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§ 46 Dnr 2020-00098 754 

 

Riktlinjer avdelning ekonomiskt bistånd 

Beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att anta förvaltningens förslag om revidering av riktlinjer för Ekonomiskt bistånd 
med ändringen om att bistånd för semestervistelse ändras till dagsutflykt och att 
bistånd beviljas med 600 kr per barn.  

Reservationer 

Claudia Crowley Sörensson (M) reserverar sig mot ändringsyrkandet. 

Sammanfattning 

Nämnden individ- och familjeomsorg beslutade 10 december 2018 (NIF § 98) om 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Med anledning av nämndens nuvarande 
ekonomiska förutsättningar har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram möjliga 
revideringar i gällande riktlinjer för att om möjligt sänka kostnaderna för 
försörjningsstöd. I bifogad skrivelse redovisas punkter som helt eller delvis bedöms 
som icke lagstyrda och som därmed är möjliga att förändra eller ta bort.  

Socialtjänstlagen, praxis och barnkonventionen måste tas i beaktande vid beslut.  

Vid nämndens sammanträde 25 maj 2020 (NAL § 37) togs revidering av riktlinjer för 
Ekonomiskt bistånd upp som en punkt i åtgärdsplanen för budget i balans.   

Yrkanden 

 Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag om revidering 
av riktlinjer för Ekonomiskt bistånd. 

Heléne Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringsyrkande om 
att bistånd för semestervistelse ändras till dagsutflykt och att bistånd beviljas med 
600 kr per barn. 

Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till Heléne Anderssons (C) yrkande.    

Beslutsgång 

 Ordförande Sebastian Ohlsson (S) konstaterar att arbetsutskottet har två förslag att 
ta ställning till. Förvaltningens förslag och Heléne Anderssons (C) yrkande. 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Heléne Anderssons (C) yrkande och 
finner via acklamation att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden för arbete 
och lärande att besluta att anta Heléne Anderssons (C) yrkande.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, Revidering av riktlinjer för Ekonomiskt bistånd, daterad den 29 maj 
2020.  

Skrivelse, Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd, daterad den 29 maj 2020 

Bilaga 1, daterad den 29 maj 2020. 
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Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd, daterad den 10 december 2020.  

Protokollsanteckning 

Linnea Naess (V) önskat att få antecknat till protokollet att hon instämmer med 
Heléne Anderssons (C) yrkande.   
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Revidering av riktlinjer för Ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förvaltningens förslag om 
revidering av riktlinjer för Ekonomiskt bistånd.  

Sammanfattning 

Nämnden individ- och familjeomsorg beslutade 10 december 2018 (NIF § 98) om 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Med anledning av nämndens nuvarande 
ekonomiska förutsättningar har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram möjliga 
revideringar i gällande riktlinjer för att om möjligt sänka kostnaderna för 
försörjningsstöd. I bifogad skrivelse redovisas punkter som helt eller delvis bedöms 
som icke lagstyrda och som därmed är möjliga att förändra eller ta bort.  

Socialtjänstlagen, praxis och barnkonventionen måste tas i beaktande vid beslut.  

Vid nämndens sammanträde 25 maj 2020 (NAL § 37) togs revidering av riktlinjer för 
Ekonomiskt bistånd upp som en punkt i åtgärdsplanen för budget i balans.   

Bilagor 

1. Skrivelse, Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd, daterad den 29 
maj 2020 

2. Bilaga 1, daterad den 29 maj 2020. 

3. Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd, daterad den 10 december 2020.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Maria Gabrielsson 
Avdelningschef 
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Revidering – riktlinjer ekonomiskt bistånd  (ändringar 
utifrån arbetsutskottets förslag) 

Nämnden för Arbete och lärande beslutade 181210 § 98 om riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd. Med anledning av nämndens nuvarande ekonomiska 
förutsättningar har undertecknad fått i uppdrag att ta fram möjliga 
revideringar i gällande riktlinjer för att om möjligt sänka kostnaderna för 
försörjningsstöd. Nedan redovisas punkter som helt eller delvis bedöms som 
icke lagstyrda och som därmed är möjliga att förändra eller ta bort.  

Socialtjänstlagen, praxis och barnkonventionen måste tas i beaktande vid 
beslut.  

 

Förslag till möjliga förändringar 

Barnomsorgsavgift 

”Restskuld på barnomsorg eller del av restskuld kan vara en godtagbar utgift 
om familjen varit i behov av ekonomiskt bistånd under tid då skulden 
uppkom. Detta baseras på hur många månader familjen varit i behov av 
försörjningsstöd under året då skulden uppstod” 

Kommentar och förslag till beslut: Ekonomiskt bistånd till skulder beviljas 
normalt inte. Enligt handboken för socialtjänsten, ekonomiskt bistånd, 
framgår att socialnämnden endast bör beviljas bistånd till skulder om det är 
enda möjligheten för den enskilde att uppnå skälig levnadsnivå och då 
främst avseende boendekostnader och elkostnader. Korrekt angiven inkomst 
till utbildningsförvaltningen skapar ingen restskuld.  

Förslag till beslut är att denna punkt stryks ur riktlinjerna 

Besparing uppskattningsvis 30 000 kronor  

 

Cykel 

”Försörjningsstöd kan beviljas för inköp av begagnad cykel från fyra års ålder. 
Beakta barnperspektivet.” 

Kommentar och förslag till beslut: Barnkonventionen bör beaktas där det 
framkommer att socialtjänsten har ett ansvar för att trygga att barn kan leva 
inkluderat.  

Det är vanligt förekommande att barn i skolåldern inom ramen för skolans 
verksamhet använder cykel för förflyttning. Cykel är också en förutsättning 
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för att kunna förflytta sig på ett enkelt och smidigt sätt tillsammans med sina 
kamrater.  

Beviljat bistånd cirka 40 cyklar per år a 800 kronor.  

Förslag till beslut är låt denna del i riktlinjerna stå kvar.  

 

Fysisk aktivitet på recept 

”Extra kostnader för fysisk aktivitet (som ordineras av sjukvårdspersonal) kan 
godtas med högst 2 % av basbeloppet per termin” 

Kommentar och förslag till beslut: Detta avser vuxna personer. I riksnormen 
ingår en post som heter lek och fritid. Den innehåller kostnader för vanliga 
fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus samt viss motion och kultur.  

Förslag till beslut är att denna punkt stryks ur riktlinjerna 

Besparing cirka 5000 kronor per år. 

 

Fritidskostnader/barnperspektiv för fritidssysselsättning 

”Fritidskostnader ingår normalt i riksnormen. Fritidsaktiviteter för barn, en 
aktivitet per termin, kan beviljas från ett barnperspektiv utöver riksnormen 
om fritidsnormen för en månad inte täcker terminsavgiften. Dessutom kan 
det bli aktuellt att bevilja en extra klädnorm. Det är också av vikt att barn kan 
delta i aktiviteter anordnade inom skolundervisningen, exempelvis 
skridskoåkning, cykelutflykter, skolresor och övriga gruppaktiviteter.” 

Kommentar och förslag till beslut: Barnkonventionen bör beaktas där det 
framkommer att socialtjänsten har ett ansvar för att trygga att barn kan leva 
inkluderat och förebygger utanförskap. Detta är också en integrationsinsats. 
Exempel på aktiviteter är simskola, fotbollsskola och musikskola.  

Beviljat bistånd per helår 50 barn i genomsnitt 1000 kronor.  

Förslag till beslut är låt denna del i riktlinjerna stå kvar.  

 

Födelsedagspresent 

”Födelsedagspresent kan beviljas till umgängesbarn då umgängesförälder 
inte har en norm under året som täcker denna utgift.  

Kommentar och förslag till beslut: Barnperspektiv och byggande av relationer 
mellan förälder och barn.  

Beviljas med 300 kr per barn 

Beviljat bistånd cirka 10 000 kronor per år. 

Förslag till beslut är låt denna del i riktlinjerna stå kvar.  
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Jullovspengar 

”För barnfamiljer samt umgängesförälder med långvarigt behov av 
försörjningsstöd, minst ett år, eller som har haft inkomster i paritet med 
riksnormen beviljas extra pengar till jullovet”  

Kommentar och förslag till beslut: Skall rymmas inom ramen för riksnormen. 
Normen är låg och inte tänkt att leva på under längre tid. Vi har beviljat 700 
kronor per familj och 300 kronor per barn. Cirka 30 familjer har beviljats 
bistånd varje år.  

Förslag till beslut är att fortsätta bevilja 300 kronor per barn och inget per 
familj.  

Besparing cirka 50 000 kronor per år alternativt 29 000 kronor per år. 

 

Kläder 

”Kläder ingår normalt i riksnormen. Bistånd till vinterkläder för barn kan 
beviljas motsvarande en extra klädnorm i riksnormen. Det kan bli aktuellt att 
bevilja en uppsättning regnkläder i samband med nystart på förskolan.”  

Kommentar och förslag till beslut: Barnperspektiv och i möjligt att finansiera 
inom ramen för riksnormen om man har långvarigt behov av ekonomiskt 
bistånd.  

Beviljat bistånd till vinterkläder cirka 150 barn a 550 kronor total kostnad 
82 500 kronor.  

Förslag till beslut låt denna punkt stå kvar i riktlinjerna men ta bort bistånd 
till regnkläder.  

 

Kvarskatt – skuld bostadsbidrag 

”Generellt sett ingen godtagbar utgift. Undantag görs då individen erhållit 
försörjningsstöd under hela, eller delar av det år då skulden uppstått, och 
den sökande hade varit berättigad till ett högre bistånd om korrekt belopp 
medtagits vid inkomstens utbetalande.”  

Kommentar och förslag till beslut: Ekonomiskt bistånd till skulder beviljas 
normalt inte. Enligt handboken för socialtjänsten, ekonomiskt bistånd, 
framgår att socialnämnden endast bör beviljas bistånd till skulder om det är 
enda möjligheten för den enskilde att uppnå skälig levnadsnivå och då 
främst avseende boendekostnader och elkostnader. Korrekt angiven inkomst 
till försäkringskassan och korrekt betald skatt skapar ingen restskuld. Förslag 
till beslut är att denna punkt stryks ur riktlinjerna 

Förslag till beslut är att denna punkt stryks ur riktlinjerna 
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Uppskattad besparing cirka 100 000 kronor per år.  

 

Semestervistelse 

”Kan bli aktuellt för barnfamiljer med barn över tre som levt på 
försörjningsstödnivå under lång tid, cirka ett år. Kan även bli aktuellt vid 
särskild bedömning av familjens situation. Även umgängesföräldrar kan 
beviljas semestervistelse med sina barn. Om föräldrarna är skilda och båda 
föräldrarna är aktuella för försörjningsstöd, beviljas full semesterpeng till 
båda föräldrarna.” 

Kommentar och förslag till beslut: Se bilaga 1. Vi har beviljat bistånd med 
1500 kronor per familj och 600 kronor per barn. Cirka 50 familjer har 
beviljats bistånd varje år.  

Förslag till beslut är att denna punkt stryks ur riktlinjerna. 

Enligt arbetsutskottets förslag: Biståndet ändras till ”Dagsutflykt” och beviljas 
med bistånd om 600kr per barn  

 

I tjänsten  

 

Maria Gabrielsson  Ritha Lindblad  

Avdelningschef  1:e socialsekreterare 
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Revidering – riktlinjer ekonomiskt bistånd  

Nämnden för Arbete och lärande beslutade 181210 § 98 om riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd. Med anledning av nämndens nuvarande ekonomiska 
förutsättningar har undertecknad fått i uppdrag att ta fram möjliga 
revideringar i gällande riktlinjer för att om möjligt sänka kostnaderna för 
försörjningsstöd. Nedan redovisas punkter som helt eller delvis bedöms som 
icke lagstyrda och som därmed är möjliga att förändra eller ta bort.  

Socialtjänstlagen, praxis och barnkonventionen måste tas i beaktande vid 
beslut.  

 

Förslag till möjliga förändringar 

Barnomsorgsavgift 

”Restskuld på barnomsorg eller del av restskuld kan vara en godtagbar utgift 
om familjen varit i behov av ekonomiskt bistånd under tid då skulden 
uppkom. Detta baseras på hur många månader familjen varit i behov av 
försörjningsstöd under året då skulden uppstod” 

Kommentar och förslag till beslut: Ekonomiskt bistånd till skulder beviljas 
normalt inte. Enligt handboken för socialtjänsten, ekonomiskt bistånd, 
framgår att socialnämnden endast bör beviljas bistånd till skulder om det är 
enda möjligheten för den enskilde att uppnå skälig levnadsnivå och då 
främst avseende boendekostnader och elkostnader. Korrekt angiven inkomst 
till utbildningsförvaltningen skapar ingen restskuld.  

Förslag till beslut är att denna punkt stryks ur riktlinjerna 

Besparing uppskattningsvis 30 000 kronor 

 

Cykel 

”Försörjningsstöd kan beviljas för inköp av begagnad cykel från fyra års ålder. 
Beakta barnperspektivet.” 

Kommentar och förslag till beslut: Barnkonventionen bör beaktas där det 
framkommer att socialtjänsten har ett ansvar för att trygga att barn kan leva 
inkluderat.  

Det är vanligt förekommande att barn i skolåldern inom ramen för skolans 
verksamhet använder cykel för förflyttning. Cykel är också en förutsättning 
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för att kunna förflytta sig på ett enkelt och smidigt sätt tillsammans med sina 
kamrater.  

Beviljat bistånd cirka 40 cyklar per år a 800 kronor.  

Förslag till beslut är låt denna del i riktlinjerna stå kvar.  

 

Fysisk aktivitet på recept 

”Extra kostnader för fysisk aktivitet (som ordineras av sjukvårdspersonal) kan 
godtas med högst 2 % av basbeloppet per termin” 

Kommentar och förslag till beslut: Detta avser vuxna personer. I riksnormen 
ingår en post som heter lek och fritid. Den innehåller kostnader för vanliga 
fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus samt viss motion och kultur.  

Förslag till beslut är att denna punkt stryks ur riktlinjerna 

Besparing cirka 5000 kronor per år. 

 

Fritidskostnader/barnperspektiv för fritidssysselsättning 

”Fritidskostnader ingår normalt i riksnormen. Fritidsaktiviteter för barn, en 
aktivitet per termin, kan beviljas från ett barnperspektiv utöver riksnormen 
om fritidsnormen för en månad inte täcker terminsavgiften. Dessutom kan 
det bli aktuellt att bevilja en extra klädnorm. Det är också av vikt att barn kan 
delta i aktiviteter anordnade inom skolundervisningen, exempelvis 
skridskoåkning, cykelutflykter, skolresor och övriga gruppaktiviteter.” 

Kommentar och förslag till beslut: Barnkonventionen bör beaktas där det 
framkommer att socialtjänsten har ett ansvar för att trygga att barn kan leva 
inkluderat och förebygger utanförskap. Detta är också en integrationsinsats. 
Exempel på aktiviteter är simskola, fotbollsskola och musikskola.  

Beviljat bistånd per helår 50 barn i genomsnitt 1000 kronor.  

Förslag till beslut är låt denna del i riktlinjerna stå kvar.  

 

Födelsedagspresent 

”Födelsedagspresent kan beviljas till umgängesbarn då umgängesförälder 
inte har en norm under året som täcker denna utgift.  

Kommentar och förslag till beslut: Barnperspektiv och byggande av relationer 
mellan förälder och barn.  

Beviljat bistånd cirka 10 000 kronor per år. 

Förslag till beslut är låt denna del i riktlinjerna stå kvar.  
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Jullovspengar 

”För barnfamiljer samt umgängesförälder med långvarigt behov av 
försörjningsstöd, minst ett år, eller som har haft inkomster i paritet med 
riksnormen beviljas extra pengar till jullovet”  

Kommentar och förslag till beslut: Skall rymmas inom ramen för riksnormen. 
Normen är låg och inte tänkt att leva på under längre tid. Vi har beviljat 700 
kronor per familj och 300 kronor per barn. Cirka 30 familjer har beviljats 
bistånd varje år.  

Förslag till beslut är att denna punkt stryks ur riktlinjerna alternativt att 
fortsätta bevilja 300 kronor per barn och inget per familj.  

Besparing cirka 50 000 kronor per år alternativt 29 000 kronor per år. 

 

Kläder 

”Kläder ingår normalt i riksnormen. Bistånd till vinterkläder för barn kan 
beviljas motsvarande en extra klädnorm i riksnormen. Det kan bli aktuellt att 
bevilja en uppsättning regnkläder i samband med nystart på förskolan.”  

Kommentar och förslag till beslut: Barnperspektiv och i möjligt att finansiera 
inom ramen för riksnormen om man har långvarigt behov av ekonomiskt 
bistånd.  

Beviljat bistånd till vinterkläder cirka 150 barn a 550 kronor total kostnad 
82 500 kronor.  

Förslag till beslut låt denna punkt stå kvar i riktlinjerna men ta bort bistånd 
till regnkläder.  

 

Kvarskatt – skuld bostadsbidrag 

”Generellt sett ingen godtagbar utgift. Undantag görs då individen erhållit 
försörjningsstöd under hela, eller delar av det år då skulden uppstått, och 
den sökande hade varit berättigad till ett högre bistånd om korrekt belopp 
medtagits vid inkomstens utbetalande.”  

Kommentar och förslag till beslut: Ekonomiskt bistånd till skulder beviljas 
normalt inte. Enligt handboken för socialtjänsten, ekonomiskt bistånd, 
framgår att socialnämnden endast bör beviljas bistånd till skulder om det är 
enda möjligheten för den enskilde att uppnå skälig levnadsnivå och då 
främst avseende boendekostnader och elkostnader. Korrekt angiven inkomst 
till försäkringskassan och korrekt betald skatt skapar ingen restskuld. Förslag 
till beslut är att denna punkt stryks ur riktlinjerna 

Förslag till beslut är att denna punkt stryks ur riktlinjerna 

Uppskattad besparing cirka 100 000 kronor per år.  
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Semestervistelse 

”Kan bli aktuellt för barnfamiljer med barn över tre som levt på 
försörjningsstödnivå under lång tid, cirka ett år. Kan även bli aktuellt vid 
särskild bedömning av familjens situation. Även umgängesföräldrar kan 
beviljas semestervistelse med sina barn. Om föräldrarna är skilda och båda 
föräldrarna är aktuella för försörjningsstöd, beviljas full semesterpeng till 
båda föräldrarna.” 

Kommentar och förslag till beslut: Se bilaga 1. Vi har beviljat bistånd med 
1500 kronor per familj och 600 kronor per barn. Cirka 50 familjer har 
beviljats bistånd varje år.  

Förslag till beslut är att denna punkt stryks ur riktlinjerna. 

Uppskattad besparing 165 000.  

 

I tjänsten  

 

Maria Gabrielsson  Ritha Lindblad  

Avdelningschef  1:e socialsekreterare 
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Höm+at  frön  Handbok  för  social+jönsten,  Ekonomiskt
bistånd,  sid 78-79

Rekreation
Socialnämnden  bör  ge ekonomiskt  bistånd  till  skäliga  kostnader  för  rekreat-ion,  om det finns
särskilda  skäl. Det  kan  finnas  särskilda  behov  av rekreation,  t.ex.  hos barnfamiljer  som under  lång
tid  på grund  av ekonorniska  problem  inte  har  kunnat  få någon  form  av semester  och  hos vuxna

med  långvariga  medicinska  eller  sociala  problem.  Om  det finns  barn  ihushållet,  bör  social-
nämnden  göra  en särskild  bedömning  av  barnets  behov.

Ekonorniskt  bistånd  till  rekreation  bör  räcka  till  t.ex. en tåg-  eller  bussresa  och logi.  När  det gäller
barn  bör  biståndet  räcka  till  kostnaden  för  t.ex. en koloni-  eller  lägervistelse.

Med  rela'eation  menas  sådana  aktiviteter  som  normalt  hör  föop  med  se-mester,  till  exempel  resor

och  vistelser  på annan  ort. Det  rör  sig inte  om  mer  vardagliga  aktiviteter  som  biobesök,  läsning,
motion  etc. För  sådana  aktivite-ter  finns  det en behovspost  iriksnormen,  så de ingår  i
försörjningsstödet.

I vissa fall kan någon form av rekreation vara nödvändig för att en person eller en farni5 ska
uppnå  en skälig  levnadsnivå.  Biståndssökande  med  sociala  problem  som långvarigt  levt  på
ekonorniskt  bistånd  kan  behöva  miljöombyte  eller  få träffa  släkt  eller  andra  närstående  som  bor  på
annan  ort. Det  kan  vara  särskilt  viktigt  för  barn,  därför  måste  socialtjänsten  uppmärksamma
barnets  behov  i dessa lägen.  Det  kan  även  vara  viktigt  för  barn  att kunna  göra  det som  de flesta
barn  kan,  till  exempel  åka på koloni,  läger  eller  skolresa  (se även  särskilt  avsnitt  om  Hänsyn  till
barns  bästa  i kapitel  Rätten  till  bistånd).

RÄTTSFALL

RA83 2:59 Rekreationsresa  för  barnfamilj
En fyrabarnsfamilj  beviljades  ekonomiskt  bistånd  till en rekreationsresa  från Skåne till Stockholm.
Biståndet  omfattade  u+gifter för resan, extrautgifter  för måltider  på restaurang  samt fickpengar  +ill
barnen.  Fomiljen skulle bo hos slök-tingar.  För familjen  och i synnerhe+ för barnen  fönns ett uttalat  behov
CIV mil-jöombyte  och rekreation.  Resan sförkte  dessutom  familjegemenskapen  och förbättrade
släktkontakterna.

RÅ 2006 not l 74 -  Ansökan  om bistånd  i form  CIV resa  +ill Kosovo

Sökanden  ansökte  om bistånd  till  en resa till sitt  tidigare  hemland  Kosovo.  Hon hade  under  en längre  tid  haft  svåra  psykiska
problem,  men  avböjt  den vård  hennes  behandlande  läkare  hade  erbjudit.  Kvinnan  ansåg  att  resan  skulle  bi-dra  till  att
förbättra  hennes  tillstånd.  HFD ansåg  att  ansökan  om bistånd  till  re-san  skulle  avslås,  eftersom  det  var  oklart  vilken  effekt
den aktuella  resan  skulle  få på kvinnans  psykiska  hälsa.
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ALLMÄNT

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat
sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd, 4 kap
3 §) livsföring i övrigt (4 kap 1 §).

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar. En del som är lagstadgad schabloniserad
riksnorm och en del med faktiska kostnader förutsatt att de är rimliga. Biståndet skall
tillförsäkra den sökande en skälig levnadsnivå och det skall utformas så att det
stärker hans/hennes resurser att leva ett självständigt liv.

Det ekonomiska biståndet bedöms utifrån gällande riksnorm samt individuell
behovsprövning. Försörjningsstödet är ett komplement till den egna inkomsten samt
eventuella andra ekonomiska förmåner och utgör samhällets skyddsnät för personer
med försörjningsproblem.

Ekonomiskt bistånd är inte villkorslöst. Den enskilde har alltid ett förstahandsansvar
att efter förmåga försörja sig själv. Det innebär bland annat att vara aktivt
arbetssökande om man saknar arbete och inte är sjukskriven.
Vissa grupper kan för att vara berättigade till ekonomiskt bidrag krävas delta i
praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet med syfte att stärka den enskildes
möjligheter att i framtiden försörja sig själv.

Nämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap 1 § om det finns skäl för det.

Riktlinjerna ska ge vägledning vid bedömning av bidragsbehovet i det enskilda
ärendet. De är framtagna som ett verktyg för att öka rättssäkerheten genom att
ärenden handläggs på ett likvärdigt sätt och för att vara ett stöd i arbetet med att
bedöma vad som är skäligt där lagstöd saknas. Riktlinjer är ingen lag, utan ett
hjälpverktyg i det sociala arbetet och får inte uppfattas som en absolut gräns för att
få bistånd eller inte. Den enskildes situation kan motivera såväl lägre som högre
belopp än vad riktlinjerna anger.

Det är inte möjligt att beskriva alla olika sorters situationer eller behov som kan
tänkas uppstå. Dessa riktlinjer beskriver några vanligt förekommande situationer och
behov. En individuell prövning skall alltid göras där den enskildes helhetssituation tas
i beaktande liksom barnperspektivet i de fall det finns barn. I övrigt hänvisas till
Socialtjänstlagen, allmänna råd från Socialstyrelsen och den rättspraxis som
föreligger.
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1. Socialtjänstlagen

1.1 Kapitlet Socialtjänstlagen

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

1.1.2 Kapitel 1 § 2
I bestämmelsen anges att alla under 18 år i denna lags mening är barn. Ungdomar
som studerar på gymnasiet och där föräldrarna fortfarande är försörjningsskyldiga
enligt föräldrabalken skall ingå i denna bestämmelse.
Av bestämmelsen framgår att barns bästa särskilt skall beaktas. Detta svarar mot
artikel 3 i FN:s barnkonvention.
Bestämmelsen syftar till att stärka barnens ställning inom socialtjänsten.
Vid åtgärder som rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa
kräver. Varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning av vad som
är bäst för just det barnet. I en beslutssituation behöver olika lösningar analyseras
och vägas mot varandra. Barnets bästa är inte alltid avgörande för vilket beslut som
fattas, men skall alltid beaktas, utredas och redovisas. (prop. 1996/97: 124 s, 100).

Barnperspektivet står ibland i motsatsförhållande till ett vuxenperspektiv. Föräldrar
och barn kan dock inte ses isolerade från varandra. Genom att de vuxna får bästa
möjliga stöd av socialtjänsten tillgodoses också oftast barnets intresse.

För att kunna följa upp hur socialtjänsten har beaktat barnperspektivet måste det
finnas en skriftlig dokumentation. Den ska visa att sådana överväganden har skett
och hur detta påverkat bedömningen i ärendet.
Prop. 1996/97:124s. 98, 163, 167 samt 1996/97.SoU 18s. 70

1.1.3 Barnperspektiv Alvesta kommun - ekonomiskt bistånd
Av riktlinjerna och arbetet med försörjningsstöd skall tydligt framgå att hänsyn tagits
till barnens bästa. Beslut och dokumentation skall visa att hänsyn tagits till alla barns
lika värde. Möjlighet att bevilja extra bistånd för särskilda insatser för barn framgår
bland annat i text som följer i dessa riktlinjer.
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1.2 4 kapitlet socialtjänstlagen

F örsöriningsstöd Livsföring i övrigt
SoL 4 kap 3 § p 1 SoL 4 kap 3 § p 2 SoL 4 kap 1 § SoL 4 kap 2 §
Riksnorm Faktisk kostnad Exempel Exempel
(schablon) (skälig kostnad)

Kostnad för
* livsmedel * boende * hemtjänst * Begravnings-
* kläder och skor * hushållsel * flyttning kostnad
* lek och fritid * hemförsäkring * barnomsorg
* hälsa och hygien * fackavgift / * möbler/husgeråd
* förbrukningsvaror A-kassa *TV mm
* dagstidning * arbetsresor * skulder
* telefon * läkarvård
* TV-licens *Receptbelagd

medicin
* tandvård

1.2.1 Kapitel 4 § 1
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller får dem tillgodosedda på annat
sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och
för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter
att leva ett självständigt liv.
I uttrycket "inte själv kan tillgodose sina behov ellerfå dem tillgodoseddapå annat
sätt" ligger bl a att den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står
honom eller henne till buds.
Den som kan arbeta är skyldig att söka arbete.

I skyldigheten att söka arbete inbegrips också en skyldighet att delta i verksamheter
som anordnasför arbetslösa, kompetenshöjande verksamhet etc. liksom att söka
andraformer av bidrag somfinns, såsom bostadsbidrag, studiebidrag, a-kassa. Den
som har ekonomiska tillgångar måsteförst använda sig av dem innan
försörjningsstöd kan komma ifråga. Det är dock viktigt att det alltid måste göras en
individuell bedömning vidprövning av rätt till bistånd.

Begreppet "livsföring i övrigt" avser alla de olika behov som den enskilde kan ha
för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av
försörjningsstödet. Det kan vara/rågar om bistånd till läkarvård eller tandvård,
glasögon, möbler, husgeråd, vinterkläder, vård- och behandlingsinsatserför
missbrukare, hemtjänst, särskilt boendeför äldre ellerfunktionshindrade mm. (Prop.
2000/01:80

1.2.2 Kapitel 4 § 2
Socialnänmden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.
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1.2.3 Kapitel 4 § 3
Försörjningsstödet lämnas för skäliga kostnader för
livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien
samt dagstidning, telefon och TV-avgift, boende, hushållsel, arbetsresor,
barnförsäkring, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och
arbetslöshetskassa.

Skäliga kostnader enligt första stycket 1 skall i enlighet med vad regeringen närmare
föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm). Om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl, skall socialnämnden dock beräkna dessa kostnader
till en högre nivå. Nämnden rar också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en
lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta.

1.2.4 Kapitel 4 § 4
Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall
delta i av nämnden anvisad praktik eller kompetenshöjande verksamhet om den
enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till
att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv.
Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall
utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och
förutsättningar.

Socialnämnden skall samråda med arbetsförmedlingen innan beslut fattas.

1.2.5 Kapitel 4 § 5
Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, rar fortsatt försörjningsstöd
vägras eller nedsättas. Det samma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl
uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten.

1.3 9 kapitlet socialtjänstlagen, återkrav mm

1.3.1 Kapitel 9 § 1
Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter
eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § utgetts
obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har
betalats ut för mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket erhållit sådant ekonomiskt
bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta rar
socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.
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1.3.2 Kapitel 9 § 2
Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 9 kap 1 §, återkräva bistånd som den
enskilde har erhållit enligt 4 kap 1 § endast om det har lämnats

• som förskott på en förmån eller ersättning
• till den som är indragen i arbetskonflikt, eller
• till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda

över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar.

Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än som avses i 4 kap 1 §, får socialnämnden
återkräva hjälpen, om den getts under villkor om återbetalning. Ett beslut som avser
ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas enligt denna paragraf skall vara
skriftligt. Beslutet skall innehålla uppgifter om den eller de omständigheter som
enligt denna paragrafutgör grund för återbetalningsplikten.

1.3.3 Kapitel 9 § 3
Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte betalar godvilligt för
ekonomisk hjälp som avses i 1 eller 2 § eller för kostnad som kommunen har haft
enligt 8 kap 1 § första eller andra stycket, skall talan väckas hos förvaltningsrätten
inom tre år från det att kommunens kostnad uppkom.
Talan väcks vid förvaltningsrätten i det län där den enskilde är bosatt. Talan om
ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att återbetala
kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att ldara sin försörjning eller
sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl talar mot bifall till
ersättningsanspråket.

1.3.4 Kapitel 9 § 4
Socialnâmnden får helt eller delvis efterge den ersättningsskyldighet som avses i 1 §
och 2 § och i 8 kap 1 § första och andra styckena.

10



Alvesta1
111ommu,n, ,... 1 ' , - j j \ ."

¡ I -· • l ! ' -~ ~ - ¡

i Försöriningsstödet 4 Kap 1

§ Riksnorm
4 kap 3 § anger vad som ingår i riksnormen. Den fastställs en gång per år av
regeringen. Riksnormen omfattar:

2.1 Livsmedel
Utgångspunkten är en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. Det förutsätts att
all mat tillreds hemma. För ensamhushåll beräknas en något högre kostnad med
hänsyn till att det kan bli dyrare.

2.1.1 Kläder och skor
Kostnadsberäkningen täcker i huvudsak det vardagliga klädbehovet för hela året.

2.1.2 Lek och fritid
Avser aktiviteter som det är rimligt att alla får möjligheter till, tex att läsa böcker,
lyssna på musik och att utöva lek och idrott.

2.1.3 Förbrukningsvaror
Här ingår kostnader för rengöring, skötsel och vård av bostaden samt klädvård mm.

2.1.4 Hälsa och hygien
Avser kostnader för personliga hygienen och receptfria mediciner.

2.1.5 Barnförsäkri ng

2.1.6 Dagstidning, telefon och TV-avgift

2.1.7 Förhöjning av riksnormen
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försôrjningsstödet beräknas till en
högre nivå. Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de
budgetposter som ingår i riksnormen och dessa kostnader inte täcks av annan
ersättning. Exempelvis kan posten avseende livsmedel behöva räknas till en högre
nivå då den enskilde har behov av särskild kost av medicinska skäl, läkarintyg skall
förevisas. Alla avsteg från riksnormen ska tydligt motiveras.

2.1.8 Sänkning av riksnormen
Sänkning av riksnormen kan i det enskilda fallet komma i fråga om särskilda skäl
föreligger. Exempel på detta kan vara att den enskilde kunnat försörja sig men inte
gjort det och därför befinner sig i ett tillfälligt akut nödläge.

I andra fall kan det vara uppenbart att den enskilde inte har vissa kostnader som ingår
i riksnorm, exempelvis vid placering på institution där vissa kostnader ersätts genom
avgiften till behandlingshemmet.

2.1.9 Skäliga kostnader
I socialtjänstlagen 4 kap 3 § 2 preciseras vilka andra kostnadsposter den enskild har
rätt till utöver riksnormen. Här ingår skäliga kostnader för boende, hushållsel,
hemförsäkrìng, arbetsresor, avgifter till fackförening och A-kassa.
Bistånd av detta slag varierar från person till person och prövas mot den enskildes
behov.
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3. Inkomstberäkning

3.1 Inkomster som skall beaktas
Vid beräkning av ekonomiskt bistånd görs avdrag för alla nettoinkomster (med
nettoinkomster avses inkomster efter avdrag för preliminär skatt). Exempel på
inkomster kan vara:

• -Arbetsinkomst
• -A-kassa, alfa-kassa
• -Aktivitetsersättning
• -Aktivitetsstöd
• -Arvoden (familjehem, kontaktperson, politiska uppdrag, god man etc)
• -Barnbidrag inkl flerbarnstillägg
• -Bostadsbidrag/bostadstillägg/boendetillägg
• -Etableringsersättning
• -Föräldrapenning
• -Hyresinkomst
• -Livränta
• -Pension (inkl barnpension och barntillägg, dock ej handikappersättning)
• -Rehabiliteringspenning
• -Sjukersättning
• -Sjukpenning
• -Skatteåterbäring
• -Studiebidrag (dock ej extra tillägg, se RÅ 1990 ref. 7)
• -Studielån/bidragsdel
• -Underhållsbidrag/Underhållsstöd

• -Vårdbidrag, arvodesdelen

3.2 Inkomst genom socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar
Om den enskilde har rätt till t ex bostadsbidrag, underhållsstöd, barnbidrag,
ålderspension, sjukpenning eller föräldrapenning, skall han/hon hänvisas till att
söka dessa fôrmåner och ersättningar för att på så sätt tillgodose eller bidra till
sitt behov. Denna princip bör dock inte tillämpas undantagslöst. Undantag bör
göras i bland annat följande situationer:

• En arbetslös person bör inte tvingas utnyttja ersättningsdagar
med föräldrapenning redan före barnets födelse.
• En arbetslös person som har barn bör kunna spara upp till fyra
veckors föräldrapenning av lägsta nivådagarna fram till det år under
vilket föräldrapenningen senast kan tas ut.
• Båda föräldrarna, inte bara den eventuellt arbetslöse eller den med lägre
lön, bör kunna använda sig av sin möjlighet (halva föräldrapenningstiden)
att vara hemma med sitt barn.

3.3 Inkomster som inte skall beaktas
Inkomster som den enskilde inte kan förfoga över eller som är att betrakta som
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fiktiva bör inte beaktas. Som exempel på sådana inkomster kan nämnas:

• Skatteåterbäring som omhändertagits av kronofogdemyndigheten.
• Pension som skulle ha utbetalats om förtida uttag inte gjorts.
• Barns inkomster från tillgångar som står under överförmyndarens
kontroll och som genom särskilda bestämmelser ej kan förfogas över.

Vissa faktiska inkomster bör i normalfallet inte medföra en reducering av
försörjningsstödet. Exempel på sådana inkomster är:

• Extra studietillägg för gymnasieelever.
• Tjugofem procent av nettoarbetsinkomst (jobbstimulans) efter sex
månaders

kontinuerligt behov av fôrsörjningsstöd. Jobbstimulansen är
tidsbegränsad till två år. Därefter krävs ny kvalificeringstid.

• Ersättning som betalas ut för merkostnader till följd av funktionshinder.

• Ersättning för omkostnader i samband med ett åtagande till
exempel

omkostnadsdel i familjehems ersättning.
• F örsäkringsersättningar som kompenserar försäkringstagaren för

ekonomiska förluster med anledning av en händelse av ett visst slag och
som inte utgör en ersättning för inkomstfôrlust,

• Stipendier och fondmedel som är avsedda för ett visst ändamål t ex en
resa.

Inkomst av lönearbete upp till ett prisbasbelopp per år som uppbärs av
hemmaboende ungdomar som ingår i hushållet skall inte betraktas som inkomst
om föräldrarna uppbär ekonomiskt bistånd och är försörjningsskyldiga för den
unge.

Då nämnden bortsett från föräldrars försörjningsskyldighet och där ungdomen
har inkomst av lönearbete skall inkomst upp till ett basbelopp inte reducera
rätten till bistånd.

3.4 Förbehållsbelopp och skattejämkning
Den enskildes möjlighet att få skattejämkning skall beaktas. De vanligaste
skälen för skattejämkning är höga reskostnader till och från arbete,
räntekostnader för egnahemsägare, vid ojämn inkomst eller vid inkomst endast
del av året.

3.5 Tillgodohavanden och andra tillgångar
Vid bedömning av bidragsbehovet tas i skälig utsträckning hänsyn till sparmedel
och övliga tillgångar. Det bör uppmärksammas att riksnonnen förutsätter ett visst
sparande för olika långsiktiga utgiftsposter som ingår i gnmdbeloppet (telefon,
TV-licens, flerårskläder mm).

Kontanter, banktillgodohavanden och andra lätt realiserbara tillgångar skall i
första hand användas till den enskildes försörjning innan ekonomiskt bistånd
beviljas. Om tillgångarna inte är omedelbart realiserbara bör skäligt rådrum ges.
Exempel på detta kan vara bilinnehav, egen fastighet eller bostadsrättslägenhet.
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Särskilda regler gäller för ålderspensionärer. Spannedel kan accepteras
motsvarande ett halvt basbelopp.

När det gäller barns tillgångar måste först och främst slås fast att barn aldrig är
försörjningsskyldiga gentemot sina föräldrar. Däremot kan tillgångar hos ett barn
beaktas när det gäller barnets del av fôrsörjningsstödet eller en ansökan om
ekonomiskt bistånd som avser barnet. Det viktigt att göra en individuell
bedömning. Enbart det förhållandet att barnets tillgångar är satta under s k
överförmyndarspärr är inte i sig ett hinder för att ta i anspråk barnets tillgångar till
barnets behov. Tillgångar som i realiteten inte kan disponeras bör inte tas med vid
bedömning. Det kan vara försäkringsersättning som är avsedda att täcka framtida
inkomstbortfall, bank.medel eller fast egendom som inte är möjligt att förfoga
över p g a bestämmelse i gåvobrev eller testamente. Däremot kan det finnas fall
där det är uppenbart att föräldrar skänkt/skrivit över tillgångar på sina underåriga
barn i syfte att undgå beskattning eller få tillgång till olika fonner av bidrag, då
det är rimligt att räkna tillgången som inkomst. Enligt socialstyrelsens riktlinjer
bör barn kunna behålla ett mindre sparande. Spannedel kan accepteras upp till
15% av basbeloppet.

3.6 Tidigare normöverskott
Försörjningsstödet bör som regel beräknas utifrån de inkomster hushållet haft
kalendermånaden innan utbetalningsmånaden. När t ex försörjningsstödet
betalas ut för mars så bör alltså hänsyn tas till inkomster som hushållet fått i
februari. Inkomster som hushållet fått tidigare bör vanligtvis inte påverka
försörjningsstödets belopp, om inte inkomsterna varit mycket höga eller varit
avsedda för en viss längre tidsperiod.

Huvudprincipen är att inkomster som överstiger hushållets norm den ena
månaden överförs som inkomst till nästkommande månad. Individuell
bedömning av normöverskott kan göras vid tillfällig arbetsinkomst vid
långvarigt försörjningsstöd för att främja motivation till arbete.
Tillämpning av denna princip förutsätter dock att den sökande känner till
kommunens beräkningsgrunder. För sökande som aldrig, eller inte under lång tid,
varit i kontakt med socialtjänsten kan man inte kräva att han eller hon i förväg
ska planera och anpassa sin ekonomi efter gällande nivå på försörjningsstöd. En
ansökan om ekonomiskt bistånd kan i denna situation inte kategoriskt avslås med
hänvisning till ett nonnöverskott som upp kommit genom summering av
sökandens inkomster flera månader bakåt. Om det tidigare överskottet varit stort
ska dock en särskild prövning göras.

Det bör påpekas att en person som vid sista inkomsttillfället vet att han inte har
sin försörjning tryggad framåt har ett eget ansvar att efter förmåga planera för de
nödvändigaste utgifterna.
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4.Riktlinjer från A till Ö

4.1 Advokatkostnader
Restriktiv hållning. Undantag är skilsmässor i barnfamiljer där det kan bli
aktuellt med rättshjälpsavgift eller självrisk i hemförsäkring i samband med
bodelning och vårdnadstvist. Hänsyn skall tas till familjefridsaspekten samt
barnets bästa.

När ansökan om försörjningsstöd till rättsligt stöd beviljats, godtas egenavgift
för första rådgivande advokatbesöket och den procentuella rättshjälpsavgift som
fastställs av domstol eller rättshjälpsmyndighet. Observera att avgiften för
rådgivningssamtal kan sänkas då man har låg eller saknar inkomst.

4.2 Alternativ medicinsk behandling och psykoterapi
Kostnad för psykoterapi, alternativ medicinsk behandling eller andra
sjukvårdande insatser som inte omfattas av Regionen skall inte bekostas av
socialtjänsten.

4.3 Arbetslöshetskassa och fackföreningsavgift
Bistånd till avgift till fackförening eller arbetslöshetskassa skall utgå med det
belopp som gäller för den organisation den enskilde tillhör. I de fall det är
möjligt att fâ avgiftsbefrielse eller delvis reducerad avgift skall i första hand
sådan ansökan göras.

4.4 Arbetsresor
Vad gäller ekonomiskt bistånd till arbetsresor avses möjlighet att resa till och från
arbetet. I begreppet arbetsresor ska även ses resbehov för att aktivt söka arbete
eller delta i andra aktiva åtgärder som kommunen eller
arbetsmarknadsmyndigheten anordnar. Hänsyn skall i första hand tas till
kostnader för resor med allmänna kommunikationer. Om sökanden har beslut om
programresa via arbetsförmedlingen beviljas hela kostnaden för resa till aktivitet
enligt billigaste alternativ första månaden. Därefter beviljas arbetsförmedlingens
egenavgift.

Om allmänna kommunikationer saknas, eller inte kan användas, kan
försörjningsstöd ges för bilkostnader i samband med arbetsresor. Vid beräkning
av skäliga bilkostnader skall aktuellt bensinpris vara normgivande. Kostnader för
bilförsäkring, bilskatt, bilbesiktning samt nödvändiga reparationer bedöms i varje
enskilt fall när behov uppstår. Restriktiv hållning. Övrigt, se bilinnehav.

4.5 Barnomsorgsavgift
Löpande barnomsorgsavgift är en godtagbar utgift vid nonnberäkning. Restskuld
på barnomsorg eller del av restskuld kan vara en godtagbar utgift om familjen

15



I Al\vesta1
l~ommun

varit i behov av ekonomiskt bistånd under tid då skulden uppkom.
Detta baseras på hur många månader familjen varit i behov av försörjningsstöd
under året då skulden uppstod.

Sökanden ska uppmanas att lämna korrekta inkomstuppgifter till
utbildningsförvaltningen.

4.6 Begravningskostnader
Kostnader motsvarande 50 procent av basbeloppet godtas som ett maximalt
schablonbelopp vari ingår samtliga kostnader för dödsboet. Detta belopp skall
täcka kostnader för bland annat annons, begravning, blommor, förtäring, gravsten
med mera.

Till sökande som är berättigade till försörjningsstöd kan bistånd beviljas för
täckande av skäliga kostnader i samband med närståendes begravning. Det kan
gälla resa till begravning inom Sverige, billigaste färdsätt, eventuella kläder (en
extra klädnonn) och blommor. Som närstående räknas förälder, egna eller
makes/makas barn och syskon, mor- och farföräldrar eller annan person som stått
sökande nära.

4. 7 Bilinnehav
I de fall där behov av bil inte styrkts godkänns innehav av bil med maximalt värde
av 25 procent av basbeloppet. Kostnader för drift godtas inte.

Innehav av bil där behov styrkts godkänns med maximalt ett basbelopp. Exempel
på godtagbara skäl kan vara sjukdom, funktionsvariation eller om det saknas
allmänna kommunikationer för transport till och från arbetet, samt att vissa
boenden kan kräva tillgång till bil.

Undantag kan också göras om bilen är nödvändig för att kunna möjliggöra
umgänge med sina barn eller för att kunna lämna och hämta barn inom
barnomsorgen. Beakta barnperspektivet.

Är behov av bil styrkt godtas även nödvändiga kostnader för bilinnehav samt
nödvändiga reparationer enligt billigaste alternativ.

Innehav av bil där fordonet är värt mer än ett basbelopp skall betraktas som en
realiserbar tillgång. En individuell prövning måste dock göras innan man kräver
att bilen avyttras för att rätt till ekonomiskt bistånd skall uppstå. I denna
prövning ska ingå en bedömning av biståndsbehovets längd och ev restskulds
storlek.

I de fall där sökanden ansöker om bistånd till livsföring i övrigt och där behovet
inte är aleut, t ex tandvård, bör bilen ses som en realiserbar tillgång även i de fall
där värdet understiger 25% av basbeloppet.
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Sökanden bör ges timlig tid för att sälja bilen, i normalfallet tre månader.
Eventuellt nettoöverskott från försäljningen skall betraktas som en tillgång att
användas för uppehälle etc.

Som utgångspunkt för att bedöma vem som är faktisk ägare används bilregistret.

4.8 Boendekostnader

4.8.1 Kostnad för hyreslägenhet
Bidragsberättigade har rätt till försörjningsstöd för skäliga bostadskostnader.
När det gäller att avgöra om en bostadskostnad är skälig eller inte måste hänsyn
tas till lokala förhållanden avseende tillgång på bostäder och hyresnivåer. Se
bilaga.

4.8.2 Oskäligt hög boendekostnad
Om kostnaden för bostaden är oskäligt hög bedöms individuellt om hela
kostnaden eller bara en del av den ska täckas med försörjningsstöd.

Biståndsbehovet kan t ex vara kortvarigt. I ett sådant fall är det inte rimligt att den
enskilde byter bostad. Det kanske inte heller är möjligt att byta bostad utifrån
gällande bostadsmarknad. Finns det inga billigare lägenheter att fa tag i är detta
ett förhållande som måste beaktas. Det kan också finnas starka sociala och/eller
humanitära skäl för att en familj ska fa bo kvar i sin bostad. Beakta
bamperspektivet.

Rådrum lämnas för byte av bostad under 3 -6 månader. Fömtsättningen är att
den sökande aktivt söker alternativt boende i annat fall tillämpas högsta
godtagbara boendekostnad med omedelbar verkan.

4.8.3 Byte av bostad
Vill den sökande, under pågående bidragstid, byta bostad som medför ökad
boendekostnad, förutsätts samråd med nämnden för att en högre boendekostnad
ska kunna accepteras som godtagbar. Generellt kan en förändring av
familjesituationen vara grund för att bevilja en högre boendekostnad.
Orn den biståndssökande inte har skäl att flytta till dyrare boendekostnad ska den
tidigare lägre hyran beviljas och resterande hyreskostnad avslås.

4.8.4 Umgängesberättigad förälder
För urngängesberättigad förälder med regelbundet umgänge tas hänsyn till behov
av större lägenhet.

4.8.5 Hemmavarande vuxna barn
Ungdomar som ansöker om försörjningsstöd vars föräldrar går på löpande
försörjningsstöd bedöms inte behöva bidra till familjens hyra fram till 21 års ålder.
Anledning till ställningstagandet är att ungdomar som slutar gynmasiet och inte
längre ska ingå i familjens ärende, inte ska tvingas söka försörjningsstöd månaden
efter avslutad skola. Behöver ungdomen inte bidra med boendekostnader krävs
lägre inkomster för att de ska vara sjâlvfôrsörjande.

Ungdomar som ansöker om försörjningsstöd, där föräldrar är självförsörjande men
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förlorat bostadsbidrag, beviljas motsvarande summa till boendekostnader som
bostadsbidraget minskat med.

Ungdomar vars föräldrar är självförsörjande och inte haft något bostadsbidrag
beviljas vanligtvis ingen hyreskostnad. Ev. kan kostnader för drift beviljas (el,
vatten, internet etc.) med max 1 000:-/månaden.

Föräldrar som går på löpande försörjningsstöd med vuxna hemmavarande barn
som inte går på försörjningsstöd: Ungdomen bedöms inte behöva bidra till
hyreskostnaden fram till 21 års ålder om det inte är uppenbart oskäligt, i annat fall
ska ungdomen bidra till hyran med sin andel av bostadskostnaden ( se
försäkringskassans föreskrifter om beräkning av boendekostnader ). I dessa räknas
varje rum som två enheter och köket som en enhet. T.ex om den biståndssökande
disponerar ett rum i bostaden på fyra r.o.k innebär det att hen disponerar två av
totalt nio enheter (4 rum x 2 = 8 +kök= 9 enheter) Hela bostadskostnaden är
6 000:-/mån. Den sökandes andel av boendekostnaden beräknas då genom att
6 000:- divideras med 9 och därefter multipliceras med 2, d.v.s 6 000:- /9 x 2 =
1 333:- /månad.

4.8.6 Inneboende eller delar lägenhet
Boendekostnaden för inneboende/delar lägenhet, bör vara den hyra som avtalats
och som betalats fram till ansökan om bistånd om den bedöms som skälig.

Skulle den avtalade hyran bedömas som oskäligt hög (t.ex för att flera personer är
folkbokförda i bostaden) bör den faktiska boendekostnaden beräknas som
nettohyran delad med antalet vuxna boende i lägenheten.

4.8.7 Andra boendeformer
För personer som saknar permanent bostad bör vad som är en skälig
boendekostnad bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

4.8.8 Kostnad för egen fastighet/bostadsrätt
Egen fastighet eller bostadsrätt är en realiserbar tillgång och att avyttra
fastigheten eller bostadsrätten kan i vissa fall bedömas nödvändigt för att på så
sätt kunna tillgodose behovet av försörjning.

När det gäller att bedöma skälig bostadskostnad för egen fastighet eller
bostadsrätt hänvisas även till föregående avsnitt. Den individuella bedömningen
är av stor vikt. Särskilt bör uppmärksammas förekomsten av starka sociala skäl
för det aktuella boendet, möjligheten att finna alternativt boende samt
biståndsbehovets längd.

Ekonomisk utredning avseende boendekostnader kan vid behov upprättas på
särskild blankett (finns i blankettförrådet). I bostadskostnaden ingår
räntekostnader och övriga kostnader för drift. Amorteringar betraktas som ett
sparande och räknas inte med i beräkningen av boendekostnaden. Möjligheten till
skattereduktion skall utredas.

4.8.9 Garage mm
Hyra för garage och bilplats ingår inte i godtagbar bostadskostnad.
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4.8.1 O Häktade personer
Häktade personer samt personer som avtjänar en faktisk strafftid på sex månader
eller mindre bör beviljas den faktiska boendekostnaden under hela häktnings
respektive strafftiden om de annars riskerar att bli bostadslösa. Observera
individuell bedömning måste göras i förhållande till strafftid och tillgång på
bostäder.

4.9 Cykel
Försörjningsstöd kan beviljas för inköp av begagnad cykel från fyra års ålder.
Beakta barnperspektivet.

Försörjningsstöd kan även beviljas till vuxna som har behov av cykel för att resa
till och från arbetet. Längre väg till affär och andra samhällsinstanser kan också
vara skäl för att bevilja försörjningsstöd för inköp av cykel.

Biståndsbelopp se bilaga.

4.1 O Dator/Internetkostnader
Personer med långvarigt behov (ett år) kan efter individuell prövning av behovet
beviljas försörjningsstöd för inköp av dator samt kostnad för billigaste
internetuppkoppling.

Efter individuell prövning kan även personer med kortare biståndsbehov och
särskilda behov beviljas inköp av dator.

Observera att barn som går åk 7-9 i Alvesta kommun erbjuds skoldator.

För skälig kostnad se bilaga.

4.11 Egna medel
I vissa fall kan bistånd beviljas i form av att socialnämnden hanterar egna medel.
I sådana fall läggs ett särskilt konto i kommunens bokföring, så kallat egna
medelskonto. Via detta konto hanteras personens egna inkomster och utgifter.
Syftet med insatsen är att hjälpa den sökande genom att fördela de egna medlen
över tid och att med bättre hushållning få de egna medlen att räcka till.

Denna form av hjälp är frivillig både från socialnämnden och den sökandes sida
och bygger på frivilligt avtal från båda parter. Vid överenskommelse om egna
medel tecknas alltid en skriftlig förbindelse mellan socialnämnden och den
sökande. Vid uppläggning av egnamedelskonto skall en skriftlig arbetsplan
upprättas.

Biståndet bör leda till att individen klarar sin ekonomi på egen hand alternativt
att ansvaret övergår till god man.

4.12 Flyttkostnader
Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader kan utgå under förntsättning att flytten är
motiverad av arbetsmarknadsmässiga, sociala, ekonomiska eller medicinska
skäl.

Om den enskilde har behov av löpande försörjningsstöd bör socialnâmnden i
utflyttningskommunen bevilja försörjningsstöd till hyra och uppehälle under den
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första månaden i nya kommunen.

4.13 Fysisk aktivitet på recept
Extra kostnader för fysisk aktivitet (som ordinerats av sjukvårdspersonal) kan
godtas med högst 2 % av basbeloppet/termin

4.14 Fritidskostnader/barnperspektiv för fritidssysselsättning
Fritidskostnader ingår normalt i riksnormen. Fritidsaktivitet för barn, en aktivitet
per termin, kan beviljas från ett barnperspektiv utöver riksnormen om
fritidsnormen för en månad inte täcker terminsavgiften. Dessutom kan det bli
aktuellt att bevilja en extra klädnorm. Gäller inte gymnasieungdomar med extra
tillägg. Se bilaga.

Det är också av vikt att barn kan delta i aktiviteter anordnade inom
skolundervisningen, exempelvis skridskoåkning, cykelutflykter, skolresor och
övriga gruppaktiviteter.

4.15 Födelsedagspresent
Födelsedagspresent kan beviljas till umgängesbarn då umgängesföräldern inte
har en nmm under året som täcker denna utgift. Gäller inte då barnen bor halva
tiden hos respektive förälder. Se bilaga.

4.16 Förlorade plånböcker
Ekonomiskt bistånd utgör ingen försäkring och ersätter inte förlorade pengar
eller andra tillhörigheter. Vid nödprövning skall den sökande kunna uppvisa
polisanmälan samt kontoutdrag från bank.

4.17 Försäkring
Premie för hemförsäkring betraktas som en godtagbar kostnad. Möjligheten till
månadsinbetalning av försäkringen vid kortvarigt bidragsbehov bör utredas.
Skälighetsbedömning av kostnaden görs gentemot konsumentverkets
rekommendationer. Se bilaga.

Kostnader för barnförsäkring täcks inom ramen för riksnormen. Övriga
försäkringar ingår inte och ska inte godtas.

4.18 Försörjningsstöd vid institutionsvård
Bedömning av rätten till bistånd vid institutionsvistelse görs utifrån vilka
kostnader som täcks genom vårdavgiften. Rätten till bistånd kan innefatta poster
för kläder och skor vid behov, lek och fritid, hälsa och hygien, dagstidningar, tv
licens och telefon enligt riksnormen. Vad som ska ingå avgörs individuellt. Se
bilaga.

4.19 Gemensamma hushållskostnader
För hemmavarande vuxna barn 18 - 21 år, där föräldrarnas försörjningsskyldighet
har upphört, räknas personliga kostnader som ensamstående samt del av hushållets
gemensamma kostnader.

Hemmavarande vuxna barn över 21, samt övriga personer som bor inneboende
eller delar boende (som inte lever under äktenskapsliknande former) räknas som

20



Alvesta
l'íommun

ensamstående både vad gäller personliga kostnader samt hushållskostnader.

4.20 Glasögon
Barn får till och med utgången av det kalenderår man fyller nitton år
glasögonbidrag från Region Kronoberg. Optiker finns som har paketpriser med
gratis bågar vilket generellt gör att inget försörjningsstöd beviljas för inköp av
glasögon till barn.

Utgångspunkt vid beslut om bidrag till glasögon bör vara de lågprispaket eller
liknande som erbjuds hos de flesta optiker. Vid bifall på ansökan om glasögon
lämnas bistånd motsvarande lägsta ordinariepris som hittas i Alvesta -
Vâxjöomrâdet, Kontakt ska tas med handläggare före inköp.

Om detta inte är möjligt godkänns kostnader för bågar enligt billigaste alternativ
samt kostnader för nödvändigt glas och synundersökning. Rekommendationen är
att inhämta kostnadsförslag om inte paketpriser kan användas.

Läsglasögon beviljas generellt inte, undantag kan göras om optiker styrker ett
specifikt behov.

Om synfelet inte förändras beviljas glasögon högst vart fjärde år.

Kostnaden för kontaktlinser godkänns om behovet styrkts av läkare. Om den
enskilde söker bistånd för kontaktlinser (utan läkarintyg) kan försôrjningsstöd
motsvarande glasögon beviljas.

Vid tillfälligt behov av ekonomiskt bistånd utreds om behovet av glasögon är
aleut. Om så inte är fallet skall klargöras vilka möjligheter den enskilde har att
klara sådana kostnader framöver.

4.21 Hemtjänst
Avgift för hemtjänst ses som en godtagbar utgift vid normberäkning. Kontrollera
att rätt ekonomiska uppgifter lämnats så att korrekt avgift debiteras.

4.22 Hemutrustning
När en ansökan görs om bistånd till hel eller kompletterande hemutrustning ska
en bedömning göras av den sökandes förutsättningar att själv kunna skaffa en del
av utrustningen, Har den sökande möjlighet att inom rimlig tid med egen
inkomst eller på annat sätt skaffa nödvändig hemutrustning ska bistånd inte
beviljas. Vissa undantag kan förekomma. Det gäller familjer med minderåriga
barn eller personer där sociala eller ekononùska skäl gör att en viss utrustning
kan vara nödvändig i avvaktan på inkomst.

Vid prövning av bistånd ska hänsyn tas till befintlig hemutrustning, utrustning
som kan medföras vid separation eller flytt från föräldrahemmet, samt
bedömning av aktuell och framtida försörjningsmöjlighet. Kontakt ska därför tas
med handläggare innan inköp.

För personer med flyktingstatus gäller särskilda bestämmelser för lån till
hemutrustning. Rätt till bistånd föreligger inte eftersom behovet kan tillgodoses
på annat sätt. Personer med flyktingstatus har möjlighet att inom två år, från att de
erhållit uppehållstillstånd, ansöka om hemutrustningslån från csn. Om lån inte har
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tagits för detta ändamål har inte personer med flyktingstatus rätt till bistånd till hel
eller kompletterande hemutrnstning. Barnperspektivet ska beaktas.

Möjligheterna till anskaffande av begagnad hemutrnstning skall övervägas, i
synnerhet beträffande dyrare möbler. Säng bör beviljas till skäligt nypris.

När det gäller ungdomar som nyss flyttat hemifrån och som inte har barn, kan
det ofta ses som skäligt med en mycket enkel standard som förbättras först på
längre sikt (RÅ1995 ref 80). Se bilaga.

4.23 Hjälpmedel
Bistånd beviljas efter sedvanlig ekonomisk prövning till egenavgiften för
läkarförskrivna hjälpmedel som hörapparat, handdator etc. om behovet inte kan
tillgodoses via kommunen, Regionen eller försäkringskassan.

4.24 Hushållsel
Rekommendation till förbrukning per månad för hushållsel grundar sig på lokalt
elbolags beräkningar för olika hushållsstorlekar (VEAB). Vid oskäligt hög
förbrukning kan delar av kostnaden avslås. Se bilaga.

4.25 ID-kort/Legitimation
Kostnad för Id-kort beviljas för vuxna och till ungdomar från höstterminen åk 1 i
gymnasiet. I vissa fall för ungdomar från 13 år. Billigaste alternativ.

4.26 Jullovspengar
För barnfamiljer samt umgängesförälder med långvarigt behov av
försörjningsstöd, minst ett år, eller som har haft inkomster i paritet med
riksnormen beviljas extra pengar till jullovet. Se bilaga.

4.27 Kläder
Kläder ingår normalt i riksnormen. Bistånd till vinterkläder för barn kan beviljas
motsvarande en extra klädnorm i riksnormen. Det kan också bli aktuellt att
bevilja en uppsättning regnk:läder i samband med nystart på förskola.

4.28 Kosttillägg
Extra bistånd till personer med vissa sjukdomar eller allergier kan beviljas
utifrån konsumentverkets beräkning för merkostnader. Läkarintyg krävs som
styrker behovet. Se bilaga.

4.29 Kvarskatt - skuld bostadsbidrag
Generellt sett ingen godtagbar utgift. Undantag görs då individen erhållit
försörjningsstöd under hela, eller delar av det år då skulden uppstått, och
den sökande hade varit berättigad till ett högre bistånd om korrekt belopp
medtagits vid inkomstens utbetalande.

4.30 Läkarvård och medicinkostnader
Vård som subventioneras via Försäkringskassan är en godtagbar utgift. Aktuella
kvitton skall uppvisas.

Receptbelagda mediciner som omfattas av högkostnadsskyddet är en godtagbar
utgift.
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Receptbelagd medicin som inte omfattas av högkostnadsskyddet och som medför
höga kostnader (mer än 1 % av basbeloppet) beviljas när det finns starka skäl.
Behovet ska styrkas av läkare.

Receptbelagda mediciner som inte omfattas av högkostnadsskyddet och som inte
medför höga kostnader ( mindre än 1 % av basbeloppet) och är av tillfällig karaktär,
kan beviljas efter individuell bedömning.

Kostnad för receptbelagda preventivmedel godtas.

Vårdavgift vid sjukhusvistelse eller liknande är en godtagbar utgift. Möjlighet
till nedsatt avgift på grund av låg inkomst skall utredas.

4.31 Magasineringskostnad
Bistånd till kostnad för magasinerat bohag kan beviljas den som har löpande
försörjningsstöd och saknar bostad. Beslut ska tidsbegränsas och omprövas
kontinuerligt.

4.32 Matdistribution
Kostnad för matdistribution är en godtagbar utgift. Normen för livsmedel
reduceras med motsvarande antal måltider som distribueras.

4.33 Medborgarskap
För att bo i Sverige krävs inte svenskt medborgarskap. Bistånd till kostnad för
ansökan om svenskt medborgarskap godkänns inte.

4.34 Pass
Bistånd till pass skall inte utgå. För att bo i Sverige krävs inte pass. Undantag
görs om den enskilde har tidsbegränsat uppehållstillstånd och då
Migrationsverket kräver pass för dessa personer.

4.35 Reparationskostnader för hyreslägenhet
Kostnad för reparation eller städning av hyreslägenhet kan godtas vid
normberäkning där kostnaden utgör ett hinder för den sökande att få en ny
bostad. Bistånd kan endast beviljas om det finns starka medicinska och/eller
sociala skäl till bostadsbytet.

4.36 Rättshjälp
Se advokatkostnader.

4.37 Semestervistelse
Kan bli aktuellt för barnfamiljer med barn över tre år som levt på
försörjningsstödsnivå under lång tid, cirka ett år. Kan även bli aktuellt vid särskild
bedömning av familjens situation. Även umgängesföräldrar kan beviljas
semestervistelse med sina barn. Om föräldrarna är skilda och båda föräldrarna
är aktuella för försôrjningsstöd, beviljas full semesterpeng till båda
föräldrarna.

För att vara berättigad till semestervistelse skall en rimlig planering uppvisas med
angivelse av vad som skall som ske och när. Skälig kostnad se aktuell bilaga.
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4.38 Skadestånd
Skadestånd/försäkringsersättning som utbetalas som kompensation för förlorad
arbetsinkomst räknas som inkomst vid bedömning av rätt till bistånd.

Vid skadestånd/försäkringsersättning som utbetalas för "sveda och värk" ska en
individuell bedömning göras.

4.39 Skolfoto
Kostnad för skolfoto är ingen godtagbar kostnad utöver riksnorm. Bedöms inte
ingå i skälig levnadsnivå.

4.40 Skuldsanering/skulder
Det är inte meningen att kommunen skall svara för enskildas skulder. Den
enskilde kan på annat sätt ges hjälpt ex genom kontakter med gäldenärerna på det
sätt som framgår av skuldsaneringslagen. Budgetrådgivning är också ett bistånd
som kan erbjudas vid behov.

Socialnämnden bör endast ge ekonomiskt bistånd till betalning av skulder om det
är enda möjligheten för den enskilde att uppnå en skälig levnadsnivå och när det
enligt nämndens bedömning skulle få allvarliga sociala konsekvenser för den
enskilde om skulden inte betalas. Individuell prövning skall göras. Det kan till
exempel gälla skulder för bostadskostnader eller hushållsel.
Barnkonsekvensanalys ska göras vid bedömning och beslut.

4.41 Spädbarnsutrustning
I samband med första barnets födelse bör beaktas att behovet av nödvändig
spädbarnsutrustning tillgodoses. Vid barn nummer två och tre osv är det
avgörande vilket faktiskt behov som föreligger i det enskilda fallet. En del av
utrustningen bör kunna ärvas efter äldre barn. När föräldrarna inte bor tillsammans
ska det utredas om den andra föräldern kan bidra till kostnaden.

4.42 Student
Ungdomar som har extra tillägg med maxbelopp från CSN beviljas inte kostnader
i samband med studentexamen.

Familjer som har haft långvarigt behov av försörjningsstöd (minst ett år), där
ungdomen inte har haft extra tillägg från CSN, kan beviljas försörjningsstöd
motsvarande extra tillägget för att klara extra utgifter i samband med
studentexamen. Har ungdomen ett lägre extra tillägg kan försörjningsstöd beviljas
för att komplettera csn:s utbetalning upp till ett maxbelopp under en månad.

4.43 Tandvård
Vid ansökan om akut tandvård, dvs när den sökande har tandvärk, beviljas
försörjningsstöd till tandvårdskostnad som endast avser att avhjälpa smärta.
Biståndet utbetalas med max 4% av basbeloppet på rekvisition med fornrnlering:
Avser endast akut tandvård för att avhjälpa smärta, giltig i 5 arbetsdagar.

Vid behov av ytterligare tandvård ska en individuell bedömning göras då man väger
in hur familj ens ekonomi sett ut bakåt i tiden och hur det ser ut framöver
(avbetalningsplan möjlig?).
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Bedöms sökanden vara berättigad till ytterligare tandvård kan sökanden erhålla ett
kostnadsforslag att ta med till tandläkaren/rekvisition på kostnadsförslag. Där
kostnadsforslag krävs in ska brev med information om vilket underlag
förtroendetandläkaren behöver skickas med.

Kostnadsforslag med höga kostnader skall granskas av förtroendetandläkare.

Vid långvarigt biståndsbehov kan även kostnad för regelbunden årlig kontroll
beviljas.

Frisktandvårdsförsäkring med månatlig betalning är inte en godtagbar utgift.

4.44 Telefon
Löpande kostnad för telefon ingår i riksnonnen.

Behov av telefon skall särskilt beaktas vid kvinnofridsärenden och i övriga
situationer där personen är utsatt för allvarliga hot eller har behov av telefon
utifrån barnperspektivet.

Inköp av telefon ingår vanligtvis inte, men kan efter särskild bedömning beviljas
till kostnad av ca 1% av basbeloppet.

4.45 Tågavhoppare
Om den sökande är helt utan egna medel kan försörjningsstöd beviljas för återresa
till folkbokföringsorten. Är den sökande bosatt i annat land ska försörjníngsstöd
beviljas till resa till hemorten och inte till gränsen. Vid behov kan
försörjningsstöd beviljas till livsmedel om hemresan tar över fyra timmar,

4.46 Umgängeskostnader för barn
Umgängeskostnader beräknas som för hemmavarande barn när det gäller
personliga kostnader samt gemensamma hushållskostnader för den tid som
umgänget avser.

Umgängesföräldrar kan beviljas bistånd till aktiviteter tillsamman med
barnet/barnen under året. Se bilaga.

Umgängesresor räknas enligt principen arbetsresor, billigaste färdsätt. Vid
umgänge har båda föräldrarna gemensamt ansvar för att barnet/barnen får träffa
respektive förälder. Skälig kostnad för umgängesresor betraktas som en godtagbar
utgift i normberäkningen.

4.47 Äktenskapsskillnad
Kostnad för ansökan om äktenskapsskillnad kan beviljas när det finns barn i
familjen och ekonomin påverkas negativt av att föräldrarna inte kan ansöka om
äktenskapsskillnad. Det kan också vara aktuellt att bistå med kostnaden vid
situationer med till exempel våld i nära relationer.

4.48 Underhållsstöd
Ekonomiskt bistånd kan inte utgå för att täcka utgifter för underhållsstöd. Den
enskilde hänvisas till försäkringskassan för ansökan om anstånd med betalningen.
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4.49 Uppehållstillstånd
Kostnad för ansökan om förlängt uppehållstillstånd är inte en godtagbar utgift.
Undantag kan göras när det finns minderåriga barn i familj en eller det finns andra
särskilda skäl.

4.50Återkrav

4.50.1 Återkrav av försörjningsstöd
Ekonomiskt bistånd som lämnas med stöd av SoL 4 kap 1 § (försörjningsstöd) är
den enskilde i princip inte skyldig att betala tillbaka. Undantag för denna
huvudregel är när försörjningsstöd lämnats:

• Som förskott på en förmån eller ersättning.

• Till den som är indragen i arbetskonflikt.

• Till den som på grund av förhållande som han eller hon inte kunnat
råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och
tillgångar.

• Enligt 4 kap 2 § Sol och om biståndet har beviljats under villkor om
återbetalning.

För att försörjningsstödet ska anses som förskott på förmån eller ersättning ska
stödet gälla sanuna tidsperiod som förmånen. Den tredje punkten avser tex fall
då den enskilde som tredje part drabbas av en arbetskonflikt eller då det uppstår
tekniska problem i systemet för löneutbetalningar och banktransaktioner.

4.50.2 Återsökning hos försäkringskassan enligt AFL
Lagstöd finns i lagen om allmän försäkring (AFL, 17 kap 1 § andra stycket).
Konununen ska återsöka ekonomiskt bistånd som den enskilde beviljas under den
tid försäkringskassan prövar en förmån som kan komma att utbetalas retroaktivt.
Villkoret är att den enskilde, för motsvarande period, i väsentlig mån fått sin
försörjning tillgodosedd genom ekonomiskt bistånd från kommunen.
Om försäkringskassan felaktigt, till den enskilde, betalar ut retroaktiv ersättning
som kommunen har rätt till finns möjlighet för nämnden att kräva
försäkringskassan eller den enskilde på motsvarande belopp.

4.50.3 Formella krav vid återsökning enligt AFL
När det gäller ekonomiskt bistånd som kan komma att återsökas hos
försäkringskassan enligt 17 kap 1 § AFL vid utbetalning av retroaktiv
pensionsförmån/sjukersättning/aktivitetserättning finns inga formella krav utom
de som följer av förvaltningslagen. I dessa fall behövs inte fullmakt eller villkor
om återkrav. Den enskilde ska vara informerad om att utbetalt belopp kommer
att återsökas hos försäkringskassan,

4.50.4 Återkrav av ekonomiskt bistånd som utbetalats på felaktiga
grunder enligt 9 kap 1 §
Ekonomiskt bistånd som grundats på oriktiga eller vilseledande uppgifter får
återkrävas. Detsamma gäller om den enskilde undanhållit uppgifter för
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socialnämnden. Återkrav kan också vara aktuellt när socialtjänsten förorsakar
felaktiga utbetalningar, men där den enskilde borde insett att betalningen var
felaktig.

4.50.6 Kraveftergift enligt Sol 9 kap 4 §
Om det är uppenbart att förhållandena ändrats så att den enskilde inte inom
rimlig tid kommer att kunna återbetala får kommunen enligt SoL 9 kap 4 § helt
eller delvis efterge återkrav. Detta beslut går inte att överklaga.

4.50.7 Utredning om misstänkt bedrägeri enligt Sol 9 kap 1 §
Har någon lämnat orimliga uppgifter eller förtigit inkomster och på så sätt
obehörigen eller med för högt beloppfått ekonomiskt bistånd kan detta vara en
olaglig handling. I princip ska socialnämnden polisamnäla alla misstankar om
bedrägeri. Oavsett om polisamnälan görs eller inte ska beloppet återkrävas.
Innan polisanmälan övervägs ska en utredning göras.

Den skriftliga utredning som utgör underlag för polisamnälan ska ge en
beskrivning av den ekonomiska och sociala situationen samt förvaltningens
bedömning av den sökande och det som hänt.
Det ska också innehålla:

• Uppgifter om utbetalningar sökande obehörigen fått, datum, ändamål
samt på vilka sätt de är felaktiga.

• Kopior på olika verifikationer.

• Redogörelse för inkomster månad för månad och hur dessa kontrollerats.

• Vilket belopp nämnden återkräver.

• Eventuella joumalblad som visar vilken information den sökande fått eller
andra relevanta fakta som legat till grund för besluten.

Utredning ska delges den sökande. Beslut om polisanmälan fattas av
arbetsutskottet.
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5. Särskilda grupper

I detta avsnitt tas vanliga frågeställningar upp som är knutna till vissa avgränsade
grupper.

5.1 Arbetslösa

För den som söker ekonomiskt bistånd och är arbetslös och arbetsför gäller
följande:

• Vara inskriven på arbetsförmedling och komma på inbokade besökstider.
• Aktivt söka heltidsarbete inom varierande yrkesområden, även

utanför närområdet.
• Acceptera erbjudet arbete förutsatt att det motsvarar hans eller

hennes fysiska och psykiska förutsättningar.
• Delta i anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller av kommunen

anvisad kompetenshöjande verksamhet.
• Vid behov delta i svenskundervisning.

Socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse aktiverar egna resurser. För att nå
ett gott resultat för den enskilde är det viktigt att krav kombineras med aktiva
och stödjande insatser. En skyldighet föreligger för den arbetslöse att redovisa
sitt arbetssökande. Även skriftlig redovisning.

Rätt till ekonomiskt bistånd föreligger inte om den sökande tackat nej till
lämpligt arbete eller sagt upp sig på egen begäran. Huvudprincipen är att
försörjningsstödet inte ska kompensera för den avstängning från ersättning som
det medför att säga upp sig på egen begäran. Socialtjänstens ansvar i en akut
nödsituation får dock inte glömmas bort.

Socialnämnden får begära att den som har beviljats försörjningsstöd ska delta i av
nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet (SoL 4 kap 4
§). Detta under förutsättning att lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd inte har
kunnat erbjudas av Arbetsförmedlingen.

Om den sökande utan godtagbart skäl avböjer att delta i eller uteblir från sådan
verksamhet kan fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas (SoL 4 kap 5 §).

5.2 Studerande

5.2.1 Gymnasiestuderande
Föräldrars försörjningsskyldighet upphör när barnet fyllt 18 år. Går barnet i
skolan vid denna tidpunlct är föräldrarna försörjningsskyldiga så länge
skolgången pågår dock längst till dess barnet fyller 21 år. Detta gäller även om
barnet flyttar hemifrån. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller
gymnasieskolan.

Studerande i gymnasieskolan (även över 18 år) som bor hos föräldrarna räknas m
i familjen vid prövning av rätten till försörjningsstöd.

Studerande som inte bor tillsammans med sina föräldrar och vars föräldrar inte
kan fullgöra sin försörjningsskyldighet måste från hästterminen de fyller 20 år

28



Alvesta
l1ommun

finansiera sina studier via CSN.

Ungdomar som fyllt 18 år, där föräldrarnas försörjningsskyldighet upphört, som
påbörjar eller planerar att påbörja studier fram tills de fyller 21 år hänvisas till
föräldrarnas försörjningsskyldighet eller till CSN.

5.2.2 Vuxenstuderande
"Huvudregeln när det gäller vuxna studerande är att de ska kunna försörja sig
själva genom de stödformer som finns inom studiemedelssystemet" (Prop
79/80:1 sid201)

5.2.3 Gymnasiestudier - högskolestudier-och andra
vuxenutbildningar (även GRUV)
Vuxna studerande skall försörja sig genom samhällets studiestödsystem eller
motsvarande. Studiemedel och studielån bör anses gälla terminsvis,

Den sökande skall, under terminsuppehåll, stå till arbetsmarknadens förfogande
och aktivt söka arbete. Eventuell rätt till bistånd inträder tidigast från och med
dagen efter att vårtermin och hösttermin är slut och upphör tio dagar in på
terminens start.

Om den sökande har feriearbete och väntar lön kan försörjningsstöd beviljas i
avvaktan på lön och mot återbetalning.

Om den ena parten studerar och studierna är en förutsättning för den framtida
försörjningen bör nämnden inte ställa som villkor för ekonomiskt bistånd att han
eller hon avbryter studierna för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Om den
studerande däremot har faktiska möjligheter att utan studier få arbete som medför
stadigvarande försörjning kan det vara rimligt att han eller hon söker arbete för
att kunna bidra till fanliljens försörjning. Den studerande bör dock få fullfölja
påbörjad termin eller kurs.

5.3 Egen företagare/starta eget bidrag
Driver sökanden ett företag och ansöker om ekonomiskt bistånd till sin
försörjning och livsföring i övrigt, kan nämnden avslå ansökan genom att
hänvisa till att den enskilde antingen kan ta ut avtalsenlig lön eller ställa sig till
arbetsmarknadens förfogande.

Att förmå företagaren att sätta sitt företag i konkurs innan rätten till ekonomiskt
bistånd inträder, saknar lagstöd. Det är inte heller förenligt med socialtjänstlagen
att kräva att en enskild finna med ringa eller ingen verksamhet avslutas innan
rätt till bistånd inträder.

Utgångspunkten är att bistånd inte bör utgå till att finansiera affärsverksamhet
eller till att reglera skulder som uppkommit i sådan verksamhet. Om
verksamheten inte kan bedrivas vidare är konkurs eller ackord de utvägar som
står till buds för den enskilde företagaren.

Arbetsförmedlingen kan som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd bevilja starta eget
bidrag under högst 6 månader för att möjliggöra för den arbetssökande att starta
upp ett företag. Den sökande får under denna period aktivitetsstöd som kan
kompletteras med försörjningsstöd om övriga villkor är uppfyllda. Den enskilde
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avkrävs inte att ta ut lön från företaget under denna 6-månaders period.

5.4 Vid institutionsvistelse
Fickpengar kan beviljas vid vistelse på tex behandlingshem eller sjukhus om
behovet inte kan tillgodoses med egen inkomst eller genom ersättningar från
institutionen. Fickpengar är ett reducerat försörjningsstöd där avdrag görs för de
poster som ingår i vårdavgiften. Exempel på poster som kan beviljas är kläder
och skor, fritid, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och tv-licens.

Aktuellt månadsbelopp för fickpengar fås genom summering av beloppen i
dessa normposter.

För personer som under behandlingstiden har kvar sin bostad tillkommer bistånd
med anknytning till bostaden i det beviljade försörjningsstödet. Dessa kostnader
är exempelvis hyra, hushållsel, hemförsäkring mm. Ekonomiskt bistånd till dessa
kostnader ska beviljas efter sedvanlig prövning.

5.5 Vid fängelsestraff
Kriminalvården ansvarar för de personer som är dömda till fängelse.

Kriminalvården svarar för alla kostnader under verkställighetstiden av
fängelsestraff med undantag för den enskildes kostnader för hyra samt
nödvändig tandvård.
Häktade personer samt personer som avtjänar en faktisk strafftid på sex månader
eller mindre bör beviljas den faktiska boendekostnaden under hela häktnings
respektive strafftiden, om de annars riskerar att bli bostadslösa.

5.6 Hushållstyper

5.6.1 Hemmavarande barn som fyllt 19 år
Personer från 19 år där föräldrarnas försörjningsskyldighet har upphört och som
bor i föräldrahemmet, betraktas i bidragshänseende som ensamstående med del
av hushållets gemensamma kostnader.

5.6.2 Hemmavarande ungdomar (18-25 år) som önskar flytta hemifrån
Restriktiv hållning gäller för eget boende för ungdomar. Unga vuxna bedöms
vara tillförsäkrade en skälig levnadsnivå genom att bo kvar i föräldrahemmet.
Endast i de fall ett fortsatt kvarboende i föräldrahemmet bedöms medföra
oskäliga sociala konsekvenser ska bistånd beviljas för eget boende.

5.6.3 Gifta men ej sammanboende
Huvudregeln är att gifta makar är försörjningsskyldiga gentemot varandra, det
kvarstår även om makarna har skilda hushåll. Om det är uppenbart olämpligt att
makarna har gemensam ekonomi eller någon av makarna vägrar eller är
oförmögen att ta sitt ansvar för resten av familjen kan principen frångås. Även
vid akuta nödsituationer kan undantag göras.

5.6.4 Inneboende
För sökande som är inneboende räknas norm för ensamstående.
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5.6.5 Minderårig som bildat familj
Förälder har kvar sitt försôrjningsansvar för minderårigt barn även om den
minder årige själv blir förälder. Föräldrarna har däremot inget försörjningsansvar
för sitt barnbarn. Vid giftermål övertar maka/make försörjningsplikten för
minderårig eller gymnasiestuderande upp till 21 år. Om maken inte kan fullgöra
sin försörjningsskyldighet (primär försörjningsskyldighet) har den minderåriges
föräldrar försörjningsskyldighet (sekundär försörjningsskyldighet).

5.6.6 Hushåll där barn bor växelvis hos föräldrarna
Om barnet eller barnen bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna ska halva
barnbidraget räknas som inkomst och halva riksnormen som godtagbar utgift.
Möjligheten att erhålla underhållsstöd skall också utredas.

5. 7 Utländska medborgare

5.7.1 Utan uppehållstillstånd
Utländsk medborgare, turist eller affärsresande, ska vid ekonomiska problem i
första hand erbjudas resa hem. I princip föreligger rätt till ekonomiskt bistånd i
en nödsituation och kommunen är skyldig att pröva biståndsbehovet i de fall
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

5.7 .2 Asylsökande
Asylsökande och personer utan uppehållstillstånd/uppehållsrätt hänvisas till
Migrationsverket.

5.7.3 Med uppehållstillstånd
Utländska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige som vistas
här har samma rätt till försörjningsstöd som svenska medborgare. De ska kunna
visa beslut om uppehållsrätt- och arbetstillstånd.

5.7.4 EU-medborgare-EU/EES medborgare
En EU/EES-medborgare som är arbetstagare, egen företagare, studerande eller
har tillräckliga medel för sin försörjning har uppehållsrätt i Sverige. Med
uppehållsrätt menas att en EU/EES-medborgare och hans eller hennes
familjemedlemmar får vistas i Sverige mer än tre månader utan
uppehållstillstånd. En person som har uppehållsrätt skall registrera sig hos
Migrationsverket senast tre månader efter imesan till Sverige.

För att arbetstagare skall få uppehållsrätt måste ett anställningsbevis från
arbetsgivaren bifogas där anställningstiden och anställningsformen framgår.
Anställningsbeviset skall vara skrivet och undertecknat av arbetsgivaren. Av
anställningsbeviset skall även framgå hur många timmar per vecka arbetet
omfattar. Har man anställning har man rätt till kompletterande försörjningsstöd
om man inte kan försörja sig på sina inkomster.

Om anställningen upphör har man rätt att erhålla bistånd under tid man söker nytt
arbete. Har man inte erhållit arbete inom sex månader kan uppehållsrätten och
rätten till försörjningsstöd ifrågasättas.

Som familjemedlemmar räknas make, makar, registrerad partner och sambo.
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Bam under 21 år, eller äldre barn som är beroende av sina föräldrar, för sin
försörjning

Studerande, pensionärer och andra inte yrkesverksamma personer omfattas
däremot inte av likabehandlingsprincipen vad gäller sociala förmåner. Deras rätt
till fri rörlighet inom eu forntsätter att de inte skall ligga värdlandet till last utan
på egen hand klara sin försörjning.
Vistelsebegreppet och socialtjänstens regler om kommunens yttersta ansvar
innebär ändå att kommunerna från fall till fall måste bedöma om de skall ge
bistånd och vilken omfattning biståndet skall ha.

5.8 Våld i nära relationer
Vid behov av försörjningsstöd görs akut samt generös bedömning för att
omgående tillgodose den utsattes behov av mat, kläder, reskostnader etc. Särskild
hänsyn tas till barn i den utsatta situation de kan befinna sig i.
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§ 47 Dnr 2020-00073 754 

 

Motion (KD) om krav för försörjningsstöd 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till 
upprättad tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning 

 Britt-Marie Olsson (KD) och Christer Brincner (KD) har i en motion med rubriken 
”Motion om krav för försörjningsstöd” föreslagit att den som mottar 
försörjningsstöd ska omfattas av ett arbetskrav om 20 timmar per vecka. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning. 

I socialtjänstlagen 4 kap 4 § kan utläsas följande: ”Socialnämnden får begära att den 
som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas 
någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.” Det är ett arbete som ständigt pågår 
i Alvesta kommun, dels genom samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och 
vuxenutbildningen på förvaltningen dels genom samverkan med externa aktörer i 
olika former. Insatserna är så långt möjligt anpassade efter individens behov. 

I de av nämnden beslutade riktlinjerna för Ekonomiskt bistånd framgår att för den 
som söker ekonomiskt bistånd och är arbetslös och arbetsför gäller följande: 

Vara inskriven på arbetsförmedlingen och komma på inbokade besökstider.  

Aktivt söka heltidsarbete inom varierande yrkesområden, även utanför närområdet. 

Acceptera erbjudet arbete förutsatt att det motsvarar hans eller hennes fysiska och 
psykiska förutsättningar.  

Delta i anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller av kommunen anvisad 
kompetenshöjande verksamhet.  

Vid behov delta i svenskundervisning 

I riktlinjerna framgår även att socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse 
aktiverar sina egna resurser. För att nå ett gott resultat är det viktigt att krav 
kombineras med aktiva och stödjande insatser. Den arbetslöse har som skyldighet 
att redovisa sitt arbetssökande. Rätt till ekonomiskt bistånd föreligger inte om den 
sökande har tackat nej till arbete eller sagt upp sig på egen begäran. Som 
huvudprincip anges att försörjningsstöd inte ska kompensera för den avstängning 
från ersättning som det medför att säga upp sig på egen begäran. Socialnämnden 
får begära att den som beviljats försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet. Detta under förutsättning att 
arbetsförmedlingen inte kunnat erbjuda lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
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Förvaltningen för arbete och lärande gör bedömningen att det redan ställs sådana 
krav på den som söker ekonomiskt bistånd, och är arbetslös och arbetsför, som 
motsvarar det motionären föreslår.   

Förtydligas bör också att i mars månad var andelen vuxna personer i Alvesta 
kommun som efter utredning beviljats ekonomiskt bistånd 1,9 procent. Det är en 
nivå som är jämförbar med kringliggande jämförelsevis lika kommuner. Uppgifter 
finns att inhämta på socialstyrelsens hemsida där all statistik rörande ekonomiskt 
bistånd för Alvesta och landet finns lätt tillgänglig.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, Motion (KD) om krav för försörjningsstöd, daterad den 22 maj 
2020. 

Motion (KD) om krav för försörjningsstöd, daterad den 26 mars 2020.   
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Motion (KD) om krav för försörjningsstöd 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning 

 Britt-Marie Olsson (KD) och Christer Brincner (KD) har i en motion med rubriken 
”Motion om krav för försörjningsstöd” föreslagit att den som mottar 
försörjningsstöd ska omfattas av ett arbetskrav om 20 timmar per vecka. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning. 

I socialtjänstlagen 4 kap 4 § kan utläsas följande: ”Socialnämnden får begära att den 
som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas 
någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.” Det är ett arbete som ständigt pågår 
i Alvesta kommun, dels genom samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och 
vuxenutbildningen på förvaltningen dels genom samverkan med externa aktörer i 
olika former. Insatserna är så långt möjligt anpassade efter individens behov. 

I de av nämnden beslutade riktlinjerna för Ekonomiskt bistånd framgår att för den 
som söker ekonomiskt bistånd och är arbetslös och arbetsför gäller följande: 

 Vara inskriven på arbetsförmedlingen och komma på inbokade besökstider.  

 Aktivt söka heltidsarbete inom varierande yrkesområden, även utanför 
närområdet. 

 Acceptera erbjudet arbete förutsatt att det motsvarar hans eller hennes 
fysiska och psykiska förutsättningar.  

 Delta i anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller av kommunen anvisad 
kompetenshöjande verksamhet.  

 Vid behov delta i svenskundervisning 

I riktlinjerna framgår även att socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse 
aktiverar sina egna resurser. För att nå ett gott resultat är det viktigt att krav 
kombineras med aktiva och stödjande insatser. Den arbetslöse har som skyldighet 
att redovisa sitt arbetssökande. Rätt till ekonomiskt bistånd föreligger inte om den 
sökande har tackat nej till arbete eller sagt upp sig på egen begäran. Som 
huvudprincip anges att försörjningsstöd inte ska kompensera för den avstängning 
från ersättning som det medför att säga upp sig på egen begäran. Socialnämnden 
får begära att den som beviljats försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet. Detta under förutsättning att 
arbetsförmedlingen inte kunnat erbjuda lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 



 
Datum 

2020-05-22 
Referens 

NAL 2020-00073 754  
Sida 

2(2) 

 

 

Förvaltningen för arbete och lärande gör bedömningen att det redan ställs sådana 
krav på den som söker ekonomiskt bistånd, och är arbetslös och arbetsför, som 
motsvarar det motionären föreslår.   

Förtydligas bör också att i mars månad var andelen vuxna personer i Alvesta 
kommun som efter utredning beviljats ekonomiskt bistånd 1,9 procent. Det är en 
nivå som är jämförbar med kringliggande jämförelsevis lika kommuner. Uppgifter 
finns att inhämta på socialstyrelsens hemsida där all statistik rörande ekonomiskt 
bistånd för Alvesta och landet finns lätt tillgänglig.    

Bilagor 

Motion (KD) om krav för försörjningsstöd, daterad den 26 mars 2020.   

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Maria Gabrielsson 
Avdelningschef Ekonomiskt bistånd 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



MOTION  OM KRAV FöR FöRSöRJNINGSSTöD

I Alvesta  kommun  lever  idag  ca 10  % av invånarna  på

försörjningsstöd.  Det  är en mycket  hög  siffra.  Jämfört  med

Växjö  kommun  med  5 %. Vi har  idag  barn  som  aldrig  har  fått

se sina  föräldrar  gå till  ett  arbete.

Vi Kristdemokrater  vill  bryta  utanförskap  och passivitet

genom  att  ett  motkrav  ställs  för  att  få Försörjningsstöd.

Arbetskravet  ska motsvara  20 timmar  per  vecka  och omfatta

den  som  mottar  försörjningsstöd  (tidigare  socialbidrag)  på

grund  av långvarig  arbetslöshet  och som  har  haft

försörjningsstöd  i minst  3 månader.  Arbetskravet  ska vara

oavlönat  samhällsnyttigt  arbete  och kan utföras  inom  ideella

föreningar,  hjälporganisationer  eller  kommunal  verksamhet.

Arbetskravet  ska inte  omfatta  personer  som  mottar

försörjningsstöd  p.g.a.  sjukdom  eller  som  uppbär  annan

aktivitet,  exempelvis  de som  har  ett  arbete,  personer  som  tar

ut  föräldrapenning,  eller  personer  som  genomgår  praktik.

KRISTDEMOKRATERNA  I ALVESTA  KOMMUN

Britt-Marie  Olsson

Chris,tår  Brincner
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§ 45 Dnr 2020-00021 000 

 

Återrapportering gällande avgift för personer med insatsen 
boendestöd 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande fick under sammanträdet den 26 februari 2020 
information om avgifter för personer med insatsen boendestöd. Nämnden 
beslutade att ärendet skulle återrapporteras till nämndens sammanträde den 22 
juni 2020. Sammanträdet den 22 juni är flyttat till den 18 juni.  

Sedan nämnden tog del av information i ärendet den 26 februari har en utredning i 
ärendet påbörjats. Utredningen syftar till att avgift för insatsen boendestöd ska vara 
likvärdig för samtliga personer med insatsen.     

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, Återrapportering gällande avgift för personer med insatsen 
boendestöd, daterad den 25 maj 2020. 

NAL § 12, daterad den 26 februari 2020.   
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Återrapportering av ärendet gällande avgift för 
personer med insatsen boendestöd 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande fick under sammanträdet den 26 februari 2020 
information om avgifter för personer med insatsen boendestöd. Nämnden 
beslutade att ärendet skulle återrapporteras till nämndens sammanträde den 22 
juni 2020. Sammanträdet den 22 juni är flyttat till den 18 juni.  

Sedan nämnden tog del av information i ärendet den 26 februari har en utredning i 
ärendet påbörjats. Utredningen syftar till att avgift för insatsen boendestöd ska vara 
likvärdig för samtliga personer med insatsen.  

Ytterligare information lämnas under sammanträdet.    

Bilagor 

NAL § 12, daterad den 26 februari 2020.   

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  
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§ 12 Dnr 2020-00021 000 

 

Information gällande avgift för personer med insatsen 
boendestöd 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet 
och att ärendet tas upp igen senast på nämndens sammanträde 22 juni 2020.  

Sammanfattning 

På nämndens sammanträde den 11 december 2019 ställdes fråga om avgift för 
personer med insatsen boendestöd (se bilaga). 

I de ärenden där det finns beslut om boendestöd sedan tidigare, det vill säga då 
socialpsykiatrin tillhörde omsorgsförvaltningen, finns också beslut om avgift. Den 
enskilde har då fortsatt att betala sin avgift, samma avgift, även efter överflytten till 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, numera Förvaltningen för arbete och 
lärande. Avgiftshandläggare inom Omsorgsförvaltningen har skött uppdraget med 
debitering av avgifter. Ingen omprövning av avgiften har dock skett under tiden. I 
nya ärenden eller i ärenden med nya beslut har ingen avgift tagits ut. 

Vid överflytten av socialpsykiatrin var planeringen att administratör vid avdelning 
Vuxen skulle ta över funktionen som avgiftshandläggare från Omsorgsförvaltningen 
och i ett första skede läras upp av kollega från Omsorgsförvaltningen. 
Administratören vid avdelning Vuxens anställning avslutades innan överlämning 
hann ske. Det har därefter inte varit möjligt att lägga ut samtliga de administrativa 
arbetsuppgifter som administratören vid avdelning Vuxen skulle sköta på andra 
administrativa funktioner på förvaltningen. Avgiftshanteringen gällande boendestöd 
har varit en sådan uppgift. Planer finns nu för hur detta ska klaras framöver. Allbo 
Lärcenters nuvarande kvarvarande administrativa funktioner har tillförts 
förvaltningen som helhet och det bedöms nu inom ramen för administrationen som 
helhet kunna inrymma avgiftshanteringen inom denna.  

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse Information gällande avgift för personer med insatsen 
boendestöd, 18 februari 2020. 

2. Övriga frågor NAL §117, 11 december 2019. 

3. NAL AU § 9, 3 februari 2020. 
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§ 48 Dnr 2020-00027 020 

 

Arbetsmiljö vid förvaltningen för arbete och lärande 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö inom förvaltningen 
för arbete och lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen 
som en stående punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, tillbud och olyckor.  

Sedan nämndens sammanträde 25 april 2020 har ett tillbud registrerats. 

Under sammanträdet kommer information om ”Happy at Work” att lämnas.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 maj 2020. 

Sjukfrånvarostatistik per april, daterad den 25 maj 2020.  
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Information om arbetsmiljön på förvaltningen för 
arbete och lärande 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö inom förvaltningen 
för arbete och lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen 
som en stående punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, tillbud och olyckor.  

Sedan nämndens sammanträde 25 april 2020 har ett tillbud registrerats. 

Under sammanträdet kommer information om ”Happy at Work” att lämnas.  

Bilagor 

1. Sjukfrånvarostatistik per april, daterad den 25 maj 2020.  

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April

FAL 16.7 15.88 15.24 14.56 13.61 13.15 12.6 18.59 18.77 19.11 19.81 20.27

A. Kommun 21.6 21.76 21.98 22.19 22.36 22.71 22.85 23.15 23.2 23.38 24.38 25.78
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April

FAL 1.58 1.31 1.15 1.39 1.44 1.9 2.01 1.79 1.8 1.79 2.23 1.99

A. Kommun 1.85 1.64 1.54 1.72 2.02 2.26 2.01 2 2.07 2.2 3.19 3.25
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April

FAL 5.53 5.35 5.17 5.08 4.93 4.91 4.89 4.96 5.03 5.12 5.31 5.37

A. kommun 6.16 6.2 6.27 6.29 6.24 6.3 6.33 6.39 6.4 6.41 6.72 7.14
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April

FAL 5.48 3.81 2.2 3.96 5.02 6.12 6.7 5.19 6.08 6.64 7.81 7.05

A. Kommun 6.26 5.09 4.05 5.33 6.84 7.53 6.95 6.36 7.17 7.88 11.44 12.03
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April

FAL 63.45 64.69 64.29 63.44 63.59 63.48 65.21 65.38 67.85 69.05 67.97 65.79

A. kommun 63.45 64.15 64.66 64.64 65.21 64.94 64.97 64.76 65.15 65.34 62.68 59.25
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April

FAL 12 12 13 17 19 20 21 21 19 20 18 18
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Frisknärvaro rullande 12 månader

Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Förvaltning

Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April

FAL 39.19 40.18 39.73 38.39 37.22 35.59 36.94 35.16 35.35 36.45 35.94 34.27

A. kommun 32.86 32.37 31.97 32.84 32.73 32.06 31.93 31.47 32.16 31.82 29.08 27.15
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 49 Dnr 2020-00025 002 

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten.  

Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. 

1. Avdelningen ekonomiskt bistånd, per april 2020. 

2. Avdelningen Barn och familj, per april 2020. 

3. Avdelningen Vuxen, per april 2020. 

4. Allbo Lärcenter, per april 2020 

5. Delegationsrätt som socialsekreterare, daterad den 23 april 2020. 

6. Beslut om begränsat utlämnande av handling, daterad den 28 april 2020. 

7. Förordnande som förste socialsekreterare vid avdelningen Vuxen, daterad 
den 14 maj 2020. 

8. Förordnande som förste socialsekreterare vid avdelningen Vuxen, daterad 
den 14 maj 2020.  

Bilagor 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 25 maj 2020.    
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Delegationsbeslut  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten.  

Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. 

1. Avdelningen ekonomiskt bistånd, per april 2020. 

2. Avdelningen Barn och familj, per april 2020. 

3. Avdelningen Vuxen, per april 2020. 

4. Allbo Lärcenter, per april 2020 

5. Delegationsrätt som socialsekreterare, daterad den 23 april 2020. 

6. Beslut om begränsat utlämnande av handling, daterad den 28 april 2020. 

7. Förordnande som förste socialsekreterare vid avdelningen Vuxen, daterad 
den 14 maj 2020. 

8. Förordnande som förste socialsekreterare vid avdelningen Vuxen, daterad 
den 14 maj 2020.  

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 50 Dnr 2020-00026 000 

 

Meddelanden 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1894-20, daterad den 27 april 
2020. 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1894-20, daterad den 30 april 
2020. 

3. Klagomålsutredning, daterad den 7 maj 2020. 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3017-19, daterad den 7 maj 2020. 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1356-20, daterad den 13 maj 2020. 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 934-20, daterad den 19 maj 2020. 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5131-19 och 5132-19, daterad den 
20 maj 2020.  

Bilagor 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 25 maj 2020.   
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Meddelanden  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1894-20, daterad den 27 april 
2020. 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1894-20, daterad den 30 april 
2020. 

3. Klagomålsutredning, daterad den 7 maj 2020. 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3017-19, daterad den 7 maj 2020. 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1356-20, daterad den 13 maj 2020. 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 934-20, daterad den 19 maj 2020. 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5131-19 och 5132-19, daterad den 
20 maj 2020.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

 


