt.

Hushåll dät barn bor växelvis hos fiitäldta;Ífta
Om barnet eller barnen bor ungeÊù lika mycket hos båda föräldrarr,a ska som regel halva bambidraget
räknas som inkomst och halva norrnen som ug'ift. Aven övriga utgifter för bamet förutsätts delas mellan
föràldtarna, exempelvis beviljas övrigt ekonomiskt bistånd med halva barnomsorgsavgiften,
medicinkostnaden etc.

Beslut
Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att ett ärende avslutas på ett korekt sätt och så snart som möjligt.
En utredning ska alltid utmynna i ett förslag till beslut och beslutet ska fattas av någon som är behödg.
Det måste klart framgå vad som är fötslag till beslut och vad som är beslutat. Det är viktigt att beslutet är
tydligr Av beslutet ska framgå vad den enskilde har ansókt om och vad som beviljats. Om ansökan avslås
eller om det som beviljats inte tyrlligt överensstämmer med ansökan, måste detta framgà så att den
biståndssökande kan övetklaga beslutet. I de fall beslutet går den enskilde emot, det vill säga om den
enskilde inte får det han eller hon ansökt om, måste beslutet motiveras. Beslutsmotiveringen ska vara sådan
att orsaken till avslagsbeslutet tydligt framgär.
Sammanfattningsvis ska beslut innehålla uppgifter om:

¡ vad ansökan avser
o vad som beviljats respektive avslagits och enligt vilket lagrum
o skälen till avslagsbeslutet
¡ datum föt beslut och beslutsfattare

Motivedng av beslut
Grundprincipen föt beslut i ätenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskild, är att de ska
innehålla de skäl som bestämt utgången, det vill säga att beslutet ska motiveras. Det räcker inte att hänvisa
till lagrum ellet till ett generellt beslut. Skälen ska anges på ett sådant sätt att den enskilde förstår orsaken till
beslutet. Motiveringen ska vara kort och tydlig. Eftersom socialtjänsten är skyldig 

^tt 
göra en individuell

prövning i va{e enskilt fail. är det inte tillräckligt att till exempel vid avslag enbart hänvisa att den enskilde
har haft inkomster över försörjningsstödsnivå. I motiveringen bör även de övriga skäl ingå som gör att
socialnämnden bedömer att den enskilde kan klara sig utan bistånd, till exempel att den biståndssökande har
förmâga attHan upp situationen på egen hand. När ett beslut berör ett barn ska det framgå att
barnpetspektivet har beaktats samt på vilket sätt.

Underättelse om beslut
Den enskilde ska alltid få besked om innehållet i ett beslut. Om beslutet innebär att en ansökan avslås helt
eller delvis ska den enskilde också få en besvärshänvisning, d.v.s. information om hur han eller hon gör för
att överklaga beslutet. Vid avslagsbeslut ska kommunicering av både beslut och besvärshänvisning göras
skriftligt.

\---l,^.:--zz-.
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Avslagsbeslut
När ett beslut fattas om helt eller delvis avslag på en ansökan om ekonomiskt bistånd ska de
omständigheter som ligger till grund för beslutet kommuniceras med den enskilde. Om avslagsbeslutet
grundas på uppgifter som den enskilde själv lämnat kan det vata tillräckligt med muntlig kommunicering,
men om beslutet grundas på uppgiftet från någon annaî än den sökande bör kommuniceringen ske
skriftligt.
Vid avslagsbeslut ät det mycket viktigt att motiveringen till beslutet fuamgârr tydligt av beslutsdokumentet. I
de fall det finns flera skäl till avslag ska samtliga skäl noteras i beslutet och en närmate motivering i det
enskilda fallet fuarr.gà av texten. Avslagsbeslut ska alltid kommuniceras skriftligt till den enskilde. Av
beslutet ska följande uppgifter ftamgâ:

o vad ansökan avser
r hänvisning tìll lagrum enligt vilket beslutet fattats
. om beslutet gäller en särskild tidsperiod
o motivering till avslaget
. att beslutets konsekvenser för eventuella barn har övervägts
¡ datum för beslut, samt beslutsfa:tt^re och titel

Besvärshänvisning ska alltid lämnas tillsammans med avslagsbeslutet.

Ouerklagan
Den enskildehar ràtt att få lagligheten i nämndens beslut prövad i förvaltningsrätten enligt 10 kap. 1 $
kommunallagen. Överklagan lämnas då direkt till förvaltningsrätten som i dessa fall endast kan ,rpphâva
eller fastställa beslutet, inte ersätta det med ett nytt. Särskilda regler träder enligt 16 kap. 3 $ SoL in vad
gället beslut som fattas enligt 4 kap. 1 och 5 $$ SoL. Dessa beslut överklagas enligt 22 $ förvaltningslagen
och innebär att domstolen kan pröva både beslutets laglighet och lämplighet. Det betyder att domstolen kan
ompröva beslutet i dess helhet och ersätta det med nytt beslut. Överklagan enligt förvaltningslagen lämnas
till nämnden som tar ställning till om beslutet ska omprövas eller lämnas vidare till förvaltningsrätten för
avgörande.
Om en övetklagan innehåller nya uppgifter som föranleder en ändring av beslutet ska beslutet omprövas.
En tättelse ska göras om myndigheten, som första instans,har fattat ett beslut som uppenbart är oriktigt,
som kan ändras snabbt eller enkelt och om ändringen inte är till en nackdel för någon enskild pat.
Skyldigheten att ändra ett beslut gäller inte om myndigheten redan har övedämnat handlingarna i ärendet till
en högre instans eller om det finns särskilda skäl som talar mot att mynrligheten ändrar beslutet.
En överklagan ska alltid vara skriftlig. I skrivelsen ska den som överklagat 

^nge 
vilket beslut som ska

överklagas och hur han eller hon vill att beslutet ska ändras. Överklagan ska undertecknas, och originalet
ska lämnas till myndigheten inom tre veckor från delgivningen. Om den enskilde behöver hjälp med att
utforma överklagandet tu myndigheten skyldig atthjälpa till med det.
Om det inte framkommit nya uppgifter som medför att det överklagade beslutet omprövas eller ändras i sin
helhet, ska socialtjänsten övedämna överklagandet till förvaltningsrätten utan dröjsmåI.

Justitieombudsmannen, JO har uttalat att den tid som behövs för att granska och övedämna ett ärende till
förvaltningsrätten i regel inte överstiger en vecka.
Till förvaltningsrätten sändes följande handlingar:

o Ansökan
¡ Utredning
o Överklagandet i original
o Överklagat beslut
o Yttrande
o Normberäkning

\\--l"-':--z z-'
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o Övriga relevanta handlingar för beslutet

Om överklagan kommer in för sent ska den myndighet som fattat det överklagade beslutet awisa
överklagan enhgt 24 $ förvaltningslagen och fullföljdshänvisning ska skickas till den klagande. Beslutet i
original, eventuellt yttrande och kopia pà alla handlingar som bifogas till domstolen skalckså skickas tjll
den sökande.

U tb e ta lni ngsp e ri o d o c h ø tb e tø lni ngss citt
Om ansökan om ekonomiskt bistånd avser en 

^înan 
period än en kalendermånad, bör biståndet i regel

beräknas från och med tidsbeställningsdagen. Om den enskilde har angivit ett senare datum i ansökai, bör
detta gälla.
Ekonomiskt bistånd betalas direkt till den enskilde via något av de vanliga betalningssätten, bankkonto,
postanvisning, postgriro, eller bankgiro, och bör i regel betalas ut månadsvis och vara den sökanden tillhanda
nâgn dagar innan månadsskiftet va{e månad. En förutsättning för det är att ansökan fu komplett och
inlämn¿d i god tid innan, ca 10 arbetsdagar. Extraordinàra utbetalningssätt i form av födaddal kort eller
tekvisitioner bör endast användas i undantagsfall och om mycket speciella omständigheter föreligger.

Dagbelopp
Om ekonomiskt bistånd ges för en kortare period än en månad bör socialnämnden anvànda sig av ett
dagsbelopp. Dagsbeloppet täknas fram genom att beloppet i riksnormen multipliceras med tolv och sedan
divideras med 365.

,A.terkrav och återsökning
Rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 $ SoL är det yttersra ekonomiska skyddsnätet och bevüas som
regel utan krav om åtetbetalring. I fall dár det kan aîtas 

^tt 
den enskilde kommer att erhålla en viss fôrmån

eller ersättning kan dock ekonomiskt bistånd beviljas mot återkrav. Det kan till exempel gälla om den
enskilde vàntar på utbetalning av atbetslöshetsersättning men där utbetalning dröjt oih en större
klumpsumma kommer att betalas ut retroaktivt. Återk¡av av bistånd kan endlst ske enligt SoL och endast
mot förmån eller ersättning som den enskilde redan har eller som ár beslutad. Detta regleras i 9 kap. 1-4 $$
SoL.
När det gäller förmån under prövning hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och som kan
komma att beviljas med retroaktivt belopp, till exempel sjukersättning, bostadsbidrag, underhållsstöd,
aktivitetsersättning eller bostadstillägg ska biståndet återsökas från den myndighet som handlägger ansökan.
Ekonomiskt bistånd ska i dessa fall beviljas utan villkor om återbetalning. Beslämmelser om återsökning av
ersättning hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten regleras i socialförsäkringsbalken.

Å n rs ö /< n i ng h o s F ö rs ci kri ngs ka.î.r a 0 c h P e n s i o n s mlt n d igh e t
Kommunen ska återsöka bistånd som den enskilde beviljas under den tid Försäkringskassan eller
Pensionsmynrligheten prövar en förmån som kan komma att utbetalas retroaktivt. Vilko".t är att den
enskilde föt motsvarande period i väsentlig mân fâtt sin försörjning genom ekonomiskt bistånd från
kommunen. Det innebär att det inte får röra sig om bistånd 

^v 
"tertt tillfüllig natur", till exempel några

dagars matpengar. Om Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten felaktigt betalar nt ..ttorkti.,
ersättning till den enskilde istället föt till kommunen kan kommunen kräva berörd myndighet på beloppet.
Pensionsmyndigheten kan själv ge förskott på sökt pension om det är troligt att förmånen kommer atì-
beviljas men beslut eller uuäkning av ersättningen dröjer. Detta ska undersökas innan ekonomiskt bistånd
enligt SoL beviljas som förskott på sökt förmån.

Åturkraa enligt SoL
Det finns två sätt för kommunefl 

^tt 
fâ tillbaka utberalt bistånd:
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1. Overenskommelse med den enskilde om att han eller hon ska betala tillbaka (9 kap. 2 $ SoL).
2. Krav till den enskilde om återbetalning av bistånd som han eller hon fått för mycket eller på oriktiga
grunder (9 kap. 1 g SoL).

,A.terkrav av ekonomiskt bistånd ska bara göras mot en väntad faktisk inkomst, förutom i de fall den
enskilde fått ekonomiskt bistånd på felaktiga grunder eller har fått för mycker bistånd utbetalt. Om den
enskilde felaktigt har fâtt ekonomiskt bistånd/för högt belopp ska pengama alltid återkrävas. För att det ska
vara meningsfullt att äterkräva en väntad inkomst måste den väntade inkomsten antas ge ett överskott efter
avdrag för den enskildes löpande levnadsomkostnader. I annat fall ska ett återkrav inteläggas upp. Ä.terkrav
ffu inte göras mot framtida försörjningsstöd.
¿tkut utbetalning av matpengar som gjorts av sociala eller medicinska skäl ska inte återkrävas. Om den akuta
hjälpen ges på grund av att riågon tillFälligtvis är förhindrad att disponera sina inkomsrer eller tillgångarkan
den dock återkrävas. Även akut hjälp till exempel till en hyresskuld fAr att undvika avhysning kaã åtãrkra-ras
om hushållet har inkomster över norrnen.

.A.terkrav enligt 9 kap. 2 $ ftirsta srycket SoL
-Å.terkrav av ekonomiskt bistånd enligt 4kap. 1 $ SoL kan ske på tre grunder:

¡ Bistånd som förskott på förmån eller ersättning
o Bistånd till enskild som är indragen i arbetskonflikt
o Bistånd till enskild som på grund av förhållanden som han/hon inte kunnat råda över hindrats från

att förfoga över sina inkomsrer eller tillgångar

Som förmån eller etsättning räknas förmåner från Försäkringskassan/ Pensionsmyndþheten, till exempel
sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadstillägg för peniionärer och
underhållsstöd. Andra ersättningar eller förmåner kan till exempel vara lön (gäller även statlig lönegaranti
vid konkurs), arbetslöshetsersättning och studiestód.
,A'terkrav av förlr;'ân eller ersättning som inte omfattas av Socialförsäkringsbalken bygger helt och hållet på
övetenskommelse mellan kommunen och den enskilde. Om den instans som betalar ut förmånen eller
ersättningen kräver det behöver socialtjänsten uppvisa en fullmakt som styrker den överenskommelse om
återkrav som träffats mellan socialtjänsten och den enskilde. Möjligheten att âterkrävamåste därför
undersökas och bedömas från fall till fall.
Bistånd av "rertt tìllFällig natt)r", till exempel nâgra dagarc matpengar, ska inte återkräv¿s. Det ska preciseras
i överenskommelsen mot vilken utbetalning som återkrav enligt punkterna L och 2 ovan gäller. Däremot
ñnns inget krzv att det ska gâlla samma tidsperiod. Situationer som avses under punkten 3 kan till exempel
v^ta om det uppstår felaktigheter i de tekniska
system som används vid löneutbetalning eller banktransaktioner.

Ä.tetkrav enligt 4 kap. 2 $ andm stycket SoL
4kap 2 $ SoL kan undantagsvis användas när kommunen ger ekonomiskt bistånd, trots att den sökande inte
har ràtt till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 $ SoL. Bistånd enligt 4 kap. 2 $ SoL kan villkoras med
återbetalning men får bara àterkràvas om den beviljats med sådant villkor. Följande situationer kan bli
aktuella för återkrav:

¡ Hushåll med realiserban tsllgängan
o Hushåll med egen försörjning/inkomst över norm.
o Hushåll som har behov av depositionsavgift som återbetalas inom viss tid.

Föt att undvika alTvaÃtga sociala konsekvenser kan bistånd med villko¡ om återbetalning enligt 4 kap 2 $
SoL beviljas. Detta kan till exempel vara till hyresskuld där behovet kunnat tillgodoses genom egen inkomst
och dár återbetalningsförmåg finns.

Felaktig utbetalning - återkrav enligt 9 kap. 1$ SoL

\--lr'^\:--zz-.
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,Ä.terkrav av bistånd enligt 4 kap 1 $ SoL ska göms om någon fått felaktigt fått bistånd genom:
Kommunen får i dessa fall kâva tillbaka det belopp betalts ut för mycket. I de fall det är kommunen som
har förorsakat den felaktiga utbetalningen ffu kommunen kräva tillbaka det felaktiga beloppet om den
enskilde borde ha förstått att utbetalningen var fel, till exempel vid rena felräkningar eller när dubbel
utbetalning skett av misstag.
Denna bestämmelse etsätter eller inskränker inte rutinen att göra polisanmälan om den enskilde avsiktligt
lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. Grunden för återk¡av enligt 9 kap 1 $ SoL är alltid att bistånãet
är utbetalt på felaktig grund. Biståndet behöver inte vara förskott pâ förmàn/ersättning eller vara beviljat
med villkor om återbetalning.

Vcickø talan om ersriltning
I de fall den enskilde inte återbetalar återkrav enligt 9 kap 1 ellet 2 $$ SoL kan kommunen med stöd av 9
kap 3 $ SoL väcka talan om ersättning hos förvaltningsrätten. Talan måste väckas inom 3 fu ftårr- der arr
biståndet utbetalades och får inte bifallas av rätten om personen
genom att återbetala kostnaden eller del av den kan antas bli ur stånd attHata sin försörjning eller livsföring
i övrigt. Innan talan väcks ska Socialkontoret skicka två betalningspåminnelser och den enskildes aktuella
ekonomiska situation utredas så långt det fu möjligt. Den enskilde ska alltid erbjudas möjlighet att
presentera och diskutera sina ekonomiska förhållanden.
Visar genomfötd utredning att det är styrkt eller toligt att den enskilde har betalningsförmåga ska talan
vâckas hos förvaltningsrätten. Visar utredningen att den enskilde för tillFället inte kan betala kan årerkravet
ligga vilande under en period. Om förvaltningsrätten beslutar att den enskilde är ersättningsskyldig utgör
domen undedag för ansökan om utmätning hos I(ronofogden.

Ktaveftergift
Om det är uppenbart att förhållandena ändrats så att den enskilde inte inom rimlig tid kan återbetala
skulden kan kommunen enligt 9 kap 4 $ SoL helt eller delvis efterge återkravet.

Bidrøgsbrott
Kommunen är enligt bidragsbrottslagen skyldig att göra en polisanmälan om det finns anledning att tro 

^ttett bidragsbrott har begåtts i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd. I samband med brotsanmälan
ffu ingen social hänsyn vägas in eller individuell bedömning göras för att motivera att 

^îmälàîinte 
görs.

In¡an anmälan görs ska en utredning av vad som hänt och hur detta påverkat rätten till bistånd göras. Om
felaktig utbetalning skett ellet dsk för felaktig utbetalning förelegat på grund av vad som förefalã r vatz. en
brottslig handling från den sökandes sida frrnns anledning att antz- att ett btott har begåtts och en
brottsanmälan bör götas. [Jtredningen ska besvara om den sökande har fãtt tillfredsställande informatjon
om vilka regler som gäller och om den sökande varit medveten om konsekvensen av sitt handlande. Det är
viktigt att dessa utredande âtg,àrder vidtas så attva4e brottsanmälan är válgrundad. Den interna utredningen
bör göras så fort som möjligt sedan indikarionen uppsråt.
När uttedningen är klar ska den kommuniceras till den enskilde och han eller hon ska få möjlighet atr lämna
sin version av det inträffade. Efter att den enskilde har fâtt möjlighet att yttta sig över utedningens innehåll
fattar avdelningschef beslut om en polisanmälan ska göras eller inte.

:---2.^.:---z ¿'-¡
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BILAGA 1

Ratinerfir beui!'ande au ekonomiskt bi¡tå:nd till tanda,ård
Kostnadsförclag skall alltid skickas till den enskilde som i sin tur ansöker hos socialtjänsten om
ekonomiskt bistand. Kostnadsförslaget skall omfatøendast nödvändig tandvård.
Vid behov skickas kostnadsförslag til förtroendeläkare för bedömning av rimþhet.
Faktura skall st?illas till den enskilde dfuekt efter varje behandlingstillfälle. Den enskilde tar
kontakt med socialtjänsten och gör en fotmell ansökan va{e gang personen ffu en delfaktura.
Förhållandena för den enskilde kan under en behandlingsperiod förturdras så till vida atthan/hon
sjåilv har inkomster som klarar kostnaden för tandvfud.
Så låinge den enskilde âr i behov av ekonomiskt bistånd från socialtj2insten kommer kostnaden för
tandvård att tas med som en godkänd utgift upp till beviljat maxbelopp, biståndet skall
tidsbegränsas.

Hn 2 6,
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BILAGA2
B ampersp e kti a e t - ch e ckli s ta
Checklista för aspektu att tänka på vid utredningen:
o Familieftirhållanden
Antal barn och bamens ålder
Vårdnaden
Boende
Umgänge
Finns dom/avtal angående ovanstående
o Bostad
FIur sover barnet, har han/hon egen säng
Hat bamet en egen -r'tâ,f egetrum
¡ Arbete/sysselsättning
Närheten till skola/dagis
Fritid
Vid lov - sysselsättning/aktiviteter
o Hälsa
Barnets hälsa

o Bedömningar
Ha i beaktande hur barnet påverkas av beslut som rör familjen och barnet. Det kan till
exempel röm beslut om att en familj måste flytta föt att sänka sina bostadskostnader. Om en
flytt innebâr att ett barn måste byta skola eller ffuhngttill sina vänner, bör detta tas med som
en faktor i bedômningen. Detsamma gället om huruvida krav skall stállas på att en förälder
söker atbeten som ligger långt från hemorten.
o Beslut
Skilj ut beslut som är riktade speciellt till barnet (ej familjens gemensamma ekonomi enligt
riktlinjema). Om förhöjd norm beror på bamets bästa, skall detta fuamgâ" av
dokumentationen. Vid beslut om att bevilja bistånd för attundvika nödsituation (till exempel
att bevilja bistånd till hyresskuld och elskuld) vägs också barnets situation in, och det skall
ftamgâ av dokumentationen att barnets bästa har beaktats.

Sida 53 av 58
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BILAGA 3
Ekonomiskt stöd till tillståndssiikande - nJa gymnasielagen

Observera att det i regel fu Migtationsvetket som betalar ekonomiskt stöd (dagersättning mm) till
asylsökande. För de personer som hat uwisningsbeslut som vunnit lagaktãft (inte längre gâr att
öve*laga) så dr det socialnämnden som ska betala ut dagersättning oõh särskilt bistånd ãnligt LM,\
obs inte SoL. Detta gâr att söka ersättning för hos Migmtionsverket.

För att personen ska kunna få bistånd ska de ha anmält det till Migrationsverket och kunna visa upp ett
kvitto pâ anmãlan de ska även kunna visa ett intyg där det ståi INHIB-G för social¡rämnden. Det som
Migrationsverket inte har löst i dagsläget àr att ffu personen ett nytt beslut på utvisning så är inte längre
intyget gltigt. SKL rekommendetar att man ger bistånd för en kortare periãd och vid nästa tillFälle blegpr"
samtycke från sökande att fà nnga Migrationsverket och kolla aktuell starus.

I Magna Cura finns nya beslutskoder:
14000, Bifall LMA 11ag Dagersättning 17$ LMA vAU BESLUTSORSAK 041
14001 Avslag LMA 1lag Dagersättning 17S LMA- VALJ BESLUTSORSAK 041
14010 Bifall LMA 11a$ Särskitt bistånd 18$ LMA VÄLJ BESLUTSORSAK 041
14011 Avslag LMA 11a$ Sárskilt bistånd ls$ LMA VÄrJ BESLUTSORSAK 041

ändamàl 1 0002 -Ekonomiskt bistånd att det ska bli rätt i bokfödngen)
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El l*xh$il
Gör en uträkning i beslutet pâ antal dagar
Se nedan för exempel på särskilt bistånd.

x dagsersättningen (se nedan för olika belopp)

Tänk på att beslut enligt LMA (àven 4:2 SoL) inte hnns i delegationsordningen. (Vid brådskande ärenden
ffu Ordförande ta beslut).
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Se nedan föt hjälp och länkar, håll utkik på Migrationsverket och SI(L hemsidor för nya
rekommendationer.

Information från Migrationsverkets hemsida

En person vars beslut om utvisning inte vunnit lagaktafthar ràtt till ekonomisk ersättning och boende
via Migrationsverket enligt lag (199a:ß7) om momagande av asylsökande m.n. [.MA).

Om personen hat ett beslut om utvisning som vunnit lagakrak (inte länge gàr att överklaga) så kan
personen undet tiden som han/hon söket harätt till dagersättning och särskilt bidrag, något som prövas
och administreras av socialnämnden i den kommun där den sökande vistas.
Kommunen har ràtt att få ersättning för det bistånd enligt LMA som kommunen då làlrrrna:..
Den sökande har däremot inte rätt att bo kvar i Migrationsverkets boende, utan ska ordna boende på egen
hand. I de fall där personen får svårt attUara sitt uppehálle får kommunen ge bistånd om det firrns skaif¿r
detta, enligt socialtjänstlagens 4 kap 2 $. (kommunen får men måste inte, det finns inte delegation på beslut
enligt 4 kap 2 $ i Kadsborgs kommun.)
Obseñ'era att detta endast gäller bistånd som har betalats ut enligt lagen om mottagande av asylsökande
m.n. [-MA) och inte enligt socialtjänstlagen (SoL).

Kostnader som ercätts ftir ekonomiskt bistånd (dagersättninÐ
Kommunen kan fä ersättning för det ekonomiska bistånd (dagersättning) som betalas ur till en
tillståndssokande. Det bistånd som betalats ut enligt LMA ska räcka till mat, kläder och skor, sjukvård och
medicin, tandvård, hygienartikla4 andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Beloppen är:

. 7Lkr/dag förvuxna ensamstående

. 6l kr/ dag och person för mxna som delar hushåll

. 37 kr/dag fôt barn upp till3 år
o 43kr/dag för barn 4-1,0 är
. 50 k/dag för barn 11-17 àr (från och med tredje barnet halveras ersättningen).

Kommunen kan inte få ersättning för utbetalat ekonomiskt bistånd (dagersättning) som överstiger beloppen
ovan.

Kostnader som ersätts ftir eventuella särskilda bidrag
I(ommunen kan också få ersättning för eventuella särskilda bidrag som betalats ur enligt LMA som
exempelvis:

o vinterklâder
o glasögon
o kosttillskott
¡ handikapputrustning
o spädbamsutrustning
o akut tandvård.

se/ uner^{
06-2 9 - S a-paverkar-nya- gynnasielaeen-kommunerna. html

se/Andra-
tillstandssokande/Ersattning/Ekonomiskt-bistand-till-tillstandssokande.html
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L Beslut om fortsatt placedng i
familjehem eller HVB

2 Gymnasiestudier - eget
boende

3 Inom etableringen

Sida 57 av 58

Kommunen kan Fatta beslut om
fortsatt vård i familjehem eller
HVB.

Inom tamen för placeringen i
familjehem eller H\rB.
Ev. ekonomiskt bistånd enligt SoL
för utgifter som inte ingår i
vårdkostnaden. Studiebi&ag och
extra tillägg CSN
Arbete

Studiebidrag och exrra tillägg CSN
Bostadsbidrag FK
Försörjningsstöd enligt SoL
A¡bete
Etabledngs ers ättning AF
Bostadsbidrag FK
Arbete
Kompletterande förs örj nings stöd

BILAGA4
Ekonomiskt bistånd till ensamkommande îlnga. aid studier-lîJa g)/mnasìelagen

Gymnasiestuderande i eget boende
Kommunen kan eftet ansökan till Migrationsverket få statlig ersättning för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap
1$ SoL som ges till ungdomar som $'llt 18 år men inte 21, âr, gà¡ i gymnasieskolan eller motsvarandã
grundutbildning och hat eget boende, men som inte har sina föräldrar i landet.6 Med eget boende avses att
den unge har någon form av egen bostad, studentrum, är inneboende, delar bostad etc, dvs. inte är placerad
för vård i familjehem eller HVB genom social-tjänstens försorg.
Den unge ska ansöka om studiebidrag/extra tillägg till studiebidrag hos CSN. I vissa fall kan den unge ha
rätt till bostadsbidrag som söks hos Försäkrings-kassan (FK).
Försörjningen kan då tillgodoses genom att den unge ansöker om ekonomiskt bistånd. Den unge ansöker
om fötsörjningsstöd för egen del som vuxen person och beräkningen görs enligt norm för vuxna utifrån
boendesituationen och inkomstet. Den unge kan också arbeta och ha löneinkomst.
Fribelopp eller j obbstimulans vid försörjningsstöd?
Bestämmelsen i 4 kap 1a $ SoL om skolungdomars arbetsinkomster kan inte anses vara tillämplig.
Bestämmelsen gäller vid prövningen av föräldramas rätt till ekonomiskt bistånd för hemmavaiande
skolungdomar. Däremot kan den särskilda beräkningsregeln i 4 kap. lb $ SoL, jobbstimulansen, vara
tillämplig vid beräkningen av förs örj nings s töd.

Deltar i etableringsinsatser
Rätten att fâ. en etableringsplan gäller i ett års tjd från och med den dag som den nyanlände blev
folkbokförd i en kommun föt första gången. Försörjningen tillgodoses genom etableringsersättning.
SOCIALST\aRELSEN 2015-11-11 Dnr 3.2-27697 /2015 5(5)

Ei gymnasiestuderande och utan etableringsplan
Likabehandlingsprincipen gäller. För rätt till ekonomiskt bistånd ska den som är arbetslös och oförhin&ad
att atbeta, om det inte finns godtagbara skäI, vara aktivt arbetssökande och va.ra anmáld som arbetssokande
hos Arbetsfönnedlingen (AF). Ungdomar 18-20 fu:

Ekonomiskt bistånd för denna
kategori kan återsökas från
Migtationsverket

Möjligt inom ett tu frå-n
uppehållstillstånd
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4 Ej gymnasiestudier och utan
etableringsplan

Arbete
Försörjningsstöd

Sida 58 av 58

Likabehandlingspdncipen gäller

---2,^.:--2.^
---2.^:--2.^.LM 26,


