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1. Syfte och tillämpning 
Riktlinjer ska utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om ekonomiskt bistånd inom 
Individ- och familjeomsorgen i Robertsfors kommun. Riktlinjerna gäller inom ramen för 
bestämmelserna i Socialtjänstlagen. Individuell bedömning ska göras i varje enskilt ärende. 

Målsättningar vid handläggning av ekonomiskt bistånd  

 Att de som får ekonomiskt bistånd så snart som möjligt blir självförsörjande och oberoende 
av socialtjänsten. 

 Att stärka människors självförtroende och stärka deras förmåga att ta eget ansvar. 

 Att ge människor ökad kunskap om sin situation så att de ser möjligheter och begränsningar. 

 Att upprätta ett gott förhållande till våra klienter byggt på ömsesidigt förtroende och 
respekt. 

 Att möjliggöra en värdig tillvaro för dem som söker bistånd. 

 Att det genomsnittliga antalet månader för ekonomiskt bistånd per hushåll skall minska. 

2. Lagstiftning och vägledande dokument 

Lagstiftning 

De lagar som främst reglerar verksamheten är Socialtjänstlagen (SoL),Förvaltningslagen (FL), 
Offentlighets- och sekretesslagen (SekrL) och Kommunallagen (KL). 
Dessutom omfattas regler i en rad andra lagar som Äktenskapsbalken (ÄktB), Sambolagen, Lag om 
registrerat partnerskap, Föräldrabalken(FB), Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL), Lag om allmän försäkring (AFL) m.fl.  
 
Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 § SoL. I paragrafen anges att den som inte kan 

tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. För att ha rätt till bistånd ska den enskilde göra vad 

den kan för att bidra till sin egen försörjning. Bland annat genom att försöka få ett arbete. 

Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av 

nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har 

kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd (4 kap. 4 § SoL). 

 

Rätten till försörjningsstöd preciseras i 4 kap. 3 § SoL. Försörjningsstödet är uppdelat i två delar; dels 

en norm som gäller för hela landet (riksnormen), dels en del som gäller ersättning för skäliga 

kostnader för ett antal behovsposter. 

 

Enligt 2 kap. 1 § SoL har kommunen det yttersta ansvaret för att de personer som vistas i kommunen 

får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar 

på andra huvudmän. 

De för ekonomiskt bistånd centrala paragraferna i socialtjänstlagen är 1 kap 1-2 §§, 2 kap 1 §, 2 a kap 

1-5 §§,  3 kap 1 §, 4 kap 1-6 §§, samt 9 kap. 
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Vägledande dokument 

Verksamheten regleras även av kommunens övriga riktlinjer och styrdokument.  Socialstyrelsen har 
till stöd för handläggning av ekonomiskt bistånd utfärdat skriften Allmänna råd (SOSFS 2013:1) samt, 
som komplement till de allmänna råden gett ut, Handboken Ekonomiskt bistånd. Vägledning erhålls 
även från prejudicerande domar. 
Vid ärenden som rör EU-medborgare som vistas i Sverige kan stöd inhämtas från Socialstyrelsens 
Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/ESS-medborgare (2017) 
För stöd i handläggning av samtligt förekommande ärenden inom socialtjänsten har Socialstyrelsen 
gett ut Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2015). Den kompletterar 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. 

3.  Allmänt om uppdraget 
Arbetet med ekonomiskt bistånd är ett tvådelat uppdrag: 

 stödja människor i att finna vägar till självförsörjning 

 stödja människor till att leva ett självständigt liv 

Grundprinciper vid handläggning av ekonomiskt bistånd  

Grunderna för handläggningen är krav, eget ansvar, respekt för den enskilde och tro på människans 
resurser. Vårt stöd ska vara ett stöd för aktivitet och får inte leda till ett passivt bidragsberoende. 
Sökanden ska ges kunskaper om sina möjligheter för att kunna ta initiativ till en förändring av sin 
situation. Krav ska ställas på alla att medverka aktivt för att uppnå målet om självförsörjning. 
 
Tydlig information ska lämnas om gällande regler, sökandes eget ansvar, de krav som socialtjänsten 
ställer på underlag för ekonomisk utredning och den sökandes egen aktivitet. Använd checklista, se 
bilaga 1. 
 
Noggrann kontroll av de uppgifter som lämnas av sökanden, tex. kontroll av inkomst, bidrag, 
bilinnehav, om sökanden är aktuell på arbetsförmedlingen mm. 
 
Krav på aktivt arbetssökande som sträcker sig utöver att vara anmäld på arbetsförmedlingen. 
Socialtjänsten ställer krav på att sökanden måste söka arbete yrkesmässigt och geografiskt brett. 
Sökanden måste acceptera att söka arbeten inom branscher som sökanden inte långsiktigt vill arbeta 
inom eller som sökanden anser sig överkvalificerad för. Socialtjänsten ska aktivt medverka till att 
lotsa sökanden vidare till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  
Arbetslinjen ska gälla. Enskilda ska kunna försörja sig genom arbete och vid behov stöttas för att 
klara detta. Arbetslinjen innebär att individens förmågor sätts i fokus. Utgångspunkten är att 
människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning.  Sökanden ska erbjudas relevanta 
insatser och ställas inför krav på motprestationer utifrån sina förutsättningar. 
 
Trepartssamtal med sökanden – socialsekreterare – och tex. arbetsförmedlare eller läkare, ska ingå i 
arbetet när det är lämpligt. För detta ändamål finns samverkansforum som BEAS (Beredningsgruppen 
till arbete och studier) och NAFS (Närsjukvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialtjänst). För 
att aktualisera ärenden till ovanstående samverkansforum ska blanketter för avstående av sekretess 
användas, se bilagor 
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Individuella arbetsplaner som bygger på sökandes medverkan ska upprättas tillsammans med 
sökanden. Planens syfte ska vara att beskriva de åtgärder som krävs för att sökanden ska nå 
självförsörjning. Planen ska följas upp regelbundet. 
 
Hushållsekonomisk rådgivning ska ingå, om så erfordras, som ett obligatoriskt inslag i utredningen. 
Rådgivningen innebär att sökanden får hjälp att upprätta en egen hushållsbudget samt att se dess 
inkomst- och utgiftssida. Rådgivningen bistår också i klarläggande av ev. skuldbild. Vid omfattande 
behov av budget- och skuldrådgivning hänvisas enskild till Budget- och skuldrådgivningen i Skellefteå.  
 
God dokumentation av utredning, bedömning, planering och beslut. Speciellt viktig är 
dokumentationen när vi ställer krav eller erbjuder annan form av bistånd. 
 
Gemensamma träffar veckovis i ekonomigruppen för att diskutera aktuella ärenden. Syftet är att 
stödja varandra i beslut, bygga upp och vidmakthålla en gemensam referensram och gemensamma 
mål.  

4. Barnperspektivet i ekonomiskt bistånd 
Barn som växer upp i familjer som har ekonomiskt bistånd löper tre gånger högre risk än andra att bli 

beroende av ekonomiskt bistånd i vuxen ålder. Familjens ekonomi och yrkesstatus är tunga faktorer 

som påverkar allt från till exempel dödlighet och längdtillväxt till psykosociala problem och 

skolsvårigheter. 

 

Barnperspektivet kan betyda två saker. Att se något ur barnets synvinkel med barnets ögon eller att 

de vuxna har barnet i sin synvinkel och dess behov i fokus. Socialtjänsten behöver innefatta båda 

betydelserna även om principen att ha barnet i fokus måste vara överordnad. 

 

Två av FN:s barnkonventioners huvudprinciper finns införda i socialtjänstlagen i följande paragrafer: 

”När åtgärder rör barn, skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn 

avses varje människa under 18 år”. (1 kap. 2§ SoL) ”När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning 

så långt som det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder 

och mognad”. (3 kap. 5§ SoL) 

 

I socialtjänstens uppdrag ingår att synliggöra och ta hänsyn till barns situation med särskild fokus på 

familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Enligt prop. 1996/1997:124 skall barnperspektivet 

särskilt lyftas fram och beaktas när barnfamiljer vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om 

ekonomiskt bistånd eller annat bistånd till familjen. I propositionen sägs vidare att varje beslut som 

rör ett barn måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för just det barnet. I en 

beslutssituation måste olika förslag vägas mot varandra. Vidare står det att ”Barnets bästa är inte 

alltid avgörande för vilka beslut som fattas, men skall alltid beaktas, utredas och redovisas.” 

 

Barnperspektivet innebär att barnens situation ska uppmärksammas också när vuxna vänder sig till 

socialtjänsten med en ansökan om ekonomiskt bistånd. I utredningar om ekonomiskt bistånd är det 

föräldrarnas situation, ekonomiskt och i övrigt, som utreds. Man kan säga att dessa utredningar 

traditionellt har ett tydligt vuxenperspektiv. En utredning bör dock kunna uppmärksamma även 
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eventuella barn i familjen. Handläggaren ska alltså ha både ett vuxenperspektiv och ett 

barnperspektiv. Barnperspektivet får dock aldrig innebära att barnet uppmärksammas eller utreds 

mot föräldrarnas vilja utan att det finns tecken på att barnets situation kräver en särskild utredning. 

Denna bör i så fall hanteras som en egen utredning enligt 11 kap. 1 och 2§§ SoL. 

 

Hur stor vikt som ska läggas vid barnens situation måste bedömas från fall till fall. Situationen 

behöver inte automatiskt innebära att eventuellt tillkommande ansökningar måste beviljas. Det 

viktigaste är att göra barnet synligt i utredningen.  

Barnkonsekvensanalys 

En barnkonsekvensanalys innebär att man utreder och dokumenterar vilka konsekvenser ett beslut 

får för barn. En barnkonsekvensanalys ska göras när ett beslut får påtagliga konsekvenser för ett 

barn. Socialstyrelsen och Länsstyrelserna använder barns boende, hälsa, fritid och umgänge med en 

förälder som exempel. Det kan även göras en barnkonsekvensanalys när en familj har varit beroende 

avförsörjningsstöd under en längre tid. 

 

Arbete mot självförsörjning, handlingsplan. En aspekt av ett barnperspektiv i vidare bemärkelse är att 

arbeta för att föräldrarna blir självförsörjande. Det är också av stor vikt att i ärenden med föräldrar 

som inte är aktuella för arbete, har regelbunden kontakt med personliga träffar. Risken är annars att 

barnen i dessa familjer uppmärksammas i mindre grad. 

 

Boende, hyresskuld och avhysning. Det kan vara svårt att bedöma vad som bör finnas i ett barns 

hem. Familjens egna val och prioriteringar måste respekteras. Om familjen saknar något av följande 

kan det finnas skäl att fråga hur föräldrarna tänker om detta. Barnet bör ha en egen sovplats med 

ordentlig och bekväm madrass, familjen bör ha sänglinne och handdukar.  Barnet bör ha möjlighet 

och utrymme att leka. Barnet bör ha en trivsam plats att äta på, oavsett om familjen väljer att 

använda bord, matta eller liknande. Familjen bör ha fullgoda husgeråd för att kunna laga en måltid 

och äta densamma. 

 

Om det framkommer skäl till att en familj bör beviljas ekonomiskt bistånd till något av ovanstående 

så kan detta efter genomförd barnkonsekvensanalys, beviljas mot uppvisande av kvitto, för att 

säkerställa att biståndet går till barnets behov. 

 

Se vidare, Handbok för Socialtjänsten: Ekonomiskt bistånd, Hänsyn till barnets bästa 

5. Våld i nära relationer 
Personer som är utsatta för våld i nära relation finns inom alla socialtjänstens områden. Begreppet 

”närstående” är enligt Socialstyrelsens definition könsneutralt och syftar på varje person som den 

våldsutsatta bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Det kan handla om såväl makar, 

sambor, pojk- eller flickvänner, som föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar. Det kan även gälla 

andra personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull relation till. 

Bedömningen om vem som kan betraktas som närstående ska göras utifrån familje- och 
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levnadsförhållanden i det enskilda fallet. Det är också viktigt att beakta att våld kan förekomma i 

både heterosexuella och samkönade relationer och att såväl kvinnor som män kan vara utsatta 

respektive förövare. Våldet kan ta sig många uttryck: fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt 

eller i form av försummelse (det sistnämnda gäller särskilt äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning). Socialnämndens ansvar för våldsutsatta personer stadgas framförallt i 5 kap. 

11 § SoL. Där anges bland annat att nämnden ansvarar för att den som utsatts för brott och dennes 

närstående får stöd och hjälp. Kvinnor och barn som utsatts för våld, eller barn som upplevt våld 

mellan närstående, ska särskilt beaktas. Det är även viktigt att uppmärksamma våldsutövare, för att 

informera om och lotsa vidare till insatser för att våldet ska upphöra. 

 

Hur arbetet med att utreda och ge stöd till våldsutsatta är organiserat varierar mellan olika nämnder 

i kommunen, men alla socialsekreterare måste ha grundläggande kunskaper för att våga fråga om 

och upptäcka våld i nära relation. Använd bedömningsinstrument Freda. 

 

 Vissa grupper lyfts fram som särskilt sårbara, däribland kvinnor med funktionsnedsättning, äldre och 

kvinnor i missbruk eller beroende. Det är också viktigt att kompetens finns om hedersrelaterat våld 

och förtryck, där ett utmärkande drag är att det ofta utövas kollektivt av flera familjemedlemmar 

eller släktingar. Eftersom våldet finns inom alla områden är det mycket viktigt att det finns en 

fungerande samverkan mellan olika instanser.  

I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att uppmärksamma det behov av hjälp som kan 

finnas i biståndshushållen i samband med våld i nära relationer och i samband med hedersrelaterat 

våld. 

 

Vid bedömning av rätten till bistånd i form av exempelvis placering i skyddat boende får den 

våldsutsattas ekonomi inte avgöra om behövliga biståndsinsatser ska beviljas eller inte. Vid prövning 

av rätten till ekonomiskt bistånd ska däremot behovsbedömningen kompletteras med en ekonomisk 

prövning, dvs. om den sökande själv har inkomster eller tillgångar som kan tillgodose hans eller 

hennes ekonomiska behov. I det akuta skedet är dock skyddsbehovet det primära och tillfälligt 

ekonomiskt bistånd kan beviljas utan sedvanlig prövning av den skyddsbehövandes egna ekonomiska 

förutsättningar. Att hänvisa till sambos/partners/maka/makes försörjningsskyldighet är olämpligt. 

Vid handläggning av ekonomiskt bistånd utgörs samhörigheten i paraplysystemet av hushållet, det 

vill säga båda vuxna i ett par, men i samband med familjevåld är det lämpligt att istället lägga upp 

separata personakter. 

 

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens 

arbete med våld i nära relationer, se särskilt kapitel Insatser till våldsutsatta vuxna, avsnitt 

Ekonomiskt bistånd. 
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6. Handläggningsprocessen 

Återkrav och återsökning 

Huvudprincipen är att bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL beviljas utan återbetalningsplikt för den enskilde. 

Undantag från denna princip regleras i 107 kap. 5 § SFB (återsökning) och 9 kap. 1 och 2 §§ SoL 

(återkrav). Rutiner för hur samtliga beslut om återkrav eller återsökning ska bevakas och följas upp 

bör finnas. 

Återsökning 

Kommunen kan återsöka bistånd som den enskilde beviljas under den tid 

Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten prövar en periodisk förmån som kan komma att utbetalas 

retroaktivt. Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, 

kapitel Återbetalning, avsnitt retroaktiva förmåner enligt socialförsäkringsbalken 

Handläggning av återsökning  

Återsökning sker genom att begäran om utbetalning för retroaktiv tid görs till Försäkringskassan. 

Särskild blankett återfinns på Försäkringskassans hemsida. En begäran om utbetalning per förmån 

och beslutstillfälle (avseendemånad) måste göras. Följande uppgifter ska framgå: 

- Förnamn, efternamn och personnummer för den försäkrade 

- Uppgifter om förmån och period (avseendemånad) 

- Totalt belopp av ekonomiskt bistånd som har betalats ut till hushållet för perioden/månaden 

- Det ska även framgå om ytterligare någon begäran om utbetalning, för hela eller delar av 

samma period, gällande annan förmån har sänts in 

- Uppgifter om nämnden (kontaktperson, tel., adress, pg/bg-nr) 

- Nämndens (det vill säga ansvarig tjänstemans) underskrift, datum och namnförtydligande 

Personens ansökan om ersättning behöver följas upp varje månad, innan nästa månads beslut, för att 

se om Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten har fattat ett beslut. Om ett avslagsbeslut har fattats 

så finns det inte grund för att göra en begäran om retroaktiv ersättning för kommande månader. 

Observera att om Försäkringskassan felaktigt till den enskilde betalar ut retroaktiv ersättning som 

kommunen har rätt till kan socialtjänsten kräva Försäkringskassan på skadestånd på motsvarande 

belopp.  

Återkrav enligt socialtjänstlagen 

Reglerna kring återkrav regleras i 9 kapitlet socialtjänstlagen. Akut utbetalning av matpengar som 

gjorts av sociala eller medicinska skäl ska inte återkrävas. Om den akuta hjälpen ges på grund av att 

någon tillfälligtvis är förhindrad att disponera sina inkomster eller tillgångar kan det dock återkrävas. 

Även akut hjälp till exempel en hyresskuld för att undvika avhysning kan återkrävas om hushållet har 

inkomster över norm. Återkrav får inte göras mot framtida bistånd. De formella kraven är absoluta 

och får inte åsidosättas. Vid en eventuell prövning i förvaltningsrätten innebär åsidosättande av de 

formella kraven att talan inte kan fullföljas. 

Det finns tre sätt för kommunen att få tillbaka utbetalt bistånd: 

 

1. Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL med villkor om återbetalning (9 kap. 2 § st. 1 SoL) som förskott 

på förmån, ersättning etc 
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2. Bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL med villkor om återbetalning gäller (9 kap. 2 § st. 2 SoL) Återkrav 

enligt punkt 1-2 beskrivs under respektive rubrik nedan 

3. Återkrav av bistånd som hushållet/personen fått för mycket eller på oriktiga grunder (9 kap. 

1 § SoL). 

 

Återkrav enligt 9 kap. 1 § SoL görs vanligtvis inom ramen för en FUT-utredning( felaktigt utbetalning) 

om en person beviljats bistånd på felaktiga grunder. Läs mer om återkrav enligt detta lagrum i 

Vägledningen för att utreda och förebygga felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. 

Bidragsbrott / misstänkt bedrägeri 

Av Bidragsbrottslagen (2007:612) framgår att en sökande person kan dömas för bidragsbrott om hen  

lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som den sökande är skyldig att 

anmäla. Därigenom orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalats ut och/eller med ett 

för högt belopp. Lagen om bidragsbrott avser sådana bidrag, förmåner, ersättningar, pensioner och 

lån för personligt ändamål som socialnämnden beslutar om enligt socialtjänstlagen. Med stöd av 6 § 

Bidragsbrottslagen har myndigheter och kommuner 49 skyldighet att anmäla till Polismyndigheten 

om det kan misstänkas att brott enligt denna lag har begåtts av den sökande. Innan polisanmälan 

övervägs ska en utredning göras. Den ska bland annat svara på följande frågor:  

 

 Innebär en polisanmälan att en planerad eller påbörjad behandling inte kan genomföras?  

 Är det misstänkta bedrägeriet av obetydlig omfattning?  

 Har den sökande varit medveten om konsekvensen av sitt handlande?  

 

Den skriftliga utredning som utgör underlag för och bifogas polisanmälan ska även ge en beskrivning 

av den sökandes ekonomiska och sociala situation samt förvaltningens bedömning av den sökande 

och det som hänt. Den ska också innehålla följande fakta:  

 

 Uppgifter om utbetalningar den sökande obehörigen fått, datum och ändamål samt på vilket 

sätt de är felaktiga  

 Fotokopior på olika verifikationer, t.ex. löneavier, läkarintyg etc.  

 Redogörelse för inkomster månad för månad och hur dessa kontrollerats  

 Vilket belopp nämnden återkräver  

 Eventuella journalblad som visar vilken information den sökande fått eller andra relevanta 

fakta som legat till grund för de aktuella besluten. 

 

Kopior på ansökningsblanketter med sökandens underskrift ska bifogas. Utredningen ska delges den 

sökande. 

Felaktig utbetalning (FUT) 

Socialtjänsten ska genom dialog med den sökande, individuella bedömningar och noggrannhet i 

handläggningen verka för att ekonomiskt bistånd så långt som möjligt betalas ut på rättssäkra och 
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korrekta grunder. Om fel ändå uppstår är målsättningen att kommunen ska få tillbaka de felaktigt 

utbetalda pengarna och förhindra att bistånd fortsatt betalas ut på felaktiga grunder. Alla 

handläggare har skyldighet att uppmärksamma felaktigheter i alla ärenden och indikera att en FUT-

utredning ska inledas, samt medverka till att uppgifter som behövs för FUT-utredningen blir kända. 

 

Förskott på förmån 

Enskilda vi möter väntar ibland inkomster från andra instanser. Det kan vara vid sjukdom, oväntad 

uppkommen arbetslöshet, strejk eller annan oväntad händelse. 

Det ekonomiska biståndet ska då betraktas som förskott på den förmån som väntas. Socialtjänsten 

har rätt att återfå de medel som förskotteras.  

Vid förskott på förmån gällande Försäkringskassan så har de en blankett som ska användas, blankett 

3280, se bilaga.  Alla ersättningar kan inte återkrävas från Försäkringskassan. Vi kan inte återkräva 

barnbidrag, assistentersättning, aktivitetsstöd och etableringsersättning.  

Blankett skall alltid skickas in så det retroaktiva skickas direkt från Försäkringskassan eller a-kassan till 

kommunen. 

Observera, vissa ersättningar kan den enskilde ansöka om retroaktivt, tillexempel bostadstillägg, 

sjukersättning och aktivitetsersättning.  

 

Att tänka på: 

 Försäkringskassans handläggning gällande blankett 3280 går snabbare om den enskilde 

skrivit under, det är dock inget krav. 

 Blankett 3280 skall skickas till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund. 

Kom ihåg att ta en kopia på blanketten och lägg i akten. 

 När beslut kommer från a-kassa eller Försäkringskassan, maila till ekonomikontoret vid 

kommunen om belopp och att det ska tillbaka på kontot för ekonomiskt bistånd.  

Akuta besök 

Alla akuta besök ska legitimera sig, skriva på en ansökan samt uppvisa kontoutdrag, samt 

kontosammanställning från bank. Med hänvisning till kommunens yttersta ansvar ska en så kallad 

nödprövning göras om en sökande hävdar att nödsituation föreligger. Ekonomiskt bistånd till akuta 

behov för livsuppehället kan beviljas efter individuell prövning.  

 

Vid bedömningen ska hänsyn tas till om det finns barn i hushållet, och deras situation ska särskilt 

uppmärksammas. Föräldrar ska i detta sammanhang informeras om det ekonomiska ansvar 

föräldraskapet innebär och utgångspunkten att de som inom ramen för sin förmåga och ekonomiska 

resurser har huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnet.  

  

Beslut om akut bistånd ska i möjligaste mån föregås av sedvanlig utredning.  Kontoöversikt och 

kontoutdrag med aktuell kontoställning samt senaste månadens transaktioner ska uppvisas. Har 

personen möjlighet att logga in på sin bank kan utskrift göras på socialkontoret annars får personen 

gå till sitt bankkontor och få en utskrift av kontoutdrag. 
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 Är tiden mycket knapp bör i vart fall följande överväganden göras:  

 Är det en akut nödsituation, bedöms av socialsekreteraren?  

 Finns barn i familjen?  

 Finns sjukdom hos sökanden som skulle kunna förvärras om han eller hon inte får ekonomisk 

hjälp?  

 Har sökanden medicinska eller/och sociala problem som medför svårigheter att ta eget 

ansvar för sin situation? Finns god man eller förvaltare. 

 Känner sökanden till socialtjänstens normer och beräkningsgrunder och har han eller hon 

tidigare fått information om dem?  

 Är behovet av ekonomisk hjälp återkommande trots egen försörjning?  

 

Vid beviljande av akut nöd ska den sökande noga informeras, samt att detta dokumenteras i 

journalen, om det egna ansvaret, att inte felprioritera med sina inkomster och att vid ytterligare 

ansökningar om akut nöd ses det som upprepat beteende vilket då är grund för att avslå ansökan om 

akut nöd.  

 

En person som tidigare beviljats akut nöd och trots information enligt ovan upprepat försätter sig i 

akut nöd kan detta avslås utifrån upprepat beteende vilket det finns flertalet Kammarrättsdomar 

som styrker (se JP socnet).  

Borttappad plånbok 
Tappad plånbok är i första hand en försäkringsfråga. Kopia på polisanmälan begärs in tillsammans 

med kontoöversikt och aktuella kontoutdrag. Endast nödprövning görs. Sökande som upprepat 

tappar pengar eller blir bestulen ska upplysas om hur han eller hon i fortsättningen kan förvara sina 

pengar så att inte samma situation uppstår igen.  Om någon trots denna information tappar eller blir 

bestulen på sina pengar kan ansökan om bistånd avslås om det är uppenbart att fakta kring den 

beskrivna situationen inte är trovärdiga. Detta gäller även i andra fall då det är uppenbart att 

beskrivningen av en situation inte stämmer.  

Hembesök 

Ett hembesök kan ge en bra bild av familjens situation och även vara ett bra tillfälle att prata om hur 

ekonomin påverkar barnen. Med tanke på att fokus ska ligga på familjer med ett långvarigt 

försörjningsstöd kan en bra hållpunkt vara att om en barnfamilj varit aktuell i 10 månader eller längre 

kan det vara läge att erbjuda ett hembesök. Familjen bör informeras om att nämnden har som rutin 

att erbjuda hembesök som ett komplement till besök på kontoret för att vi på detta sätt få en 

helhetsbild av familjens situation. Hembesök bör även erbjudas vid upprepade el- och hyresskulder. 

Egen orosanmälan  

Bör skrivas om en förälder ständigt utsätter barn/barnen för att bli utan el, bostadslösa eller 

utan mat. Föräldraansvaret är långtgående och skall påpekas för föräldrar. 
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Uppsägningar och avhysningar  

När hyresskuld lett till uppsägning av hyresavtal har hyresvärden skyldighet att meddela 

Socialnämnden detta. Anledningen är att ge nämnden möjlighet att vidta åtgärder. När meddelande 

från hyresvärd om uppsägning av bostadshyresgäst på grund av försummad hyresinbetalning 

inkommer till Socialtjänsten skickas ett brev till den uppsägningen gäller. I brevet finns information 

om var man kan vända sig om det finns ett behov av kontakt med Socialtjänsten.  

 

När underrättelse om avhysning inkommer från Kronofogdemyndigheten skickas en bekräftelse till 

Kronofogdemyndigheten på att underrättelsen inkommit. På bekräftelsen anges vem som blir 

ansvarig handläggare hos Socialtjänsten.  

 

Dessa ärenden prioriteras framför andra på grund av den korta tid som hyresgästen har till sitt 

förfogande från det att Socialtjänsten fått meddelande om avhysningen tills dess att avhysningen 

verkställs. Om socialsekreteraren gör bedömningen att utredningen kräver mer tid än vad dag för 

verkställighet ger utrymme till, kan uppskov begäras av hyresvärd och i andra hand anstånd av 

Kronofogdemyndigheten.  

 

Socialnämnden har noll-vision vad gäller avhysningar av barnfamiljer. En hyresvärd kan dock avse att 

vräka en barnfamilj även där skulden regleras. I de fallen äger inte Socialnämnden frågan, men har 

det yttersta ansvaret att barnen har tryggat boende. Socialtjänsten närvarar vid alla avhysningar om 

man inte kan konstatera att det inte är behövligt.  

Struktur i fysisk akt 

För att underlätta arbetet bör det finnas en logisk och enhetlig gemensam ordning för förvaring av 

olika handlingar i personakten. Det ska gå snabbt och enkelt att hitta relevanta dokument i 

personakten. Upplägget ska även underlätta aktvård och gallring. Inkomna handlingar ska som regel 

inte rensas. Dubbletter, journalanteckningar eller andra dokument som återfinns i original i 

databasen kan rensas men däremot inte dokument som kräver underskrift för att bli original. 

Överklagan 

När ett överklagande kommer in ska socialtjänsten först ta ställning till om beslutet inkommit i rätt 

tid. Överklagan ska ha kommit in till socialtjänsten inom tre veckor från att klaganden fick del av 

beslutet. Om det inte framkommit nya uppgifter som medför att det överklagade beslutet omprövas 

och ändras i sin helhet, ska socialtjänsten överlämna överklagandet till förvaltningsrätten utan 

dröjsmål. Hanteringen ska ske skyndsamt, inom sju arbetsdagar. Om överklagan inte kommit in i rätt 

tid ska den avvisas. Ett avvisningsbeslut ska kommuniceras till den enskilde och kan överklagas. 

Förfarandet i sin helhet finns i bifogad bilaga. 

 

Hantering av skyddade personuppgifter 

Se separat rutin. 
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7.  Försörjningsstöd 

 

Riksnormen för försörjningsstöd 

Riksnormen är den schabloniserade delen av försörjningsstödet. Riksnormen gäller i alla Sveriges 
kommuner och justeras en gång per år. Riksnormen omfattar sex behovsposter för vuxna och sju för 
barn och ungdomar. Nivån på riksnormen grundar sig på de konsumtions- och prisstudier som 
Konsumentverket gör och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. 
 
I normalfallet skall riksnormen, bortsett från bostadskostnaden och vissa andra tilläggsbelopp, täcka 
alla de budgetposter som ett hushåll på lång sikt har för att kunna leva på en skälig levnadsnivå. 
Avsikten med riksnormen är, att den skall ge den enskilde utrymme att inom den ram som normen 
ger, själv bestämma och göra de prioriteringar som passar den enskildes liv bäst. Se bilaga. 

Riksnormens behovsposter 

Livsmedel: En fullvärdig och varierande kost. Det förutsätts att all mat själv kan tillredas. Vissa 
halvfabrikat ingår samt inköp av allt matbröd. 
 
Kläder och skor: Avser att täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Även 
kostnader för skoreparationer och viss kemtvätt ingår samt vissa tillbehör som paraply, armbandsur 
och väskor. Ryggsäckar för barn och skolungdomar ingår. 
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Lek och fritid: Avser sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Aktiviteterna gäller 
både inomhus och utomhus, viss motion och kultur som tex. besöka simhall, gå på bio, dansa, gå på 
disco. För yngre barn beräknas att cykel, skridskor och skidor köps begagnade. 
 
Förbrukningsvaror: Avser varor som behövs för rengöring av bostaden och vård och skötsel av kläder 
och skor, tex. disk- och tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor och skokräm. 
 
Hälsa och hygien: Avser kostnader för den personliga hygienen, tex. tvål, tandkräm, blöjor, 
mensskydd. Även produkter som tex. plåster, receptfria apoteksartiklar och solskyddsmedel ingår. 
Kostnaderna omfattar även hårklippning. 
 
Dagstidning, telefon och TV-avgift: I denna post ingår kostnaderna för en helårsprenumeration på en 
dagstidning, avgift för TV-licens och kvartals- och samtalsavgift för telefon eller kostnad för 
mobiltelefon och mobiltelefonsamtal. Bredbandsavgift/internet ingår inte. 
 
Barn- och ungdomsförsäkring: Denna normpost ingår endast i normen för barn och ungdomar.  

Skäliga kostnader utanför riksnorm 

Försörjningsstöd utöver riksnormen kan lämnas för skäliga kostnader för ett antal behovsposter som 
regleras i 4 kap. 3§ första stycket p.2 SoL. 
 

 Boende. 

 Hushållsel. 

 Arbetsresor. 

 Hemförsäkring. 

 Medlemskap i fackförening och a-kassa. 

 Bredband. 
 
Skäliga kostnader ersätts efter individuell bedömning till följande faktiska behov. Utgångspunkten 
bör vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. 

Boendekostnader 

Bostadskostnad ingår som en del i riksnormen. Robertsfors kommun har ett beslut om vad som kan 

betraktas som total godkänd boendekostnad. Den ska revideras årligen, se bilaga. 

Om kostnaden för bostaden är oskäligt hög ställs motkrav på byte av bostad om biståndsbehovet 

bedöms bli långvarigt. Långvarigt är mer än fyra månader. Skäligt rådrum som lämnas till byte av 

bostad är tre månader vilket är detsamma som bostadens uppsägningstid. Vid byte av bostad med 

samma hyresvärd behövs ej uppsägningstid då det blir ett byte. 

Den enskilde kan också välja att bo kvar i tidigare bostad och får då själv ansvara för mellanskillnaden 

och skriftligt avslag ska lämnas varje månad på den del socialtjänsten ej godkänner. 

Om bostaden representerar ett ekonomiskt värde exempelvis i form av egen villa och bostadsrätt och 

biståndsbehovet bedöms bli långvarigt är detta också skäl för byte av bostad om den enskilde genom 

att avyttra bostaden blir oberoende av försörjningsstöd eller att bostadskostnaden blir väsentligt 

lägre genom bostadsbytet. 
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I hyreskostnaden ska endast grundhyra medräknas. Garagekostnad tas med när det gäller personer 

med funktionsnedsättning som är beroende av bil pga. sin nedsättning. Kostnad för kabel-TV och 

hyresgästförening räknas inte ingå i skälig levnadsnivå. Boendekostnaden ska vara rimlig så att den 

sökande inte blir beroende av försörjningsstöd på grund av boendekostnaden. Om den enskilde 

anser sig behöva byta bostad under pågående bidragstid och detta innebär ökade boendekostnader 

eller andra kostnader ska detta alltid ske i samförstånd med socialtjänsten för en eventuell flytt. 

 

Vad som är skäliga boendekostnader och skälig boendestandard kan variera beroende på den 

enskildes situation och i vilken skede i livet han eller hon befinner sig. Skäligt antal rum anses 

generellt vara två boende per rum, kök och vardagsrum oräknat. 

 
Att tänka på: 

 Enskild ska uppvisa kvitto på betald hyra, framgår ofta på kontoutdraget. 

Hemmaboende vuxet barn  
Vid bedömning av ekonomiskt bistånd för personer som lever i hushållsgemenskap (ej sambo/gifta), 
till exempel ett kvarboende vuxet barn eller en förälder, bör beräkningen av faktiska 
boendekostnaden beakta hur stor andel den enskilde disponerar. Som stöd vid beräkningen 
använder nämnden sig av Riksförsäkrings-verkets föreskrifter om beräkning av boendekostnad. I 
dessa beräkningar räknas varje rum som två enheter och köket som en enhet. Exempel på beräkning 
finns i Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd.  
 
Bistånd till del av hyra för ungdomar som bor hemma ska endast ges om föräldern haft bostadsbidrag 
som upphört eller om den sökande tidigare haft arbete och genom egen inkomst betalt del av hyra 
och om föräldrarna blir beroende av försörjningsstöd på grund av utebliven hyresintäkt.  

Inneboende  
När någon uppger sig vara inneboende skall frågan om hushållsgemenskap utredas.  Vid bedömning 

av ekonomiskt bistånd för personer som är inneboende bör beräkningen av den faktiska 

boendekostnaden beakta vad bostadsinnehavaren och den inneboende avtalat under förutsättning 

att kostnaden är skälig. För skälighetsbedömning ska ovanstående beräkningssätt användas 

(Riksförsäkringsverkets föreskrifter). 

Boende vid umgängesbarn 
Ett umgängesbarn bör inte få påverka bostadens storlek medan två umgängesbarn räknas som ett 

barn, som ingår i hushållet. Om det är en familj med många barn bör man göra en prövning på vad 

som är skäligt för en låginkomsttagare.  

Barn boendes växelvis 
Har man barn i skolålder boende växelvis hos sig bör barnet ha rätt till eget rum i boendet.  

Boendekostnad i egen fastighet och bostadsrätt 
Eftersom bostadsrätt- och villaägarens bostadskostnad påverkas av de skatteavdrag för räntor 

vederbörande får i sin inkomsttaxering, skall alltid krävas att möjligheten till jämkning av preliminär 
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skatt utnyttjas. Där av följer att bostadskostnaden beräknas i faktiska kostnader, eftersom den 

enskilde får en högre nettoinkomst genom skattejämkningen. 

Lån (räntekostnad, ej amortering) som avser fastighetsförvärv och skäligt underhåll medräknas i 

boendekostnader. Det bör uppmärksammas huruvida omplacering av lån kan ordnas för att sänka 

boendekostnaden.  

För amorteringsdelen bör uppskov begäras. 

Vid beräkning av boendekostnad i egen fastighet räknas årskostnaden för nedanstående utgifter 

samman. Den totala årskostnaden delas sedan med 12 för att få fram den genomsnittliga 

månadskostnaden för boendet. 

 Ränta på bolån (ej amortering). 

 Villaförsäkring. 

 Renhållning/slamtömning. 

 Sopor. 

 Sotning. 

 Vatten. 

 Uppvärmning /hushållsel. 
 

Vid hjälpbehov som bedöms bli kortvariga (ej överstiga tre månader) eller endast tillfälliga kan 

försörjningsstöd utgå till den faktiska räntekostnaden även om bostadens storlek och kostnader 

överstiger skälig kostnad. Detta för att familjen ska få skälig tid för bankkontakter eller försäljning av 

huset. 

 

Vid hjälpbehov som bedöms överstiga tre månader utgår dock försörjningsstöd endast om starka skäl 

föreligger för att flyttning skulle medföra negativa sociala eller praktiska konsekvenser. 

Bistånd till ungdomar för eget boende 
Det kan inte anses självklart att ungdomar som blivit myndiga och där föräldrarnas försörjningsplikt 

upphört har en ovillkorlig rätt till försörjningsstöd till egen bostad. Det finns ett flertal domar från 

som anger att ett boende i föräldrahemmet kan anses vara skälig levnadsnivå så länge det inte 

uppstår oskäliga sociala konsekvenser. Det kan ibland finnas särskilda skäl att godkänna egen bostad 

innan 24 år, det ska då visas genom utredning. 

Andrahandsboende 
Den som ansöker om försörjningsstöd avseende boendekostnad för andrahandslägenhet ska uppvisa 

att grundhyresvärd godkänt andrahandskontraktet.  

Boendekostnad under fängelsevistelse 
Häktade och personer som avtjänar en faktisk strafftid på högst sex månader bör ges ekonomiskt 

bistånd till den faktiska boendekostnaden under hela häktningstiden respektive strafftiden, om de 

annars riskerar att bli bostadslösa. 
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Socialtjänsten bör rekommendera den enskilde som avtjänar ett straff att hyra ut sin bostad i andra 

hand, om hyresvärden ger sitt samtycke och det är lämpligt. Socialtjänsten bör i förekommande fall 

ge ekonomiskt bistånd till boendekostnaden i avvaktan på hyresnämndens beslut.  

Andra boendeformer 
Socialnämnden bör för andra boendeformer, t.ex. husvagn, båt eller hotell, beräkna den faktiska 

boendekostnaden efter omständigheterna i varje enskilt fall. I vissa fall kan det vara motiverat att 

lägga till kostnader för sådant som ingår i ett vanligt boende, t.ex. dusch och tvättmaskin. För 

personer som saknar permanent bostad bör kostnaden för magasinering av egna tillhörigheter under 

skälig tid ingå i den faktiska boendekostnaden. 

Enskild utan bostad 
Avser personer som har löst bostadsfrågan på mycket kort sikt eller inte alls. När någon är hemlös 

ansöker om bistånd är det viktigt att ha helhetssyn på den hemlöses situation och vilket stöd denne 

kan vara i behov av, på kort och lång sikt. Hemlöshet medför oftast en kringflackande tillvaro. Det 

kan leda till större kostnader för boende och bekvämligheter som vanligtvis ingår i ett boende, till 

exempel dusch. Hemlöshet kan också leda till dyrare matkostnader. Bedömning angående akuta 

behov, inte endast ekonomiskt, behöver alltid göras. Bedöms akuta behov föreligga ska de 

tillgodoses. 

Hushållsel 
Hushållsel, inklusive el för uppvärmning, ersätts med faktisk kostnad i den mån förbrukningen är 

rimlig i förhållande till hushållets storlek och bostad. 

Att tänka på: 

 Enskild ska uppmanas att betala hushållselen månadsvis. 

 När den enskilde betalar hushållselen månadsvis ska betald hushållsel uppvisas varje månad, 
går också ofta att kontrollera via kontoutdraget.  

Hemförsäkring 
Hemförsäkring ingår som en skälig kostnad utanför riksnormen och bör därefter beviljas. I 
hemförsäkringen bör grundskydd ingå, dvs. lösegendom, rättsskydd, skadeståndskrav och 
olycksfallsförsäkring.  
 
När det gäller personer mellan 18-27 år så har försäkringsbolagen ofta en ungdomshemförsäkring 
där avgiften är relativt låg. Finns en sådan bör hela den kostnaden räknas med. 
 
För hemförsäkring vid socialt kontrakt ska, utöver grundskydd, även tecknas allriskförsäkring som då 

godkänns. 

 
Att tänka på: 

 Sökanden ska uppmanas att betala hemförsäkringen månadsvis. 

 När den sökande betalar hemförsäkringen månadsvis skall betald hemförsäkring uppvisas 
varje månad, går också ofta att kontrollera via kontoutdraget.  

 Ingår hemförsäkringen i fackavgiften? 
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Arbetsresor 

Arbetsresor ingår som en skälig kostnad utanför riksnormen och bör därefter beviljas. I begreppet 
arbetsresor ingår resor man har till sitt arbete, utbildning eller annan verksamhet som kommunen 
eller Arbetsförmedlingen anvisar till. Möjligheten till att få reseersättning från andra myndigheter 
skall alltid undersökas. När reseersättning utgår från andra myndigheter räknas det inte med som 
inkomst. 
 
Vid beräkningen av kostnader för arbetsresor ska det räknas på allmänna kommunikationer, 

exempelvis buss. Om allmänna kommunikationer ej kan nyttjas kan ekonomiskt bistånd utgå till 

utgifter för egen bil. Om det framkommer att egen bil är nödvändig utgår ersättning med 18,50 

kronor/mil. I det beloppet ingår kostnader för drivmedel, skatt, försäkring och besiktning.   

Programresa 

Vid de tillfällen Arbetsförmedlingen anvisar enskild till en arbetsmarknadsåtgärd kan 

Arbetsförmedlingen bevilja programresa. Programresan innebär att när den enskilde har geografiskt 

långt till arbetsmarknadsåtgärden kan Arbetsförmedlingen gå in med en ekonomisk ersättning för 

resorna. Inledningsvis kan socialtjänsten behöva bevilja kostnaden för ett helt månadskort. Därefter 

måste den enskilde själv betala egenavgiften och återsöka resterande beloppet från 

Arbetsförmedlingen. Socialtjänsten bör bevilja egenavgiften. 

 

Att tänka på: 

 Bilreparationer och övriga bilkostnader ingår inte. 

 Beslut om programresa ska lämnas med ansökan. 

Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa 

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

arbetslöshetskassa. Enligt förarbetena (prop. 1996/97:124 s. 84) ska den enskilde få bistånd till 

avgifter till fackförening och arbetslöshetskassa för det belopp som gäller för den organisation han 

eller hon tillhör. Men i första hand ska den biståndssökande ansöka om att få avgiften helt eller 

delvis nedsatt. 

Beräkningsgrunder 

Socialtjänsten bör i regel beräkna ekonomiskt bistånd utifrån de inkomster hushållet hade 
kalendermånaden före den månad som beräkningen avser. 
 
Vid nybesök bör hushållets gemensamma inkomster tre månader tillbaka redovisas för att 
bedömning kring den enskildes ansvar för sin ekonomiska planering ska kunna göras. 
 
Socialtjänsten ska kunna ställa större krav på ekonomisk planering av en person som har vetat om att 
den egna inkomsten kommer att upphöra och tidigare mottagit ekonomiskt bistånd. 



  Individ- och familjeomsorgen 

  Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd 

  Datum: 2018-10-01  

   

_______________________________________________________________________________ 

Sida 22 av 60 

 

Inkomster som ska medräknas                         
I princip alla faktiska inkomster som hushållet förfogar över ska räknas som inkomster såsom lön, a-

kassa, skatteåterbäring, Swish och insättningar på konton överstigande 100 kronor, ersättningar från 

försäkringskassa, CSN mfl.  

 

Bilinnehav: Om sökande köpt bil under pågående, eller i nära anslutning till pågående 

biståndsperiod, bör de pengar som bilen kostat räknas som inkomst. 

Inkomster som INTE bör medräknas             
Vissa faktiska inkomster bör socialnämnden i regel inte räkna med såsom: 

 Den del av vårdbidrag och handikappersättnings som avser ersättning för merkostnader till 
följd av funktionsnedsättning. Beslut om beviljat bidrag ska bifogas till ansökan. 

 Ersättning för omkostnader i samband med ett åtagande tex. familjehemsersättningens 

omkostnadsdel. 

 Försäkringsersättningar som den enskilde får för att kompensera ekonomiska förluster vid 

tex. stöld, brand, skadegörelse etc. och som inte utgör ersättning för inkomstförlust. 

 Skadestånd som den enskilde får för att kompensera ekonomiska förluster vid tex. stöld, 

brand, skadegörelse etc. och som inte utgör ersättning för inkomstförlust. 

 Stipendier och fondmedel som är avsedda för ett visst ändamål. 

 Extra tillägg till studiemedlet från CSN. 

 Pensionsförsäkringar som inte kan återköpas, ska styrkas med handling från 

försäkringsgivare. 

 Den som är över 65 år får inneha banktillgodohavanden för framtida begravningskostnader 

motsvarande 50 % av basbeloppet utan att socialtjänsten medräknar dessa. 

 25 % av nettoinkomsten vid anställning och beslut om jobbstimulans (mer information under 

rubrik Jobbstimulans). 

 
Övriga inkomster som den enskilde inte kan förfoga över: 

 Barns inkomster som står under överförmyndarens kontroll och överförmyndaren inte ger 
sitt samtycke till uttag. 

 Överskjutande skatt som tagits i anspråk av kronofogden. 

Barn och ungdomars inkomster            
Hemmavarande barn och skolungdomars inkomster av eget arbete får endast beaktas till den del de 

överstiger ett basbelopp per kalenderår. Lön upp till detta belopp påverkar inte biståndsberäkningen 

för familjen.  

Jobbstimulans 
Syftet med jobbstimulansen är att det ska löna sig att ta ett arbete eller att utöka sin arbetstid när 

man har behov av kompletterande försörjningsstöd. Jobbstimulansen är personlig och gäller inte 

hushållet som helhet utan den/de som uppfyller kriterierna för jobbstimulansen.  

Jobbstimulansen gäller personer som uppburit försörjningsstöd under minst sex månader i följd och 

som har eller får ett arbete som innebär arbetsinkomst (lön). Det finns inget krav på att den enskilde 



  Individ- och familjeomsorgen 

  Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd 

  Datum: 2018-10-01  

   

_______________________________________________________________________________ 

Sida 23 av 60 

 

har fått försörjningsstöd från samma kommun under sexmånadersperioden. Om den enskilde har 

rätt till jobbstimulansen ska 25 % av den enskildes nettoinkomst av arbete inte räknas med som 

inkomst vid beräkning av försörjningsstöd. Perioden med möjlighet till jobbstimulans är 24 månader 

med särskild beräkningsgrund, se Socialstyrelsens meddelandeblad nr.7/2013.  

Särskilda skäl att beräkna kostnaderna i riksnormen till en HÖGRE 

nivå            

Under nedanstående poster tas exempel upp som kan motivera uppräkning av de kostnader som står 
i riksnormen. 

Växelvis boende barn/ungdomar 
Vid beräkning av norm vid växelvis boende medräknas faktiskt antal dagar som barnet bor hos 

respektive förälder. Hänsyn tas inte till den andre förälderns inkomst. Den sökande rekommenderas 

att ansöka om utfyllnadsbidrag hos Försäkringskassan. Vid växelvis boende ska föräldrar som 

huvudprincip dela på inkomst av barnbidrag/studiebidrag. 

Umgängesbarn  
Umgängesbarn som regelbundet finns i familjen läggs in i normberäkning de antal dagar som 

umgänget sker.  

Livsmedel 
Om den enskilde har behov av dyrare kost skall det styrkas med läkarintyg. Vid bedömning följer vi 

Konsumentverkets riktvärden för matkostnader. Om den sökande har handikappersättning där extra 

omkostnader för kost ingår beviljas inget extra försörjningsstöd 

Kläder och skor 
Högre belopp för kläder och skor kan beviljas då ett hushåll vid ett enstaka tillfälle har omfattande 

behov av inköp av kläder och skor. Det kan t ex gälla vid stora viktförändringar eller medicinskt 

styrkta behov av särskilda skor. För kulturellt betingade klädbehov utgår inget extra bistånd.  

Telefon 
Efter individuell behovsprövning kan inköp av mobiltelefon med kontantkort alternativt fast telefon 

beviljas med 1 % av prisbasbeloppet.   

Särskilda skäl att beräkna kostnaderna i riksnormen till en LÄGRE nivå            

 

Under nedanstående poster tas exempel upp som kan motivera nedsättning av de kostnader som 
står i riksnormen. 
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Ogiltig frånvaro 
Vid ogiltig frånvaro från utbildning, praktik, arbete eller annan sysselsättning kan avdrag göras på 
riksnormen. Innan avdrag görs ska sökande/medsökande fått information om detta. Viktigt att 
tillfället för delgiven information dokumenteras i journalen.  
 
Biståndet reduceras för hela hushållet med ett belopp avseende riksnormens personliga och 
gemensamma kostnader. Reduceringen motsvarar den eller de dagar den sökande eller medsökande 
varit frånvarande. Vid ett upprepat beteende kan avslag lämnas på hela ansökan. 
 
Beräkningsexempel: 
Riksnormens personliga och gemensamma kostnader delas med 30 dagar. Sökanden är ogiltigt 
frånvarande 7 dagar. Hushållets totala riksnorm/30 dagar x 7 = reducerat belopp. 
Obs! Avslag ska lämnas på reducerat belopp..  
 
Att tänka på:  

 Inhämta närvarorapport/utdrag från Schoolsoft från studier, praktik eller annan 
sysselsättning. 

Bistånd som används till annat än det är avsett för 
En reducering av biståndet kan göras om den sökande/medsökande uppenbart inte använt biståndet 
till vad det är avsett för. Reducering görs motsvarande beviljat belopp. 
 
Beräkningsexempel: 
Bistånd till busskort beviljas med 300 kronor. Sökanden lämnar ej kvitto som styrker inköpt busskort. 
Bistånd reduceras med 300 kronor vid nästa ansökan. 

Vid vistelse på vårdinrättning 
När sökande/medsökande vårdas på sjukhus eller rättspsykiatrisk klinik och saknar inkomster till 
försörjning bör reducering av norm görs med belopp motsvarande behovsposten för livsmedel då 
den ingår i vårdavgiften. Reduceringen avser faktiskt antal dagar som sökanden/medsökanden varit i 
behov av inneliggande vård. 

Vid placering  
När sökande/medsökande vistas på hem för vård eller boende eller i familjehem och saknar 
inkomster till försörjning bör reducering av norm göras. Vid placering ska placeringsnorm användas 
vid beräkning. I placeringsnormen ingår behovsposterna för kläder/skor, fritid, hygien och telefon. 
Övriga behovsområden inom riksnormen tillgodoses av vårdavgiften. Hänsyn ska tas till olika 
institutioners regler samt vad som eventuellt ingår i vårdavgiften. Övrigt bistånd som bör beviljas vid 
placering är hyra, el och hemförsäkring, förutsatt att sökanden/medsökanden saknar egna 
inkomster.  

Ekonomiskt bistånd vid införsel av Kronofogdemyndigheten 
Normalt bör ekonomiskt bistånd inte utgå till den som har införsel/utmätning på lön då detta i 
realiteten skulle innebära att bistånd ges till betalning av de skulder som införseln avser.  
Den sökande ska i stället kontakta Kronofogdemyndigheten vid införsel och fordringsägaren vid 

utmätning för att diskutera förbehållsbeloppets storlek. 
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8. Bistånd till livsföring i övrigt 
I livsföring i övrigt ingår allt som inte är direkt försörjning, men som en person ändå kan behöva för 
att uppnå skälig levnadsnivå. Försörjningsstödet täcker alla regelbundet återkommande kostnader 
som till exempel mat, kläder, boende, hushållsel, medan livsföring i övrigt innebär mer tillfälliga eller 
sällan förekommande behov. Exempel på livsföring i övrigt är hälso- och sjukvård, tandvård, 
glasögon, hemutrustning, flyttkostnader, spädbarnsutrustning, umgängesresor, avgifter för 
kommunal service, ansöknings- och förmedlingsavgifter, rekreation, begravning och skulder.  
 
När en person har ett kortvarigt biståndsbehov (maximalt tre månader) eller inkomster på 

motsvarande nivå, kan socialtjänsten ta hänsyn till att den biståndssökande själv kan bekosta det 

som inte är akut. 

Advokatkostnader 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas i fall där rättsskydd och rättshjälp utgår. Eventuellt bistånd beviljas 

till självrisk i hemförsäkring där rättskydd ingår alternativt rättshjälpsavgift. 

Exempel där bistånd kan utgå: 

 Vid vårdnads- eller umgängestvist. 

 Vid vissa mål där klientens ekonomiska intressen kan tas till vara, såsom tvist med 
arbetsgivare, hyresvärd, försäkringsbolag med mera. 
 

Att tänka på: 

 Uppmana enskilda ha hemförsäkring där rättsskydd ingår. 

 Advokater känner ofta till reglerna för rättsskydd och rättshjälp och får hjälpa sin klient att 
ansöka om det. 

 Vissa kvinnojourer kan ibland erbjuda rättslig rådgivning då advokater/jurister på orten 
erbjuder detta utan kostnad som en slags insats för utsatta kvinnor/barn. 

Barnomsorg 

Bistånd till kostnad för barnomsorg beviljas om den sökande/medsökande i övrigt är berättigad till 

försörjningsstöd. Det är dock viktigt att den sökande/medsökande undersöker vid barn- och 

utbildningsförvaltningen om den betalar rätt avgift för barnomsorgen eller har rätt till avgiftsfrihet. 

Begravningskostnader. 

Begravningskostnader ska i första hand täckas av tillgångar i dödsboet eller genom 

försörjningsskyldigas, dvs. föräldrars och efterlevande makars/registrerade partners, inkomster eller 

tillgångar. Sammanboende omfattas dock inte av denna skyldighet. Vid bedömning av 

försörjningsskyldigas betalningsförmåga prövas detta mot gällande norm för försörjningsstöd. 

Hänsyn ska tas till tillgångar exempelvis i form av försäkringar. Begravningskostnader ska som 

huvudregel endast beviljas vid ansökan från dödsbodelägaren eller från den som är 

försörjningsskyldig för den avlidne. 

 

Alla kända tillgångar i dödsboet som finns på dagen för dödsfallet ska avräknas direkt vid ansökan om 

begravningskostnad, även eventuella kommande inkomster som exempelvis skatteåterbäring. Som 
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huvudregel ska kända innestående inkomster inte förskotteras utan sökanden ska begära avbetalning 

hos begravningsbyrån. 

 

Ekonomiskt bistånd ska inte beviljas till begravningskostnaden när begravningen ordnas av 

socialtjänsten inom ramen för dödsboförvaltning enligt 18 kap. 2 § ÄB eller enligt 5 kap. 2 § BegrL när 

det inte finns något sökande dödsbo. Att det föreligger förutsättningar för dödsboanmälan medför 

inte självklart att det finns förutsättningar för att bevilja ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnaden. Rätten till bistånd ska alltid utredas i vanlig ordning innan beslut om bistånd 

fattas. 

Asylsökandes begravning 
För mer information om bistånd till begravningskostnader för asylsökande Se vidare i Socialstyrelsens 

handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel Livsföring i övrigt, avsnitt 

begravningskostnader. 

Återkrav av begravningskostnader 
Begravningskostnader ska alltid beviljas mot återkrav enligt 9 kap. 2 § st. 1 SoL och en 

överenskommelse ska upprättas i samband med ansökan. Detta då det kan visa sig finnas 

försäkringar eller kommande inkomster som faller ut och som kan vara en tillgång i dödsboet. Det är 

ofta osäkert om det finns försäkringar eller andra tillgångar och det kan visa sig först senare att 

sådana finns och kan täcka begravningskostnaderna helt eller delvis. För handläggningen av återkrav 

och eftergift av återkrav se vidare i riktlinjerna, kapitel Handläggningsprocessen, avsnitt Återkrav 

enligt socialtjänstlagen. 

Skäliga kostnader  
Rätten till bistånd omfattar kostnader som är nödvändiga för att begrava den avlidne. Om det är 

utrett att dödsboet saknar tillgångar, helt eller delvis, bör socialtjänsten bevilja bistånd som 

möjliggör en värdig begravning. Den avlidnes och anhörigas önskemål och formerna bör respekteras 

om kostnaden ligger inom ramen för skälig levnadsnivå. 

 

Bistånd till begravningskostnad beviljas till faktiska skäliga kostnader som kan styrkas. Kostnaden ska 

inte vara högre än 50 % av gällande prisbasbelopp i förekommande fall beviljas även bistånd till 

officiant vid borgerlig begravning. Kostnaden för detta bör inte överstiga vad en låginkomsttagare 

normalt har råd med. 

 

Bistånd beviljas inte för kostnader som tillgodoses inom ramen för begravningsavgiften, dvs. 

förvaring av kista hos kyrkogårdsförvaltningen, lokal med eller utan religiösa symboler för 

begravningsceremoni, kremering, gravöppning, gravplats för kista eller urna under 25 år, 

gravsättning, alternativt spridning eller nedgrävning av aska i minneslund, samt transport av kista 

från begravningsceremonin. 

Bistånd till kostnad för balsamering beviljas i allmänhet inte. Vanligtvis räcker det med kylförvaring. 

Det är dödsboet eller landstinget som står för kostnaden. I undantagsfall kan det dock ändå finnas 
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skäl att bevilja bistånd till balsamering. Det är i så fall viktigt att utreda vem som är beställare, då det 

påverkar vem som ska stå för kostnaden. Intyg på att balsamering skett ska inhämtas. 

 

Merkostnader för begravning på annan ort i eller utanför Sverige ingår inte i rätten till bistånd. 

Läs mer i Socialstyrelsens handbok, Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel 

Livsföring i övrigt, avsnitt Begravningskostnader. 

Flyttkostnader. 

Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader kan beviljas om flyttningen är motiverad av sociala eller 
ekonomiska skäl och behovet ej kan tillgodoses på annat sätt. Sociala skäl kan exempelvis vara 
dödsfall, skilsmässa eller behov av ny miljö. Ekonomiskt skäl kan vara att flytten ökar den 
sökande/medsökandes möjlighet till egen försörjning genom arbete eller studier. Om den 
sökande/medsökande skall flytta till annan ort på grund av arbete eller studier skall möjligheten till 
ersättning från annan myndighet utredas.  
 
Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader bör i regel omfatta: 

 

 hyrbil av företag med tillhörande försäkring (beviljas endast i undantagsfall om tillgång till bil 

saknas) 

 hyra av släpvagn 

 drivmedel 

 hyra/köp av flyttlådor 

 

Om den sökande/medsökande på grund av sjukdom, ålder eller andra skäl inte klarar av att flytta på 

egen hand kan biståndet omfatta kostnad för anlitande av en flyttfirma. Innan en eventuell flytt skall 

den sökande/medsökande lämna in minst tre offerter från flyttfirmor med F-skattsedel. 

Kostnader för flytt får ej överstiga 20 % av prisbasbeloppet.  

Städning vid flytt 

Om den sökande/medsökande på grund av sjukdom, ålder eller andra skäl inte klarar av att själv 

städa i samband med flytt kan biståndet omfatta kostnad för anlitande av en städfirma. Innan en 

eventuell flyttstädning skall den sökande/medsökande lämna in minst tre offerter från städfirmor 

med F-skattsedel. Kostnader för flyttstädning får ej överstiga 10 % av prisbasbeloppet.          

 

Att tänka på: 

 Uppmana sökande/medsökande att i första hand ta hjälp av nätverket vid flytt och 

flyttstädning.  
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Färdtjänst 

Egenavgift vid färdtjänst ingår till en del i en skälig levnadsnivå. Det ska jämföras med vad en 

låginkomsttagare på orten skulle haft råd att bekosta. Det kan handla om resor för social samvaro, 

inköp av mat och resorna bör inte överstiga ett månadskort för allmänna kommunikationer. 

 

Om det finns starka sociala eller medicinska skäl kan högre kostnader beviljas.  

 

Att tänka på: 

 Till resor till och från landsting ska den sökande undersöka möjligheter till sjukresa. Det är 

landstingets ansvar att informera och hjälpa den enskilde. Det finns högkostnadsskydd även 

för sjukresor. 

Fordonsinnehav                         

Bil, båt, motorcykel, husvagn, släpvagn, moped, fyrhjuling, snöskoter med mera skall betraktas som 

en tillgång. Om fordonen (om det finns flera ska allas värde räknas med) bedöms ha ett värde över 50 

% av prisbasbeloppet skall det tas ställning om den sökande antigen måste sälja fordonet eller byta 

till ett fordon som är värt mindre än 50 % av prisbasbeloppet. Skäligt rådrum på två månader ska ges 

vid värdering samt försäljning/byte till fordon värt mindre än 50 % av prisbasbeloppet. Värderingen 

skall göras av socialsekreterare utifrån liknande fordon/årsmodell på bilpriser.se. 

Om det finns lån på fordonet skall skulden vid en försäljning först betalas innan pengarna används för 

den sökande/medsökandes försörjning.  

Innehav av ett eller fler fordon kan godkännas om den sökande/medsökande måste ha det: 

 

 I sitt arbete 

 För att kunna ta sig till och från sin dagliga sysselsättning där det inte finns allmänna 

kommunikationer 

 För att skjutsa barnet eller barnen till förskoleverksamhet som anvisats av barn- och 

utbildningskontoret 

 Av sociala eller medicinska skäl 

 

Om behovet av fordon har klarlagts kan det bli aktuellt med byte till en billigare bil om bilens värde är 

högre än 50% av prisbasbeloppet. Om den sökande på grund av en funktionsnedsättning är i behov 

av ett specialanpassat fordon bör den godtas oavsett värde. Sådana fordon har ofta införskaffats 

efter beslut från Försäkringskassan. 

Bistånd till kostnader för fordon 
Om den sökande har bedömts att ha ett behov av fordon innebär det inte generellt sätt att rätt till 

bistånd för kostnader för fordonet föreligger. Se kapitlet Arbetsresor där det finns beskrivet olika skäl 

till varför den sökande skall beviljas bistånd. Om den sökande har bosatt sig på ett ställe där fordon 

är praktiskt nödvändigt måste den enskilde också ta ansvar för det.  
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Förhandling vid domstol  

Vid eventuella kostnader i form av reser och logi i samband med rättegång hänvisa den 

sökande/medsökande till aktuell domstol. Se Rättegångsbalken 11 kap. 6 §. 

Hemutrustning 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till hemutrustning som anses vara nödvändig för att uppnå skälig 

levnadsnivå och inte kan tillgodoses på egen hand inom överskådlig tid.  Innan beslut så ska 

hembesök göras som en del i utredningen. 

I första hand ska sökande/medsökande genom planering, sparande, lån och gåvor från sitt sociala 

nätverk utrusta sitt hem. Detta gäller särskilt unga personer som planerar att flytta hemifrån.  

Bistånd till hemutrustning beviljas inte till personer som omfattas av flyktingmottagandet eller 

etableringsförordningen som har möjlighet att få hemutrustningslån hos CSN.  

Vad som är nödvändigt och skäligt prövas individuellt. Biståndet kan avse komplettering samt 

underhåll av befintlig hemutrustning. Lista på hemutrustning se bilaga. 

 

I vissa fall kan bistånd till komplett grundutrustning beviljas om det finns särskilda skäl, till exempel:  

 

 Bostaden är ett led i en rehabilitering. 

 Den enskilde saknar möjligheter att förbättra sin ekonomi. 

 Den enskilde endast kan förbättra sin ekonomi på mycket lång sikt.  

 Den enskilde omgående behöver flytta till följd av att ha varit utsatt för våld eller andra 

övergrepp av närstående eller för något annat brott.  

 

Om bedömning görs att en komplett grundutrustning är nödvändig beviljas maximalt 8 000 kr. 

Beloppet kan bli högre om behov finns av fler sängar. För ungdomar under 25 år finns ett maxbelopp 

på 5 000 kr då bedömningen är att de kan hålla sig tillgodo med en betydligt enklare standard. 

Dator 

Dator eller surfplatta kan beviljas efter individuell bedömning. Belopp beviljas med max 5 % av 

prisbasbeloppet.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har fattat ett beslut att alla elever i grundskolan ska få en dator 

eller liknande. Bistånd från socialtjänsten ska därför ej beviljas. 

 

Att tänka på: 

 Hemutrustning beviljas vid ett tillfälle för sökande/medsökande 

 Vid separationer ska parterna dela bohaget, om inte ska det tydligt framgå varför det ej är 
möjligt.  

 Inköp av begagnad hemutrustning rekommenderas då det kan sänka kostnaden betydligt.  
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Underhåll, reparation eller komplettering av hemutrustning 

Om det krävs för att den enskilde skall kunna upprätthålla en skälig levnadsnivå kan socialnämnden 

bevilja ekonomiskt bistånd till hemutrustning som behöver bytas ut eller lagas, samt bistånd till 

kompletterande hemutrustning t.ex. då nya behov uppstår. 
 

Husdjur 

Kostnader för husdjur beviljas inte vid beräkning av riksnormen. Riksnormen baseras på människors 

behov och inte husdjur. Socialtjänsten är införstådd med det känslomässiga värde ett husdjur kan ha 

för enskilda. Detta är dock inte ett särskilt skäl att bevilja kostnader för till exempel vaccinationer, 

mat, försäkringar, veterinär med mera.  

 

Val att ha ett husdjur är den enskildes och den enskilde kan hänvisas till att använda sin post som 

avser fritid/lek till husdjuren. 

ID-handling 

Ekonomiskt bistånd till kostnad för ID-handling kan beviljas om den sökande/medsökande i övrigt är 

berättigad till försörjningsstöd. Om sökande/medsökande beviljats bistånd till ID-handling anses 

behovet vara tillgodosett under den tiden ID-handlingen är giltig och den sökande/medsökande bör 

därefter inte beviljas ekonomiskt bistånd flera gånger för ID-handling. Viktigt att beakta att 

ekonomiskt bistånd beviljas till den lägsta möjliga kostnaden för ID-handling. 

Internet 

Ekonomiskt bistånd till kostnader för internet lämnas inom ramen för bistånd för den enskildes 
livsföring i övrigt.  
 
Internetanvändning har kommit att bli ett normalt förekommande och väsentligt inslag i enskildas liv. 
En majoritet av befolkningen har numera tillgång till internet i det egna hemmet. Myndigheter och 
andra samhällsaktörer, t.ex. skolor, banker och arbetsgivare, förutsätter också i allt högre grad att 
enskilda har tillgång till internet.  

Körkort 

Kostnader för körkort beviljas normalt inte, vissa grupper kan låna pengar av CSN för att beskosta sitt 

körkort för att öka gruppens attraktionskraft på arbetsmarknaden. 

Magasineringskostnader 

För personer som saknar permanent bostad och som i övrigt uppfyller kraven för försörjningsstöd 
bör kostnaden för magasinering av egna tillhörigheter under skälig tid beviljas.  
Magasineringskostnad vid exempelvis vård eller avtjänade av straff beviljas i regel under max sex 
månader. I dessa fall bör kostnaderna för magasineringen ställas mot värdet av bohaget. Det kan 
ibland vara mer ekonomiskt att bevilja nytt (begagnat) bohag efter långvarig vård eller avtjänande av 
straff.  
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Efter avflyttning/avhysning från lägenhet med socialt kontrakt magasineras bohaget av socialtjänsten 
i Robertsfors under tre – sex månader, om den avflyttade själv inte tar hand om sitt bohag. När 
socialtjänstens ansvar för kostnader för magasinering upphör meddelas den avflyttade.  
Om personen inte hämtar sitt bohag gäller hyresrättslagen, vilket betyder att bohaget tillfaller 
socialtjänsten som kan ta beslut om destruering av bohaget alternativt förfoga över det i övrigt.  
 
Om hyresgästen överger lägenheten med alla sina tillhörigheter säger 12 kap. 27 § Hyreslagen att 
hyresvärden ansvarar för hyresgästens tillhörigheter i sex månader. Om hyresgästen inte hämtar sina 
tillhörigheter tillfaller de hyresvärden och hanteras enligt ovan.  

Övriga försäkringar 

Bistånd till andra försäkringar beviljas ej. Barn och ungdomar är försäkrade genom barnomsorg och 

skola. Dessutom ingår det i riksnormen en post ”barn- & ungdomsförsäkring”, vilket innebär att 

behovet är tillgodosett. 

Skulder 

Skulder ingår inte som en skälig kostnad utanför riksnormen och bör därför generellt inte beviljas. 

Det är viktigt att betrakta att i dagens samhälle är skulder hos individer inte ovanligt och medför för 

det mesta ingen belastning för individen. 

 

Det finns dock omständigheter som gör att socialtjänsten ibland måste gå in och betala en skuld för 

en sökande/medsökande. Dessa omständigheter skall då vara att den sökande/medsökande riskerar 

att få allvarliga sociala konsekvenser på grund av skulden, såsom skulder för boendekostnader eller 

hushållsel. Extra hänsyn ska tas till barnfamiljer samt personer med funktionsnedsättningar. Beakta 

dock att socialtjänsten ser restriktivt på att bevilja ekonomiskt bistånd till en skuld eller skulder.  

Allmänt gäller att lån och kreditgivning innebär risker för den som beviljar lån och kredit men att 

dessa risker inte ska övertas av socialtjänsten. Därför är det viktigt att inte okritiskt ersätta enskilda 

människors skulder genom ekonomiskt bistånd. I första hand måste den som söker bistånd för 

skulder själv försöka lösa problemet genom kontakt med kreditgivare, borgenärer m fl. 

 

Att tänka på: 

 Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till en skuld eller skulder, se delegationsordningen.  

Skuldsanering  

Konsumentvägledningen och budget och skuldrådgivningen kan bistå med hjälp att söka 

skuldsanering.  Mer information finns på Kronofogdens hemsida om skuldsanering samt i 

skuldsaneringslagen.  

Hyres- och elskulder  

Bistånd till hyres- och elskulder och andra boendeskulder bedöms utifrån de konsekvenser skulden 

kan medföra, särskilt för barnfamiljer eller personer med funktionsnedsättning. När det gäller hyres- 
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och elskulder kan särskilt beaktas om skulden uppkommit på grund av att hushållet haft inkomster 

som understigit försörjningsstödet.  

 

I bedömningen om att få skulden beviljad utreds den enskildes förmåga att själv betala skulden 

exempelvis genom en avbetalningsplan med hyresvärden eller elbolag. Hänsyn tas till sökandes 

möjligheter att leva ett självständigt liv och klara sin försörjning i övrigt i samband med avbetalning. 

Orsakerna till skulden kan påverka formerna för biståndet. Särskilda skäl som bör beaktas vid 

bedömningen om bistånd beviljas är:  

 

 barnfamiljer samt personer med funktionsnedsättning  

 möjlighet att få ny bostad  

 praktiska och ekonomiska konsekvenser av en flyttning  

 konsekvenser av bruten elleverans  

 

Att tänka på: 

 Se delegationslista till exempel skulder överstigande tre månader ej socialsekreterare. 

Avseende elskulder 

När meddelande från elleverantör om elskulder och varsel om avstängning av elleverans inkommer 

till Socialtjänstens skickas ett brev till den det gäller. I brevet finns information om var man kan vända 

sig om det finns ett behov av kontakt med Socialtjänsten.  

 

Att tänka på: 

 Se delegationslista till exempel skulder överstigande tre månader ej socialsekreterare. 

Spädbarnsutrustning 

Utrustning i samband med barns födsel 
Nödvändig utrustning i samband med ett barns födelse kan beviljas till skäliga kostnader. Om det 

finns äldre syskon ska det tas hänsyn till möjligheten att ärva utrustning och kläder, diskussion ska då 

tas med sen sökande/medsökande.  

Utrustning som kan beviljas är: 

 

 Säng med sängkläder 

 Skötbädd 

 Bärsele 

 Bilbarnstol för nyfödd 

 Barnvagn 

 Utrustning för bad 

 Kläder 
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Utrustning vid barns födsel kan endast beviljas en gång. Högsta belopp som kan beviljas för 

utrustning vid barns födsel är 8 % av prisbasbeloppet. Innan ekonomiskt bistånd beviljas kan det bli 

aktuellt med ett hembesök för att dokumentera behovet. Biståndet ska inte utbetalas tidigare än två 

månader före beräknad förlossning.  

Kompletterande utrustning efter barns födelse 
Vid ansökan om kompletterande barnutrustning görs en individuell bedömning. Vid en sådan 

ansökan bör ett hembesök göras för en inventering av behovet. 

 

Att tänka på: 

- Det finns möjlighet att hyra bilbarnstol av olika organisationer till ett rimligt pris. 

Umgängeskostnader 

Vid umgänge ska den sökande/medsökande lämna in underlag till socialtjänsten där det framgår hur 

många dagar i månaden umgänget skall ske. Vid beräkningen av umgängeskostnader används 

umgängesnormen för barnet eller barnen för de dagar umgänget skett. 

 

Om barnet bor stadigvarande hos den ene föräldern kan i normalfallet umgängeskostnader hos den 

andre föräldern godtas för maximalt sex dagar per månad och barn. Överstiger antalet 

umgängesdagar sex får föräldrarna själva reglera detta ekonomiskt. Kostnaden för umgänge 

beräknas utifrån följande poster i normen: livsmedel, fritid/lek samt hygien. Undantag avseende 

antal dagar görs när det handlar om familjehemsplacerade barn eller om ett giltigt avtal föreskriver 

ett visst antal umgängesdagar. Inget tillägg till boendekostnaden för umgängesbarn.  

 

Upplys den sökande om att föräldrar som har barnet/en växelvis boende hos sig kan söka 

utfyllnadsbidrag tillika underhållsstöd hos försäkringskassan. Bidraget är inkomstprövat och kan 

beviljas med maximalt 586 kr per barn som är yngre än 15 år och maximalt 661 kr om barnet är 15 år 

eller äldre (gäller från 180401). 

Resor 

Socialtjänsten bör ge ekonomiskt bistånd till kostnader för att ett barn ska kunna umgås med sin 

förälder som bor på annan ort, även utanför Sveriges gränser. Socialtjänsten bör beakta domstolens 

beslut, dom eller genom avtal om umgänge. Sökande/medsökande ska lämna kopia på dom eller 

avtal. 

 

Val av resesätt kan variera, grundregeln är att det billigaste resesättet ska tillämpas. Om resan för 

barnet tar oskäligt mycket tid kan ett dyrare resesätt väljas, detta ur ett barnperspektiv. 

Föräldern som inte bor stadigvarande med barnet (umgängesföräldern) har det primära ansvaret för 

umgängesresorna. Föräldern där barnet bor (boföräldern) ska dock dela på kostnaderna tillsammans 

med umgängesföräldern med hänsyn till förälderns ekonomiska förmåga (6 kap. 15 b § första stycket 

FB). Om båda eller någon av föräldrarna saknar förmåga att betala för resekostnaderna är de inte 

skyldiga att göra det. I dessa fall kan det bli aktuellt att Socialtjänsten betalar för resorna. Om 
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boföräldern inte betalar för sin del av resekostnaderna fastän den har ekonomisk möjlighet till det 

kan umgängesföräldern begära att frågan prövas av domstol.  

 

I bedömning bör skäligheten i kostnaden för umgängesresor utgå ifrån vad en låginkomsttagare på 

orten normalt skulle ha råd att beskosta. 

Mat och logi 

Om den sökande/medsökande ansöker om ekonomiskt bistånd för utlägg gällande mat för eget bruk 

vid umgänge tillgodoses det av riksnormen. 

 

Om kostnader för logi uppstår för att umgänget ska kunna gemföras bör Socialtjänsten bevilja det. 

Val av logi är precis som med resor att det billigaste alternativet skall väljas.  

 

I bedömning bör skäligheten i kostnaden för logi utgå ifrån vad en låginkomsttagare på orten normalt 

skulle ha råd att beskosta. 

Extra bistånd till barn vid högtider 

Barnfamiljer som uppburit försörjningsstöd sammanhängande i tre månader eller mer inklusive 

december månad får höjd riksnorm i samband med ansökan för december. Bistånd beviljas enligt 

följande: 

För barn boende heltid med båda föräldrarna dubblas barnets fritidspost vid beräkning av 

försörjningsstödet. 

 

 För barn boende heltid med ensamstående förälder utan umgänge med andre föräldern 

dubblas barnets fritidspost vid beräkning av försörjningsstödet. 

 För barn boende växelvis läggs en halv fritidspost på för barnet vid beräkning av 

försörjningsstödet. 

 För umgängesbarn och för boendeförälder till barn som har umgänge med den andre 

föräldern läggs en halv fritidspost på för barnet vid beräkning av försörjningsstödet. 

 

Beloppet som beviljas per barn utgår från barnets fritidspost i riksnormen, med undantag för barn 0-
3 år där belopp beviljas med 200 kronor per barn. Från 4 år gäller riksnormens ålderindelning och 
angivna belopp för respektive åldergrupp. 

Hälso- och sjukvård  

Bistånd till sjukvård och medicin utgår vid behov till det faktiska beloppet under förutsättning att den 

sökande/medsökande har rätt till ekonomiskt bistånd. Kostnaderna ska läggas till månadens 

beräkning.  

 

För att kostnaderna ska kunna beviljas är det den sökande/medsökande som ansvarar för att bifoga, 

kvitton på betald sjukvård, medicin eller sjukresa. Landstinget ansvarar för att informera patienter 

om högkostnadsskydd. Ekonomiskt bistånd bör även utgå till kostnader i samband med sjukvård till 
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resor som är nödvändiga för att vården skall kunna genomföras. Den enskilde behöver undersöka 

möjligheterna till rätten till sjukresa, även här finns ett högkostnadsskydd. Landstinget ansvarar för 

att informera sina patienter. 

Sjukvård 

Kostnad för sjukvård beviljas efter uppvisat kvitto eller faktura. Kostnad för sjukvård kan beviljas 

retroaktivt max två månader bakåt i tiden, gäller inte vid nybesök. Socialtjänsten ska inte betala mer 

sjukvård till enskild per år än det som är högkostnadsskyddat. 

 

Att tänka på: 

 Högkostnadskort ska uppvisas innan bifall. 

Mammografi och cellprover 

Mammografi och gynekologiskt cellprov är kostnadsfritt i Västerbotten. 

Sjukresor och övriga nödvändiga resor i samband med vård 

Landstinget ersätter resor till läkarbesök, sjukvårdande behandling, röntgenundersökning, 

provtagning, sjukhusvård, utprovning och anpassning av handikapphjälpmedel. Det kan också utgå till 

tandläkarvård inklusive tandhygienistbehandling. Patienten betalar en egenavgift vid varje tillfälle 

och maximalt till högkostnadsskyddet. Det är egenavgiften som ska beviljas.  

 

Enskild ska uppmanas att skicka räkning till reseservice på landstinget för bevakning och registrering 

för högkostnadsskydd. 

 

Övriga resor som kan vara av vikt att bevilja är då enskild har en regelbunden kontakt med till 

exempel Dubbeldiagnos team, LARO etc. som en del i en rehabilitering som syftar till att enskild ska 

kunna bli arbetsför och med det självförsörjande.  Bistånd kan beviljas till busskort som ska täcka 

behovet av resor, det vill säga inte ett månadskort utan ett busskort med till exempel 10 resor (vilket 

är fem tur och retur) för att kunna delta i rehabilitering. Därefter ska vårdpersonal styrka att enskild 

kommit på de möten resorna avsett innan ytterligare resor beviljas. 

 

Att tänka på: 

 Den enskilde måste tala med vårdgivaren om det är möjligt erhålla sjukresa. Då beviljas 
kostnaden för egenavgiften fram till högkostnadskort uppnåtts. 

Sjukhusvård 

Bistånd till kostnad för inneliggande vård kan utgå under förutsättning att den enskilde har rätt till 

ekonomiskt bistånd. 

 

Enskild kan beviljas kostnaden för inneliggande vård. I vårdavgiften från landstinget ingår bland annat 

mat och den enskilde har således inte haft den kostnaden i hemmet. Det innebär att 
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försörjningsstödsnormen reduceras motsvarande antal dagar för innerliggande vård, se exempel 

nedan:  

 

Beräkningsexempel:  

 Vid beräkning läggs kostnaden på inneliggande vård för sex dygn med vid beräkning. I den 
kostnaden finns mat med så den kostnaden reduceras på riksnormen för sex dagar med 
motsvarande belopp enligt norm för behovsposten livsmedel. 

Medicin och hjälpmedel 

Medicin inom högkostnadsskyddet är kostnadsfri för barn under 18 år. 

 

Kostnad för mediciner inom högkostnadsskyddet beviljas max två månader bakåt i tiden, gäller ej 

nybesök. Det kan ibland vara nödvändigt med en rekvisition om summan överstiger 1% av 

prisbasbeloppet  för att klienten ska kunna lägga ut mellan ansökningsperioderna. Apotek ska då 

styrka med handling, dels om kostnad samt om det ingår i högkostnadsskydd. 

 

Utöver kostnad för mediciner som ingår i högkostnadsskyddet kan det ibland utgå ekonomiskt 

bistånd till hjälpmedel och förbrukningsmaterial som föreskrivits av behörig sjukvårdspersonal. 

Landstinget kan ibland bevilja enskilda hjälpmedel som ska underlätta för enskild. Det ska först 

prövas innan ekonomiskt bistånd utgår. Individuell bedömning sker efter underlag från 

landstingspersonal som visar att just detta hjälpmedel är av vikt och inte kan bekostas av landsting. 

 

Ekonomiskt bistånd kan också utgå till kostnader för att hämta nödvändig medicin, hjälpmedel eller 

förbrukningsvaror. Kostnaden kan vara till exempel färdtjänst eller buss tur och retur. 

 

Att tänka på: 

 Rekvisitioner till apotek, de önskar att vi ska skriva på rekvisitionen att det endast avser 
medicin enligt högkostnadsskydd samt att den avser ett uttag. 

Alternativ medicinsk behandling 

Ekonomiskt bistånd ges inte till kostnader för psykoterapi, alternativ medicinsk behandling eller 

andra sjukvårdande insatser. Däremot kan kostnader för till exempel sjukgymnast eller naprapat 

beviljas, efter remiss från läkare. Det är landstingets ansvar att tillgodose behov av medicinsk 

behandling. Hälso-och sjukvård som beviljas är enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Tandvård 

Tandvården är kostnadsfri för barn och ungdomar till och med 22 års ålder. (2019 höjs åldern till 23 

år). 

 

Om sökande bedöms har ett kortvarigt biståndsbehov och inom rimlig framtid själv kan klara 

tandvårdskostnaden bör endast det akuta tandvårdsbehovet täckas av bistånd och den sökande får 

klara resten när han/hon kan klara tandvårdskostnaden med egna medel 
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Bistånd till tandvård kan utgå under förutsättning att den enskilde har rätt till ekonomiskt bistånd.  

Innan behandlingen påbörjas ska skriftligt kostnadsförslag, samt röntgenbilder inhämtas från 

tandläkare. Kostnadsförslaget med röntgenbilder skickas till anlitad förtroendetandläkare, se bilaga. 

 

Vid bifallsbeslut skall det framgå för vilken period biståndet gäller, max 6 månader. I beslutet ska det 

även framgå vilket kostnadsförslag som beslutet grundar sig på. Av beslutet ska det även framgå att 

bistånd endast beviljas under förutsättning att enskild saknar egna inkomster samt är bosatt i 

kommunen samt fortsättningsvis är berättigad ekonomiskt bistånd.  

 

Viktigt att informera enskild om att invänta Socialtjänstens beslut innan planerad tandvård påbörjas. 

Om enskild väljer att påbörja innan beslut meddelats kan den kostnaden bedömas redan vara 

tillgodosedd och enskild får själv ansvara för den. 

 

Basundersökning kan beviljas enskild som varit aktuella under mer än tre månader och inte kan 

bedömas bli självförsörjande inom överskådlig tid. Basundersökning beviljas vartannat år. 

Basundersökning beviljas inte den som bedöms tillfälligt vara aktuell på socialtjänsten max tre 

månader. 

 

Till tandvård, utöver akut tandvård, utgår bistånd till nödvändig tandvård under förutsättning att 

biståndsbehovet bedöms långvarigt och att tandvården är en del av den enskildes rehabilitering. 

Tandvården skall vara nödvändig för att förbättra den sökandes välbefinnande och/eller attraktion på 

arbetsmarknaden. 

Särskilt tandvårdsstöd ”grönt kort” 

Det finns ett särskilt tandvårdsstöd som kan utgå till den som har ett bestående behov av 

omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar. Mer information finns på 1177. Den som 

är berättigad betalar endast en patientavgift för den tandvård som ingår i stödet. Särskilt 

tandvårdsstöd får den som har ett tandvårdsintyg ”grönt kort”, eller tillhör någon av de fjorton 

patientgrupper som får tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Det landstinget som bedömer 

rätten till tandvårdsintyg. Där av informeras klienten att på egen hand söka det bidrag den kan ha 

rätt till.  

 

Att tänka på: 

 Tidsbegränsa tandvårdsbeslut att gälla under en sex månaders period, var tydliga i beslut att 

vid eventuella merkostnader än det godkända kostnadsförslaget ska det lämnas in ett nytt, 

samt vilken tandläkare och ort beslutet avser. 

 Har den enskilde möjligheten till så kallat ekonomiskt stöd via landstinget.  Det ska 

undersökas först av den enskilde. Innebär en betydligt lägre kostnad per besök, samt att det 

finns högkostnadsskydd. 

 Vid egna inkomster kan en del av tandvården bekostas av den enskilde. 
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 Aktuell förtroendetandläkare 180817 önskar att det postas per brev till adress. Eva Sörensson 

Vörterviksvägen 10, 90582 Umeå. 

 Har den enskilde en pågående införsel hos Kronofogden får den enskilde först undersöka att 

den hävs under pågående tandvård. 

Glasögon 

Barn och unga upp till 20 år får bidrag till glasögon eller kontaktlinser. Barn som är åtta år eller äldre 

kan gå på synundersökning hos en legitimerad optiker. Om barnet behöver glasögon kan optikern 

hjälpa till att ansöka om glasögonbidrag. Yngre barn behöver remiss till ögonläkare som bedömer 

behovet. Glasögonbidraget är högst 800 kronor per år.   

 

Bistånd till glasögon kan utgå under förutsättning att den enskilde har rätt till ekonomiskt bistånd 

och behovet är styrkt av optiker. Viktigt att informera enskild om att invänta beslut innan beställning 

av glasögon görs, i annat fall kan behovet redan bedömas vara tillgodosett och den enskilde ansvarar 

för kostnaden. 

 

Glasögon beviljas enskild som varit aktuell under mer än tre månader och inte kan bedömas bli 

självförsörjande inom överskådlig tid. Glasögon beviljas inte den som bedöms tillfälligt vara aktuell på 

socialtjänsten mindre än tre månader. Enskild bedöms då kunna tillgodose behovet själv inom 

överskådlig tid. Bistånd till glasögon kan beviljas om behovet är styrkt med recept utfärdat av 

ögonläkare eller optiker.  Särskilt behov av specialglas, färgning eller annat skall framgå av receptet. 

Bistånd kan beviljas med faktisk kostnad för glasen samt synundersökning. Bistånd till glasögonbågar 

beviljas utifrån aktuellt ramavtal med optiker. Enskild kan själv fritt välja optiker, enskild kan också 

välja annan båge. Viktigt är att lämna information till enskild om att den merkostnad som kan uppstå 

vid val av optiker där ramavtal inte finns får den enskilde själv bekosta. 

 

Bistånd till kontaktlinser beviljas endast om särskilda skäl föreligger och som är styrkt av 

optiker/läkare av medicinska skäl. Kostnaderna ska vara skäliga. 
 

Att tänka på: 

 Till optiker enligt ramavtalet, skriv ut en rekvisition och skriv enligt avtal.  

 Vid val av annan optiker behöver enskild visa kostnadsförslag från optiker och priser får 

jämföras utifrån det ramavtal vi har. 

 Överstigande belopp ska lämnas avslag på. Motivering att behovet hade kunnat tillgodoses 

med lägre belopp. 

Avgifter för kommunal service, ansöknings- och förmedlingsavgifter 

Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till kostnader för till exempel:  

 

 Barnomsorg i väntan på nedsättning av avgiften. 

 Omsorg om personer med funktionsnedsättning i väntan på nedsättning av avgiften. 

 Äldreomsorg i väntan på nedsättning av avgiften. 
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 Rättshjälpsavgift. 

 Identitetshandling för den som saknar sådan. 

 Bostadsförmedling för den som saknar bostad eller behöver byta bostad. 

 

Att tänka på: 

 Om biståndet bedöms långvarigt, uppmana den enskilde att söka avgiftsfrihet. 

Träningskort 

Träningskort beviljas normalt inte, det bedöms ingå inom posten för fritid och lek. Vid medicinska 

behov ska det tillgodoses via landsting, till exempel sjukgymnastik. 

 

Fysisk aktivitet på recept- beviljas den kostnaden om det ingår i högkostnadsskyddet. I annat fall 

ingår den under posten fritid/lek 

Mobil 

Bistånd till inköp av mobiltelefon beviljas med max 400 kr. 

9. Bestämmelser för särskilda grupper 

Utländska medborgare 

Det finns olika grupper av utländska medborgare vilka presenteras nedan:  

 

 EU-medborgare (med och utan uppehållsrätt) 

 Personer utan uppehållstillstånd 

 Personer med uppehållstillstånd 

 Nordiska medborgare 

EU medborgare 
För EU-medborgare gäller det s.k. rörlighetsdirektivet som reglerar unionsmedborgarnas rätt till fri 

rörlighet inom EU. Reglerna om uppehållsrätt omfattar även medborgare från EES-länderna Island, 

Liechtenstein, Norge och Schweiz. Dessa medborgare omfattas av bestämmelsen i 2 kap. 5 § 

utlänningslagen, UtlL. Den innebär att uppehållstillstånd inte krävs av utländska medborgare för 

vistelse i Sverige under de tre första månaderna. 

 

EU-medborgare har rätt att resa in i Sverige utan visum eller uppehållstillstånd och vistas här i tre 

månader. Efter tre månader måste de uppfylla vissa villkor för att ha uppehållsrätt och därmed få 

stanna. En EU-medborgare kan återgå till sin rätt att vistas här tillfälligt i tre månader genom att 

lämna landet och sen återkomma. 
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Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd under de tre första månaderna bedöms deras ansökan på 

samma sätt som personer som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Kommunen har det yttersta 

ansvaret vilket innebär att bistånd för att undanröja akut nöd kan beviljas. Det bör alltid göras en 

individuell bedömning. Akut bistånd kan t.ex. omfatta bistånd till matpengar, biljett hem och 

eventuellt logi. Observera särskilt om det finns barn i familjen då en barnkonsekvensanalys alltid ska 

göras. Hänsyn måste även tas till hur länge familjen vistats i Sverige. 

Uppehållsrätt 
Med uppehållsrätt avses en rätt för EU/ EES-medborgare och deras familjemedlemmar att under 

vissa förutsättningar vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd. Uppehållsrätten 

finns så länge villkoren är uppfyllda. Villkoren för uppehållsrätt varierar beroende på om personen är 

ekonomiskt aktiv, ekonomiskt icke-aktiv eller är en familjemedlem till en EU/EES-medborgare. En EU/ 

EES medborgare som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år får permanent 

uppehållsrätt och kan ansöka om intyg från Migrationsverket om permanent uppehållsrätt. 

Bedöma uppehållsrätt 
Det är Socialtjänsten som måste bedöma om en sökande har uppehållsrätt i Sverige eller inte. Denna 

bedömning måste göras av respektive socialsekreterare vid tidpunkten för ansökan om ekonomiskt 

bistånd. 

 

En EES-medborgare har uppehållsrätt om den enskilde 

 

 Är arbetstagare eller egen företagare i Sverige 

 Har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning, 

 Är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en 

försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning 

samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, 

eller har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en 

heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemed-lemmarna som gäller i Sverige. 

 

I EU-rätten har arbetstagarbegreppet fått en bred tolkning. Varje person som utför ett faktiskt och 

verkligt arbete ska betraktas som arbetstagare, om inte arbetet som utförs har så begränsad 

omfattning att det framstår som ett marginellt komplement. EU-domstolen har angett att en 

helhetsbedömning ska göras utifrån alla omständigheter som avser arten av arbete och 

arbetsförhållandena. I denna bedömning är tre kriterier avgörande och måste uppfyllas för att någon 

ska anses vara arbetstagare: 

 

 Arbete ska utföras åt någon annan. 

 Personen ska vara under dennes arbetsledning. 

 Arbetet ska ske mot ersättning. 
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Med arbetssökande EU-medborgare menas en person som beger sig till ett annat EU-land och aktivt 

söker arbete. Arbetssökande personer omfattas generellt sett av den grundläggande rätten till fri 

rörlighet och rätten att vistas i Sverige under tre månader utan uppehållsrätt. Så länge de kan styrka 

att de fortfarande söker arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning har de också rätt att 

vistas i Sverige utöver de tre månaderna.  

Se vidare i Socialstyrelsens vägledning Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-

området kapitel Uppehållsrätt för olika kategorier av EU/EES-medborgare 

 

 EU/ EES- medborgare med uppehållsrätt EU/ EES- medborgare med uppehållsrätt har samma 

rättigheter som svenska medborgare. Handläggningen ska då ske på samma sätt som för 

svenska medborgare. För familjemedlemmar gäller huvudprincipen att deras uppehållsrätt är 

beroende av anknytningen till en EU/ EES-medborgare med uppehållsrätt, så länge de inte 

själva har fått uppehållsrätt. En familjemedlem som har uppehållsrätt har rätt till 

likabehandling av socialtjänsten på samma sätt som svenska medborgare. 

 

Se vidare om EU-medborgare och uppehållsrätt i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - 

Handbok för socialtjänsten, kapitel Ansvarig kommun och gränsen för kommunens ansvar och i 

Socialstyrelsens vägledning Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området. 

 

 EU/ EES-medborgare utan uppehållsrätt: EU/ EES-medborgare utan uppehållsrätt har inte 

rätt till ekonomiskt bistånd förutom vid akuta situationer. En individuell bedömning ska alltid 

göras. Ett avslagsbeslut på grund av att en person inte bedöms ha uppehållsrätt ska innehålla 

en motivering till varför uppehållsrätt inte kan anses föreligga. Vid dessa situationer bör 

särskilt beaktas om det finns barn i familjen på samma sätt som personer som vistas i Sverige 

utan tillstånd och barnkonsekvensanalys ska alltid göras vid beslut om ekonomiskt bistånd. 

Personer utan uppehållstillstånd 
Detta avsnitt avser personer som är tredjelandsmedborgare och som inte omfattas av EU-rätten. 

Tillfällig vistelse 
Enligt 2 kap. 5 § utlänningslagen, UtlL, får en utländsk medborgare tillfälligt vistas i Sverige i högst tre 

månader utan uppehållstillstånd. I de flesta fall krävs dock ett visum för inresa till Sverige. Utländska 

medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, till exempel turister, affärsresande och säsongsarbetare 

ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets ambassad eller konsulat. 

Vid en akut nödsituation har kommunen det yttersta ansvaret och en individuell bedömning ska alltid 

göras. Akut bistånd kan t.ex. omfatta bistånd till matpengar, biljett hem och eventuellt logi. Om det 

finns barn i familjen ska deras behov särskilt beaktas och en barnkonsekvensanalys göras. 

Observera att det inte längre finns någon underrättelseskyldighet för socialtjänsten gentemot 

Migrationsverket gällande utländsk medborgare som uppehåller sig i Sverige längre än tre månader 

utan uppehållstillstånd. Om Socialtjänsten behöver ta kontakt med Migrationsverket under sin 

utredning ska samtycke från den enskilde inhämtas. 
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Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel 

Ansvarig kommun och gränsen för kommunens ansvar, avsnitt Vistelsekommunens ansvar. Se även 

vidare i riktlinjerna, kapitel Om innehållet i utredningen, avsnitt Barnperspektiv och 

barnkonsekvensanalyser 

Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige 
Denna grupp benämns ofta som papperslösa. Det avser personer som vistas i landet utan tillstånd. 

Det kan finnas flera orsaker till att personerna saknar tillstånd att vistas i Sverige. Några exempel kan 

vara att personen fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd och fått ett utvisningsbeslut, deras 

uppehållstillstånd har löpt ut och de inte har förnyat sin ansökan eller att de aldrig har sökt 

uppehållstillstånd. Det kan även vara personer på genomresa i Sverige för att söka uppehållstillstånd 

i något annat land. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom slagit fast att personer som fått avslag på ansökan om 

asyl men håller sig undan för att undgå avvisning fortfarande omfattas av personkretsen enligt LMA, 

även om de inte har rätt till bistånd enligt LMA. De personer som omfattas av personkretsen enligt 

LMA har inte rätt till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Kommunen är alltså inte skyldig att ge 

bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, inte heller nödbistånd för att undgå en akut nödsituation eftersom 

sådant bistånd förutsätter att man har rätt till försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL. Det finns dock en 

möjlighet för kommunen att ge bistånd till dessa personer med stöd av 4 kap. 2 § SoL. 

Papperslösa har sedan den 1 juli 2013 genom lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa 

utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd rätt till hälso- och sjukvård som inte kan 

vänta. Det innebär att papperslösa ges samma rätt till hälso- och sjukvård som asylsökande. Barn 

som lever som papperslösa har rätt till fullständig hälso- och sjukvård och regelbunden tandvård på 

samma sätt som bofasta barn. Dessa barn har även rätt till skolgång genom skollagen (2010:108). 

Även om personer som omfattas av personkretsen enligt LMA inte har rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § 

SoL har socialtjänsten enligt 2 kap 1 § SoL det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen. Det 

yttersta ansvaret innebär till exempel att ge stöd och hjälp i akuta situationer. Samma 

utredningsförfarande gäller som för andra sökande. En utredning av den enskildes situation ska vara 

utgångspunkten i prövningen av rätten till bistånd och en individuell bedömning ska alltid göras. 

Ekonomiskt bistånd kan till exempel beviljas till matpengar. Biståndet beviljas i så fall enligt 4 kap 2 § 

SoL. Vid bedömningen av akuta situationer se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - 

Handbok för socialtjänsten, kapitel Ansvarig kommun och gränsen för kommunens ansvar, avsnitt  

Vistelsekommunens ansvar. 

 

Barnfamiljer - Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn, i synnerhet barn som tillhör utsatta 

grupper. Om det finns barn i hushållet ska detta särskilt beaktas, en barnkonsekvensanalys göras och 

utifrån socialtjänstlagens samlade verktyg ska staden initiera de insatser som är bäst för barnets 

långsiktiga behov. Barn ska, i de fall det bedöms lämpligt utifrån barnkonsekvensanalysen, kunna 

beviljas bistånd till en skälig levnadsnivå. Utifrån principen om barnets bästa kan det innebära att 

barn beviljas bistånd medan deras föräldrar enbart kan beviljas nödhjälp. Bistånd till barnen kan 

beviljas med upp till riksnorm. Med hänsyn till barnets bästa kan även bistånd beviljas till en rimlig 
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hyreskostnad som utgår från barnets behov. Precis som för vuxna beviljas bistånd i dessa fall enligt 4 

kap 2 § SoL. 

 

Eftersom biståndet i denna del också kommer beröra vårdnadshavaren ska socialtjänsten ställa krav 

på aktivitet syftande till att behovet av ekonomiskt bistånd kan upphöra. Eftersom barnets föräldrar 

normalt inte omfattas av flera offentliga stödinsatser och den reguljära arbetsmarknaden blir det 

viktigt att socialtjänsten upprättar en plan som innefattar krav på vilka åtgärder som ska uppfyllas för 

att bistånd ska kunna utgå. Därtill ska i övrigt samma krav på dokumentation av socialtjänstens 

kontakter och insatser, samt uppföljning av dessa, som gäller för samtliga sökande även gälla denna 

grupp. 

 

Om familjen beviljas ekonomiskt bistånd är det viktigt att täta uppföljningar görs och att man arbetar 

för en långsiktig lösning på situationen. Utifrån vikten av täta uppföljningar är det lämpligt att bevilja 

bistånd för kortare perioder i taget. Att arbeta för barnets bästa i ett långsiktigt perspektiv kan 

handla om att man behöver motivera familjen att ta kontakt med Migrationsverket, eftersom det i 

vissa fall kan vara möjligt för familjen att ansöka om asyl på nytt och därmed få rätt till LMA. I andra 

fall behöver familjen lösa situationen på annat sätt. Motivationsarbetet kan även handla om att 

motivera till kontakt med organisationer inom civilsamhället samt vid behov kontakt med hälso- och 

sjukvården 

Asylsökande som ansöker om ekonomiskt bistånd 
Den som söker asyl i Sverige får oftast ekonomisk ersättning från Migrationsverket, enligt lagen om 

mottagande av asylsökande med flera (LMA). Migrationsverket ansvarar för försörjning och boende 

för personer som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. I vissa fall ska socialtjänsten betala ut 

LMA-ersättning. Från 1 juni 2016 finns ändringar i lagen som innebär att den asylsökande inte har 

rätt till bistånd enligt LMA när han eller hon har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har 

börjat gälla eller när tidsfristen för frivilligt återvändande har gått ut. Ändringen gäller dock inte 

vuxna som bor tillsammans med sina barn under 18 år. De har fortfarande rätt till bistånd enligt LMA 

till dess att de lämnar Sverige. 

 

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel 

Ansvarig kommun och gränsen för kommunens ansvar, avsnitt Kommunens ansvar för asylsökande. 

 

Tillståndssökande enligt nya gymnasielagen 

De nya bestämmelserna i gymnasielagen innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett 

beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa 

övriga krav. 

 

En person vars beslut om utvisning har vunnit laga kraft (inte längre går att överklaga) kan - under 

tiden som han eller hon söker uppehållstillstånd för gymnasiestudier - ha rätt till dagersättning och 
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särskilt bidrag enligt LMA, under förutsättning att verkställigheten av beslutet om utvisning har 

inhiberats. 

I dessa fall prövas och administreras biståndet av socialnämnden i den kommun där den sökande 

vistas. Den sökande har däremot inte rätt till bistånd i form av logi, varken enligt LMA eller med stöd 

av SoL. 

1. Tillståndssökande ansöker om dagsersättning på specifik ansökningsblankett och får skriva 

under en samtyckesblankett. Handlingar som behöver bifogas är beslut om inhibition, 

studieintyg, närvarorapport från studierna, beslut från Migrationsverket om dagsersättning, 

ett medgivande om att arbeta utan arbetstillstånd om sådant finns, kopia av LMA-kortet 

samt ev. handlingar som styrker inkomst. 

2. Vistas personen i kommunen? Om ja, inled utredning enligt 17 § LMA. Om nej, avvisa 

ansökan. 

3. Utred om personen omfattas av personkretsen i 1 § 3 punkt LMA, dvs. är tillståndssökande 

enligt nya gymnasielagen och har rätt att visats i landet medan ansökan prövas. Verifiera 

uppgifterna med Migrationsverket, mottagningsenheten Skellefteå. 

4. Dagsersättning beviljas med 71 kr/dag om den tillståndssökande bor ensam eller 61 kr/dag 

för sammanboende. Biståndet utbetalas på ett förladdat kort som ekonomikontoret 

administrerar. Beviljat bistånd enligt LMA återsöks hos Migrationsverket. 

5. Inför varje ny ansökan, ta kontakt med Migrationsverket för att undersöka om den 

tillståndssökande fått avslag eller uppehållstillstånd. Vid avslag upphör rätten till bistånd en 

vecka efter fattat beslut. Vid uppehållstillstånd omfattas personen av socialtjänstlagen och 

kan ansöka om bistånd enligt SoL.  

 

Personer med uppehållstillstånd 
Utländska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige och som vistas här har samma 

rätt till bistånd som svenska medborgare. Utländska medborgare som söker ekonomiskt bistånd ska 

alltid kunna uppvisa gällande beslut om uppehålls- och arbetstillstånd. 

20 juli 2016 infördes lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige vilket innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt 

uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett 

tillstånd för 13 månader. Lagen är tänkt att gälla i tre år. 

Studerande med uppehållstillstånd ska inte beviljas bistånd annat än i undantagsfall, i en akut 

nödsituation. Uppehållstillståndet har beviljats under förutsättning att försörjningen är tillgodosedd 

under vistelsen i landet. 
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Personer som omfattas av etableringslagen och som ansöker om ekonomiskt 
bistånd 
Arbetsförmedlingen ansvarar för samordning av insatser för nyanlända flyktingar enligt lagen 

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. En person har rätt till en 

etableringsperiod på två år, som ska genomföras inom tre år från det att uppehållstillståndet 

beviljades. Under etableringsperioden kan individen ansöka om etableringsersättning hos 

Arbetsförmedlingen. Etableringsersättningen administreras av Försäkringskassan 

Målgrupp - Lagen om etableringsinsatser vänder sig till nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) som har 

fått uppehållstillstånd (UT) som flyktingar eller av flyktingliknande skäl samt kvotflyktingar. Även 

nyanlända i åldern 18-19 år, som saknar föräldrar i Sverige, omfattas av den nya lagen liksom vissa 

anhöriga till nyanlända flyktingar. Individen ska påbörja etableringen senast ett år från första 

folkbokföring i Sverige. Personer med nedsatt prestationsförmåga kan ingå i etableringen till 25, 50 

eller 75 %. 

Personer intagna på kriminal/frivård 

För personer inskrivna inom Kriminalvården svarar Kriminalvårdsverket för alla kostnader under 

verkställigheten. För hyra och andra kostnader förknippade med eventuell bostad gäller i vissa fall 

särskilda regler, se nedan. Sökandes möjlighet till inkomst från arbete inom kriminalvårdsanstalten 

ska utredas innan ekonomiskt bistånd beviljas. Personer som är häktade, inklusive de som genomgår 

rättspsykiatrisk undersökning, får häktesbidrag från Kriminalvården. 

 

I samband med avslutning av kriminalvård ligger ansvaret för bistånd på folkbokföringskommunen 

under en övergångsperiod, ca 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. De som är 

dömda till rättspsykiatrisk vård har kvar rätten till sjukpenning, bostadsbidrag, etc. 

Hyreskostnader 
Personer som är häktade har rätt till ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten till hyra om behovet inte 

kan tillgodoses på annat sätt. Personer som är dömda till kriminalvård har i vissa fall rätt till bistånd 

till hyra under verkställigheten. Vägledande vid prövning ska vara den sökandes hyresförhållanden, 

straffets längd, egen förmåga att betala hela eller del av hyran samt rehabiliteringsaspekten. Vid 

vårdtid på högst 6 månader (i vissa fall mer än 6 månader, individuell prövning) kan ekonomiskt 

bistånd till hyra beviljas om det är olämpligt eller omöjligt att hyra ut lägenheten i andra hand. I de 

fall den sökande hyr andrahandslägenhet eller inneboenderum kan bistånd beviljas om hyresrätten 

kvarstår efter frigivning. En sedvanlig ekonomisk prövning görs (se avsnittet ”Bostadskostnad” ). Om 

hyresavtal sägs upp kan det bli aktuellt med bistånd till förvaring av bohaget (se avsnittet 

”Magasineringskostnad”). 
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Intensivövervakning med elektronisk kontroll – s.k. fotboja 
Det finns två kategorier av intensivövervakning med fotboja och rätten till ekonomiskt bistånd från 

Socialtjänsten skiljer sig åt mellan dessa. Fotboja förekommer dels som påföljd vid korta straff och 

dels som ett led i frigivningsförberedelser. 

 

Personer som dömts till sammanlagt högst sex månaders fängelse kan ansöka om 

intensivövervakning som ett alternativ till fängelse. Den dömde jämställs med frivårdsklient och har 

exempelvis rätt till eventuell pension eller sjukpenning, dock inte ersättning från A-kassa. Om 

behovet inte kan tillgodoses på annat sätt har personen rätt till ekonomiskt bistånd från kommunen 

till sin försörjning under verkställigheten med fotboja. Om verkställigheten med fotboja upphävs och 

övergår till anstaltsvård gäller istället reglerna för inskrivna inom kriminalvården. Ekonomiskt bistånd 

till eventuella merkostnader för intensivövervakningen, såsom avgifter, telefoninstallationer, eller 

resor till och från aktiviteter beviljas inte då dessa bekostas av kriminalvårdsmyndigheten 

 

Personer som avtjänar fängelsestraff i lägst ett år kan som ett led i frigivningsförberedelserna ansöka 

om verkställighet utanför anstalt med intensivövervakning med i slutet av verkställigheten. Dessa 

personer är då inskrivna i anstalt och har inte rätt till ekonomiskt bistånd för sin försörjning, reglerna 

för inskrivna inom kriminalvården gäller. 

Kontraktsvård 
Kontraktsvård är ett alternativ till fängelse som innebär att den dömde får genomgå behandling där 

kriminalvården och socialtjänsten upprättar en gemensam behandlingsplan. Kriminalvården har 

kostnadsansvaret för behandlingen fram till tänkt dag för villkorlig frigivning vilket inträffar efter 2/3 

av det alternativa fängelsestraffet. Vid behandling på institution står kriminalvården för alla 

kostnader till vårdgivaren i samband med placeringen. I dessa fall ska försörjningsstöd inte beviljas. 

Om behandlingen sker i öppenvård bekostar kriminalvården enbart den behandling och kontroll som 

följer av behandlingsplanen. Klientens behov av försörjningsstöd ska då prövas av socialtjänsten. 

Kontraktsvård är en påföljd och om klienten avbryter eller missköter den uppgjorda 

behandlingsplanen gäller i stället reglerna för inskrivna inom kriminalvården. 

Frivård 
Om person deltar i ett program inom frivården så kan ekonomiskt bistånd till bussresa-/or beviljas 

om den enskilde är berättigad ekonomiskt bistånd. 

Kriminalvårdens ansvar vid akut tandvård 
Alla intagna har rätt till akut tandvård från Kriminalvården, men för att få rätt till grundläggande 

tandvård – sanering – krävs att man verkställer 3 år eller mer i fängelse. Detta gäller för alla utom för 

den person som verkställer fängelsestraff i form av ”fotboja”, han/hon ersätts inte för tandvård av 

kriminalvården. 
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Personer som tillfälligt vistas utomlands eller på annan ort 

Huvudprincipen är att bistånd inte beviljas vid utlandsvistelse. Socialtjänstens vistelsebegrepp ska 

däremot inte tolkas så att den som får ekonomiskt bistånd har reseförbud. En kortvarig resa som 

varken påverkar försörjningen eller försämrar möjligheterna till framtida försörjning i Sverige 

försämrar inte rätten till bistånd så länge personen uppfyller de krav som ställts för rätt till det. 

Vid misstanke om att den sökande vistas utomlands eller har vistats utomlands under den period 

som han eller hon uppburit ekonomiskt bistånd och vistelsen påverkat personens rätt att erhålla 

ekonomiskt bistånd så ska den enskildes egen beskrivning begäras. Det kan ske vid ett möte eller 

skriftligen. Den enskildes beskrivning kan jämföras och kontrolleras genom: 

 

 Extra närvarokontroll på skola, Arbetsförmedling eller annan aktivitet.  

 Kopia på pass, ibland har den enskilde dubbelt medborgarskap och därmed två pass. 

 Specificerat kontoutdrag där eventuellt biljettköp, utlandsuttag eller utlandsköp kan framgå.  

 Sökande kan lämna in specifikation från mobilräkning, personliga kvitton eller annat som 

visar att den vistats i Sverige.  

 Sökande kan lämna uppgift om barns närvaro på skola eller förskola. 

 

Om personen lånat eller fått pengar för att finansiera resan kan det vara en inkomst som hade 

kunnat användas till den dagliga försörjningen och som kan påverka rätten till bistånd. 

Det kan undantagsvis finnas rätt till försörjningsstöd under tillfällig vistelse utomlands om det 

exempelvis är nödvändigt i samband med sjukdom eller begravning. Med tillfällig vistelse menas en 

kortare resa på en eller ett par veckor. Planering för resan ska ske i samråd med Socialtjänsten innan 

avfärd. En bedömning görs i varje enskilt fall. Vid bedömningen ska beaktas resans påverkan för den 

enskilde att bli självförsörjande och hur det påverkar fortsatt behov av bistånd. Kravet att följa sin 

planering och stå till arbetsmarknadens förfogande gäller fortsatt och begränsar den enskildes 

möjlighet att resa. 

Företagare 

Ekonomiskt bistånd beviljas inte till den som är egenföretagare. Aktiebolag representerar en 

realiserbar tillgång liksom vissa handelsbolag och enskilda firmor. En del enskilda firmor 

representerar ingen tillgång och bedriver i princip ingen verksamhet. I dessa fall ska den sökande 

avregistrera firman hos bolagsverket och  patent - och registreringsverket alternativt skatteverket, 

återkalla F-skattsedel, skriva in sig på Arbetsförmedlingen och ställa sig till arbetsmarknadens 

förfogande för att bli berättigad till ekonomiskt bistånd.  

 

I enlighet med arbetslöshetskassans och arbetsförmedlingens riktlinjer räknas inte en egenföretagare 

stå till arbetsmarknadens förfogande så länge intyg inte lämnats in på att den personliga 

verksamheten i rörelsen har upphört. Marknaden avgör om en affärsidé är bärkraftig eller inte. 

Finansieringen för att starta ett eget företag sköts av banker, arbetsförmedling etc. Dessa instanser i 

samhället har till uppgift att bedöma utvecklingsmöjligheterna, inte Socialtjänsten 
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Socialtjänsten får inte vida åtgärder som skapar illojal konkurrens. Det bryter också mot 

kommunallagen där det tydligt framgår att kommunen inte kan gynna enskilda företag. En 

egenföretagare skall skapa trygghet för sig och sin familj vid sjukdom och arbetslöshet genom att 

försäkra sig hos försäkringskassan och Småföretagarnas arbetslöshetskassa. Det är inte 

Socialtjänstens uppgift att garantera bibehållen levnadsstandard. 

 

Försörjningsstöd kan utgå om firman är registrerad som vilande och F -skattesedel likaså alternativt 

uppvisande av kopia på månatlig debitering av preliminär skatt till skatteverket, vilket ska visa 0-

ingen verksamhet. 

Fria yrken 

Sökande med fria yrken såsom exempelvis konstnärer, författare, artister och frilandsarbetare har 

ofta F-skattsedel eftersom detta är ett krav från deras uppdragsgivare.  Undantag från regeln om 

vilande eller återlämnad F-skattesedel. Deras ansökan om försörjningsstöd eller annat ekonomiskt 

bistånd ska prövas på samma sätt som för andra hel- eller deltidsarbetslösa och samma krav på 

motprestation ska ställas. Skäligt rådrum lämnas maximalt tre månader på att det fria yrket är 

bärande och lönsamt. 

Personer som tillfälligt vistas i kommunen 

Om det står klart att personen har en annan kommun som bosättningskommun begränsas 

vistelsekommunen ansvarar till att förhindra en nödsituation. Biståndet kan t.ex. vara en 

biljett till hemkommunen eller hemort inom Norden. Bistånd kan även beviljas till 

matpengar. Om hemresan kan påbörjas först nästa dag kan även nattlogi beviljas efter 

särskild prövning. Om det finns barn i familjen ska deras behov särskilt beaktas och en 

barnkonsekvensanalys göras. Utredning av matpengar, hemresa eller annat som bedöms 

nödvändigt sker via ordinär handläggningsprocess. 

 

Om det finns oklarheter i vilken annan kommun som är ansvarig så begränsas inte 

vistelsekommunens ansvar till enbart akuta situationer. Det viktigaste som framkommer 

lagtext och förarbeten är att det inte får uppstå en situation där enskilda fastnar mellan två 

kommuner som inte vill ta ansvar.  

 

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, 

kapitel Ansvarig kommun och gränsens för kommunens ansvar, avsnitt Vistelsekommunens 

ansvar. Se även vidare i riktlinjerna, avsnitt Barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser 

Underåriga som bildat familj 

Förälder har kvar sitt försörjningsansvar för underårigt barn även om den underårige själv blir 

förälder. Föräldrarna har däremot inget försörjningsansvar för sitt barnbarn. Vid giftermål övertar 

partnern försörjningsplikten för underårig eller gymnasiestuderande upp till 21 år. Om partnern inte 
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kan fullgöra sin försörjningsplikt, primär försörjningsplikt, har den underåriges föräldrar 

försörjningsplikt så kallad sekundär försörjningsplikt. 

Studenter 

Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd inte ska utgå till vuxenstuderande. Försörjning under studier 

skall ske genom stöd från Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller 

annan möjlig instans. Det finns dock vissa undantag som listas nedan. 

Ekonomiskt bistånd kan utgå till vuxenstuderande under följande förutsättningar: 

 

 Akuta nödsituationer under pågående termin, 

 Försörjning via Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt 

annan möjlig instans har prövats och avslagits. Beslut om avslag för ersättning ska bifogas 

ansökan om ekonomiskt bistånd. Tillexempel, grundar sig avslaget på att den enskilde inte 

närvarar vid sina studier påverkar det rätten till ekonomiskt bistånd, 

 Personer som studerar Svenska för invandrare. I sådana fall ska den sökande lämna in 

närvarorapport för varje månad den söker ekonomiskt bistånd. 

 Personer som studerar och har sommaruppehåll. Om den sökande är arbetsför förväntas det 

att den i god tid (januari/februari) innan sommarupphållet söker arbeten för att eventuellt 

undvika behov av ekonomiskt bistånd, den sökande bör kunna uppvisa handlingar som 

styrker detta. Under sommaruppehållet kan socialtjänsten kräva att den sökande deltar i 

praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.  

Personer med äldreförsörjningsstöd eller pension 

Personer som är 65 år och äldre som har låg eller ingen pension och ansöker om försörjningsstöd ska 

hänvisas till Pensionsmyndigheten för att ansöka om äldreförsörjningsstöd istället. Om 

försörjningsstöd beviljas i avvaktan beslut hos Pensionsmyndigheten ska det återsökas av 

kravhandläggaren enligt gällande rutiner.  

Personer med pension eller äldreförsörjningsstöd som ansöker om ekonomiskt bistånd till 

exempelvis tandvård eller glasögon kan beviljas detta efter sedvanlig prövning av deras egna 

möjligheter att betala dessa utgifter. 
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Bilaga: Ansökan om ekonomiskt bistånd 

 

ANSÖKAN OCH NÖDVÄNDIGA HANDLINGAR  
 

För att en ansökan om försörjningsstöd ska kunna behandlas måste ansökningsblanketten vara ifylld 

och undertecknad. Nedanstående uppgifter skall bifogas ansökan. Vid ett första besök skall sökanden 

legitimera sig. Om något saknas eller om ansökan inte är fullständigt ifylld skall kompletteringar 

begäras in av sökanden. Beslut om bistånd skall inte tas förrän allt beslutsunderlag finns 

handläggaren tillhanda. Undantag kan göras vid akut situation.  

 

 Legitimation (vid nybesök) (samt uppehållstillstånd om Du/ni invandrat från utomnordiskt 
land) 

 Intyg om anställning, sjukintyg (vid sjukdom) eller handlingsplan från Arbetsförmedlingen 
(vid arbetslöshet) samt  sökta jobb. 

 Senaste inkomstbeskeden (t ex lönespecifikation, A-kasseersättning, aktivitetsstöd, 
studiemedel, pension, sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och övriga inkomster)  

 Kopia på senaste självdeklarationen (alla sidor) alternativt kontrolluppgift från skatteverket 
om sökanden ej deklarerat 

 Kontosammanställning (hämtas på kontoförande bank) samt kontoutdrag (tre månader 
tillbaka på samtliga konton) 

 Uppgifter på övriga tillgångar (i form av bil, aktier, fonder, obligationer, bankmedel, 
fastighet mm) 

 Hyreskontrakt samt senaste hyresavin som visar aktuell grundhyra 

 Verifikation (på fakturor så som hushållsel, barnomsorg, fackavgift, hemförsäkring, 
barnomsorg, högkostnadskort avseende läkarvård och medicin med högkostnadskvitto) 

 Annat______________________________________________ 
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Bilaga: Utredning- och handlingsplan 

 

Socialnämnden skall enligt 11:1 SoL utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansö-

kan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon 

åtgärd av nämnden. 

 

Utredningen syftar till att kartlägga vilka behov som finns, vilka möjligheter den enskilde har 

att lösgöra egna resurser som han kan bidra med samt vad socialtjänsten eller andra 

samhällsorgan kan erbjuda. För att kunna göra en helhetsbedömning är det viktigt att få den 

sökandes hela situation belyst. 

 

En ekonomisk utredning avseende sökandens biståndsbehov görs vid varje tillfälle som 

ansökan lämnas till socialtjänsten. Vid nybesök skall dock en mer omfattande utredning 

genomföras. Vid långvarigt biståndsbehov skall den mer omfattande utredningen uppdateras 

vid ändrade förhållanden samt minst 1 gång/år. 

 

Exempel på uppgifter  
 

Familjeförhållande 

Beskriv familjebilden och nätverk i övrigt. Vad har man för kontakt med föräldrar syskon 

mm? Finns det umgängesbarn? Hur ser umgänget ut?  

   

Bostad 

Hur ser boendet ut? Hyresrätt, bostadsrätt, villa, övergångskontrakt, andrahandsboende. 

  

Utbildning 

Avslutad/ej avslutad grundskoleutbildning. Gymnasieutbildning - vilken linje? KOMVUX - 

vilka ämnen? Yrkesutbildning - vilken? När avslutades den? 

 

Arbete/sysselsättning  

Vilken typ av arbeten har man haft? Ex vis vikariat, beredskapsarbeten, OSA, 

tillsvidareanställning eller liknande. Ange inom vilka yrkesområden man arbetat, som handel, 

industri, vård mm. Hur länge har anställningarna varat? Orsak till att de upphört? 

Arbetslöshetsperioder och ev arbetsmarknadsåtgärder? Hur aktiv är man att söka jobb? Vad 

har AF för planering? Om man jobbar deltid - finns hinder för heltidsarbete? Är man med i A-

kassa? Handlingsplan AF? BEAS? NAFS? 

 

Ekonomi  
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Hur ser familjens totala ekonomiska situation ut? Skriv inte in siffror här, de finns på ansökan 

och kan variera månad för månad. Ange inkomstens förhållande till gällande riksnorm.  

 Hur påverkar ev skulder ekonomin? Tillgångar - är de realiserbara? Förändringar i familjens 

ekonomi? - orsaker? Hur länge kan nuvarande ekonomiska situation förväntas kvarstå? 

 

Övrigt  

Ev sjukdom? - Kontakt på vårdcentral, FK, psykiatrin? Missbruk, kriminalitet?  

 

Sökandes uppfattning 

Fråga den biståndssökande vad han/hon anser vara orsaken till behovet av socialbidrag. Vad 

tror de skulle behövas för att de ska bli självförsörjande? Hur länge tror de biståndsbehovet 

ska kvarstå? Vad kan han/hon själv göra för att problemet med ekonomin ska lösas? Vilka 

alternativ finns?  

 

Bedömning 

Bedöm rätten till bistånd och/eller om det finns särskilda omständigheter, om förutsättning 

finns, barnperspektivet etc. 

 

Handlingsplan/Arbetsplan 

Handlingsplanen är en överenskommelse mellan socialsekreteraren och biståndstagaren hur 

man ska ta tillvara personens egna resurser så att han/hon kommer till målet I 

handlingsplanen ska tid för uppföljning och utvärdering finnas angiven. Vid det tillfället ska 

anteckning göras om i vilken mån målsättningen uppfyllts. Försök få fram orsaken till att 

målsättningen inte uppnåtts och vilket stöd den sökande behöver för att nå målet. 

 

Målet ska vara realistiskt med tanke på biståndstagarens resurser. Kräv inte allt på en gång 

utan höj kraven i mindre steg så att klienten kan uppleva en viss framgång. Målsättningen 

ska alltså kunna uppfyllas inom en rimlig tid. Den ska också gå att mäta. Undvik därför 

allmänna fraser och vida målformuleringar. Var konkret! Gör upp delmål som t ex klara 

svenskundervisning, arbetsträning, fullfölja behandling etc. 

 

Sammanfattning, checklista för Handlingsplan: 

 Insatsens syfte, vad är målet 

 Åtgärdslista, vad ska klienten göra för att uppnå målet, vad gör socialtjänsten? 

 Samverkan/insatser från andra  

 Klientens uppfattning  

 Klientens samtycke och underskrift  

 Uppföljning/omprövning  

 Koppling till andra arbetsplaner  
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 Barnperspektivet.  

 

BESLUT 

 

Om alla uppgifter finns tillgängliga skall beslut fattas utan onödigt dröjsmål. Om ytterligare 

uppgifter måste inhämtas skall sökanden uppmanas att själv inkomma med de uppgifter som 

behövs. Beslut bör fattas inom 10 arbetsdagar från det att komplett ansökan med begärda 

kompletteringar finns handläggaren tillhanda. Skriftligt beslut skall lämnas på alla 

framställningar. 

 

Vid avslagsbeslut 

Avslagsbeslut ska motiveras.OBS! Ta med alla avslagsgrunder.  Tänk på att inte ge generella 

avslagsmotiveringar, motivera utifrån klientens situation, speciellt när det gäller 

barnperspektivet. 

 

Exempel på motiveringar samt se pärm: 

 

 Att avslå ansökan om försörjningsstöd enl 4 kap. 1 § SoL till kläder då sökande 

beviljas bistånd enligt riksnorm och behovet därmed får anses tillgodosett, 

 Att avslå ansökan om försörjningsstöd enl 4 kap 1 § SoL då sökande har egna 

inkomster som motsvarar/överstiger riksnorm och därmed är tillförsäkrad skälig 

levnadsnivå, 

 Att avslå ansökan om försörjningsstöd enl 4 kap. 1 § SoL till bankskulder då detta inte 

ingår i de kommunala riktlinjerna eller i begreppet försörjning och livsuppehälle i 

övrigt, 

 Att avslå ansökan om försörjningsstöd enl 4 kap 1 § SoL då den sökande ej inkommit 

med begärda handlingar och utredning ej kunnat fullföljas, 

 Att avslå ansökan om försörjningsstöd enl 4 kap. 1 § SoL till enligt riksnorm då 

sökande ej är aktivt arbetssökande. 

 

Beslut med besvärshänvisning skickas till sökanden. Överklagan skall ske inom 3 veckor efter 

det att mottagaren erhållit beslutet.  
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Bilaga: Hantering av inkommen överklagan  

 

FVL 22 § - 30 § reglerar överklagan av beslut. 

 

Rätt att anföra förvaltningsbesvär har den som beslutet angår, om det gått 

honom emot och beslutet kan överklagas (FL § 22). 

 

Enligt 16 kap. 3 § SoL får Socialnämndens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, 

om nämnden har meddelat beslut i fråga om bistånd enligt 4 kap. 1 §, -vägran eller 

nedsättning av fortsatt försörjningsstöd. 

 

 Registrera utan dröjsmål in överklagan. 

 Avvisa överklagan om den inkommit för sent  

 Om beslutet skickats i vanligt brev måste socialnämnden acceptera att den enskilde 
säger sig ha fått beslutet vid den tidpunkt han uppger (FL 24 §). 

- Överklagan ska vara skriftlig 

- Ska inkomma till beslutande myndighet (socialnämnden) inom 3 veckor från den dag 

klagande fick del av beslutet. 

- Socialnämnden prövar om överklagan har inkommit i rätt tid. 

-   Socialsekreterare gör bedömning om ärendet ska omprövas och biståndet ska beviljas 

om nya saker framkommer 

-  Om ej omprövning lämna besvär till delegat för beslut om ärendet ska skickas till 

förvaltningsrätten 

-  

Exempel hur skriva om avvisa: 

- Om överklagan avvisas kan beslutet formuleras på följande sätt: 

 Överklagandetiden är tre veckor från den dag Du fick del av beslutet. Du fick del av det 

nu överklagade beslutet ............ och överklagandet kom in till socialnämnden först 

............ Det har alltså inkommit för sent och avvisas därför. 

-           socialnämnden omprövar överklagat beslut och ändrar beslutet som klagande begär  

            eller översänder ärendet till förvaltningsrätten för prövning om det inte finns skäl att 

ändra  

            beslutet.  

  

Handlingar som ska skickas till förvaltningsrätten: 

 

- Överklagan i original. Kopia ligger kvar i akten. 
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- Kopia på ansökan, med alla handlingar som bifogats och beslut 

- Kopia på mottagningsbevis om sådant finns. 

- Yttrande, underskrivet av delegat- IFO-chef och ansvarig handläggare.  

-         Utredningen, beräkningar, beslut samt andra handlingar som kan vara aktuella den 

månaden, till exempel brev, arbetsplanersom skickas 

-        Checklistan som den enskilde skrivit på som visar om kunskap om ekonomiskt bistånd 

 

 I yttrandet kan man yrka att överklagan lämnas utan bifall. Socialnämnden kan eventuellt 

yrka att domstolens beslut inte ska gälla förrän det vunnit laga kraft. 

 

Överklagandet ska skyndsamt skickas till förvaltningsrätten, vad detta innebär specifikt är 

inte fastslaget, däremot har JO uttalat sig i frågan om överklagan i olika sammanhang och 

skriver att skyndsamt bör vara inom 2-3 dagar, inte mer än en vecka. Detta får ses som en 

vägledning. 

Yttrandet kan skickas senare om det p.g.a. arbetsbelastning inte kan bifogas samtidigt.  

 

Om förvaltningsrätten beslutar om bifall skall domen gälla omedelbart och beslutet 

verkställas så fort det är möjligt, eller om nämnden inte är nöjd med domen överklaga den 

och begära inhibition. Inhibition måste begäras snarast. Har inhibitionsansökan inlämnats 

och godkänts behöver beslutet ej verkställas. 

Socialnämnden överklagar 

Socialnämnden får överklaga Förvaltningsrättens dom. Om nämndens beslut inte kan 

avvaktas får ordf/vice ordf fatta beslut om överklagan. Detta beslut anmäls vid nämndens 

nästa sammanträde. 

Handläggaren upprättar besvärsskrivelse, där grunderna för nämndens överklagande anges.  

 

1.1. EXEMPEL PÅ YTTRANDE TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
 

         Förvaltningsrätten i Västerbottens län 

                Box 193 

            901 05  UMEÅ 

 

 

 

 

 

Yttrande över besvär, NN, XXXXXX-8606.  
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Socialnämnden beslutade 2008-xx-xx att ej bevilja rubricerad persons ansökan om 

ekonomiskt bistånd till kostnader för städning av bostad. Hon överklagar även beslut om resor 

till sjukgymnast, medicinkostnad, fackföreningsavgift samt kostnad för hemförsäkring. NN 

överklagar beslutet genom skrivelse som inkommit inom 3 veckor från delgivning.  

 

- 

 

Ansökan om bistånd prövas alltid individuellt och utgår från prövning av den enskildes 

förhållanden och förutsättningar. Prövning sker mot gällande lagstiftning samt den enskildes 

behov. 

 

Socialnämnden yrkar att förvaltningsrätten lämnar besvären utan bifall.  

 

Robertsfors datum 

 

 

NN    NN  

IFO chef    Socialsekreterare 

 

 

Överklagan av förvaltningsrättens dom ang ekonomiskt bistånd för 

Karl Karlsson, 750430-8850 

 

Karl Karlsson överklagade 2002-01-15 socialnämndens beslut att avslå framställan om 

försörjningsstöd med stöd av 4 kap. 5 § socialtjänstlagen 

 

I yttrande till förvaltningsrätten (bilaga 2) yrkade socialnämnden bifall för sitt beslut med 

motivering att Karl Karlsson erbjudits praktikplats på vaktmästeriet på Stadshuset men 

tackat nej med motivering att det inte bidrog till att utveckla hans möjligheter att försörja 

sig. Socialtjänstlagen betonar den egnes ansvar för sin försörjning och att biståndet ska 

utformas så att det stärker hans förmåga att leva ett självständigt liv. Socialnämnden har 

också enligt 4 kap. 4 § SoL rätt att begära att den enskilde deltar i av nämnden anvisad 

praktik. Då Karl Karlsson tackade nej till praktikplatsen ansåg socialnämnden att han själv 

inte kunde anses bidra till sin framtida försörjning. 

 

Förvaltningsrättens dom 2002-02-28 undanröjde dock socialnämndens beslut då man ansåg 

att den av socialnämnden anvisade praktikplatsen inte uppfyllde den enskildes 

förväntningar. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås socialnämnden besluta 
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att överklaga förvaltningsrättens beslut samt yrka att socialnämndens avslagsbeslut står 

fast samt 

 

att begära inhibition av förvaltingsrättens beslut i avvaktan på kammarrättens dom. 

 

 

 

 

Xxxx Xxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på yttrande till nästa rätt 
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Bilaga: Checklista försörjningsstöd  

Checklista gällande ekonomiskt bistånd 

 Ansökan om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd sker månadsvis. Ansökan ska lämnas in 

inför en ny månad tidigast den 15:e  månaden innan. Om din ansökan till exempel gäller 

februari ska ansökan lämnas in mellan 15:e januari och 31:e januari. Försörjningsstöd beviljas 

normalt inte i efterskott. 

 Pengarna som beviljas ansvarar du för att de räcker månaden ut. Önskar du att pengar 

utbetalas vid till exempel två gånger per månad, tala med din socialsekreterare 

 Jag har tagit del av riksnormen och högsta godtagbara boendekostnad för mig/och min 

familj. 

 Socialtjänstens handläggningstid vid fullständig ansökan är 10 arbetsdagar.  

 En ansökan som saknar handlingar ska kompletteras enligt det brev du får. De ska lämnas 

inom sju dagar och när det kommer in är ansökan fullständig. Inte före det. 

 Är Du gift eller sammanboende måste Ni ansöka om försörjningsstöd gemensamt. 

 Egen företagare beviljas normalt inte försörjningsstöd. Sökanden ska i första hand uppfylla 

samma krav som gäller för arbetslösa. Undantag kan göras en månad. 

 Den sökande ska fylla i ansökan fullständigt, uppge alla inkomster och tillgångar samt ange 

vad ansökan avser och för vilken månad. Handlingar som styrker inkomster och utgifter ska 

bifogas ansökan. 

 Ansökan ska undertecknas av den sökande samt eventuell medsökande. Underskriften 

innebär sanningsförsäkran samt godkännande att kontroll görs hos de myndigheter och 

register som anges på ansökningsblanketten. 

 Samtliga insättningar på kontot räknas som inkomst. Enstaka undantag finns, fråga din 

socialsekreterare om du blir osäker. Insättningar via konto, swish med mera räknas. 

 Lämnas ofullständiga eller felaktiga uppgifter kan Du bli återbetalningsskyldig och/eller 

åtalad för bedrägeri. Socialnämnden polisanmäler misstanke om bedrägeri. Har du fått för 

mycket bistånd utbetalt, exempelvis p.g.a. felräkning, är du skyldig att återbetala detta. 

 Förändringar som rör inkomster, boende, samboskap och sysselsättning ska meddelas 

Socialtjänsten under tiden Du uppbär försörjningsstöd.  

 Du ska söka andra bidrag/ersättningar som du kan ha rätt till (ex alfakassa, a-kassa, 

bostadsbidrag, aktivitetsstöd osv). Väljer Du bort att ansöka om andra ersättningar som Du 

kan ha rätt till kan det påverka Din rätt till bistånd.   

 Har Du inkomster överstigande norm räknas överskottet som inkomst följande månad. 

 Vid arbetslöshet ska den sökande vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete, 

yrkesmässigt samt geografiskt brett.  

 Vid sjukdom ska läkarintyg uppvisas som visar hinder, tidsperiod och 

rehabiliteringsplanering. 

 Den som deltar i SFI, praktik eller annan arbetsmarknadsåtgärd ska uppvisa närvarorapport. 

Olovlig frånvaro kan ge avdrag eller avslag på försörjningsstödet. Vid sjukdom mer än fem 

arbetsdagar ska läkarintyg lämnas. 
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 Vid ansökan om medicin samt läkarkostnader ska alltid högkostnadskort uppvisas och ersätts 

efter eget utlägg vid nästkommande månad. Mediciner utanför högkostnadsskydd ersätts 

inte. 

 Vid ansökan om tandvård ska kostnadsförslag uppvisas före behandling påbörjas. Om du 

påbörjat tandvård innan beslut från socialtjänsten får Du stå för den kostnaden själv. 

 Vid ansökan om glasögon, tala med din socialsekreterare innan Du bokar besök hos optiker. 

 All personal inom Socialtjänsten har tystnadsplikt.  

 Om Du är missnöjd med Ditt avslagsbeslut kan Du överklaga. En anvisning om hur Du ska 

göra om Du vill överklaga skickas med beslutet. Fråga din socialsekreterare om du inte förstår 

eller behöver hjälp med att skriva Din överklagan. 

 

Ovanstående information har översatts med hjälp av tolk:___ 

 

Erbjudande om tolk har erbjudits, men avböjts:_____ 

 

Jag har tagit del av ovanstående information den _____ /____ 20 

  

_____________________________  _____________________________

  

Namnteckning Sökanden   Namnteckning Medsökanden 

 

_____________________________  _____________________________

  

Namnförtydligande Sökanden  Namnförtydligande Medsökanden 

 

 

__________________________________________ 

Namnteckning Socialsekreterare 
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Bilaga: Återbetalningsblankett 

Återbetalning enl. 9 kap 2§ SoL av försörjningsstöd och livsföring i övrigt enl. 4kap 1§ SoL och bistånd 

i övrigt enl. 4 kap 2§. 

Handläggare Utskriftsdatum Registerledare 

 

Personuppgifter 

Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

Adress Telefonnummer 

 

Ekonomiskt bistånd har beviljats mig/oss med: 

Belopp Utbet. datum Tidsperiod 

 

 Försörjningsstödet enligt 4 kap 1§ SoL har lämnat i avvaktan på annan förmån nämligen: 

 Försörjningsstödet enligt 4kap 1§ SoL har beviljats mig under arbetskonflikt jag är indragen i 

 Försörjningsstödet har beviljats mig p.g.a förhållanden enl. 9 kap 1§ punkt 3 SoL 

 Biståndet har beviljats enligt 4 kap 2§ SoL med villkor om åtebetalning enligt 9 kap 2§ andra 
stycker SoL 

 

Jag är införstådd med att bidraget får återkrävas av mig så snart jag har ekonomiska möjligheter att 

betala tillbaka beloppet. Om jag inte betalar tillbaka beloppet frivilligt kan Socialtjänsten i 

Robertsfors kommun begära att Förvaltningsrätten ålägger mig att återbetala beloppet. 

 

Jag förklarar mig ha möjlighet att återbetala ovannämnda belopp enligt följande: 

Belopp Återbetalas senast, datum 

Belopp Återbetalas senast, datum 

Belopp Återbetalas senast, datum 

Namnteckning Datum 

Namnteckning Datum 

Denna blankett är upprättad i två ex, varav en till Socialtjänsten och den andra till biståndstagaren. 

Återbetalning ska ske genom att beloppet sätts in på Socialtjänstens BG 763-8034. 

Var vänligt ange namn och personnummer i meddelandefältet så vi vet vem pengarna kommer ifrån. 

Övriga noteringar 

 


