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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-19
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2019-06-27 till och med 2019-07-20

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 80 Sammanträdets inledning
§ 81 Ekonomisk uppföljning
§ 82 Utbildning individ- och familjeomsorgen
§ 83 Rapport om enhetschefer hemtjänst 2019
§ 84 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
§ 85 Verksamhetsbesök
§ 86 Riktlinjer biståndshandläggning socialpsykiatri
§ 87 Riktlinjer ekonomiskt bistånd.
§ 88 Statistik sjukfrånvaro SAF 2019
§ 89 IFO Statistik 2019
§ 90 Integrationspedagog
§ 91 Förvaltningschef/områdeschef informerar
§ 92 Riktlinjer och taxa tobakslag
§ 93 Ledningsfunktion
§ 94 Samverkansteamet
§ 95 Frågor till förvaltningen/ordförande
§ 96 Meddelanden
§ 97 Delegationsärenden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 80- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.

2. Upprop förrättas av ordförande. Närvarolistan framgår av protokollets framsida.

3. Föredragningslistan fastställs som följer av detta protokoll.

4. Kerstin Larsson (s) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering 
äger rum den 27 juni kl 10:00

5. Ingen anmälan om jäv.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 81 - Ekonomisk uppföljning 
(19/SAN/181)

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på - 300 tkr. Heltid 
som norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt att bedöma hur 
väl verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs för att heltid som norm 
inte ska öka personalkostnaden.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen och att lägga den till handlingarna.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen med tillägget att 
fortsätta arbeta mot budget i balans, och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning maj
 Månadsrapport maj 2019
 Övertid SAF maj
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 82- Utbildning individ- och familjeomsorgen

Ärendebeskrivning

Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Hallsberg har sammanlagt 49 anställda fördelat på två 
enheter, vuxenenheten och familjeenheten, samt handläggare (alkohol- och 
tobakshandläggare, dödsbohandläggare) och assistenter. IFO vänder sig till kommuninvånare 
som till exempel behöver råd eller stöd i sociala frågor, tillfälligt ekonomiskt stöd och/eller 
personer som vill genomgå vård och behandling för sitt missbruk. IFO erbjuder bland annat 
hjälp med förebyggande insatser, utreder rätt till försörjningsstöd, genomför placeringar på 
behandlingshem och ger vård i olika former på hemmaplan. IFO regleras av flera olika lagar, 
bland annat Socialtjänstlagen som är en så kallad ramlag som ger varje kommun stora 
möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Socialtjänstlagen anger de 
övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. Lagen ger inte kommunerna 
någon rätt att använda tvång. Tvång i samband med missbruk regleras av Lag om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 
Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen från individ- och familjeomsorgen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen från individ- och 
familjeomsorgen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 83 - Rapport om enhetschefer hemtjänst 2019 
(19/SAN/149)

Ärendebeskrivning

Under åren 2013-2018 har tolv enhetschefer inom område hemtjänst avslutat sin tjänst. Ett 
av flera sätt att förbättra enhetschefers arbetsmiljö är att tillsätta en bemanningschef som 
ansvarar för bemanningsenheten.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen om att tillsättande av en enhetschef för bemanningsenheten inte 
kan ske utan en ramförstärkning av budgeten.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om att 
tillsättande av en enhetschef för bemanningsenheten inte kan ske utan en ramförstärkning 
av budgeten.

Beslutsunderlag

 Missiv till nämnd om bemanningschef
 Rapport om enhetschefer hemtjänst 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 84 - Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 
(19/SAN/196)

Ärendebeskrivning

Riksdagen har 2018-05-23 fattat beslutet att1 "Socialnämnden ska kunna erbjuda hemtjänst 
till äldre personer utan att först göra en prövning av vilka behov en person har av hemtjänst. 
Syftet med ändringen är att ge kommuner möjlighet att låta äldre personer få hjälp av 
äldreomsorgen på ett enklare sätt än tidigare. Dessutom ökar det möjligheten för äldre 
personer att själva vara med och bestämma."

1 Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 3/2018

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden 
besluta om att inte införa hemtjänst utan föregående behovsprövning, utifrån att det kan 
konstateras att kostnaderna sannolikt kommer att öka.

Beslut

Social och arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till dess det går att 
utläsa resultat av införandet av hemtjänst utan föregående behovsprövning i andra 
kommuner.  Ärendet återremitteras till oktober 2020.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ang biståndsbeslut
 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 85- Verksamhetsbesök

Ärendebeskrivning

Under hösten kommer en mindre grupp politiker från nämnden att få möjlighet att göra två 
stycken verksamhetsbesök, den 18 september och den 13 november. Förslag på 
verksamheter att besöka är Kullängen i september och dagcentral i november. Förfrågan är 
utsänd till verksamheterna. I oktober kommer hela nämnden att tillsammans besöka 
Socialpsykiatrins verksamhet.  Datum ännu ej fastställt.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna förslagen på verksamhetsbesök.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 86 - Riktlinjer biståndshandläggning socialpsykiatri 
(19/SAN/156)

Ärendebeskrivning

Det är brukligt att riktlinjer revideras årligen för att innehållet ska hållas á jour med 
verksamhetsförändringar, lagändringar etc. Dessa riktlinjer är uppdaterade för 2019.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
anta reviderade riktlinjer för Socialpsykiatri 2019.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta reviderade riktlinjer för Socialpsykiatri 
2019.

Beslutsunderlag

 TS - riktlinjer Socialpsykiatri, reviderade 2019
 Riktlinjer Socialpsykiatri 190619
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 87 - Riktlinjer ekonomiskt bistånd. 
(19/SAN/154)

Ärendebeskrivning

Det är brukligt att riktlinjer revideras årligen för att innehållet ska hållas á jour med 
verksamhetsförändringar, lagändringar etc. Dessa riktlinjer är uppdaterade för 2019.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
anta reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2019-

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta reviderade riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd 2019.

Beslutsunderlag

 TS riktlinjer ekonomiskt bistånd
 Riktlinjer för handläggning avseende ekonomiskt bistånd 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 88 - Statistik sjukfrånvaro SAF 2019 
(19/SAN/147)

Ärendebeskrivning

Statistik över sjukfrånvaro inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen månaderna januari 
- april 2019.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag

 TS sjukfrånvaro jan-apr 2019
 Sjukfrånvaro SAF jan-april 2019
 Sjukfrånvaro Hallsbergs kommun samt förvaltningar jan-april 2019 jmfr 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 89 - IFO Statistik 2019 
(19/SAN/148)

Ärendebeskrivning

Statistik från individ- och familjeomsorgen månaderna januari - maj 2019.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag

 TS statistik IFO jan-maj 2019
 Statistik IFO 2019 jan-feb
 Statistik IFO mars-maj 2019
 Statistik IFO 2017-2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 90 - Integrationspedagog 
(19/SAN/198)

Ärendebeskrivning

Under de senaste åren har flyktingmottagandet ökat markant i Hallsbergs kommun. Det 
berikar och utmanar oss på ett spännande sätt att introducera nya kommuninvånare för att 
de ska kunna arbeta och bo i det svenska samhället.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att den tidsbegränsade 
integrationspedagogstjänsten förlängs ytterligare ett år (20191016 - 20201015) med 
placering på Arbetsmarknads- och integrationsenheten.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att den tidsbegränsade 
integrationspedagogstjänsten förlängs ytterligare ett år (20191016 - 20201015) med 
placering på Arbetsmarknads- och integrationsenheten.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse integrationspedagog
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 91- Förvaltningschef/områdeschef informerar

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef och områdeschefer presenterar en organisationsskiss som visar hur social- 
och arbetsmarknadsförvaltningen är uppbyggd. Handlingen bifogas till protokollet.

De flesta vakanser inför sommaren är nu tillsatta.

E-tillsynen inom hemtjänst är påbörjad, den första kameran kommer att installeras under 
vecka 26. Kameran är öppen så många gånger per natt som personen är beviljad tillsyn.

 

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag

 Organisationsskiss social och arbetsmarknadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 92 - Riktlinjer och taxa tobakslag 
(19/SAN/199)

Ärendebeskrivning

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Genom lagen upphävs tobakslagen (1993:581) 
och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen 
innebär bland annat att den som detaljhandlar med tobaksvaror och liknande produkter ska 
ha tillstånd för detta.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
anta riktlinjerna samt att föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa i riktlinjerna.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta riktlinjerna samt att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa i riktlinjerna.

Beslutsunderlag

 TS Riktlinjer och taxa tobakslag
 Riktlinjer och taxa tobakslag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 93- Ledningsfunktion

Ärendebeskrivning

Diskussion angående kommande uppdrag till social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
Diskussionen tas upp igen i september.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fortsätta diskussionen i september.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 94- Samverkansteamet

Ärendebeskrivning

I Hallsberg har socialtjänst tillsammans med skola startat upp ett projekt där de tillsammans 
ska kunna erbjuda stöd och hjälp för elever som är i behov av ökad närvaro i skolan. Därför 
har Samverkansteamet bildats, ett team som samverkar mellan socialtjänsten och skolan. 
Syftet med projektet är att upptäcka, belysa och utreda minskad närvaro i skolan. Teamet 
arbetar också för att förebygga minskad närvaro. Målgruppen är både elever och deras 
föräldrar. Metoder som används är bland annat relationsskapande, kartläggning av orsaker 
till minskad närvaro och kunskapsförmedling till föräldrar och elever om den aktuella 
problematiken. Samverkansteamet arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt vilket går 
ut på att eleven och familjen själva sitter på lösningen på sina problem och att teamet finns 
där för att ge råd och vägledning.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att åter bjuda 
in Samverkansteamet till nämndens sammanträde i december.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 95- Frågor till förvaltningen/ordförande

Ärendebeskrivning

Inga frågor har inkommit.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 96- Meddelanden

Ärendebeskrivning

Nedanstående meddelanden finns att läsa vid nämndens sammanträde:

1. Nämndens verksamhetsbesök Arbetsmarknads- och integrationsenheten 19/SAN/137-2

2. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR) 19/KS/75

3. Överenskommelse om samverkan 19/SAN/195

4. Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 19/SAN/194

5. Årsredovisning Samordningsförbundet Sydnärke 2019 19/KS/81-10

6. Beslut om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 19/SAN/208-1

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
lägga meddelandena till handlingarna

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

Page 20 of 21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 97- Delegationsärenden

Ärendebeskrivning

Nedanstående delegationsärenden finns att läsa vid nämndens sammanträde:

Inga inkomna ärenden.
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Sammanträdets inledning

§ 80

   



Ekonomisk uppföljning

§ 81

19/SAN/181
   



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2019-06-05 Dnr: 

Ekonomisk uppföljning maj 2019

Ärendebeskrivning
Prognos maj 2019

Förslag till beslut
Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna informationen. 
- att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på - 300 tkr. Heltid som norm 
är en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt att bedöma hur väl 
verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs för att heltid som norm inte ska 
öka personalkostnaden. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Mohammed Ahmad Barkhad

Ekonom



Månadsrapport maj 2019
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Verksamhet (tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse Avvikelse %

Förvaltningsgemensamt -2 993 -1 593 1 400 46,8%

Särskilda boende -111 400 -113 400 -2 000 -1,8%

Hemtjänst -90 915 -92 015 -1 100 -1,2%

Verksamheten för funktionshindrade -43 219 -43 919 -700 -1,6%

LSS (f.d. KSF) -31 426 -29 126 2 300 7,3%

LSS (f.d. BIF) -1 100 -1 600 -500 -45,5%

Individ- och familjeomsorg -50 626 -50 926 -300 -0,6%
Arbetsmarknad och integration -6 687 -6 087 600 9,0%

Totalt -338 366 -338 666 -300 -0,1%

Försörjningsstöd mm (tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse Avvikelse %

Externa boende LSS -9 499 -8 339 1 160 13,9%

Placeringar IFO -17 989 -19 689 -1 700 -8,6%

Öppenvård IFO -7 474 -4 904 2 570 52,4%
Ekonomiskt bistånd -5 000 -6 000 -1 000 -16,7%

Totalt -39 962 -38 932 1 030 2,6%

Prognos Sjuksköterskor (tkr) Belopp

Överskott löner SSK 3 600
Kostnad köp av SSK -4 100

Nettounderskott -500

Investeringar (tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse Avvikelse %

Inventarier och data -1 541 -1 541 0 0,0%

Arbetstekniska hjälpmedel -325 -325 0 0,0%
Medicinskåp -334 -334 0 0,0%

Totalt -2 200 -2 200 0 0,0%

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. maj och analys av årets resterande månader. Heltid som norm är en 
osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställn ingen som krävs för att 
heltid som norm inte ska öka personalkostnaden. 
Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser huvudsakligen ej fördelat budget.
Särskilda boende: Cirka 600 tkr av underskottet avser löner varav 500 tkr gäller sjuksköterskor. Hyresintäkterna beräknas ha underskott på cirka 400 tkr 
p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård.
Resterande, 1 mnkr avser övriga kostnader.
Hemtjänst: Cirka 500 tkr av underskottet avser löner och resterande 600 tkr övriga kostnader. 
LSS (f.d. KSF): Överskottet beror bland annat på lägre kostnader på externa boenden och lägre behov av korttidsplatser för barn. 
LSS (f.d. BIF): Underskottet beror på ökat behov av tillsyn och heltid som norm.
IFO: Verksamheten prognostiserar överskott på öppenvård men underskott på familjehemsplaceringar och försörjningsstöd.
Arbetsmarknadsenheten: Överskott beror huvudsakligen på intäkter.

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till cirka 4,1 mnkr (8 mnkr 2018). 
Verksamheten prognostiserar överskott på löner på cirka 3,6 mnkr (5 mnkr 2018). 
Nettounderskottet beräknas uppgå till -500 tkr (-3 mnkr 2018). 



Personalkostnader

Vid beräkning av prognosen av personalkostnader används en 
framräknad lönekurva över årets 12 månader. Beroende på 
olikheter i de olika verksamheterna används 3 olika 
lönekurvor; SÄBO, Hemtjänst, VFF.

Personalkostnaden för SÄBO exkl. SSK och hemttjänst ligger
lite under budget i maj medan VFF ligger över budget. 



Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Mohammed Ahmad Barkhad
Förvaltningschef Ekonom

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat mars-maj. Försörjningsstöd beräknas 
redovisa ett underskott.

Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte i den beviljade tiden.
Beviljad tid har minskat sedan 2017 men ökat något april och maj 2019.

Kostnaden för institutionsvård för vuxna kommer att redovisa underskott medan barn 
beräknas ha överskott. Institutionsvård totalt kommer att ha budget i balans.



SAF övertid 2017 (tkr)

Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Förvaltningsgemensamt 1 1 3 5 21 31

Särskilda boende 564 384 500 470 412 2 330

Hemtjänst 367 263 253 256 384 1 524

Verksamheten för funktionshindrade 69 79 72 99 53 372

LSS (f.d. KSF och BIF) 92 93 135 105 79 504

Individ- och familjeomsorg 49 7 24 14 4 98

Arbetsmarknad och integration 0 0 2 0 1 3

Totalt 2017 1 141 828 989 949 954 0 0 0 0 0 0 0 4 861

SAF övertid 2018 (tkr)
Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Förvaltningsgemensamt 5 16 3 11 12 47

Särskilda boende 457 411 358 360 310 1 896

Hemtjänst 251 306 271 382 241 1 451

Verksamheten för funktionshindrade 70 67 71 70 70 348

LSS (f.d. KSF och BIF) 30 40 54 64 80 268

Individ- och familjeomsorg 5 15 0 5 6 31

Arbetsmarknad och integration 0 0 0 0 0 0

Totalt 2018 818 854 757 892 720 0 0 0 0 0 0 0 4 042

SAF övertid 2019 (tkr)

Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Diff 2019/2018 Diff i %

Förvaltningsgemensamt 0 3 1 0 0 4 -43 -91%

Särskilda boende 274 308 238 224 209 1 253 -643 -34%

Hemtjänst 125 120 196 57 78 576 -876 -60%

Verksamheten för funktionshindrade 64 74 49 75 42 303 -45 -13%

LSS (f.d. KSF och BIF) 36 59 51 69 58 273 5 2%

Individ- och familjeomsorg 5 13 1 7 3 29 -2 -5%

Arbetsmarknad och integration 0 0 0 0 0 0 0 0%

Totalt 2018 505 576 535 431 390 0 0 0 0 0 0 0 2 438 -1 604 -40%

 

Övertid (tkr) Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Övertid 2017 1 141 828 989 949 954 4 861

Övertid 2018 818 854 757 892 720 4 042

Övertid 2019 505 576 535 431 390 2 438

Differens 2019 och 2018 -313 -278 -222 -461 -330 0 0 0 0 0 0 0 -1 604

Kommentar:
Övertiden har minskat med cirka 1,6 mnkr eller 40 % i jan-
maj 2019 jämfört samma period 2018.
Övertiden har också minskat med cirka 2,4 mnkr eller 50 % 
i jan-maj 2019 jämfört samma period 2017.
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anette Söderström, 0582-685504
anette.soderstrom@hallsberg.se

Enhetschefers arbetssituation
Under åren 2013-2018 har tolv enhetschefer inom område hemtjänst avslutat sin 
tjänst. Ett av flera sätt att förbättra enhetschefers arbetsmiljö är att tillsätt en 
bemanningschef som ansvarar för bemanningsenheten. 

För att förbättra arbetsmiljön för enhetscheferna föreslås i denna PM att tillsätta 
en enhetschef för bemanningsenheten. Bedömningen görs att det inte går att 
säkerställa att kostnaden för en chef till bemanningsenheten kan finansieras inom 
ram.  

Förslag till beslut
Att godkänna information om att tillsättande av en enhetschef för 
bemanningsenheten inte kan ske, utan en ramförstärkning av budgeten. 

I tjänsten 190410

Anette Söderström
Områdeschef
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Anette Söderström, 0582-685504

anette.soderstrom@hallsberg.se

Rapport om enhetschefer

hemtpnst

Hur ser enhetschefens arbetssituation ut? Vilka behov

av stöd finns?

Uppdragsgivare:
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Inledning och bakgrund
Under ären 2013-2018 har tolv enhetschefer inom omräde hemtjänst

avslutat sin tjänst. Under mai 2017 gjorde Arbetsmiljöverket tillsyn över

enhetschefers arbetsmiljö. Det framkom dä bland annat att enhetschefer

känner otillräcklighet i sitt uppdrag och att de har en känsla av att alltid

behöva vara tillgängliga. Deras största arbetsbelastning, frustration och oro

upplevde de var bemanningsproblemen. De upplever ocksä att de inte

hinner arbeta med utveckling och kvalitetsarbete vilket är en av orsakerna

till att de vill arbeta som enhetschefer.

Avslutssamtal har hällits med de enhetschefer som har sagt upp sig. lnte

alla slutar pä grund av för hög arbetsbelastning, men det är ändä nägot

som alla tar upp och en del av dem uttrycker att det är det enda skälet.

"Att vara enhetschef är ett omöjligt uppdrag" är ett citat frän

avslutssamtalen.

Uppdrag och syfte

. Att kartlägga varför omsättning av enhetschefi hemtjänst är sä hög.

. Att ta fram förslag pä vad de behöver för att stanna kvar

Beskrivning av nuläge

Att vara enhetschef inom hemtjänst är ett komplext uppdrag. Dels för att

deras personalgrupper är stora och arbetar "ute"
i verksamheten oftast.

Dels för att deras brukare ber i egna bostäder och arbetsmiljöproblemen

ofta dä är större och komplexere. Hemtjänstens brukare är i dag äldre, ofta

80 är och äldre, har stora omvärdnadsinsatser och vi utför ofta en

avancerad hälso- och sjukvärd i hemmet. Enhetscheferna har ocksä ett

start ansvar bäde för smätt och för start. Även den sjuksköterskesituation

vi haft/har i förvaltningen päverkar enhetschefernas arbetssituation dä

mycket hamnar pä deras bord om inte FAS (patientansvarig sjuksköterska)

finns. Omräde hemtjänst bestär idag av fyra hemtjänst/hemvärdsgrupper,

varv tvä är belägna centralt i Hallsberg, en i Vretstorp och en i Pälsboda.
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Omräde Ant pers Antal pers Antal Ass/vht stöd

dag/kväll natt brukare

Narr 36 6 Ca 70 1,0

Söder 38 6 Ca 90 1,0

Öster 27 6 Ca 60 1,0 (from nov)

Väster 35 8 Ca 50+11 1,0

Alla enhetschefer har ocksä ansvar för ett antal längtidsvikarier och

timanställda vikarier, vilket gör att de i praktiken har ansvar för väsentligt

fler medarbetare än vad som anges ovan. Enhetschef väster har ansvar dels

för ett demensboende och dels för en hemtjänstgrupp vilket gör arbetet

mer komplext dä det är helt skilda verksamheter. Alla enhetschefer har

ansvar för att alla medarbetare fär medarbetarsamtal, Iönesamtal och i

förekommande fall rehabiliteringsutredning och rehab samtal.

Personalbristen inklusive vikarier är idag ett start problem och

enhetschefer ägnar stor del av sin arbetstid till rekrytering och tillsättning

av arbetspass.

Analys och tolkning

Bedömning och analys är att enhetschefer i framför allt hemtjänst har star

arbetsbörda och att förvaltningen behöver fundera över till vad och hur

man vill använda enhetschefer. Vad som är viktigast för kommunen att de

lägger sin tid pä behöver klargöras. För att kunna upprätthälla den kvalité

som krävs och för att kunna bedriva en effektiv verksamhet behöver

enhetschefernas fokus vara pä ett strategiskt kvalitets- och

utvecklingsarbete, ansvara för arbetsmiljöarbetet och ha kontroll över

ekonomin.

Och för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare behöver Hallsbergs

kommun ge enhetschefer förutsättningar för detta.

En del i dessa förutsättningar är administrative assistenter/

verksamhetsstödjare, vilka tar hand om en del rutinarbete, administration

och är det närmaste stödet för omvärdnadspersonalen.

En annan förutsättning är att bemanning och rekrytering fungerar och inte

tar allt för stor arbetstid att lösa.
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Sammanfattning av analysen
En del ätgärder har vidtagits för att förbättra arbetssituationen för

enhetschefer men fler behövs. Ett sätt är att arbeta med arbetsledare

istället för assistent/verksamhetsstödjare dä en arbetsledare har högre och

fler mandat. T ex kan en arbetsledare avlasta enhetschefen med

medarbetarsamtal samt har mandat att fatta vissa beslut. Kullängens

äldreboende kommer att pröva denna modell under tvä är för att se vad

det kan fä för effekt. Önskvärt vore ocksä att pröva det inom ett aller ett

par omräden i hemtjänsten för att se om det är ett sätt att avlasta

enhetschefer och göra deras arbetssituation rimlig.

Ett annat är att tillsätt en bemanningschef som ansvarar för

bemanningsenheten. Den enhetschefen skulle dä, förutom att väsentligt

kunna effektivisera och utveckla bemanningsenheten, ocksä kunna anställa

ett antal pooltjänster som bemannar korttidsfränvaro i värd och omsorg.

Att anställa USK Pool är ett sätt att lösa vikariebristen samtidigt som

kvalitén höjs och sannolikt minskar övertidskostnaderna. Det som

ytterligare har tillkommit är "Heltid som norm” vilket än mer har ökat

arbetet för schemaläggning och bemanning. En enhetschef som har stor

kompetens och kunskap i schemaläggning och system skulle fylla ett start

behov.

Förutom arbetsbelastningen behöver vi fundera pä vad det är som är

attraktivt för en enhetschef att arbeta i Hallsbergs kommun. T ex

introduktion, utbildning och utvecklingsmöjligheter, stöd bäde frän andra

professioner som ekonomi och HR, men även möjlighet till

reflekterande/stödjande samtal vid behov. Det kan handle om att fä

handledning vid svära samtal, fä verkth att hantera stress osv.

Förslag till beslut

Utifrän ovanstäende beskrivning att förbättra arbetsmiljön för

enhetscheferna föresläs i denna PM att tillsätta en enhetschef för

bemanningsenheten. Detta är nägot som Social- och arbetsmarknads-

nämnden i tidigare diskussioner ställt sig positiva till under förutsättning att

kostnaden, 700 tkr, ryms inom befintlig budgetram. Dä omrädena

hemtjänst och Säbo, för 2019, prognostiserar ett underskott och omräde

VFF prognostiserar ett noll resultat för 2019 görs bedömningen att det inte

gär att säkerställa att kostnaden för en chef till bemanningsenheten kan

finansieras inom ram.
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Med anledning av det kan inte tillsättande av en enhetschef för

bemanningsenheten ske utan en ramförstärkning av budgeten.

Anette Söderström

Omrädeschef Hemtjänst
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anette Söderström, 0582-685504
anette.soderstrom@hallsberg.se

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Riksdagen har 2018-05-23 fattat beslutet att1: 
”Socialnämnden ska kunna erbjuda hemtjänst till äldre personer utan att 
först göra en prövning av vilka behov en person har av hemtjänst. Syftet 
med ändringen är att ge kommuner möjlighet att låta äldre personer få 
hjälp av äldreomsorgen på ett enklare sätt än tidigare. Dessutom ökar det 
möjligheten för äldre personer att själva vara med och bestämma". 

För att säkerställa att den äldre får den insats som han eller hon är i behov 
av samt att de beviljade insatserna har den verkan som avses i kommunens 
riktlinjer, kommer vid ett beslut om hemtjänst utan föregående 
behovsprövning att ställas högre krav på tätare uppföljningar av 
myndighetsutövare (biståndshandläggare). Detta kan i sin tur medföra 
behov av en utökad personaltäthet.

Det är mycket svårt att sia om vad konsekvenserna av att få hemtjänst utan 
föregående utredning kan medföra för kostnader. Det kan ju innebära att 
fler äldre väljer att få hemtjänstinsats. 

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden besluta om:  

att inte införa hemtjänst utan föregående behovsprövning, utifrån att 
det kan konstateras att kostnaderna sannolikt kommer att öka.

1  
Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 3/2018
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Inledning
Regeringen föreslår att kommunerna ska få möjlighet att erbjuda äldre 
hemtjänst utan föregående behovsprövning. Erbjudandet ska istället 
grunda sig i kommunens riktlinjer. Som motivet till förslaget nämns att 
många äldre upplever brister i delaktighet och maktlöshet i mötet med 
äldreomsorgen. Här hänvisas bl a till en studie från Stockholms Läns 
Äldrecentrum. 

Riksdagen har 2018-05-23 fattat beslutet att1: 
”Socialnämnden ska kunna erbjuda hemtjänst till äldre personer utan att 
först göra en prövning av vilka behov en person har av hemtjänst. Syftet 
med ändringen är att ge kommuner möjlighet att låta äldre personer få 
hjälp av äldreomsorgen på ett enklare sätt än tidigare. Dessutom ökar det 
möjligheten för äldre personer att själva vara med och bestämma". 

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2018.

Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till 
äldre personer. Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen 
har informerats om2:

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka 
utförandet av insatserna,

2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och
3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1§.

Kommunen ska alltid följa upp insatserna med utgångspunkt i 

1 Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 3/2018
2 4kap. 2a§ socialtjänstlagen (2001:453)
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kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3§ och 
värdegrunden i 5 kap. 4§. 

Möjlig konsekvens för myndighetsutövningen
Det åligger social- och arbetsmarknadsförvaltningen bland annat att 
säkerställa att alla medborgare i Hallsbergs kommun får rättssäkra beslut 
samt att medborgarna får sina behov av insatser tillgodosedda. För att 
säkerställa att den äldre får den insats som han eller hon är i behov av samt 
att de beviljade insatserna har den verkan som avses i kommunens 
riktlinjer, kommer vid ett beslut om hemtjänst utan föregående 
behovsprövning att ställas högre krav på tätare uppföljningar av 
myndighetsutövare (biståndshandläggare). Detta kan i sin tur medföra 
behov av en utökad personaltäthet.

Enligt Socialstyrelsens meddelandeblad (Nr 3/2018) har kommunerna en hög 
informationsskyldighet gentemot sina invånare samt skyldighet att säkerställa 
att den enskilde förstår informationen som ges. Ett införande av beslut om 
hemtjänst utan föregående behovsprövning kan därmed medföra att fler 
invånare kontaktar biståndshandläggarna för att få information kring detta, 
även detta kan öka behovet av personaltäthet.

Biståndshandläggarna i Hallsbergs kommun arbetar idag utifrån individens 
behov av insatser för att säkerställa att individen får de insatser som denne 
har behov av samt rätt till.

I de fall där uppdraget avser hemtjänst utan föregående behovsprövning 
kan för individen medföra att dennes behov inte tillräckligt synliggörs då en 
fullständig utredning inte genomförs, en annan konsekvens är att beslutet 
inte kan överklagas.

Omvärldsbevakning

De konsekvenser som ovan beskrivits har utretts vidare och ytterligare 
omvärldsbevakning har gjorts för att undersöka vad andra kommuner som 
har infört hemtjänst utan föregående behovsprövning har sett för 
konsekvenser.

I kontakt med den första kommunen framkom det att personaltätheten 
inte har förändrats efter att hemtjänst utan föregående behovsprövning 
införts. Dock har handläggarna inte genomfört utredning eller fattat ett 
myndighetsbeslut, utan invånarna har beställt insatserna. Vidare 
framkommer att handläggarna inte har följt upp insatserna, det har gjorts 
av enhetschef. Det beskrivs dock att införandet av det nya 
verksamhetssystemet Life Care har medfört svårigheter att hantera dessa 
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typer av ärenden för kommunen, då systemet inte stödjer denna typ av 
handläggning. Som en positiv aspekt med hemtjänst utan föregående 
behovsprövning framhöll kommunen att det är positivt för de personer 
som behöver enklare stöd för att klara av vardagen då de inte behöver 
genomgå en utredning.

I kontakt med den andra kommunen framkom att kommunen precis har 
infört hemtjänst utan föregående behovsprövning och kan därmed ännu 
inte se något resultat av detta.

I kontakt med den tredje kommunen framkom att kommunens nämnd 
fattat beslut om att inte införa hemtjänst utan föregående 
behovsprövning. Detta utifrån att deras socialförvaltning inför IBIC 
(Individens behov i centrum) och de därmed anser att det är viktigt att 
arbeta enligt det nya arbetssättet, från ansökan till utförandet av insatsen, 
innan eventuell övergång till förenklat beslutsfattande sker.

I kontakt med den fjärde kommunen framkom att kommunen valt att inte införa 
hemtjänst utan föregående behovsprövning med anledning att det ansågs 
vara för kostsamt.

I kontakt med den femte kommunen framkom att kommunen inte har 
diskuterat införande av hemtjänst utan föregående behovsprövning ännu, 
de fokuserar just nu på att införa IBIC.

Utifrån omvärldsbevakningen framkom det att fyra av de fem kommuner 
som kontaktas valt att inte införa hemtjänst utan föregående 
behovsprövning i dagsläget. Den främsta anledningen är att ett införande 
av hemtjänst utan föregående behovsprövning kan medföra en ökad 
kostnad för kommunerna. Ytterligare var en förekommande anledning att 
kommunerna valt att införa IBIC och därmed prioriterat att arbeta med 
detta. En av de kommuner som kontaktas har haft hemtjänst utan 
föregående behovsprövning under ett antal år och ställer sig till viss del 
positiva till detta arbetssätt. 

Möjlig konsekvens för verkställighet
Det är mycket svårt att sia om vad konsekvenserna av att få hemtjänst utan 
föregående utredning kan medföra för kostnader. Det kan ju innebära att 
fler äldre väljer att få hemtjänstinsats. 

Det finns i dagsläget ingen forskning som pekar på att äldre personer skulle 
ta äldreomsorg i anspråk utan att behöva sådana tjänster. Det bedöms inte 
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heller vara fallet vid olika former av förenklat beslutsfattande. Vanligtvis 
försöker äldre att klara sig själva så länge det går3. Det framkommer i SOU 
2017:21 att den typiske äldreomsorgstagaren är en ensamstående kvinna 
som är 85 år gammal och att de sökande har tämligen stora 
omvårdnadsbehov redan vid ansökningstillfället. 

Antaganden
Om ett antagande görs att endast den som är 80 –w erbjuds fem timmars 
insats per månad utan föregående utredning, så har enligt statistik från 
socialstyrelsen, 23 % av de som är 80 –w hemtjänst4.  Den vanligaste 
insatsen är trygghetslarm och därefter kommer matdistribution (mattjänst 
i form av matlåda) och därefter hemtjänst (service och 
omvårdnadsinsatser). 

Enligt SCB:s prognoser kommer det att finnas 895 personer i Hallsbergs 
kommun 2019 som är 80 -w år. Enligt de statistiska uppgifter som finns bor 
15 % av dem på Säbo. Det innebär att 761 personer 80 –w bor kvar i 
ordinärt boende. Under 2019 skulle enligt statistiska uppgifter 175 
personer 80 -w vara aktuella för hemtjänstinsats, vara ca 140 redan har 
det. Om alla antaganden stämmer kan det alltså bli ytterligare 35 personer 
som får hemtjänst. 

En uppskattad kostnad för verkställigheten för ytterligare 35 personer kan i 
så fall bli

Antal 80 –w Antal 
timmar

Kostnad kr 
/tim

Summa/månad 26 600 kr

35 5/månad 152 26 600 319 200

Samlad bedömning
Ett eventuellt införande av förenklat beslutsfattande kräver att kommunen 
tar fram en egen riktlinje. Där det beskrivs:

 Syfte att införa bestämmelsen

 Vem som kan erbjudas insatser

 Vilka insatser kan erbjudas

3Lagrådsremiss. Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. 
4Sveriges officiella statistik. Socialtjänst, publicerings år 2018
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 Hur information till den äldre ska se ut

 Hur handläggning och dokumentation ska se ut

 Hur uppföljningen ska se ut. Dvs. vad och hur. 

 Hur vi kan säkerställa rättssäkerheten för brukaren samt att 
brukaren får de insatser som denne är i behov av.

Anette Söderström                                 
Områdeschef 

                                                

Maria Johansson Engdahl
Områdeschef
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1 INLEDNING
Handläggning av bistånd ska ske enligt gällande lagstiftning, rättspraxis, 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt utifrån Social- och 
arbetsmarknadens riktlinjer, avtal, överenskommelser och rutiner för 
verksamheten. Insatser som beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska vara 
individuellt utformade för att främja den enskildes självständighet. Enligt 4 kap. 1 
§ SoL framgår att 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 och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans 
eller hennes möjlighet att leva ett självständigt liv. Begreppet livsföring i övrigt 
rymmer alla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Det är därför inte möjligt att ange vilka insatser eller behov som ska 
ingå. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. Insatser ska i första 
hand verka som främjande för att den enskilde ska kunna bo kvar i den egna 
bostaden, enligt kvarboendeprincipen (Socialstyrelsen, 2007).

I riktlinjerna beskrivs de mest förekommande insatserna inom kommunens 
socialpsykiatri. Riktlinjerna ska också bidra till en ökad tydlighet i organisationen 
och skapa förutsättningar för ett fortsatt gott samarbete och därmed öka 
kvaliteten för den enskilde. Riktlinjerna ska vara en vägledning inför beslut. De är 
tolkningar av lagtexter, författningar, domar och utlåtanden från Socialstyrelsen.

1.1 SYFTE MED RIKTLINJERNA
Syftet med tillämpningsreglerna i detta dokument är att ge den enskilde och 
förtroendevalda en översikt över lagstiftningen och riktlinjer samt vägledningar 
som berörd nämnd antagit som politisk grund för myndighetsutövningen enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). Syftet är också att biståndshandläggare ska få vägledning i 
myndighetsutövningen och genom detta nå enhetlighet i sina bedömningar. 
Riktlinjerna ska ses som en vägledning och anvisning vad gäller tolkning och 
tillämpning av lagstiftningen. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens 
verksamhet bygger på en helhetssyn av människan med utgångspunkt för 
individuellt anpassade insatser. Syftet med riktlinjerna är att upprätthålla 
rättssäkerhet och lika behandling när det gäller utredning, bedömning samt 
tillgång till befintliga insatser. I varje enskilt fall ska en individuell bedömning ske. 
Detta innebär att den enskilde kan beviljas mer eller mindre bistånd eller i en 
annan form än vad riktlinjerna anger. Beslut utöver riktlinjerna fattas av Social- 
och arbetsmarknadsnämnden eller av biståndshandläggare i samråd med 
enhetschef.

1.2 MÅL MED RIKTLINJERNA
Målet med utformade riktlinjer är att främja en utveckling som syftar till jämlikhet 
i levnadsvillkor, solidaritet och trygghet. Verksamheten ska syfta till att öka den 
enskildes möjligheter att ta del av samhällets gemenskap och förebygga 
uppkomsten av social ohälsa. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens 
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verksamhet ska särskilt inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas egna 
resurser utan att ta över den enskildes eget ansvar.

1.2.1 Socialtjänstens mål – 1 kapitlet

1 § Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas:

• ekonomiska och sociala trygghet
• jämlikhet i levnadsvillkor
• aktiva deltagande i samhällslivet

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet.

Enligt 3 kap 4 § SoL ska socialnämnden i den uppsökande verksamheten upplysa 
om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda hjälp. Det innebär att om 
socialtjänsten har vetskap om att en person har behov av insatser, men att denne 
tackar nej till dessa, kan kommunen ändå ha ett visst ansvar för att på nytt 
erbjuda bistånd.

1.3 KOMMUNENS ANSVAR
Enligt 2 kap 1 § SoL har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen 
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Huvudregeln är att 
bosättningskommunen ansvarar för stöd- och hjälpinsatser för den enskilde. 
Bosättningskommunen ansvarar för stöd- och hjälpinsatser oavsett om den 
enskilde tillfälligt eller under längre tid vistas i annan kommun.

1.3.1 Psykiatrireformen

Psykiatrireformen trädde i kraft år 1995. Syftet med reformen var att ge mer 
effektivt och samordnat samhällsstöd och förbättra livssituationen till personer 
med långvariga och allvarliga psykiska störningar. Syftet var också att öka 
möjligheten till gemenskap och delaktighet i samhället. Beslutet innebar en tydlig 
uppdelning av ansvaret för insatser till psykiskt funktionshindrade mellan 
landstinget och kommunen. Den specialiserade psykiatrin ska ansvara för vård och 
behandling. Kommunerna fick i och med reformen större ansvar för boende, 
boendestöd och sysselsättning.

1.4 MÅLGRUPP
Målgrupp för insatser inom socialpsykiatrin är personer med psykiska 
funktionsnedsättningar som förorsakar stora svårigheter att utföra aktiviteter på 
viktiga livsområden. Begränsningarna har funnits eller kan antas att bestå under 
längre tid (Nationell psykiatrisamordning 2006:5, Socialstyrelsen).
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Grundprincipen är att alla tillstånd som diagnostiserats som psykiska sjukdomar 
eller störningar ingår som möjliga att orsaka psykiskt funktionshinder. Begreppet 
psykisk störning används som samlingsbegrepp för alla tillstånd som 
diagnostiseras som psykiatriska. Individens tillstånd ska kunna fylla eller ska vid 
någon tidpunkt ha kunnat fylla diagnostiska kriterier för psykisk störning. Detta 
gäller även högfungerande personer (utan utvecklingsstörning) med ett 
neuropsykiatriskt tillstånd samt samsjuklighet mellan missbruk/beroende och 
annan psykisk störning (så kallade ”dubbeldiagnoser”). Följande tillstånd ingår 
inte i de psykiska störningar som enligt denna definition kan ge konsekvensen 
psykiskt funktionshinder:

 Missbruk/beroende av alkohol eller andra droger (utan psykiatrisk 
samsjuklighet)

 Psykisk utvecklingsstörning utan samtidig annan psykisk störning

 Psykiatriskt tillstånd som per sin diagnostiska definition är av kortvarig och 
övergående natur, ex diagnosen akut stressyndrom/anpassningsstörning

 Demenssjukdomar, ex Alzheimers sjukdom utan annan samtidig psykisk 
sjukdom

Personen som kan bli aktuell för insatser finns i åldersspannet 18-65 år. Behovet 
av fortsatt stöd efter 65 år avgörs av handläggare utifrån den enskildes behov. 
Bland de funktionshinder som särskilt ska omfattas av riktlinjerna finns personer 
med psykiska diagnoser, lindrigt utvecklingsstörda, neuropsykiatriskt 
funktionshindrade samt personer med förvärvad hjärnskada.

1.5 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR OLIKA GRUPPER
Bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) har gett kommunerna ett särskilt ansvar 
för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att personer som inte har 
rätt till eller behov av insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) kan behöva och ha rätt till bistånd enligt SoL. Det 
särskilda ansvaret enligt SoL 5 kap. 7-8a § och 10 §, innebär att kommunerna ska:

 Verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 
betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets 
gemenskap och leva som andra.

 Medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på 
ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.

 Inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana 
svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.
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 Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen för människor 
med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

 I sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa 
områden.

 Planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar.

 Ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om 
personer med psykisk funktionsnedsättning.

 Genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är 
långvarigt sjuka, äldre eller har funktionsnedsättningar.

2 LAGSTIFTNING
De lagar som främst reglerar verksamheten för vård och omsorg är:
 Socialtjänstlagen (SoL)
 Förvaltningslagen (FL)
 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
 Kommunallagen (KL)

Verksamheten påverkas även av andra lagar och konventioner så som:
 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
 Lag om rättspsykiatrisk vård LRV
 Äktenskapsbalken (ÄktB)
 Sambolagen (2003:376)
 Lag om registrerat partnerskap
 Föräldrabalken (1949:381)
 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 Barnkonventionen

2.1 GDPR- DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) reglerar hur 
vi ska behandla personuppgifter. För att anpassa våra arbetsprocesser och våra IT-
system till dataskyddsförordningen fokuserar vi på 12 prioriterade områden. 
Dessa och andra områden finns beskrivna mer utförligt nedan. Det finns även 
mallar som stöd för att underlätta arbetet. 

Kort om förordningen
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• Alla personuppgiftsbehandlingar måste ha rättslig grund, till exempel avtal 
(anställningsavtal, avtal med kund), allmänt intresse (forskning, statistik, arkiv) 
myndighetsutövning (bygglov, ekonomiskt bistånd) och rättsliga förpliktelser 
(till exempel bokföringsskyldighet). Har vi ingen rättslig grund kan vi i vissa fall 
arbeta med samtycken.

• Varje verksamhet ansvarar för sina egna personuppgiftbehandlingar
• Rättigheterna stärks för enskilda personer. Det ställs strängare krav på att vi 

ska informera om hur vi hanterar medborgarens personuppgifter.
• Kraven på IT-system som hanterar personuppgifter stärks. Personuppgifter 

ska exempelvis skyddas så att bara de som är behöriga kan se eller arbeta 
med uppgifterna. Uppgifterna måste även skyddas så de inte förstörs genom 
olyckshändelse.

• Ändamålet måste vara tydligt vid insamlingen av uppgifter. Vi får inte samla in 
fler personuppgifter än nödvändigt, till exempel för att "det kan vara bra att 
ha".

• En sanktionsavgift kan utdömas vid brott mot förordningen. Det är 
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

• Vid brott mot dataskyddsförordningen eller datalagen kan även den eller de 
drabbade begära skadestånd/ersättning.

3 SOCIAL DOKUMENTATION
Handlingar som upprättas och gäller enskilda ska begränsas till att innehålla 
uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga i 
förhållande till vad saken gäller. Social dokumentation är en del av kvalitetssäkring 
i verksamheten som enligt lag vara av god kvalitet. Social dokumentation kräver 
ett gemensamt synsätt och det ligger till grund för personalens förhållningssätt 
och arbetsmetod. Att dokumentera är att sätta ord på sitt arbete.

3.1 PERSONAKT
Handlingar ska hållas samman i en personakt. En personakt ska avse endast en 
person. Personakten ska innehålla namn, personnummer och andra 
kontaktuppgifter till den enskilde. Om den enskilde saknar svenskt personnummer 
ska personakten i stället innehålla födelsedata, samordningsnummer eller andra 
uppgifter om den enskilde. Personakten ska innehålla uppgifter om behov av tolk, 
behov av kommunikationsstöd, god man, förvaltare samt om det finns skyddade 
personuppgifter genom sekretessmarkering i folkbokföringen. Personakten ska 
innehålla en upprättad journal. Anteckningarna ska hållas ordnade så att det går 
att följa och granska handläggningen av ärendet. De ska vara strukturerade och 
tydligt utformade. Av handlingarna ska det framgå vad som är faktiska 
omständigheter och händelser av betydelse och vad som är bedömningar. 
Dokumentation av händelser av betydelse ska även innehålla uppgifter om när 
händelsen har inträffat samt varifrån uppgifterna kommer, vem (namn, befattning 
eller titel) som har upprättat den och när den gjordes (år, månad, dag). Åtgärder i 
ett ärende ska fortlöpande och utan oskäligt dröjsmål dokumenteras i journalen.
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3.2 DOKUMENTATION
Dokumentation av telefonsamtal, hembesök, vårdplanering och elektroniska 
meddelanden ska göras i journalanteckningarna. Dokumentation av en ansökan, 
begäran eller anmälan ska innehålla uppgifter om vad saker gäller, vem eller vilka 
som uppgifterna avser, vem som har lämnat uppgifterna såvida de inte har 
lämnats anonymt, när och hur uppgifterna har lämnats och namn och befattning 
på den som tagit emot uppgifterna. Om den enskilde lämnar samtycke till att 
nämnden får kontakta andra myndigheter eller personer ska det dokumenteras. 
Om den enskilde återkallar sitt samtycke ska detta dokumenteras.

Av dokumentation ska framgå hur den enskilde uppfattar sina behov, om det 
använts standardiserade bedömningsmetoder i utredningen och i så fall vilka, 
vilken bedömning som nämnden gjort av den enskildes behov och vilka faktiska 
omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens 
bedömning. Av dokumentation ska det också framgå om och i så fall när och på 
vilket sätt beslutsunderlaget eller andra uppgifter har kommunicerats. Det ska 
framgå vilka synpunkter den enskilde har fört fram till nämnden. Dokumentation 
av ett beslut ska innehålla uppgifter om vem eller vilka beslutet avser, vad som 
har beslutats, vilket lagrum som ligger till grund för beslutet, vilka skäl som ligger 
till grund för beslutet, beslutsdatum och vilken nämnd eller person (namn och 
befattning eller titel) som har fattat beslutet. Dokumentationen ska även 
innehålla vad den enskildes ansökan eller begäran avser, vilka insatser som har 
beviljats eller avslagits helt eller delvis och om beslutet är tidsbegränsat eller 
förenat med något annat förbehåll. Det ska framgå om beslutet går att överklaga, 
hur det går till samt att nämnden kan vara behjälplig med en överklagan. Det ska 
framgå om den enskilde överklagat beslutet, om nämnden omprövat beslutet, 
samt om nämnden skickat ett överklagande vidare till förvaltningsrätten. Av 
dokumentation ska det framgå när förvaltningsrätten har avgjort målet och när 
avgörandet har vunnit laga kraft. Om nämnden helt eller delvis har återkallat ett 
beslut om insats ska det av dokumentationen framgå när beslutet återkallats helt 
eller delvis, vilka skäl som ligger till grund för återkallelsen samt namn och titel på 
den som fattat beslutet om återkallelse.

Åtgärder som vidtas av nämnden för att följa upp insatsen ska dokumenteras. Av 
dokumentationen bör framgå när och på vilket sätt insatsen har följts upp, hur 
den enskilde uppfattar insatsen i förhållande till sina behov och önskemål, om 
nämnden har använt standardiserade bedömningsmetoder och i så fall vilka, 
vilken bedömning nämnden har gjort om insatsens genomförande av beslutet, 
vilken bedömning nämnden gjort av den enskildes situation och om några av 
åtgärderna har identifierats genom uppföljningen. Om behoven hos den enskilde 
förändras på ett sätt som gör att nämnden bedömer att den beslutade insatsen 
inte längre svarar mot den enskildes behov, ska detta dokumenteras. Det ska 
framgå vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa insatsen till den enskildes 
behov. Avslutande av insatser ska det framgå när och av vilka skäl insatsen har 
avslutats, om målen är uppnådda eller om insatsen avslutats på egen begäran av 
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den enskilde.

3.3 IBIC (Individens behov i centrum)
Individens behov i centrum, (IBIC), stödjer ett behovsinriktat och systematiskt 
arbetssätt och ger möjlighet till strukturerad dokumentation. För att strukturerat 
beskriva funktionstillstånd och hälsa används klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa, ICF. Att IBIC är behovsinriktat betyder att det syftar till 
att ge den enskilde hjälp och stöd med utgångspunkt i personens individuella 
behov och inte från utbudet av existerande insatser.

3.3.1 IBIC utgår från individens behov
Syftet med IBIC är bland annat att ge stöd för att identifiera och beskriva 
individens behov på ett likvärdigt sätt. Genom att använda ICF som utgår från 
WHO:s definition av hälsa är det möjligt att beskriva individens situation såväl 
fysiskt, psykiskt som socialt. Individens behov blir då synliggjorda och 
uppmärksammade vilket ger stöd för vilka insatser som är lämpliga och hur dessa 
kan utformas och följas upp. Det ger även underlag för vilken kompetens som 
behövs för att tillgodose individens behov och stärka individens egna resurser. Att 
utgå från behov i planeringen för genomförandet av insatser ger verksamheter 
bättre underlag för att organisera och bemanna. Planering och organisering som 
enbart utgår från insatser säkerställer inte individperspektivet. I ett behovsinriktat 
och systematiskt arbetssätt sker därför också uppföljning utifrån individens mål, 
resultat och upplevelse av kvalitet. Att säkerställa att insatser blir utförda och att 
individens behov tillgodoses samt stärka individens egna resurser är en av 
förutsättningarna för att omsorg om äldre personer inriktas på att de får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande.

3.3.2 IBIC bidrar till:
• Transparens, dvs. handläggningen blir tydligare och därmed även lättare för 

individen att förstå
• Bättre möjlighet till delaktighet för individen
• Ökad rättssäkerhet, likvärdig hantering av ansökan, utredning, planering och 

uppföljning i hela landet
• Bättre möjlighet att beskriva individens behov
• Användning av nationellt fackspråk inom äldreomsorgen
• Informationsöverföring som utgår från en enhetlig, entydig terminologi, vilket 

kan bidra till minskad dubbeldokumentation och bättre underlag för planering 
och genomförande av beslutade insatser, oavsett boendeform

• Möjlighet att göra uppföljning på individnivå av resultat, mål och upplevelse 
av kvalitet

• Underlag för verksamhetsuppföljning som är jämförbar på lokal, regional och 
nationell nivå

• Organisering och resursplanering utifrån behov
• Utveckling av nationell statistik
• Utveckling av en evidensbaserad praktik
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4 HANDLÄGGNINGEN

4.1 HANDLÄGGNINGSREGLER
I förvaltningslagen finns regler för kommunens myndighetsutövning. Under 
utredningstiden skall allt som är av vikt för ärendet dokumenteras. Före ett beslut 
skall innehållet i utredningen kommuniceras med den enskilde. Har den enskilde 
avvikande uppfattning om sakförhållanden skall detta anges. I utredningen skall 
faktadel och bedömning vara tydligt åtskilda. Såväl gynnande beslut som avslag 
skall motiveras och delges den enskilde med besvärshänvisning.

Bestämmelser om ärendehandläggning inom socialtjänsten anges i 11 kap SoL. 
Social- och arbetsmarknadsnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad 
som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och 
som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Alla ärenden startar med en ansökan från den enskilde själv eller en legal 
företrädare, vanligtvis god man/förvaltare. Ärendet kan ha aktualiserats genom 
en anmälan från till exempel sjukhus, anhörig och granne eller på annat sätt till 
exempelvis genom iakttagelser i kommunens egen verksamhet. Handläggaren är 
ansvarig för att ta reda på om en anmälan skall leda till en ansökan, det innebär 
att den enskilde alltid måste ge sitt samtycke till om en utredning skall påbörjas. 
Det skall noggrant dokumenteras vad ansökan avser. Detta för att den enskilde 
skall kunna överklaga beslutet helt eller delvis.

En gemensam planering av olika insatser bör ske av olika berörda 
personalkategorier och med medverkan av den enskilde eller legal företrädare.

4.2 HANDLÄGGNINGEN AVSER FÖLJANDE ÄRENDETYPER 
ENLIGT 4 KAP 1 § SOL

4.2.1 Ansökan om bistånd i form av boendestöd
Tidsbegränsat beslut. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en 
gång per år.

4.2.2 Ansökan om bistånd i form av kontaktperson
Tidsbegränsat beslut. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en 
gång per år.

4.2.3 Ansökan om bistånd i form av sysselsättning
Tidsbegränsat beslut. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en 
gång per år.

4.2.4 Ansökan om bistånd i form av boende i särskild boendeform
Tidsbegränsat beslut om två år, vilket vid extern placering fattas av individutskott. 
Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en gång per år. Rapport 
om uppföljning av ärende ska då delges individutskott.
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4.3 TOLK
För att säkerställa det ömsesidiga informationsutbytet tillhandahåller 
förvaltningen tolk vid behov. Kommunen har avtal med tolkservice vars service 
används vid behov av tolk. Vid muntlig delgivning av beslut skall tolk alltid 
tillhandahållas för att säkerställa att den enskilde kan tillgodogöra sig den 
information som lämnas. Barn under 18 år skall inte användas som tolk.

4.4 ”HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE” – SYNPUNKTER OCH 
KLAGOMÅLSHANTERING

Handläggaren skall informera den enskilde om rutiner för synpunkter och 
klagomålshantering. Synpunkter och klagomålshanteringen kan gälla insatsens 
utförande eller ärendets formella handläggning. Rapportering av synpunkter och 
klagomål sker enligt Social- och arbetsmarknadsnämndens instruktion och ska 
diarieföras. Registratorn förvarar originalet av blanketten med synpunkter efter 
att ärendet är avslutat.

5 RÄTTEN TILL BISTÅND
Rätten till bistånd har sin grund i 4 kap 1 § SoL. Den som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av 
socialnämnden. Genom biståndet skall den enskilde tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes resurser att 
leva ett självständigt liv. Omvårdnadsinsatser ska tillgodose grundläggande behov. 
Med annat sätt, menas att personen inte klarar av det själv eller med hjälp av 
maka/make/närstående. Vad gäller rätt till bistånd finns det inga begränsningar i 
4 kap 1 § SoL om vad den enskilde kan ansöka om. Det finns således inga rättsliga 
begränsningar för vilka behov eller typer av insatser som kan komma i fråga eller 
vad den enskilde får ansöka om genom kommunala riktlinjer. Den enskilde har 
rätt att ansöka om andra former av insatser eller insatser i annan omfattning än 
de som ingår i kommunens riktlinjer och få dessa individuellt behovsprövade 
(prop. 2005/06:115 s. 87f.). Därför är det viktigt att biståndshandläggare 
informerar den enskildes rättigheter till bistånd.

5.1 SKÄLIG LEVNADSNIVÅ
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras skälig levnadsnivå. En 
övergripande definition av skälig levnadsnivå för äldre personer med 
funktionshinder i Hallsbergs kommun innefattar att kunna sköta sin personliga 
omvårdnad, sin mathållning och i hemmet vanligen förekommande sysslor samt 
att delta i samhällslivet med bibehållet självbestämmande. I bedömningen av vad 
som är skäligt görs en sammantagen bedömning av den enskilde personens totala 
behov. Hänsyn tas till hur livssituationen kan se ut för personer i jämförbar ålder i 
kommunen.
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5.2 ANSÖKAN
Enligt 11 kap. 1 § SoL ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad 
som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och 
som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Inkommande information om att 
den enskilde kan komma att behöva social- och arbetsmarknadsnämndens 
insatser kan ske genom anmälan, förfrågan, ansökan eller på annat sätt. Anmälan 
kan göras av enskilda personer, myndigheter och andra organisationer, muntligt 
eller skriftligt. En muntlig ansökan ska nedtecknas och dateras. Då en anmälan 
inkommit ska handläggaren kontakta den enskilde som anmälan gäller för att få 
bekräftat att han eller hon vill ge in en ansökan. I de fall en person informerats om 
de insatser kommunen kan erbjuda och någon klar ansökan inte föreligger ska 
inget ärende aktualiseras. När en ansökan, en anmälan eller information om att 
den enskilde kan behöva insatser från social- och arbetsmarknadsnämnden har 
inkommit ska en första bedömning omgående göras, en så kallad 
förhandsbedömning. Beslut om att inleda utredning eller att inte inleda utredning 
ska därefter fattas. Om personen är i behov av akuta insatser ska utredning, 
beslut och verkställighet ske omgående (muntligt). Om ärendet inte är akut ska 
utredning startas utan dröjsmål.

5.2.1 Utredning och behovsbedömning
Biståndshandläggaren ska utreda den enskildes behov utifrån ansökan, behov och 
önskemål. Av utredningen ska framgå vad den enskilde ansöker om samt hans 
eller hennes behov och egen uppfattning om aktuella svårigheter och resurser. 
Utredningens omfattning kan variera beroende på den enskildes behov och vilken 
typ av insats som efterfrågas. Utredningen ska vara tillräckligt omfattande för att 
ge ett tillfredsställande underlag för beslut, men får inte innehålla andra uppgifter 
än vad som är nödvändigt för utredningens syfte. Utredning och bedömning ska 
genomföras i samråd med den enskilde och beslutet ska bygga på en helhetssyn 
där hänsyn tas till sociala, medicinska, psykologiska och pedagogiska behov. Den 
enskildes önskemål och förslag ska prövas. Anhöriga, närstående eller företrädare 
ska, om den enskilde så önskar, beredas möjlighet att ge sina synpunkter. 
Utredningen ska även omfatta mål för de insatser som föreslås.

5.2.2 Barnperspektivet
I 1 kap 2 § SoL stadgas att ”vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt 
beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser 
för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje 
människa under 18 år.”

Utifrån FN:s barnkonvention ska barnets bästa alltid komma i första rummet. När 
en åtgärd rör ett barn ska barnets inställning så långt som möjligt beaktas. Hänsyn 
ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Hänsyn måste 
också alltid tas till vad som är bäst för barnet både när det gäller olika 
avlastningsformer och barnets möjligheter att få leva ett liv som andra barn. Vid 
all handläggning och utförande av insatser i Hallsbergs kommun ska barnets bästa 
beaktas. Barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet. I en del familjer finns 
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barn som behöver stöd när föräldrarna inte räcker till och behöver vård. Det är 
viktigt att särskilt uppmärksamma situationen för barn till personer med psykisk 
funktionsnedsättning och hitta samarbetsformer med andra områden inom 
socialtjänsten, myndigheter och organisationer för att ge barnen och familjerna 
lämpligt stöd.

Fyra av sak-artiklarna i Barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska 
tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna:

• Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter och att ingen får 
diskrimineras.

• Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet 
vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är 
konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat 
begrepp i Barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i 
varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

• Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den 
andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen

• Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få 
dem beaktade i alla frågor som berör barnet. När åsikterna beaktas ska 
hänsyn tas till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen).

I handläggning av ärende som rör barn är det av särskilt vikt att ha ett 
barnperspektiv. Barnperspektivet i handläggningen innefattar:

• Att i samarbete med föräldrarna uppmärksamma barnets behov och 
situation med tydlig koppling till föräldrarnas funktionshinder alternativt 
psykiska mående.
Att vid behov och i samråd med föräldrarna göra hembesök för att 
bedöma vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov.

• Att vid behov och i samråd med föräldrarna tala med barnet, med 
beaktande av dess ålder och mognad, för att bedöma vilket bistånd 
familjen behöver med hänsyn till barnets behov.
Att bedöma vad som är barnets bästa utifrån en helhetsbedömning, med 
stöd i lokala riktlinjer och policydokument, Barnkonventionen och med 
hjälp av de kunskaper som finns om barn och barns behov.

• Att bevaka barns behov inom särskilt viktiga om råden som t.ex. boende, 
umgänge med föräldrar, hälsa, fritidsaktiviteter, skolaktiviteter och 
ungdomars ferieinkomster.

• Att dokumentera hur barnets behov beaktats, vilka eventuella överväganden som 
gjorts och hur detta påverkat beslutet. Detta gäller såväl vid negativa som 
positiva beslut.
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5.2.3 Kommunicering
När utredningen är sammanställd ska den kommuniceras, d.v.s. att den sökande 
ska underrättas om uppgifter som tillförts utredningen av någon annan än den 
sökande. Denne kan också lämna synpunkter/kommentarer på uppgifterna som 
finns i utredningen. Dessa skrivs in även i journalanteckningarna.

5.2.4 Beslut
Ett beslut kan vara gynnande i sin helhet, ett delvis avslag eller ett helt avslag. 
Beslutet ska alltid formuleras på ett enkelt sätt så att den enskilde kan förstå 
innebörden av beslutet. I beslutet ska alltid framgå:

• Vad ansökan avser
• Vem beslutet avser
• Vad som har beviljats, insats och frekvens, och vad som avslagits eller 

avvisats
• Tidsbegränsning av beslut i enlighet med riktlinjerna
• På vilka lagliga grunder som beslutet fattats
• Handläggarens underskrift och titel samt datum när beslutet fattats

5.2.5 Bifallsbeslut
Beslutsmeddelande skickas till den enskilde. Biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL 
kan omprövas då ändrade förhållanden påkallar det. Omprövning kan göras på 
initiativ av den enskilde eller genom att handläggaren på annat sätt får vetskap 
om förändrade behov. Ett gynnande beslut får dock inte försämras mot den 
enskildes vilja under pågående beslutstid såtillvida den enskildes tillstånd inte 
förändrats i betydande omfattning.

5.2.6 Uppföljning av beviljade insatser
Handläggaren ska årligen göra uppföljning av tidsbegränsade beslut, för att utröna 
om den enskildes behov har förändrats och om beslutet bör omprövas. 
Biståndshandläggaren har ansvar för att följa upp hur beviljade insatser utförs och 
att dessa tillgodoser den enskildes behov. Ett viktigt redskap för uppföljningen är 
den genomförandeplan som utföraren ska upprätta i samråd med den enskilde.

5.2.7 Nyprövning och omprövning av pågående insats
Handläggaren ska följa upp beslutet inför att beslutstiden upphör för att bedöma 
om en insats ska fortsätta, ändras eller upphöra. Innan beslutstiden löpt ut ska 
behovet prövas på nytt och handläggningsförfarandet är detsamma som vid ett 
nytt ärende, d.v.s. efter det att den enskilde framställt sin ansökan gör 
biståndshandläggaren en bedömning av hjälpbehovet och fattar därefter ett nytt 
beslut. Omprövningen kan även ske om förändring skett av de förutsättningar 
som legat till grund för beslutet. Vid behov kan omprövning av beslut göras på 
begäran av den sökande. Vid en omprövning av pågående insats kan inte insatsen 
minskas om inte förutsättningarna för beslutet är väsentligen förändrad. Ett 
förbehåll om återkallelse ska finnas med i beslutet (gäller endast gynnande 
beslut). 
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5.3 BESVÄRSMÖJLIGHETER
Beslut enligt 4 kap 1 § SoL kan överklagas genom förvaltningsbesvär i enlighet 
med 16 kap SoL. Övriga beslut kan enbart laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. Vid beslut vilka kan överklagas med förvaltningsbesvär skall alltid 
skriftlig besvärshänvisning lämnas till den som har rätt att överklaga, det vill säga 
den enskilde eller i förekommande fall god man/förvaltare.

5.3.1 Tillvägagångssätt vid överklagan
Den enskilde och/eller dennes ombud ska alltid informeras om möjligheten att 
överklaga avslagsbeslut enligt förvaltningslagen. I beslutet ska det finnas 
information om hur den enskilde kan överklaga beslutet, och när en eventuell 
överklagan senast ska inkomma till social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Den 
enskilde ska underrättas om sådana avvikande meningar som avses i 19 § eller 
som har antecknats enligt särskilda bestämmelser (21 § FL). Delgivningen ska 
innehålla utredning, behovsbedömning och samtliga handlingar som utgör grund 
för beslutet. Beslut enligt 4 kap 1 § SoL kan överklagas både avseende insats och 
omfattning. Beslutet ska överklagas skriftligt. I överklagan anges vilket beslut som 
överklagas och vilken ändring som önskas. Vid behov ska handläggaren hjälpa den 
enskilde med överklagan. Det är den sökande själv eller dennes ombud som står 
för innehållet och som undertecknar överklagan.

Överklagandet ska ställas till förvaltningsrätten men lämnas till Social- och 
arbetsmarknadsnämnden och skall ha inkommit till nämnden inom tre veckor från 
den dag sökanden fick del av beslutet (23 § FL). Den handläggare som fattat det 
överklagade beslutet skall göra en skyndsam prövning om ärendet skall omprövas. 
Ärendet kan även gå vidare till Kammarrätten och högsta Förvaltningsdomstolen.

Skäl till omprövning kan uppenbart fel eller att, i överklagan framförda 
förhållanden var okända vid beslutsfattandet. Om ett nytt beslut fattas i enlighet 
med överklagandet skall detta meddelas den enskilde och snarast verkställas. Om 
det första beslutet kvarstår skall överklagandet skyndsamt, vidarebefordras till 
Förvaltningsrätten, som får avgöra utgången i ärendet. Till överklagandet bifogas 
handlingarna i målet, det vill säga beslutet, utredningen samt ett yttrande, vilket 
bemöter överklagandet.

5.3.2 Rättelse och omprövning av beslut
Enligt 26 § FL får en myndighet som meddelat ett beslut rätta ett uppenbart 
skrivfel, räknefel eller liknande fel i beslutet. Skyldigheten gäller inte, om 
myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om 
det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet (27 § FL). 
När överklagan har inkommit till Social- och arbetsmarknadsnämnden ska 
handläggaren omgående pröva om överklagan har inkommit i rätt tid. Skulle 
överklagan innehålla nya uppgifter av sådant slag att en omprövning med stöd av 
27 § Förvaltningslagen bör göras måste följande punkter vara uppfyllda:

• Beslutet är uppenbart oriktigt
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• Ändringen kan ske snabbt och enkelt
• Ändring är inte till nackdel för den enskilde

Om omprövningen inte medför ändringar av nämndens beslut ska överklagan 
skickas skyndsamt, normalt inom en vecka, till Förvaltningsrätten.

5.4 BISTÅND I ANNAN FORM (4 KAP 2 § SOL)
Social- och arbetsmarknadsnämnden får ge bistånd i annan form eller utöver vad 
som följer av 4 Kap 1 § SoL om det finns skäl för det. Denna typ av beslut finns ej 
med i delegationsordningen och är därför en fråga för social- och 
arbetsmarknadsnämnden.

5.5 VERKSTÄLLIGHET
Ansvarig enhetschef för aktuell insats informeras när beslut som ska verkställas 
har fattats av biståndshandläggare. Detta görs via en beställning av insatsen i 
verksamhetssystemet Lifecare handläggare. Alla insatser ska verkställas 
skyndsamt.

5.6 EJ VERKSTÄLLDA BESLUT
Nämnden bör verkställa besluten omgående. Ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen rapporteras via Social- och arbetsmarknadsnämnden till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I vissa fall kan Förvaltningsrätten utdöma 
sanktionsavgift då beslutet ej har verkställts inom 3 månader, efter att beslutet 
tagits.

6 VISTELSE I ANNAN KOMMUN

6.1 KOMMUNENS ANSVAR
I 2 kap 1 § SoL framgår det att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt 
område, och att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd 
och den hjälp som de behöver. Detta innebär dock ingen inskränkning i det ansvar 
som vilar på andra huvudmän. Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan 
kommuner, gällande frågan om stöd och hjälp enligt SoL, finns i 2 a kap. För den 
enskilde som omfattas av Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med 
flera, finns särskilda bestämmelser om bistånd i samma lag. Lag (2011:328). 

6.2 PLACERINGSKOMMUNENS ANSVAR
En kommun ska behålla ansvaret för allt stöd och all hjälp som en enskild kan 
behöva när en enskild till följd av ett beslut av en kommun vistas i en annan 
kommun i:

• Särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra eller tredje 
stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,Bostad med särskild service enl. 5 kap 7 §.

• Annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes 
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bosättningskommun.

6.3 FÖRHANDSBESKED
Om en enskild bosatt i kommunen önskar flytta till en annan kommun får denne, 
enligt 2a kap SoL, ansöka om insatser i den kommunen om den enskilde

• till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt 
behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i 
den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, 
eller

• på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men 
inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, Lag 
(2011:328).

En ansökan enligt 8 § 2a kap SoL ska behandlas som om den enskilde var bosatt i 
inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i 
bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan 
prövas. Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning 
som inflyttningskommunen behöver för att kunna pröva ansökan.

6.4 VISTELSEKOMMUNEN
Vistelsebegreppet infördes med den grundläggande och praktiska avsikten att den 
enskilde som vistas i kommunen och där får behov av bistånd, ska kunna få stöd 
och hjälp av kommunen om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det är 
således den kommun där den enskilde befinner sig när hjälpbehovet inträder som 
har ansvaret för att den enskilde får den hjälp som han eller hon behöver. Det är 
oftast den kommun där personen har sitt permanenta boende. Vistelsebegreppet 
bör emellertid inte leda till att vistelsekommunen ska vidta alla de åtgärder som 
kan behövas när den enskilde är bosatt i annan kommun, (Kommittédirektiv, 
2008:13).

Vistelsekommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får det stöd och 
hjälp som behövs men ansvaret begränsas. Om det står klart att en annan 
kommun är ansvarig kommun så är vistelsekommunens ansvar begränsat till 
akuta situationer, Lag (2011:328). Akuta situationer är situationer som uppstår 
oväntat och oförutsett. När en person inte är folkbokförd i Sverige har 
vistelsekommunen biståndsansvaret för akuta insatser. (SKL cirkulärdatabas, 
2019).

Med ansvarig kommun enligt vistelsebegreppet 2 kap SoL menas:
1 § Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 
kapitlet 1 § om inte annat följer av 3-5 §§.
2 § Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för 
stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta 
situationer. 

https://lagen.nu/2001:453#L2011:328
https://lagen.nu/2001:453#L2011:328
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3 § Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, 
ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde 
behöver. Lag (2011:328).

Vistelsekommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som 
bosättningskommun behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och 
hjälp. Eftersom vistelsekommunen är skyldig att lämna information kan uppgifter 
lämnas utan hinder av eventuell sekretess. Vistelsekommunen är också skyldig att 
på begäran verkställa bosättningskommunens beslut. Vistelsekommunen ansvarar 
för dokumentationen som ska ske i samband med genomförandet. 
Vistelsekommunen väljer om insatsen ska verkställas i egen regi eller om 
kommunen genom avtal ska låta någon annan utföra den. Vistelsekommunen 
verkställer ett beslut på begäran av bosättningskommun och inte på begäran av 
den enskilde.

6.5 BOSÄTTNINGSKOMMUNEN
Med bosättningskommun avses:
1. den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller
2. om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste 
anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller
3. om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han eller 
hon har sin starkaste anknytning. Lag (2011:328).

Bosättningskommunen ansvarar för det stöd och den hjälp som den enskilde 
behöver även om den enskilde tillfälligt vistas i en annan kommun (SoL 2a kap). 
Äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller personer med allvarlig 
sjukdom har rätt till stöd och hjälpinsatser om den enskilde vistas under en 
kortare tid – högst sex månader – i en annan kommun. Det kan exempelvis gälla 
när man vistas i sin sommarstuga under olika perioder av året eller besöker sina 
närstående i andra kommuner. Bosättningskommunens ansvar gäller även då 
behov av bistånd enbart föreligger i vistelsekommunen. Bosättningskommunen 
ska ansvara för stöd och hjälp till den enskilde så länge han eller hon inte bosätter 
sig i den andra kommunen. Eventuella synpunkter på uppdraget ska därmed 
kommuniceras med bosättningskommunen. Skulle det, under en tillfällig vistelse, 
uppkomma helt nya behov, till exempel på grund av att den enskildes hälsa 
försämras kraftigt eller att något akut händer, är det vistelsekommunens ansvar 
att besluta om nödvändiga insatser, i den akuta situationen samt informera 
bosättningskommunen om förändrade insatser. Lag (2011:328).

Den enskilde ska informera biståndshandläggare i sin hemkommun om att vistelse 
i annan kommun planeras. Biståndshandläggare begär då verkställighet av 
brukarens insatser i vistelsekommunen. Begäran görs på blankett ”Begäran om 
verkställighet” där insats och beviljad tid anges. Blanketten sparas i brukarens akt. 
Hallsbergs kommun ska ersätta vistelsekommunen för kostnader som uppstår när 
biståndsbeslut verkställs på grund av att en person till följd av hög ålder, sjukdom 
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eller funktionsnedsättning har behov av insatser för att kunna genomföra en 
kortare tids vistelse i en annan kommun än bostadskommunen. Ersättningen för 
verkställighet betalas enligt den taxa som Hallsbergs kommun tillämpar. När 
Hallsbergs kommun begär verkställighet ska vistelsekommunen få information om 
fakturarutiner och vilken taxa som gäller. 

Den enskilde betalar avgift till bosättningskommunen på samma sätt som när den 
enskilde vistas i, och får sitt bistånd från, bosättningskommun. 
Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader med 
anledning av verkställighet som vistelsekommunen bistått med. Ersättningen ska 
betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för 
motsvarande insatser. Bosättningskommunen ska inte lämna ersättning för den 
eventuella hjälp med utredningen som vistelsekommunen bistått med. 

7 LIFECARE SP
Lifecare SP är ett webbaserat IT-stöd för samverkan inför utskrivning från 
slutenvård (SPU) och samordnad individuell plan (SIP) mellan Region Örebro län 
och länets kommuner. Lifecare SP ersätter det tidigare IT-stödet Meddix och ger 
stöd för den utskrivningsprocess som regleras i Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i kraft 1 januari 2018, och 
ersatte tidigare betalningsansvarslagen. Stödet underlättar och effektiviserar 
kommunikationen mellan olika statliga och kommunala vårdgivare.

7.1 UTSKRIVNINGSPLANERING
Efter vistelse på sjukhuset är huvudregeln att den enskilde skall återvända hem till 
sin bostad. Syftet med utskrivningsplanering är att ordna med vård och omsorg 
inför hemgång, så att den enskilde får ett säkert omhändertagande tills förnyad 
planering sker i hemmet. För att betalningsansvaret ska övergå till kommunen 
krävs att kommunen har fått både ett inskrivningsmeddelande och ett 
meddelande om utskrivningsklar i Lifecare SP. Om ingenting annat har bestämts 
inträder kommunens betalningsansvar tre kalenderdagar efter att den slutna 
vården har underrättat om att patienten är utskrivningsklar.

7.1.1 Samordnad individuell plan (SIP)
När en person har behov av insatser både från Socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell 
plan. Detta är lagstadgat sedan 2010 och anges både i 2 kap 7 § SoL och i HSL 3f §.

Syftet med en samordnad individuell plan är att ge den enskilde ökat inflytande 
och delaktighet, förbättrad samordning samt att ge en helhetsbild av den 
enskildes situation för både den enskilde, närstående och berörda vård- och 
omsorgsgivare. Planen skall vara aktuell och följas upp kontinuerligt. En 
samordnad individuell plan kan endast upprättas om den enskilde samtycker till 
detta. När personal från en huvudman blir kallad till planeringsmöte har parten 
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skyldighet att infinna sig. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde, 
som ska ges möjlighet att delta aktivt. SIP-mötet ska dokumenteras i en så kallad 
SIP-plan. Av planen ska framgå:

• Den enskildes behov.
• Mål för insatserna på kort och lång sikt när det är lämpligt.
• Vilka insatser respektive huvudman ska svara för.
• Vilka åtgärder som vidtas av annan än landstinget och kommunen.
• Vem som skall ha det övergripande ansvaret för planen.
• Tid för uppföljning.

Den enskilde ska alltid få en utskrift av planeringsdokumentet. Samordnaren 
ansvarar för uppföljning av den samordnade individuella planen, och är den som 
kallar till eventuella fortsatta möten.

I LifeCare SP sker all kommunicering gällande SIP (Samordnad Individuell Plan) allt 
ifrån kallelse, meddelande, till själva planen. Alla verksamheter och huvudmän 
inom Socialtjänsten och landstinget kan kalla till en SIP och är skyldiga att göra det 
när det finns samordningsbehov och då den enskilde har gett samtycke till det. 
Det finns aktörer som inte har tillgång till LifeCare SP t ex skola, polis, 
arbetsförmedling och försäkringskassa. Till dessa utomstående aktörer ska 
papperskallelse skickas.

8 INSATSER

8.1 BOENDESTÖD ENLIGT 4 kap 1 § SoL
Boendestöd är ett kostnadsfritt stöd och syftar till att ge ett socialt och 
pedagogiskt stöd för personer med psykiska funktionshinder, detta för att 
underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. Insatsen syftar till att ge ett 
socialt sammanhang som ökar självkänslan och ingjuter hopp som på sikt kan 
möjliggöra ett självständigt liv. Insatsen är avsedd att motverka otrygghet och 
brist på struktur i den enskildes vardag. Insatsen utformas individuellt och 
aktiviteterna görs tillsammans med brukaren. Insatsen omfattar aktiviteter både i 
och utanför hemmet. Insatserna kan också utföras på Nygården, kommunens 
samlingsplats för personer aktuella inom den kommunala socialpsykiatrin. 

Alla insatser ska genomföras så långt det är möjligt tillsammans med den enskilde 
utifrån dennes behov och resurser. Boendestödjarna ska ha ett motiverande, 
vägledande och stödjande arbetssätt med målet att personen på sikt ska leva mer 
självständigt. Behovet av stöd för personer i målgruppen kan förändras relativt 
snabbt varför insatsens omfattning och inriktning måste vara flexibel.

8.1.1 Boendestödets olika inriktningar

 Boendestöd med inriktning mot stödinsatser i hemmet och närmiljön. Den 
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enskilde ges stöd i skapandet av rutiner och struktur i vardagen. Detta kan 
exempelvis innebära stöd i upprättandet av ett veckoschema samt att 
motivera den enskilde till att utföra vardagssysslor såsom städ, tvätt, 
matlagning, klädvård och matinköp. Stödet kan också innebära att skapa 
rutiner kring vardagsekonomin, exempelvis hjälp med att upprätta en 
veckobudget.

Avgränsning: Om den enskilde inte har förmåga att praktiskt delta i utförandet 
av boendestödsinsatsen så ska istället en ansökan om hemtjänst göras.

 Boendestöd med inriktning mot personlig omvårdnad. Den enskilde ges stöd i 
samt motiveras till att sköta den personliga omvårdnaden. Detta kan 
exempelvis underlättas genom stöd i upprättandet av ett veckoschema.

 Boendestöd med inriktning mot social träning. Den enskilde ges stöd, 
motivation och träning i att på egen hand utföra aktiviteter utanför det egna 
hemmet. Detta kan exempelvis avse att utföra ärenden och inköp, att vistas i 
offentliga miljöer, att åka allmänna kommunikationsmedel samt andra för 
brukaren viktiga fritidsaktiviteter.

 Boendestöd med inriktning mot kontakt med myndigheter och 
vårdinrättningar. Den enskilde ges stöd i att bygga upp och få en fungerande 
kontakt med myndigheter och vårdinrättningar. Boendestödjaren ska 
tillsammans med den enskilde hitta strategier så att den enskilde på egen 
hand ska kunna sköta kontakter med myndigheter och vårdinrättningar. 
Stödet kan till en början innebära att boendestödjaren närvarar vid möten 
med myndigheter och vårdinrättningar.

 Boendestöd med inriktning mot vardagssamtal. Den enskilde ges möjlighet till 
vardagssamtal med boendestödjare för att sortera tankar och hantera 
vardagliga situationer.

Avgränsning: Om den enskilde är i behov av samtalsstöd så får denne vända 
sig till Region Örebro län, vilka är ansvariga för detta dygnet runt.

8.1.2 Verkställande av boendestöd
Boendestöd utförs utifrån livsområden enligt IBIC (Individens Behov I Centrum) 
och bör tillgodoses enligt stödjande/tränande inriktning då insatsen bygger på den 
enskildes delaktighet. I KSI (Klassifikation av Socialtjänstens Insatser) beskrivs 
bland annat olika agerandetyper. I insatsen boendestöd är följande agerandetyper 
aktuella inom de olika livsområdena: 

 färdighetsträning (lära, förbättra, utveckla)
 råd- och information (uppmuntra till förändring eller bibehållande av 

funktion)
 praktiskt stöd (praktiskt guida)
 emotionellt stöd (Känslomässigt stödja via samtal)

Livsområden enligt IBIC
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 Lärande och att tillämpa kunskap - Livsområdet handlar om förmågan till 
inlärning, att kunna ta reda på information, att fokusera uppmärksamhet, 
att lösa problem samt att fatta beslut.

 Allmänna uppgifter och krav - Livsområdet handlar om att genomföra 
daglig rutin och att hantera stress och andra psykologiska krav samt att 
på ett socialt lämpligt sätt hantera sitt eget beteende.

 Kommunikation - Livsområdet handlar om att förmedla eller ta emot ett 
budskap via språk, tecken eller symboler så att de inblandade personerna 
förstår.

 Förflyttning - Livsområdet handlar om att röra och kontrollera kroppen, 
att förflytta sig från en plats till en annan. Där ingår även aktiviteter som 
att bära eller hantera föremål.

 Personlig vård - Livsområdet handlar om aktiviteter kring hälsa och att 
kunna sköta sin hygien.

 Hemliv - Livsområdet handlar om aktiviteter kring hushållsarbete i 
hemmet.

 Mellanmänskliga interaktioner och relationer - Livsområdet handlar om 
att umgås och samspela med andra i sociala sammanhang på ett sätt som 
är lämpligt och passande.

 Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv - Livsområdet rör 
aktiviteter som krävs i arbete och sysselsättning, vid utbildning och i 
samband med ekonomiska transaktioner i olika former.

 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv - Livsområdet handlar 
om att kunna ha ett socialt liv, delta i föreningar, utöva intressen, religion 
och politiskt engagemang.

 Känsla av trygghet - Livsområdet handlar om den enskildes känslomässiga 
upplevelser kring trygghet.  

Inom varje livsområde tillämpas lämplig agerandetyp i kombination med aktuella 
metoder som används inom socialpsykiatrin.

Exempel:

Agerandetyp Stödjande/tränande aktivitet inom livsområde
”Hemliv”

Färdighetsträning Aktivitet att lära eller 
utveckla färdigheter 
genom praktiska övningar 
i relevant miljö i:

Att bereda måltider

Agerandetyp Stödjande/tränande aktivitet inom livsområde
”Allmänna uppgifter och krav”
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Praktiskt stöd Aktivitet att praktiskt 
stödja eller guida 
individen med:

Att hantera sitt beteende

Agerandetyp Stödjande/tränande aktivitet inom livsområde
”Mellanmänskliga interaktioner och relationer”

Råd och information Aktivitet att ge råd och 
information som 
uppmuntrar och 
bibehåller:

Informella relationer

8.2 KONTAKTPERSON ENLIGT 4 KAP 1 § SoL
Insatsen kontaktperson är ett icke professionellt stöd som ges av en 
medmänniska. Det är den enskildes hjälpbehov som avgör uppdragets omfattning 
och art. Syftet med insatsen är att bryta isolering, främja delaktighet i 
samhällslivet samt tillgodose behov av social samvaro och meningsfull fritid. 
Kontaktpersonens viktigaste funktion är att vara en medmänniska och genom 
samvaro vara en förebild i hantering av vardag samt fritids- och kulturaktiviteter. 
Insatsen är tänkt för personer som saknar eller har ett glest nätverk av vänner, 
bekanta och närstående, saknar arbetsgemenskap samt saknar egen förmåga att 
ta kontakt med andra. Detta vägs in i bedömningen av behovet av kontaktperson.

Normalt ska kontaktperson inte beviljas för den som bor i särskild boendeform 
enligt 4 kap. 1 § SoL, eftersom behovet av social samvaro ska tillgodoses inom 
ramen för boendet. Restriktivitet gäller även för dem som via boendestödet fått 
beviljat insats i form av social träning för att bryta passivitet.

Den som har kontaktperson betalar själv sina egna utgifter i samband med 
aktiviteter. Omkostnadsersättning är till för kontaktpersonen för utgifter som kan 
uppstå vid aktiviteter som görs tillsammans med brukaren. Aktiviteterna ska 
utföras i närområdet, med närområde menas en radie om 3 mil. Anhöriga och 
släktingar till den som beviljats insatsen bör inte ges uppdraget som 
kontaktperson.

8.3 SYSSELSÄTTNING FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE
Syftet med sysselsättning är att ge enskilda i yrkesverksam ålder (18-65 år), som 
inte står till arbetsmarknadens förfogande, möjligheter att delta i samhällets 
gemenskap och att ha samma levnadsvillkor som övriga. Syftet är också att bryta 
isolering och ge ett aktivt innehåll under dagen och bidra till sociala kontakter och 
en fungerande vardagsstruktur. En sysselsättning kan även främja den personliga 
utvecklingen samt öka delaktigheten i samhället och på sikt leda till arbete. 
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Insatserna ska anpassas efter den enskildes behov, förutsättningar och intressen 
samt ge utrymme för flexibla lösningar när det gäller målsättning, aktiviteter och 
närvarotid.

8.4 BOENDE FÖR PERSONER MED PSYKISKT FUNKTIONSHINDER
Personer med psykisk funktionsnedsättning som trots insatser i hemmet inte 
klarar ett eget boende kan ansöka om boende i särskild boendeform. Principen är 
att insatser i hemmet alltid ska prövas först för att på så sätt tillgodose behovet 
upp till skälig levnadsnivå. Det ska finnas ett uttalat behov av kontinuerliga 
insatser dygnet runt för att tillgodose omfattade och varaktiga behov av tillsyn, 
omvårdnad och trygghet.

Med insatsen ska den enskilde ges möjlighet att skapa ett eget hem. Stödet syftar 
bland annat till att stärka och utveckla den enskildes förmågor och resurser. 
Målsättningen med boendet är att den enskilde tillsammans med personal från 
boendet ska utveckla strategier och rutiner som möjliggör för den enskilde att på 
sikt kunna klara sin vardag i eget boende och då i första hand med stöd.

Den enskildes behov av stöd och insatser ska vara avgörande för vilken typ av 
bostad som ska erbjudas. Följande kriterier skall vara uppfyllda för att bistånd i 
form av särskilt boende ska vara aktuellt:

 Den enskilde har ett psykiskt funktionshinder och upplever stark/ständig oro 
som inte går att avhjälpa med kontinuerliga insatser i hemmet

 Den enskilde har ett omfattande behov av hjälp i sin dagliga livsföring

 Andra faktorer som gör att den enskildes säkerhet inte kan garanteras i 
hemmet, exempelvis vid nedsatt förmåga att påkalla hjälp i akuta situationer

9 STÖD TILL NÄRTSTÅENDE
Av förarbeten till den tidigare socialtjänstlagen framgår att det förutsätts att 
andra resurser i en hushållsgemenskap används för att tillgodose eventuella 
behov av hjälp och stöd. Detta gäller främst i fråga om makar och sambor. Att 
dessa ger varandra viss praktisk hjälp, som till exempel sköta hem och hushåll, är 
normalt och ska beaktas vid en biståndsbedömning enligt 4 kap. 1 § SoL. Däremot 
kan inte mera omfattande vårdbehov anses ligga inom ramen för vad man 
normalt bistår varandra med inom en familj. I sådana fall finns rätt till bistånd 
även om det finns andra vuxna i familjen (Regeringens proposition 1996/97:124 
och prop. 2008/09:82).

Enligt 5 kap 10 § SoL skall Social- och arbetsmarknadsnämnden erbjuda stöd för 
att underlätta för de personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, 
äldre eller som stödjer en närstående med funktionsnedsättning.
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Samverkan ska ske med närstående och deras erfarenheter och kunskaper om 
den enskilde ska tas tillvara. Avlastning ska erbjudas vid behov och utbildad 
personal ska finnas att tillgå för anhöriga där det behövs. Kommunen ska 
uppmärksamma behov av stöd och utveckla metoder för att kunna erbjuda 
närstående till personer med psykiska funktionsnedsättningar stöd och hjälp.

9.1 ANHÖRIGKONSULENT
Målet med anhörigstöd är att minska den fysiska och psykiska belastningen hos 
den som hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt 
stötta och underlätta för anhöriga. Den anhöriga kan genom stödet få en 
förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Stödet kan 
utformas på olika sätt. Det kan vara riktat till den som vårdas och indirekt 
innebära ett stöd för den som vårdar eller det kan riktas till den som vårdar direkt. 
Information och stöd kan även ges i form av; handledning/utbildning, 
samtalskontakt eller anhörigstödsgrupp.

10 ANNAT TYP AV STÖD

10.1 VÄNTJÄNST
Väntjänst är en ideell förening som består av personer som vill vara till hjälp och 
stöd för sina medmänniskor. Väntjänsten ersätter inte hemtjänsten, utan kan ses 
som ett extra stöd för den äldre eller för andra personer som behöver stöd. 
Väntjänsten hjälper exempelvis till med att vara sällskap på promenader, till 
läkare, till kyrkan och på teater, de kan också erbjuda hjälp med andra sysslor 
samt erbjuda vardagssamtal. Hjälpen är kostnadsfri.

10.2 PERSONLIGT OMBUD (PO)
Personligt ombud är en från kommunen fristående verksamhet, finansierad av 
staten och kommunen. Det personliga ombudet bistår personer med psykisk 
funktionsnedsättning, så att de får det stöd och den service de har rätt till samt 
hjälper till med olika myndighets- och verksamhetskontakter. Det personliga 
ombudet ska arbeta för den enskilde och dennes önskemål. Arbetet handlar till 
stor del om att samordna insatser som den enskilde behöver för att få ökad 
livskvalitet och uppnå självständighet. Den enskildes samtycke är nödvändigt i 
samordningsarbetet och vid kontakter med olika myndigheter. Det personliga 
ombudet ersätter inte det arbete som idag utförs av exempelvis god man, 
förvaltare eller boendestödjare.

10.3 TANDVÅRDSSTÖD, MUNHÄLSOBEDÖMNING
Tandvårdsstödet innebär ett erbjudande om munhälsobedömning samt 
nödvändig tandvård till reducerat pris. Handläggaren ska, när den identifierat 
personen med rätt till tandvårdsstöd, dela ut blanketten från Tandvårdsenheten. 
När blanketten fyllts i av personen skickar handläggaren den till 
Tandvårdsenheten, som därefter skickar ett tandvårdkort till personen.
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En gång per år skickar Tandvårdsenheten kontrollistor till handläggarna där 
uppdatering av aktuella och inaktuella tandvårdsbrukare ska ske.

11 GOD MAN/FÖRVALTARE/FULLMAKT
Handläggare samt enhetschef för verkställighet har enligt 
Socialtjänstförordningen (2001:937) 5 kap 3 § skyldighet att till överförmyndaren i 
kommunen anmäla om en person har behov av god man eller förvaltare. 
Handläggare anmäler behovet till Överförmyndarhandläggare på Sydnärkes 
överförmyndarkansli, avsedd blankett på Kumla kommuns hemsida.

11.1 GOD MAN/FÖRVALTARE
Om en person på grund av sin funktionsnedsättning inte kan företräda sig själv ska 
en god man/förvaltare utses. Om personal ser att en god man eller förvaltare 
behöver utses eller om ett sådant förordnande bör kunna upphöra, är de skyldiga 
att anmäla detta till enhetschef eller handläggare som i sin tur anmäler det till 
överförmyndaren (enligt LSS 15§ p 6). Anhörig till vuxen som inte är god man eller 
förvaltare, kan inte göra en ansökan för personen med funktionsnedsättning eller 
föra dennes talan.

En god man måste alltid ha sin huvudmans godkännande när det gäller olika 
åtgärder. Den som har hjälp av en god man behåller sin rättshandlingsförmåga 
och har därmed full bestämmanderätt över personliga angelägenheter och 
tillgångar likt andra medborgare (Föräldrabalken 11 kap 4 §).
I lagen finns nedskrivet att en god man kan erhållas om den enskilde har behov av 
att:

• Bevaka sin rätt.
• Förvalta sin egendom.
• Sörja för sin person.

11.1.1 Bevaka rätt
Bevaka rätt kan beskrivas som det juridiska uppdraget. Ställföreträdaren ska 
tillvarata huvudmannens intressen gentemot myndigheter och instanser i 
samhället och även företräda huvudmannen vid speciella rättshandlingar. Det kan 
exempelvis handla om att ansöka om bostadstillägg och andra bidrag, överklaga 
beslut, bevaka rätt i dödsbo, teckna kontrakt eller sälja en fastighet.

11.1.2 Förvalta egendom
Förvalta egendom inbegriper att ta hand om huvudmannens egendom. En 
grundregel är att huvudmannens kapital ska vara tryggt placerat och ge skälig 
avkastning och att egendom ska var försäkrad. Ställföreträdaren tar ansvar för att 
ekonomin sköts och räkningarna blir betalda; vid behov kan han/hon även 
portionera ut fickpengar. En ställföreträdare får inte ge bort fast eller lös 
egendom som tillhör huvudmannen och får aldrig blanda ihop sin egen ekonomi 
med huvudmannens.
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11.1.3 Sörja för person
Sörja för person innebär att se till att huvudmannens personliga intressen 
tillgodoses, såväl behov av vård och social service, som daglig sysselsättning och 
rekreation. Inom ett vanligt uppdrag bör god man/förvaltare besöka sin 
huvudman en gång i månaden.

11.2 FÖRVALTARE
Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som tillgrips när en person är ur stånd att vårda 
sig och/eller sin egendom och ett godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd. Den 
som får en förvaltare förordnad för sig (huvudmannen) mister i motsvarande mån 
sin egen rättshandlingsförmåga. Istället är det förvaltaren som ensam har 
behörighet att företa rättshandlingar och företräda den hjälpbehövande inom 
ramen för förordnandet. Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens 
samtycke för att kunna vidta olika åtgärder. Förvaltarskapet kan begränsas och 
anpassas till behovet i varje enskilt fall. Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett 
stort ingrepp i den personliga integriteten prövas frågan restriktivt av tingsrätten 
och rätten utser ett biträde som för huvudmannens talan vid muntlig förhandling. 
Ansökan om förvaltare görs i princip på samma sätt och av samma personer som 
vid ansökan om god man (Föräldrabalken 11 kap 7 §). När det gäller förvaltare kan 
ansökan även göras av den gode mannen. Nämnden skall om den finner att god 
man eller förvaltare bör förordnas för någon, anmäla detta till överförmyndaren. 
Överförmyndaren avgör därefter om det finns tillräckliga skäl för att ansöka hos 
förvaltningsrätten om förvaltare.

11.3 FULLMAKT
Ett sätt för den enskilde att ha en företrädare är att ge en fullmakt till en anhörig 
att vara dennes ombud. Genom fullmakten ger den enskilde rätten till en person 
att företräda den enskilde. Den enskilde kan antingen lämna en fullmakt för en 
specifik åtgärd som t.ex. att ansöka om bistånd eller att utföra bankärenden. Den 
enskilde kan också lämna en generell fullmakt som ger fullmaktsinnehavaren rätt 
att i princip alla tänkbara rättshandlingar för den enskildes räkning. Det bör alltid 
framgå tydligt vad fullmakten handlar om och hur länge den gäller. På juridiska 
sidor på Internet och på bankkontor brukar det finnas mallar att använda, för 
detta ändamål.

11.3.1 Framtidsfullmakt
En ny lag om framtidsfullmakter ger den enskilde möjlighet att utse någon som 
kan ta hand om sina personliga och ekonomiska angelägenheter om den enskilde 
senare i livet inte själv kan göra det. Samtidigt införs nya regler för 
anhörigbehörighet. Framtidsfullmakten är en ny typ av ställföreträdarskap som 
kan ses som ett alternativ till reglerna om god man och förvaltare och ett 
komplement till vanliga fullmakter. En fullmakt är en förklaring av den enskilde 
som fullmaktsgivare att den som tar emot fullmakten, fullmäktigen, har rätt att 
agera för den enskildes räkning. Tanken med framtidsfullmakten är att den ska ge 
den enskilde möjlighet att själv utse den som ska ta hand om personliga och 
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ekonomiska angelägenheter om den enskilde själv varaktigt förlorat den 
förmågan. Det kan till exempel ske i samband med att den enskilde drabbas av en 
olycka, sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd på grund av ålder.

Fullmaktshavaren kan därför vara en familjemedlem. Du kan även välja att utse 
flera personer, till exempel en fullmaktshavare för dina juridiska frågor, en annan 
för ekonomiska frågor och en tredje som kan bistå dig vid vårdkontakter. Beslut 
om åtgärder inom hälso- och sjukvård eller tandvård omfattas dock inte av 
framtidsfullmakten. Det gör inte heller familje- och arvsrättsliga ärenden som till 
exempel ansökan om äktenskapsskillnad eller upprättande av testamente.

Upprättande:
För att du ska kunna upprätta en framtidsfullmakt krävs att du fyllt 18 år och att 
du är beslutskapabel. En framtidsfullmakt ska i likhet med ett testamente 
bevittnas av två samtidigt närvarande personer som inte är släkt med dig 
(Regeringens proposition 2016/17:30, 2019).

11.4 ANHÖRIGBEHÖRIGHET
Anhörigbehörighet är en ny form av legalt ställföreträdarskap från 2017-07-01. 
Reglerna finns i Föräldrabalken kapital 17. De nya reglerna innebär en möjlighet 
för anhöriga att företräda en familjemedlem utan att det finns en fullmakt. Många 
anhöriga hjälper redan idag en familjemedlem och tanken är att lagändringen ska 
skapa större trygghet för anhöriga att biträda t.ex. en äldre förälder. 

Det finns en begränsning i lagstiftningen då behörigheten bara gäller ” i ordinära 
rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring”.

• Anhörigbehörigheten gäller bara rättshandlingar med anknytning till 
daglig livsföring t.ex. att betala löpande räkningar, autogiron, göra 
bankuttag, överföringar mellan banker, inköp av TV, tvättmaskin och 
annan egendom som tillhör vardagen, lämna deklaration, teckna 
hemförsäkring, söka bidrag och söka bistånd inom socialtjänsten t.ex. 
söka hemtjänst, färdtjänst och äldreboende, lämna fickpengar till en 
kontaktperson på ett äldreboende, bestrida krav/reklamera sådant som 
tillhör daglig livsföring. Det som faller utanför behörigheten är att t.ex. 
sälja hus, köpa eller sälja värdepapper, ta upp lån, pantsätta egendom, ge 
bort gåvor, utförda fullmakter, föra process i domstol etc. 

• Den som man hjälper måste uppenbart p.g.a. sjukdom eller liknande 
sakna egen beslutsförmåga och beslutsoförmågan måste ha kommit efter 
det att denne blev myndig dvs. 18 år. En förälder till ett barn som är född 
med en begåvningsnedsättning kan inte efter myndighetsdagen företräda 
sitt barn med stöd av lagen om anhörigbehörighet. 

• Det är den anhörige som bedömer när anhörigbehörigheten träder ikraft. 
• Om personen ifråga har god man eller förvaltare eller då det finns en 

framtidsfullmakt gäller inte anhörigbehörigheten i samma frågor 
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• Arvode får inte tas ut och du som företrädare har inte rätt att ta del av 
sekretessbelagda uppgifter t.ex. läkarintyg.

• Enligt Föräldrabalken gäller inte behörigheten beslut i sjukvårdsfrågor, 
men hjälp och stöd ingår.

12 UTLÄNDSKA MEDBORGARE

12.1 ASYLSÖKANDE
Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagandet av asylsökande. 
I lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA finns regler om bl.a. 
bistånd till denna grupp. Asylsökande har enligt lagen inte rätt till bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL för förmåner av motsvarande karaktär, dvs. förmåner som motsvarar 
det bistånd som en asylsökande har rätt till enligt LMA. Det bistånd som lämnas 
enligt LMA består av logi samt ekonomisk ersättning i form av bostadsersättning, 
dagersättning och särskilt bidrag (13 § LMA). Asylsökande som inte själva ordnar 
bostad har rätt till logi på en förläggning (14 § 7 LMA). Migrationsverket är 
ansvarig för bistånd i form av logi, men vad som omfattas av begreppet är inte 
helt tydligt. I förarbetena till lagen (Prop. 1993/94:94) finns stöd för att 
Migrationsverket ansvar för att de asylsökande som inte kan ordna bostad på 
egen hand tas emot på förläggning och i övrigt får det mottagande som erfordras 
för att tillgodose de särskilda behov som kan finnas. De asylsökande som valt att 
bo i ett eget boende kan istället välja att bo på ett asylboende och där få sina 
behov tillgodosedda. Personer som omfattas av denna lag hänvisas därför till den 
anläggning där personen är inskriven. Vill personen ändå ansöka om bistånd av 
motsvarande karaktär enligt 4 kap. 1 § SoL ska ansökan prövas och avslås. 
Kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap. 1 § SoL gäller även personer som 
omfattas av LMA. 

12.2 EU-MEDBORGARE/EES-MEDBORGARE
Rätten till likabehandling innebär att EU/EES-medborgare som bedöms ha 
uppehållsrätt i Sverige har rätt till socialt bistånd och andra sociala förmåner på 
samma villkor som svenska medborgare. EU/EES-medborgare har uppehållsrätt 
efter tre månader om de uppfyller något av villkoren för uppehållsrätt. Till skillnad 
från uppehållstillstånd prövas inte uppehållsrätt, utan gäller så länge ett villkor är 
uppfyllt. 

EU/EES-medborgare delas in i ekonomiskt aktiva och ekonomiskt icke-aktiva.

12.2.1 Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare
Som ekonomiskt aktiva räknas företagare, arbetstagare och arbetssökande som 
aktivt söker arbete och anses ha en verklig möjlighet att få en anställning i Sverige. 
Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare har rätt till likabehandling med svenska 
medborgare i samma situation när det gäller ekonomiskt bistånd.
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12.2.2 Ekonomiskt icke-aktiva EU/EES-medborgare
Som ekonomiskt icke-aktiva räknas till exempel studenter och pensionärer. De har 
uppehållsrätt om de har en heltäckande sjukförsäkring och medel för sin och sina 
familjemedlemmars försörjning.

12.2.3 Familjemedlemmar till EU/EES-medborgare
Om en EU/EES-medborgare har uppehållsrätt har även make eller sambo 
uppehållsrätt. För ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare gäller uppehållsrätten 
även för vissa andra familjemedlemmar och släktingar, som är beroende av 
EU/EES-medborgaren för sin försörjning eller för annan hjälp.
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1 Inledning
Riktlinjerna innefattar handläggningen av ekonomiskt bistånd i Hallsbergs 
kommun. 

1.1 Riktlinjernas syfte
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i 
kommunen när det gäller utredning och bedömning av ekonomiskt bistånd. Det 
gäller så väl bidragsnivå, förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd som vilka 
insatser som kan erbjudas från socialtjänstens sida. Riktlinjerna ska ge stöd i det 
praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen i de individuella 
behovsbedömningar som alltid ska göras. Riktlinjerna anger vad som är skälig 
levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. En individuell 
behovsprövning ska alltid göras och om sakliga skäl finns kan bistånd beviljas 
utöver det som framgår i riktlinjerna. Om avvikelser från riktlinjerna sker ska 
skälen finnas tydligt dokumenterade i ärendet. Utgångspunkten vid den 
individuella behovsprövningen är vad som skiljer den enskilde från andra i samma 
situation med hela kommunen som jämförelseunderlag. Även de krav som ställs 
på den enskilde ska anpassas efter dennes individuella förmåga och situation. Det 
är inte möjligt att i dessa riktlinjer beskriva alla olika sorters situationer och behov 
som kan uppstå. Riktlinjerna beskriver vanligt förekommande situationer och 
behov. Kommunens riktlinjer utgör komplement till gällande lagstiftning, 
föreskrifter, allmänna råd och rättspraxis m.m. 

1.2 Lagstiftning
Socialtjänstens arbete regleras i huvudsak i följande lagar:

 Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
 LSS Förvaltningslagen (1986:223), FL, 
 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL 
 Kommunallagen (1991:900), KL. 

För socialtjänstens verksamhet gäller ytterligare en rad andra lagar så som 
exempelvis äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB, sambolagen (2003:376), 
föräldrabalken (1949:381), FB, lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 
m.fl., (LMA), lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare, hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, socialförsäkringsbalken 
(2010:110), SFB m.fl. Andra lagar som också finns inom socialtjänsten och som 
påverkar verksamheten är Lag med särskilda bestämmelser om unga (LVU), Lag 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Ytterligare anvisningar kan hämtas från förarbetena till respektive lag. Vägledning 
kan också hämtas från prejudicerande domar och från socialstyrelsens publikation 
Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten. Arbetet med ekonomiskt 
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bistånd uppdateras kontinuerligt med ny lagstiftning och prejudicerande domar 
exempelvis från Högsta förvaltningsdomstolen.

1.3 Utgångspunkter för arbetet
Socialtjänstens arbete tar utgångspunkt från portalparagrafen 1 kap 1 § i 
socialtjänstlagen. Portalparagrafen stadgar att samhällets socialtjänst, på 
demokratins och solidaritetens grund, ska främja människors ekonomiska och 
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet.

I det fjärde kapitlet i Socialtjänstlagen regleras rätten till bistånd. Det framgår att 
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) och för sin livsföring i övrigt. Den som inte kan försörja sig men 
som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon 
står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den 
enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till 
arbetsmarknadens förfogande. 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.

Nedan följer några viktiga utgångspunkter som ska beaktas inom socialtjänsten.

1.3.1 Barnperspektiv 
I hushåll där det finns barn och ungdomar ska deras situation alltid 
uppmärksammas. Med barn avses alla människor under 18 år. I ärenden där det 
finns barn i familjen ska konsekvenserna för barnet alltid övervägas innan beslut 
fattas. Vid handläggning av ekonomiskt bistånd ska FN:s konventions om barnets 
rättigheter, barnkonventionen, särskilt beaktas. Barnkonventionen består av 54 
artiklar varav fyra artiklar beskriver konventionens principer; icke diskriminering 
(artikel 2), barnets bästa (artikel 3), rätt till liv och utveckling (artikel 6) samt 
åsiktsfrihet och rätten att bli hörd (artikel 12). Två av barnkonventionens 
huvudprinciper finns införda i socialtjänstlagen: 
 När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa 

kräver (1 kap. 2 § SoL). 
 Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans 

eller hennes ålder och mognad (11 kap.10 § SoL). 
I förarbetet till socialtjänstlagen (prop.1996/97:124) förtydligas att detta gäller 
även då barn ingår i hushåll när vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd. Barnets 
bästa ska alltid beaktas, utredas och redovisas även om det inte alltid är 
avgörande för vilket beslut som fattas. I beslut om ekonomiskt bistånd, som rör 
barn, ska det alltid dokumenteras hur barnets bästa har beaktats. 
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Barnperspektivet i handläggningen innefattar: 

 Att i samarbete med föräldrarna uppmärksamma barnets behov och situation 
med tydlig koppling till den ekonomiska situationen.

  Att vid behov och i samråd med föräldrarna göra hembesök för att bedöma 
vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov.

 Att vid behov och i samråd med föräldrarna tala med barnet, med beaktande 
av dess ålder och mognad, för att bedöma vilket bistånd familjen behöver 
med hänsyn till barnets behov.

 Att bedöma vad som är barnets bästa utifrån en helhetsbedömning, med stöd 
i lokala riktlinjer och policydokument, barnkonventionen och med hjälp av de 
kunskaper som finns om barn och barns behov.

 Att arbeta aktivt med familjerna för att nå självförsörjning
 Att bevaka barns behov inom särskilt viktiga områden som exempelvis 

boende, umgänge med föräldrar, hälsa, fritidsaktiviteter, skolaktiviteter och 
ungdomars ferieinkomster.

Att dokumentera hur barnets behov beaktats, vilka eventuella överväganden som 
gjorts och hur detta påverkat beslutet. Detta gäller såväl vid negativa som positiva 
beslut.

1.3.2 Föräldrastöd 
Att ha ett barnperspektiv innebär också att socialtjänsten möjliggör och 
underlättar för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och/eller 
missbruksproblematik att vara föräldrar. Detsamma gäller för personer som har 
blivit utsatta för våld i en nära relation. Socialtjänstens olika verksamheter ska 
samverka och ha ett helhetsperspektiv i ärenden som rör barnfamiljer. Alla 
socialsekreterare behöver informera om möjligheten att få ta del av insatser 
gällande föräldrastöd samt hänvisa personen vidare i hur denne ansöker om 
sådana insatser. 

1.3.3 Skyldighet att erbjuda stöd och avlösning 
Enligt 5 kap. 10 § SoL är socialnämnden skyldig att erbjuda stöd och avlösning för 
att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är allvarligt sjuk 
eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Syftet är 
framför allt att minska anhörigas fysiska och psykiska belastning. Alla anställda 
inom socialtjänsten är skyldiga att på ett tidigt stadium uppmärksamma anhörigas 
behov av stöd och hänvisa personen vidare för att ansöka om stöd. 

1.3.4 Våld i nära relationer 
Personer som är utsatta för våld i nära relation finns inom alla socialtjänstens 
områden. Begreppet ”närstående” är enligt Socialstyrelsens definition 
könsneutralt och syftar på varje person som den våldsutsatta bedöms ha en nära 
och förtroendefull relation till. Det kan handla om makar, sambor, pojk- eller 
flickvänner, föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar. Det kan även gälla andra 
personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull 
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relation till. Bedömningen om vem som kan betraktas som närstående ska göras 
utifrån familje- och levnadsförhållanden i det enskilda fallet. Det är viktigt att 
beakta att våld kan förekomma i både heterosexuella och samkönade relationer 
och att såväl kvinnor som män kan vara utsatta respektive vara förövare. Våldet 
kan ta sig många uttryck: fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt eller i 
form av försummelse. Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta personer stadgas 
huvudsakligen i 5 kap. 11 § SoL. Där anges bland annat att socialtjänsten ansvarar 
för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 
Kvinnor och barn som utsatts för våld, eller barn som bevittnat våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående, ska särskilt beaktas. Det är även viktigt att 
uppmärksamma våldsutövare, för att informera om och lotsa vidare till insatser 
för att våldet ska upphöra. Alla socialsekreterare behöver ha grundläggande 
kunskaper för att våga fråga om och upptäcka våld i nära relation. Vissa grupper 
lyfts fram som särskilt sårbara, däribland kvinnor med funktionshinder, äldre och 
kvinnor i missbruk eller beroende. Det är viktigt att det finns kompetens om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Ett utmärkande drag är att sådant våld och 
förtryck ofta utövas kollektivt av flera familjemedlemmar eller släktingar. Om 
socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd får kännedom om att ett barn utsatts 
för eller har bevittnat våld eller andra övergrepp ska en orosanmälan omgående 
lämnas till Barn och Familj. I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att 
uppmärksamma det behov av hjälp som kan finnas i samband med våld i nära 
relationer och i samband med hedersrelaterat våld. Vid bedömning av rätten till 
bistånd i form av exempelvis placering i skyddat boende får den våldsutsattas 
ekonomi inte avgöra om nödvändiga biståndsinsatser ska beviljas eller inte.

2 Försörjningsstöd
Försörjningsstöd beslutas enligt 4 kap 1 och 2 § § SoL. Skäliga kostnader till 
livsföringen i övrigt beslutas enligt 4 kap 3 § SoL. Försörjningsstödet består av två 
delar, riksnorm och övrigt försörjningsstöd till skäliga kostnader för ett antal 
regelbundet återkommande behovsposter. Genom biståndet ska den enskilde 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Utgångspunkten är att nivån på 
försörjningsstödet inte bör överstiga vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd 
att kosta på sig.

2.1 Riksnorm
Den del av försörjningsstödet som utgör riksnormen omfattar sju budgetposter 
för vuxna och åtta för barn och ungdomar. I Hallsbergs kommun tillämpas inte 
någon sänkning av normbeloppen för de barn och ungdomar som äter lunch i 
förskola och skola. 
Följande poster ingår i normen: 

 Livsmedel: Kostnader för en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost enligt 
Livsmedelsverkets näringsrekommendationer till frukost, lunch, middag och 
2–3 mellanmål. Utgångspunkten är att man lagar all mat hemma. 
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 Kläder och skor: Kostnader för vanliga kläder och skor för olika årstider och 
väder samt för vardag, fritid och något festligare tillfällen. Utgångspunkten är 
normalt slitage av kläder och skor. Även tillbehör som paraply, armbandsur 
och väskor.

 Fritid och lek: Kostnader för vanliga fritidsaktiviteter både inomhus och 
utomhus samt viss motion och kultur. Även en viss kostnad för mobiltelefon 
ingår.  

 Hygien: Kostnader för den personliga hygienen inklusive hårklippning och 
rakapparat, varor för skötsel av småsår med mera. Preventivmedel ingår inte.

 Barn- och ungdomsförsäkring: Kostnader för premie för gruppförsäkring eller 
individuell försäkring som gäller för sjukdom och olycksfall.

 Förbrukningsvaror: Kostnader för toalett- och hushållspapper, batterier och 
glödlampor, och för dagligvaror som behövs för vård och skötsel av bostaden 
och av kläder och skor, till exempel disk- och tvättmedel.

 Dagstidning: Kostnader för helårsprenumeration av en dagstidning 

 Telefon: Månads- och samtalsavgifter för telefonsamtal inom Sverige.  

Socialstyrelsen redovisar riksnormen som en totalsumma utan uppdelning mellan 
de olika posterna. Det är upp till biståndstagaren hur denne vill fördela 
normbeloppet för att tillgodose sina behov. 

2.2 Skäliga kostnader utanför riksnormen 
Försörjningsstöd utöver riksnormen kan enligt 4 kap. 3 § SoL, lämnas för skäliga 
kostnader för ett antal behovsposter. Dessa behovsposter är boende, hushållsel, 
arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och 
arbetslöshetskassa. Vad som ska räknas som skäliga kostnader måste avgöras 
efter en individuell bedömning av vad som är skäligt för just den personen eller 
det hushållet. Bedömningen i stort måste anpassas efter den allmänna 
standardutvecklingen i samhället, det vill säga vad människor i allmänhet har råd 
att kosta på sig. För boendekostnad gäller däremot vad en låginkomsttagare 
normalt har möjlighet att kosta på sig beträffande standard och kostnad.

2.3 Särskilda skäl att beräkna normen till en högre nivå
I vissa fall kan det även finnas skäl till att höja normen på grund av merkostnader.

2.3.1 Merkostnader för särskild kost 

Vid vissa sjukdomar är specialkost en nödvändig del i behandlingen. Mjölkprotein- 
och glutenfri kost är fördyrande i förhållande till annan kost. För dessa 
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födoämnesallergier kan tillägg på livsmedelsnormen beviljas. Behovet ska vara 
styrkt skriftligen av läkare eller dietist. För att räkna ut summan för den 
merkostnad som födoämnesallergin medför hänvisas till konsumentverkets 
hemsida för matkostnader. För glutenallergi hänvisas den enskilde till att söka 
kontantstöd via Region Örebro Län. Region Örebro län lämnar ett ekonomiskt stöd 
om 1200 kronor per år till personer som är glutenintoleranta. Övrig specialkost 
samt specialkost på grund av diabetessjukdom är mer marginellt fördyrande och 
för dessa utgår ej normtillägg.  För specialkost på grund av etisk övertygelse utgår 
ej normtillägg.

2.3.2 Merkostnader för umgänge med barn
Detta avser kostnader för barn som, i samband med umgänge med förälder, 
tillfälligt är medlemmar i hushållet. Tillägget beräknas utifrån antal dagar barnet 
eller ungdomen vistas hos respektive förälder. Tillägget omfattar normposterna 
livsmedel, lek och fritid, hygien och förbrukningsvaror, då det bedöms vara 
kostnader som tillkommer i samband med umgänge. Posterna omfattar fyra av 
totalt åtta poster i riksnormen varför tillägget för umgängeskostnaden motsvarar 
50 % av riksnormen per dag för respektive åldersgrupp. Rätten till umgänge ska 
kontrolleras och omfattningen ska framgå av dom, avtal eller intyg från 
boendeföräldern. Om umgänget varje månad är mer omfattande än sex dagar 
eller om vårdnaden är gemensam ska den ekonomiska uppgörelsen mellan 
föräldrarna kontrolleras innan beslut. Kostnader för umgängesperioder som 
överstiger fem sammanhängande dygn eller totalt sex dygn under en månad ska i 
första hand regleras föräldrarna emellan. Ekonomiskt bistånd kan även utgå till 
skäliga resekostnader för att ett barn ska kunna umgås med sin förälder som bor 
på annan ort. Se vidare under avsnittet umgängesresor. 

2.3.3 Merkostnader vid sjukhusvistelse, vårddagsavgift
Kostnad för att vårdas inneliggande på sjukhus (vårddagsavgiften) är 100 
kronor/dygn för vuxna. I beräkningen läggs den faktiska kostnaden för 
sjukhusvistelsen som en godtagbar utgift, medan matnorm för antalet 
vårdvistelsedagar tas upp som inkomst i normberäkningen. Detta då personen har 
haft sitt behov av mat tillgodosett på sjukhuset.

2.3.4 Fickpengar vid institutionsvistelse
Fickpeng utgår med 350 kronor per vecka för att täcka kostnader för hygien, 
resor, tidningar, fritid, livsmedel och kläder med mera. 

2.4 Särskilda skäl att beräkna normen till en lägre nivå
I särskilda fall kan det finnas skäl att beräkna normen till en lägre nivå än vad 
riksnormen avser. 

2.4.1 Akut bistånd
Kommunens ansvar regleras i kapitel 2 och 2a SoL. I akuta situationer kan det vara 
nödvändigt för en kommun att ge stöd och insatser till personer som endast vistas 
tillfälligt i kommunen. Det gäller t ex i akuta situationer, där den enskilde kan 
behöva ekonomiskt bistånd till biljett till bosättningskommun, mat och eventuellt 
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nattlogi. Detta ansvar gäller även för personer som vistas i Sverige, men som inte 
är bosatta här. Ekonomiskt bistånd till akuta behov kan beviljas efter en individuell 
prövning och ska prövas restriktivt. Vid en prövning av akut bistånd ska alltid 
dagsaktuellt kontoutdrag krävas in. Den enskildes möjligheter att på egen hand 
tillgodose det akuta behovet ska utredas. 

Följande uppgifter ska beaktas innan beslut om akut bistånd fattas:

 Kontoutdrag och kontoöversikt – vilka egna meddela har den enskilde att 
tillgå?

 När utbetalades senaste inkomst/ersättning? Har den enskilde prioriterat 
relevanta utgifter?

 När kommer nästa inkomst/ersättning att utbetalas?

 Finns lätt realiserbara tillgångar?

 Finns livsmedel i hemmet?

 Vid förlust av plånbok – har polisanmälan gjorts?

 Barnperspektiv – hur tillgodoses barnens behov?

2.4.2 Reducerad norm
Reducerad norm tillämpas huvudsakligen vid två olika tillfällen. Reducerad norm 
kan användas om nämnden får kännedom om att den enskilde använder beviljat 
bistånd till annat än vad det är avsett för, exempelvis missbruk. Syftet med att 
bevilja reducerad norm är att socialnämnden inte ska medverka till att den 
enskilde upprätthåller ett fortgående missbruk. Reducerad norm ska användas 
restriktivt och det är enbart aktuellt om det för nämnden är uppenbart att 
personen befinner sig i ett pågående missbruk och använder biståndet till andra 
ändamål än vad det avser. Reducerad norm beviljas då på rekvisition och 
nämnden betalar in samtliga godtagbara kostnader direkt till aktuell 
betalningsmottagare exempelvis hyresvärd eller elbolag.

Reducerad norm kan också användas i syfte att ge den enskilde förutsättningar att 
fullfölja en upprättad planering och därmed kunna har rätt till bistånd kommande 
ansökningsperiod. Det kan röra sig om en person som nyligen upprättat en 
planering om arbetsträning på AMI. Personen har inte uppfyllt kriterierna för 
bistånd månaden innan och dennes ansökan har avslagit. För att möjliggöra för 
personen att följa planering på AMI kan reducerad norm beviljas. Utbetalning sker 
i normalfallet till den enskildes konto.

2.4.3 Nedsättning av norm på grund av ogiltig frånvaro
Vid mindre än 50 % frånvaro från aktuell sysselsättning görs avdrag enligt följande 
beräkningsgrund: Den enskildes norm (endast personliga kostnader) multipliceras 
med 12 månader. Summan delas sedan med 365 dagar som visar frånvaroavdrag 
för en hel arbetsdag. Om frånvaron är mer än 50 % kan det ligga till grund för helt 
avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd.
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3 Bistånd till livsföringen i övrigt
Begreppet livsföring i övrigt innefattar allt som en person kan behöva för att 
uppnå en skälig levnadsnivå. Det kan röra sig om tillfälliga eller mer sällan 
förekommande behov som exempelvis kostnader för medicin, 
spädbarnsutrustning och hemutrustning. Syftet med biståndet ska vara att stärka 
den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Vid bedömningen av 
bistånd till livsföringen i övrigt är utgångspunkten vad en låginkomsttagare i 
allmänhet kan kosta på sig. En noggrann prövning ska ske för att utreda om 
behovet kan tillgodoses på annat sätt eller till lägre kostnad. Den enskildes 
tidigare och kommande möjligheter att själv tillgodose behovet ska alltid beaktas 
vid prövningen. Vid kortvarigt behov, kortare än tre månader, kan den enskildes 
möjligheter att själv bekosta det som inte är akut beaktas i bedömningen. Vid 
långvarigt behov av försörjningsstöd kan andra behov uppstå där tiden för 
biståndsberoendet behöver vägas in. Det är dock den enskildes behov och 
förmåga och inte bidragslängden som är avgörande i bedömningen. I samband 
med beviljade kostnader till livsföring i övrigt ska kvitto inlämnas, alternativt 
annat underlag som styrker behovet.

3.1 Arbetsresor
Om avståndet till arbetsplatsen överstiger fem kilometer godtas kostnader för 
arbetsresor. I första hand ska allmänna kommunikationsmedel användas. Bistånd 
lämnas i regel inte till resekostnader med bil. Undantag kan göras under 
förutsättning att allmänna kommunikationsmedel saknas för det aktuella 
arbetstillfället. Är hushållet långvarigt biståndsberoende på grund av arbetsresor 
bör en flytt närmare arbetet övervägas. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till 
kostnader för resor som avser att söka jobb och/eller arbetsintervju förutsatt att 
Arbetsförmedlingen inte utgår med ersättning.

3.1.1 Arbetsresor med bil
Om kollektivtrafik saknas kan arbetsresor med bil godkännas. För arbetsresor med 
bil utgår bistånd med 18,50 kronor/mil (enligt Skatteverkets regler för 
bilersättning) för att täcka utgifter för bilskatt, trafikförsäkring, besiktning, 
värdeminskning, underhåll och reparationer samt bensin. Hänsyn ska dock tas till 
om det är den enskilde som äger bilen. Om den enskilde lånar bilen är det inte 
den enskilde som drabbas ekonomiskt av kostnader för bilskatt, trafikförsäkring, 
besiktning, värdeminskning, underhåll och reparationer. I detta fall beviljas faktisk 
kostnad för drivmedel per mil. Vid kortvarigt biståndsbehov (1-3 månader) 
beviljas faktisk kostnad för drivmedel per mil.

3.2 Barnomsorgsavgift
Bistånd till barnomsorgsavgift kan utgå med faktisk kostnad. Det åligger den 
enskilde att lämna inkomstuppgifter till barnomsorgen för att faktureras rätt 
kostnad. Om den enskilde saknar skattepliktig inkomst är barnomsorgen avgiftsfri.
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3.3 Begravningskostnader
Skälig faktisk kostnad upp till 32 % av basbeloppet kan beviljas till 
begravningskostnader om medel för detta saknas i dödsboet. Kostnad för 
gravsten godtas därtill utöver upp till 15 % av basbeloppet. Bouppteckning eller 
dödsboanmälan ligger till grund för bedömning av dödsboets tillgångar. Om den 
avlidne har låneskuld i bank får kvittning inte ske mot inflyttande pensionsmedel 
eller lön. Dessa medel ska i första hand täcka begravningskostnader. Bistånd 
beviljas som förskott på förmån mot tillgångar som kan visa sig senare, 
exempelvis skatteåterbäring. 

Rätten till bistånd omfattar kostnader som är nödvändiga för att begrava den 
avlidne på bostadsorten. Merkostnader för att begrava den avlidne utanför 
Sverige ingår inte i rätten till bistånd. Kostnader för hemtransport vid dödsfall 
utomlands beviljas inte. Om en svensk resenär avlider på utlandsresa är det 
antingen personens hem- eller reseförsäkring eller de anhöriga som får betala 
kostnaden för transport av den avlidne till Sverige. Om försäkring saknas och 
anhöriga inte har ekonomisk möjlighet att betala för hemtransport, hjälper 
Ambassaden till med att ordna en enkel och värdig begravning utomlands.

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

3.3.1 Kostnader i samband med närståendes begravning
Försörjningsstöd kan bistånd beviljas för täckande av kostnader i samband med 
närståendes begravning. Som närstående betraktas förälder, egna eller makes 
barn och syskon eller annan person som stått den enskilde nära. Det kan gälla 
resa till begravning inom Sverige med billigaste färdsätt samt till kläder och 
blommor i samband med begravningen. Den enskilde kan beviljas ekonomiskt 
bistånd i samband med nära anhörigs begravning i hemlandet. Bistånd kan 
beviljas för resa dit och hem. Maximal tid för inkomstbortfall är resdag/ resdagar 
samt en dag på plats för begravningen. I dessa fall godtas inkomstbortfall med 
hänvisning till särskilda skäl. Begravning i hemlandet eller andra särskilda skäl att 
vistas utanför kommunen ska styrkas med underlag. Exempelvis dödsattest, 
personbevis eller liknande.

3.4 Elkonsumtion
(Konsumentverket beräknar inte förbrukning och kostnader av hushållsel. 
Konsumentverket saknar tillräckligt bra underlag för att göra generella 
beräkningar av en rimlig förbrukning av hushållsel för olika hushållsstorlekar och 
familjesammansättningar).

Bistånd ska beviljas till faktisk skälig kostnad. För att förebygga uppkomsten av 
elskuld och för att rätt inkomst och utgiftsberäkning ska göras avseende 
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kommande månad ska den enskilde som huvudregel styrka att föregående 
periods elräkning är betald. Vid behov ska vägledning för billigare elkostnad 
erbjudas den enskilde.

3.5 Fackavgift/ A-kassa
Bistånd till avgifter avseende fackförening eller arbetslöshetskassa ska utgå med 
det belopp som gäller för den organisation den enskilde tillhör.

3.6 Flyttkostnader
Generellt utgår inte försörjningsstöd för flyttkostnader. Utgångspunkten är att de 
flesta människor organiserar sin flytt med hjälp av släkt och vänner. Vid flyttning 
av arbetsmarknadsskäl ska möjligheten att få bidrag från Arbetsförmedlingen 
undersökas. Om sådant bidrag inte utgår och flyttningen medför att man uppnår 
en högre grad av självförsörjning eller är nödvändig av andra skäl kan bistånd till 
flyttkostnad beviljas. Detta kan även gälla flytt inom den egna kommunen. 
Kostnadsförslag ska lämnas till socialsekreteraren.

De som på grund av funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan 
ombesörja sin flyttning på egen hand kan beviljas bistånd till flytthjälp i första 
hand genom Arbetsmarknadsenheten och i annat fall billigast externa alternativ. 
Den enskilde ska till socialsekreteraren lämna kostnadsförslag. Skälen till att den 
enskilde inte kan ombesörja flyttningen på egen hand ska styrkas genom 
läkarintyg eller annat intyg som behövs för bedömningen. Flyttkostnad i form av 
reseersättning samt eventuell hyra av släpvagn kan även accepteras om det finns 
särskilda sociala skäl eller om socialtjänsten ställt krav på flytt utifrån att den 
enskilde behöver sänka sin boendekostnad. Kostnad för adressändring med 
eftersändning godtas inte. Vanlig flyttanmälan görs till Skatteverket och är 
kostnadsfri, endast eftersändning av post kostar extra och denna utgift godkänns 
inte.

3.7 Färdtjänst och sjukresor
Kostnad för färdtjänst beviljas efter behov. Bistånd till avgift för riksfärdtjänst ska 
bedömas på samma sätt som kostnad för andra resor som inte är lokala. Kostnad 
för medresenär beviljas generellt inte, men undantag kan göras efter individuell 
bedömning och med hänsyn till barnperspektivet. Kostnader för sjukresor godtas 
upp till högkostnadsskyddet. Vid frekventa sjukvårdsresor ska möjligheten att 
söka merkostnadsersättning undersökas då det kan täcka bland annat 
resekostnader. För icke akuta resor inom vården går det att åka gratis på 
kollektiva färdmedel mot uppvisande av kallelse. 

3.8 Glasögon
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för glasögon, om 
behovet styrks av en legitimerad optiker eller läkare. Det gäller även rätt till 
ersättning om glasögonen har gått sönder och man behöver köpa nya alternativt 
laga de befintliga glasögonen. Om glasögonen gått sönder eller tappats bort ska 
ersättning via hemförsäkringen undersökas i första hand. Nämnden bör godta 
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skäliga kostnader för kontaktlinser, om linser är det enda alternativet och behovet 
styrks av en läkare. Innan den enskilde beställer eller köper glasögon ska den 
enskilde inhämta två separata kostnadsförslag från två olika legitimerade optiker 
och lämna till socialsekreteraren. I utredningen tas hänsyn till om biståndsbehovet 
för den enskilde bedöms vara långvarigt. Hänsyn tas även till eventuella 
synförändringar från eventuella tidigare glasögon. Om den enskilde har behov av 
läsglasögon utifrån avtagande synskärpa utgår inget bistånd för detta. Den 
enskilde hänvisas då till att tillgodose sitt behov genom att köpa receptfria 
läsglasögon med del av normbeloppen.

Följande kostnader är riktpriser: 

 380 kronor för synundersökning.

 1 395 kronor för kompletta enkelslipade glasögon.

 1 800 kronor för kompletta dubbelslipade glasögon.

 (3 395 kronor för progressiva alternativt bifokala glasögon).

 Båge – billigaste alternativet beviljas. Riktmärke är högst 500 kronor

Om endast behov av nya glas föreligger kan bistånd beviljas med: 900 kronor för 
enkelslipade och 1 300 kronor för dubbelslipade. Progressiva glas bedöms inte 
ingå i begreppet skälig levnadsnivå (Socialstyrelsens allmänna råd).

3.8.1 Örebro Region läns glasögonbidrag till barn under 20 år
Bidraget gäller hos legitimerade optiker i Örebro län, efter recept från 
ögonkliniken

inom Region Örebro Län eller från legitimerad optiker inom Örebro län. En 
förutsättning för bidrag är att barnet är folkbokfört i länet. Bidrag kan utges 
ytterligare en gång per år till glas i egen båge, om det är medicinskt motiverat. 
Detta ska i så fall styrkas på receptet. Optiker ska tillhandahålla CE-märkta 
glasögon (båge och glas) anpassade för barn i åldern 0-15 år, inklusive bågar 
anpassade för spädbarn.

3.9 Hemförsäkring
Kostnad för hemförsäkring beviljas månadsvis för skälig faktisk kostnad för 
grundförsäkring. Utgångspunkten för vilken kostnad som anses vara skälig hämtas 
från Konsumentverkets rekommendationer för hemförsäkring i mindre tätort 
(under 50 000 invånare):

En person i hushållet: 100 kronor

Två personer i hushållet:100 kronor

Tre personer i hushållet: 110 kronor

Fyra personer i hushållet: 120 kronor

Fem personer i hushållet: 130 kronor
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Sex personer i hushållet: 130 kronor

Sju personer i hushållet: 130 kronor

3.10 Hemtjänstavgift
Ekonomiskt bistånd beviljas inte till kostnaden för hemtjänstavgift. Den enskilde 
ska alltid ha medel kvar till skälig levnadsnivå när hemtjänstavgiften är beräknad. 
Det är upp till den enskilde att lämna inkomstuppgifter till taxe- och 
avgiftshandläggare inom kommunen för att erhålla rätt avgift för hemtjänsten. Vid 
ansökan om kostnader för exempelvis dubbelt boende, tandvård eller glasögon 
ska den enskilde hänvisas till hemtjänsten för eventuell nedsättning av avgiften.

3.11 Hemutrustning
Bistånd till hemutrustning bör endast beviljas när det föreligger ett långvarigt 
behov, överstigande sex månader, av ekonomiskt bistånd och då den enskilde står 
helt utan hemutrustning och pengar till inköp. Det bör finnas specifika och sociala 
skäl för att ge bistånd till utrustning av ett hem, inte enbart ekonomiska 
förhållanden. Det ingår i skälig levnadsnivå att ha ett hem som fungerar 
tillfredsställande, men det finns ingen allmän rätt för den som får en bostad och 
har dålig ekonomi att få ekonomiskt bistånd till utrustning av bostaden. För mer 
utsatta grupper kan en mer generös bedömning behöva göras, exempel på detta 
kan vara barnfamiljer. Ett annat exempel på en utsatt grupp är personer som 
vårdats inom psykiatrin under en längre tid och skrivs ut till ett eget boende samt 
våldsutsatta personer som tvingats lämna sitt hem och inte har någon tillgång till 
sina tillhörigheter. Om biståndet bedöms vara kortvarigt, det vill säga under sex 
månader, beviljas endast hemutrustning som är nödvändig för att uppnå skälig 
levnadsnivå. När en ansökan görs om bistånd till hel eller kompletterande 
hemutrustning ska en bedömning göras av den enskildes förutsättningar att på 
egen hand anskaffa sig utrustningen som denne behöver. Om hushållet redan har 
viss hemutrustning eller kan skaffa detta på annat sätt bör det givetvis påverka 
bedömningen av behovet. Vid ansökan om hemutrustning ska ett hembesök alltid 
göras. I bedömningen ska hänsyn tas till den enskildes möjlighet att klara 
situationen på det sätt som människor i allmänhet gör, det vill säga genom 
planering, sparande, lån och gåvor från nätverket etcetera. Unga människor som 
flyttar hemifrån ska normalt sett inte få bistånd till grundutrustning av samhället. 
De hänvisas i första hand till nätverket. I samband med separation ska den 
enskilde alltid tillvarata sina rättigheter vid bodelningen innan bistånd beviljas.

För flyktingar och vissa andra utlänningar med uppehållstillstånd som omfattas av 
flyktingmottagandet finns möjlighet till att ta ett CSN-lån till kostnad för 
hemutrustning. För dessa grupper ska behovet tillgodoses genom CSN-lånet.

3.11.1 Full hemutrustning
Den hemutrustning som avses ska kunna tillgodose behov som matlagning, 
umgänge, sömn, förvaring, rengöring, rekreation och information via radio eller 
tv. Inköp av begagnad utrustning rekommenderas med undantag för sängkläder 
och madrass. För bistånd till hemutrustning innebär detta att det inom ramen för 
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det bistånd som beviljats är den enskildes sak att slutligen avgöra vad han/hon 
behöver och vart det ska inhandlas.

Att tänka på vid behov av hemutrustning vid långvarigt biståndsberoende:

 Vilka förutsättningar har den enskilde att själv kunna anskaffa hemutrustning?

 Vilka skäl har gjort att den enskilde står utan hemutrustning?

 Vad finns i hemmet?

 Har ekonomiskt bistånd till hemutrustning beviljats tidigare? Hur mycket och 
när?

 Vilken ålder är det på den enskilde?

 Kommer den enskilde att inom en snar framtid att bli självförsörjande?

Grundutrustning Procentsats av 
prisbasbelopp

Säng, ben, madrass 2,25 %

Täcke, kudde, lakan, påslakan, örngott 0,7 %

Köksbord och stolar 1,13 %

Köksutrustning (kastruller, glas, tallrikar, bestick, kniv, 
stekspade, stekpanna och diverse hushållsredskap)

1,2 %

Städutrustning 0,2 %

Tv 0,25 %

Soffa och soffbord 1,3 %

Lampor 0,5 %

Till hushåll med barn kan även ingå:

Barnsäng, ben, madrass 2,25 %

Skrivbord 0,55 %

3.12 Högtidspeng 
Social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun har beslutat att 
högtidspeng ska beviljas till familjer som har haft ett längre biståndsbehov (minst 
sex månader) med 300 kronor per barn. Vid växelvisboende barn beviljas 150 
kronor per barn. Summan kan utgå en gång per år. Förutsättningen att få 
högtidspeng är att familjen är berättigad försörjningsstöd för den månad där 
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högtiden infaller. Högtidspeng kan även utgå i samband med födelsedag för 
barnet. Med barn avses personer under 18 år. 

3.13 Internet
Ekonomiskt bistånd utgår generellt inte till internetabonnemang utifrån 
begreppet skälig levnadsnivå. Efter en individuell bedömning kan 
internetabonnemang beviljas till vuxna för att ge förutsättning till att de ska 
kunna vara aktivt arbetssökande och därmed stå till arbetsmarknadens 
förfogande. I första hand hänvisas vuxna till att använda offentliga datorer på 
exempelvis bibliotek. I skolan förutsätts elever ha tillgång till internetuppkoppling 
hemma. Efter en individuell bedömning kan därför internetabonnemang beviljas 
med högst 350 kronor per månad i hushåll med barn där behov av internet 
föreligger

3.14 Juridiska kostnader

3.14.1 Advokatkostnader
I första hand ska den enskilde utnyttja det rättsskydd som ingår i 
hemförsäkringen. Detta rättsskydd gäller till exempel för tvister angående 
vårdnad och underhåll men inte för tvister rörande äktenskapsskillnad, upplösning 
av samboförhållanden eller bodelning. I vissa fall kan rättshjälp från staten beviljas 
om det finns behov av mer omfattande insatser av juridiskt ombud. Hjälpen 
prövas utifrån den enskildes ekonomiska situation och behov. Ekonomiskt bistånd 
kan beviljas till självrisken för rättsskydd och till den kostnad som tillkommer den 
enskilde vid statlig rättshjälp om målet gäller familjerättsliga ärenden.

3.14.2 Äktenskapsskillnad 
Generellt utgår ekonomiskt bistånd inte till kostnad för ansökan om 
äktenskapsskillnad. En individuell bedömning kan göras utifrån den enskildes 
livssituation. Särskild hänsyn tas om det förekommit våld i relationen.

3.14.3 Svensk Id-handling
Kostnad för identifikationshandling beviljas för att möjliggöra 
myndighetskontakter och för att uppnå skälig levnadsnivå. Behovet av id-handling 
ska generellt styrkas med kopia på utgången id-handling alternativt polisanmälan 
vid förlust av id-handling. Kostnad för pass, utöver id-handling beviljas inte, detta 
utifrån att pass inte är nödvändigt för att uppnå skälig levnadsnivå. Om den 
enskilde helt saknar id-handling kan svenskt pass beviljas om den enskilde väljer 
att skaffa detta framför skatteverkets id-handling. Denna bedömning görs då 
kostnaden för pass är lägre än kostnaden för id-handling. Giltighetstiden är 
densamma. 

3.14.4 Utländsk Id-handling
Kostanden för pass för utländska medborgare beviljas i regel inte.
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3.14.5 Svenskt medborgarskap
Kostnad för svenskt medborgarskap beviljas i regel inte. Vid en ansökan är det upp 
till den enskilde att påvisa varför den enskilde behöver ha ett svenskt 
medborgarskap för att uppnå skälig levnadsnivå.

3.14.6 Förlängning av uppehållstillstånd
Kostnad för förlängning av uppehållstillstånd för personer som redan befinner sig i 
Sverige kan beviljas i vissa fall, en restriktiv bedömning bör dock tillämpas. I första 
hand ska det alltid utredas om personen i fråga omfattas av Migrationsverkets 
regler och har rätt till ersättning enligt LMA, om så är fallet upphör rätten till 
bistånd enligt Socialtjänstlagen. I de fall där personen inte omfattas av LMA ska 
hänsyn tas till familjeförhållandena i det aktuella ärendet. Vid ansökan om 
kostnaden för förlängt uppehållstillstånd ska en utredning alltid göras och 
utgångspunkten i utredningen ska vara om personen/ familjen behöver detta för 
att uppnå en skälig levnadsnivå.  Särskild hänsyn tas till barnperspektivet – barn 
bör inte riskera att separeras från sina föräldrar i samband med att föräldrarnas 
uppehållstillstånd löper ut.

3.15 Kläder och skor utöver vad som ingår i försörjningsstödet 
Kläder och skor ingår i riksnormen som en av åtta poster. Tidigare var riksnormen 
uppdelad med en specifik summa för respektive post. Numera är riksnormen en 
klumpsumma som den enskilde själv får disponera till sina kostnader. För att 
räkna ut summan för den del som avser kläder- och skor kan riksnormen delas på 
åtta där varje del får anses täcka samman för en post. När texten nedan beskriver 
månadsbelopp för kläder och skor avser det alltså 1/8 del av de personliga 
kostnaderna i riksnormen.

3.15.1 Klädutrustning 
Kläder och skor ingår i riksnormen. Därför beviljas i normalfallet inte extra bidrag 
till detta. En individuell behovsprövning utifrån det aktuella behovet ska göras. 
Prövningen bör innehålla information om hur behovet har uppstått och vilka 
andra möjligheter den enskilde har till att tillgodose sitt behov.

3.15.2 Klädutrustning inför institutionsvistelse  
Kläder och skor utöver vad som ingår i försörjningsstödet beviljas som huvudregel 
inte. Personer som bereds vård enligt SoL, LVM eller LPT kan vid akut behov av 
kläder och skor beviljas bistånd motsvarande två-tre månadsbelopp av posten för 
kläder och skor i riksnormen. Biståndet ska tillgodose det akuta behovet av kläder 
till det mest grundläggande behovet. 

3.15.3 Behov av särskilda kläder eller skor 
Behov av särskilda kläder och skor kan avse engångskostnader för specialbeställda 
kläder eller skor som inte täcks av handikappersättningen. Bistånd kan i detta fall 
beviljas till merkostnader. Behovet ska vara styrkt skriftligen av läkare. Behovet av 
nya kläder eller skor kan även uppstå vid snabba viktförändringar vid graviditet 
eller sjukdom. En sådan ansöka prövas individuellt.
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3.15.4 Studentkläder                                                               
En familj eller ensamboende ungdom som har haft ekonomiskt bistånd under 
längre tid i följd kan beviljas ekonomiskt bistånd till extra utlägg i samband med 
studentexamen med max två klädnormer. Beslutet ska föregås av utredning och 
motivering. Där ska framgå om behovet kan tillgodoses på annat sätt till exempel 
genom ungdomens egna inkomster såsom lön eller extra tillägg till studiebidraget.

3.16 Läkarvård och medicin
Bistånd lämnas till kostnad för läkarvård inom ramen för högkostnadsskyddet. 
Kostnaden ska styrkas och det sker i normalfallet genom stämplat 
högkostnadskort samt kvitto eller faktura. Barn och unga under 25 år har 
kostnadsfri sjukvård. Kostnader för cytologprov, mammografi, PCR-prov samt 
aorta-screening godtas trots att kostnader inte ingår i högkostnadsskyddet.

Kostnader för medicin godtas upp till högkostnadsskyddet. Receptbelagd medicin 
som inte ingår i högkostnadsskyddet kan beviljas om medicinen bedöms som 
nödvändig. Framför allt tas hänsyn till receptfria läkemedel som rekommenderats 
till barn av BVC eller läkare.

3.16.1 Akut bistånd till medicin
Om den enskilde ansöker om akut bistånd till receptbelagd medicin behöver 
socialsekreteraren utreda vilka konsekvenser den enskilde drabbas av om denne 
inte får tillgång till medicinen omgående. Akut bistånd kan beviljas på rekvisition 
eller utbetalas till konto om det är livsnödvändigt för den enskilde att omgående 
få tillgång till medicinen. Vid osäkerhet huruvida medicinen är livsnödvändig 
behöver samtycke inhämtas för att kontakta vårdinstans eller apotek.

3.16.2 Psykoterapi
Psykoterapi är sjukvårdshuvudmannens ansvar. Huvudprincipen är därför att 
bistånd till kostnad för psykoterapi inte ska beviljas. Den som ansöker om sådant 
bistånd ska hänvisas till vårdcentral eller närmaste öppna psykiatriska mottagning.

3.16.3 Alternativ medicinsk behandling
Sjukvårdande behandling som omfattas av högkostnadsskyddet godkänns mot 
uppvisande av kvitto och stämplat högkostnadskort. För behandling av exempelvis 
naprapat krävs remiss från vårdcentral/ läkarmottagning. Kostnaden för 
behandling av naprapat godkänns om det ingår i högkostnadsskyddet.

3.17 Resor
Utöver arbetsresor kan även andra resekostnader beviljas efter utredning.

3.17.1 Rekreationsresor
Huvudprincipen är att ekonomiskt bistånd till rekreationsresor inte beviljas. För 
barnfamiljer som uppburit försörjningsstöd längre än ett år och som inte beräknas 
bli självförsörjande inom överskådlig tid kan rekreationsresor beviljas efter 
särskild prövning. Behovet ska prövas utifrån barnets behov av miljöombyte och 
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extra stödinsats. Kostnaden ska vara rimlig i förhållande till vad en 
låginkomsttagare i allmänhet har råd att bekosta. Ekonomiskt bistånd kan utgå 
med 5 % av prisbasbeloppet per vuxen och 3 % av prisbasbeloppet per barn och 
ska ske med lämpligaste och billigaste färdsätt.

3.17.2 Resor för umgänge med barn
Resa för umgänge med barn kan beviljas. Utgångspunkten för kostnaden för resan 
bör vara vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd att bekosta. I första hand 
ska resan göras med buss eller tåg. Behovsprövningen i samband med ansökan 
ska innefatta barnets behov av umgänge, båda föräldrarnas ekonomiska 
förutsättningar samt skäligheten av kostnaden för resan. Föräldrarna har 
gemensamt ansvar för barnets behov av umgänge och både boföräldern och 
umgängesföräldern har ansvar för kostnaden för resan. Om föräldrarna 
tillsammans inte har råd eller inte kunnat komma överens om hur reskostnaderna 
ska betalas, kan bistånd till kostnad för umgängesresa beviljas. Resekostnader 
beviljas utifrån överenskommelse med boendeföräldern, avtal med familjerätten 
eller dom från Tingsrätten. Högst en resa per månad beviljas inom Norden. 
Bistånd till umgängesresor till övriga länder beviljas inte utan synnerliga skäl.

3.17.3 Hemresa för personer som vistas tillfälligt i kommunen
Kommunen har alltid det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får 
det stöd och den hjälp de behöver. För personer som endast tillfälligt befinner sig 
i kommunen är ansvaret dock inte lika omfattande som för dem som 
stadigvarande bor där. I de fall där den enskildes behov bäst tillgodoses genom att 
han eller hon reser hem till sin bosättningskommun, kan bistånd till hemresa 
beviljas. Beträffande nordiska medborgare bör hemresan beviljas till hemorten i 
respektive land. Utomnordiska medborgare bör i första hand hänvisas till 
respektive hemlands ambassad, konsulat eller legation. Om ambassaden inte har 
möjlighet att bekosta resan till den enskilde har social- och 
arbetsmarknadsnämnden det yttersta ansvaret gentemot den enskilde, vilket 
innebär en biljett till hemlandet med billigaste färdsätt.

3.18 Spädbarnsutrustning
Bistånd till spädbarnsutrustning kan beviljas vid första barnets födelse med högst 
15 % av prisbasbeloppet. Hälften av biståndet utbetalas cirka en månad innan 
beräknad födsel, resterande efteråt. Grundprincipen vid en ansökan om 
spädbarnsutrustning är att den enskilde själv lämnar in ett kostnadsförslag med 
uppgifter om vad denne anser sig behöva samt eventuella prisuppgifter. Generellt 
ingår följande delar i begreppet spädbarnsutrustning:

• Säng med sängkläder och andra tillbehör

• Skötbädd med tillbehör

• Bärsele

• Barnvagn med tillbehör
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• Utrustning för bad

Bistånd som behövs i samband med barnets födelse bör ge utrymme för successiv 
anskaffning av vad som behövs i övrigt. Vid bedömning av vad som är nödvändigt i 
ett enskilt fall kan det, om det finns syskon och åldersskillnaden inte är för stor, i 
vissa fall vara rimligt att räkna med en viss återanvändning av kläder och 
utrustning. Detta förutsätter att föräldrarna har haft möjlighet att spara kläder 
och annan spädbarnsutrustning från första barnets födelse. Hänsyn ska tas till om 
föräldrarna exempelvis nyligen flyttat till Sverige och därmed inte kunnat ta med 
sig tidigare spädbarnsutrustning. En annan faktor som har betydelse är hur 
mycket den enskilde kunnat planera ekonomiskt för barnet. Om 
spädbarnsutrustning beviljats inom de tre senaste åren beviljas ingen ny 
utrustning utan särskild prövning. Utredningen behöver då undersöka vad 
föräldrarna gjort med tidigare beviljad spädbarnsutrustning. Det kan finnas skäl 
att sälja delar av utrustningen för att tillgodose barnets behov i samband med att 
det växer. Exempelvis kan föräldrarna sälja en spjälsäng för att finansiera inköp av 
barnsäng. Om den förälder som ansöker om spädbarnsutrustning är 
ensamstående ska utredningen även undersöka om den andre föräldern kan bistå 
ekonomiskt eller materiellt till utrustningen.

3.19 Skulder 
Försörjningsstöd utgår generellt inte till återbetalning av lån eller skulder och en 
sådan ansökan ska prövas restriktivt. Det är den enskildes eget ansvar att se till att 
sådana kostnader inte uppstår. Det är inte meningen att kommunen generellt ska 
svara för den enskildes skulder. Den enskilde ska uppmuntras att undersöka 
möjligheten till uppskov eller få skulderna avskrivna. Vissa skulder kan leda 
allvarliga sociala konsekvenserna för den enskilde. I bedömningen gällande 
bistånd till sådana skulder bör socialtjänsten ta större hänsyn, särskilt när det 
gäller barnfamiljer och personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
Socialtjänsten har skyldighet att medverka till att ansöka om god man eller 
förvaltare om det uppmärksammas att behov finns. Socialtjänsten kan även 
anmäla om behov av god man i det fall då det finns behov även när den enskilde 
inte vill ansökan om god man eller förvaltare. Bifall på ansökan om skuld ska alltid 
ske i samråd med enhetschef.

3.19.1 Förmedlande medel 
Om en person med egna inkomster uppvisar ett återkommande mönster med 
obetalda räkningar som riskerar att leda till allvarliga sociala konsekvenser kan 
den enskilde erbjudas förmedlingskonto hos socialtjänsten. Förmedlingskonto är 
en insats via social- och arbetsmarknadsnämnden där personens inkomster 
betalas in direkt till socialförvaltningen. Socialförvaltningen sköter överenskomna 
inbetalningar, oftast hyra och el, och betalar sedan ut resterande del till den 
enskilde. Insatsen kan pågå så länge behovet av insatsen finns eller till dess att 
den enskilde har fått en god man/ förvaltare utsedd. Målet är att den enskilde ska 
finna en annan lösning för sin ekonomiska situation. Insatsen ska följas upp 
kontinuerligt av respektive socialsekreterare.
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3.19.2 Hyresskuld
Bistånd till avbetalningar och skulder utgår endast i undantagsfall och efter 
noggrann prövning. För att bistånd till skuld ska lämnas, gäller att betalning av 
skulden har avgörande betydelse för den enskildes fortsatta livsföring och att 
livsföringen på ett avsevärt sätt skulle försvåras om skulden inte betalas. Den 
enskilde ska i första hand försöka lösa sin situation på annat sätt, till exempel 
genom gäldenär eller skuldsanering. I vissa situationer kan ekonomiskt bistånd till 
hyresskuld vara motiverat för att avhjälpa en orimlig livssituation för familjer och 
enskilda som lever under stark psykisk press. Det kan till exempel vara nödvändigt 
för att inte äventyra barns behov av social trygghet eller för att öka en familjs 
framtida möjlighet att försörja sig själv. Hyresskulder och andra boendeskulder 
bör bedömas utifrån de allvarliga sociala konsekvenser som en vräkning kan 
medföra särskilt för barnfamiljer eller personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. När det gäller sådana skulder kan särskilt beaktas om 
skulden uppkommit genom att hushållet har haft inkomster som understigit 
försörjningsstödet. Det bör vara skillnad mellan hyresskulder där den enskilde 
skulle fått hjälp till betalning om han eller hon kommit och sökt hjälp och sådana 
hyresskulder där enskilde egentligen haft råd att betala själv då skulden skulle 
betalas, men av olika skäl låtit bli detta. Har hyresskuld en gång beviljats sker en 
restriktivare bedömning om ny ansökan om hyresskuld uppstår. Bistånd till ny 
hyresskuld kan avslås om tidigare hyresskuld beviljats med erbjudande om andra 
insatser som inte accepterats, eller ställda krav som inte uppfyllts, exempelvis 
avbetalningsplaner, kontakt med skuldrådgivare, inlämnat ansökan om god man, 
avböjt insatsen egna medel eller avböjt annat skäligt boende som Social- och 
arbetsmarknads-nämnden erbjudit.

Hyresskuld mot återbetalning:

Det 4 kapitlet 2 § SoL ger kommunen befogenhet, men ingen skyldighet, att utge 
bistånd i andra fall än vad som omfattas av 1 §. Nämnden får således bevilja 
bistånd utöver skälig levnadsnivå. Ekonomiskt bistånd som beviljas enligt 4 
kapitlet 2 § SoL kan återkrävas från den enskilde. Detta förutsätter dock att det av 
beslutet framgår att biståndet getts under villkor om återbetalning. Beslutet ska 
vara skriftligt och innehålla uppgifter om de omständigheter som utgör grunden 
för återbetalningsskyldigheten.

3.19.3 Barnomsorgsskuld
Prövning av barnomsorgsskulder ska göras utifrån den enskildes ekonomiska 
förhållanden under den tid skulden uppstod. Om den enskilde står inför en 
avstängning från barnomsorgsplatsen och är i behov av denna för att klara sin 
försörjning genom arbeten eller utbildning, kan det bli aktuellt att socialtjänsten 
beviljar bistånd till skulden. Utifrån vilka väntade inkomster den enskilde beräknas 
ha kan bistånd mot återkrav vara aktuellt.  Särskilda skäl att bevilja bistånd till 
barnomsorgsskuld kan föreligga även om den enskilde haft medel att själv klara 
kostnaden. En förlorad barnomsorgsplats kan föra med sig allvarliga konsekvenser 
för familjen att försörja sig och leda till fortsatt biståndsberoende. Konsekvensen 
för barnet ska alltid vägas in i beslutet.
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3.19.4 Skulder till kronofogdemyndigheten
Om den enskilde har utmätning till kronofogden och samtidigt ansöker om 
ekonomiskt bistånd till sin livsföring ska en kontroll av förbehållsbeloppet göras i 
första hand. Förbehållsbeloppet från Kronofogden ska vara av sådan storlek att 
den enskilde klarar sin försörjning på egen hand. Den enskilde bör ansöka hos 
Kronofogdemyndigheten om tillfälligt förhöjt förbehållsbelopp, till exempel på 
grund av extra kostnader vid sjukdom eller på grund av tandvårdsbehandling. 
Möjligheten till anstånd av införsel under begränsad tid bör undersökas liksom 
prövning om nedsättning av skulden.

3.19.5 Skulder till fackförening och A-kassa
Bistånd till skuld till A-kassa/ fackföreningsavgift kan beviljas om det innebär att 
den enskilde återfår eller får behålla rätten till A-kassa. Detta utifrån att det 
förbättrar den enskildes möjlighet till egen försörjning. Bistånd till sådan skuld kan 
beviljas även om funnits ett normöverskott då skulden uppstod.

3.20 Tandvård
Bistånd till tandvårdskostnader kan beviljas i efterskott för akut tandvård till 
enskilda i behov av försörjningsstöd, eller till nödvändig tandvård efter särskild 
prövning och separat beslut.

3.20.1 Akut tandvård
Bistånd beviljas till akut tandvård som innebär åtgärder för att avhjälpa svåra 
smärttillstånd eller tillstånd som medför betydande obehag. Exempel på akut 
tandvård kan vara tandutdragning, akut rotbehandling, fyllningar för att 
undanröja värk och lagning av krona/protes. Vid akut behov av tandvård krävs 
inte att den enskilde i förväg ansöker om ekonomiskt bistånd. Det ska framgå av 
kvittot att behandlingen avser en akut åtgärd. Det är inte tillräckligt om det endast 
framgår att det har rört sig om ett akutbesök. Vid oklarhet kring detta ska 
samtycke till kontakt med behandlande tandläkarmottagning inhämtas för att 
vidare utreda om behandlingen avsåg en akut åtgärd.

3.20.2 Nödvändig tandvård
Vid långvarigt biståndsbehov (minst sex månader) kan bistånd beviljas till 
nödvändig tandvård främst för att bibehålla den tandstatus som fanns innan 
biståndsberoendet uppstod. Vid ansökan om bistånd till nödvändig tandvård ska 
ett specifikt kostnadsförslag lämnas till utredande socialsekreterare innan 
behandlingen påbörjas. 

 Kostnadsförslaget bör innehålla:

 planerad behandling

 behandlingsperiod

 total kostnad respektive patientens kostnad

 om protetisk ersättning (kronor, broar, proteser) planeras, ska uppgift lämnas 
om vilka tänder det avser.
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Utgångspunkten för vad som är nödvändig tandvård är vad behandlande 
tandläkare har föreslagit i kostnadsförslaget. Råder tveksamhet utifrån det 
skriftliga kostnadsförslaget bör kontakt tas med behandlande tandläkare för 
konsekvensutredning av uppskjutning eller utebliven behandling samt om andra 
alternativ till behandling finns. Råder tveksamhet till kostnaden för behandlingen 
kan referenspriser för tandvårdsbehandling hämtas på Tandvårds- och 
läkemedelförmånsverkets (TLV) hemsida. På kostnadsförslag från folktandvården 
anges i regel referenspriset bredvid klinikpriset. Vid godkänt kostnadsförslag 
kommuniceras detta till den enskilde och denne tar kontakt med tandläkare för 
att påbörja behandling.

3.20.3 Beslut om tandvård 
När nämnden tar ställning till en ansökan om tandvård fattas beslut huruvida 
behandlingen i det inkomna kostnadsförslaget godkänns eller inte. Utifrån vad 
utredningen visat kan kostnadsförslaget beviljas i sin helhet eller i delar, 
alternativt avslås. Behandlingen i kostnadsförslaget förväntas i regel kunna 
genomföras inom 6-12 månader beroende på omfattning. Kostnadsförslaget är 
godkänt under samma tid som behandlingen förväntas genomföras. Om 
behandlingen tar längre tid kan det medföra högre kostnader och anledningen till 
att behandlingen dragit ut på tiden ska då utredas. Om den enskilde medvetet har 
fördröjt behandlingstiden kan denne behöver stå för de fördyrande kostnader 
som detta medfört. Beslutet att godkänna kostnadsförslaget sträcker sig över flera 
månader och behöver därför innefatta en omprövningsklausul. Socialtjänsten ska 
kunna ändra ett gynnande beslut om den enskildes ekonomiska förhållanden 
väsentligt förändras så att rätten till bistånd påverkas. Följande klausul ska läggas 
till beslutet: ”Vid väsentlig ändrade förhållanden av biståndsbehovet kan beslutet 
komma att omprövas”. Beslutet om godkänt kostnadsförslag delges den enskilde 
och denne får själv kontakta tandläkare för att påbörja behandling. 

Bistånd beviljas till skäliga kostnader för nödvändig tandvård som innebär 
behandling för att: 

 Uppnå godtagbar tuggförmåga 

 Ge möjlighet att fungera socialt, t ex att ge individen möjlighet att få arbete 
och bli självförsörjande, förhindra väsentligt försämrad tandstatus, t ex 
förebyggande behandling mot karies och tandlossning.

 En individuell bedömning ska även göras av den enskildes förmåga att sköta 
sin tandhygien, exempelvis i samband med missbruk.

Kostnader som inte godtas är: 

 Uteblivet besök 

 Abonnemangstandvård 

 Estetisk tandvård 

 Guld och porslinsarbeten

Kostnader som i normalfallet inte godtas är: 



Datum

2019-06-26
Reviderad

2019-06-27
     

     
Sida

27(64)

 Implantat

 Inläggsterapi

 Kostnader för fast protetik (kronor och broar) bakom hörntänderna

 Kostnad för utbyte av fyllnadsmaterial utan starka medicinska skäl 

Om dessa behandlingar finns med i kostnadsförslaget ska en kontakt tas med 
behandlande tandläkare för att utreda om det avser nödvändig tandvård i det 
enskilda fallet.

Egen betalningsförmåga

Bistånd till tandvårdskostnader kan beviljas till akut och nödvändig tandvård om 
den enskilde inte har möjligheter att betala. Hänsyn ska tas till den enskildes 
betalningsförmåga över en längre tidsperiod, minst sex månader. Vid tillfälligt 
behov av ekonomiskt bistånd bör endast kostnader för akut tandvård godtas. 
Bedöms den enskilde bli självförsörjande och får egna inkomster överstigande 
normen inom en sex månaders period får han/hon avvakta med att utföra 
nödvändig tandvård. I tveksamma fall bör samråd ske med behandlande 
tandläkare gällande konsekvenser av uppskjuten behandling. Möjligheterna att 
kunna avbetala tandvårdskostnaden ska beaktas. Vid större behandlingar, där ofta 
tandtekniskt arbete ingår, kan det vara svårt att betala efter varje 
behandlingstillfälle. Möjlighet kan då finnas att avbetala på kostnaden efter 
behandlingens slut eller att komma överens med tandläkaren om delbetalningar 
redan från början.

Tandvård vid självförsörjande

Om en person som i normalt är självförsörjande ansöker om tandvård görs en 
schablonberäkning för personens utgifter och inkomster sex/ tolv månader 
framåt. Tiden avgörs av tandvårdens omfattning och beräknad behandlingstid. 
Om överskottet inte motsvarar tandvårdens kostnad kan endast mellanskillnaden 
beviljas i bistånd mot uppvisande av fakturor. En prövning ska dock göras varje 
månad för att utreda om den enskildes ekonomiska förutsättningar att betala själv 
har ändrats. Innan ett beslut fattas ska sedvanlig prövning göras gällande om 
tandvården utgör nödvändig tandvård samt huruvida det finns billigare alternativ 
till behandling eller om behandlingen kan anstå i väntan på att den enskilde sparar 
till kostnaden.

3.21 Tekniska hjälpmedel
Ekonomiskt bistånd beviljas till egenavgiften för läkarföreskrivna hjälpmedel som 
till exempel hörapparat, batterier etcetera om behovet inte kan tillgodoses via 
genom annan huvudman ex, Region Örebro Län eller Försäkringskassan. 
Personens möjlighet till merkostnadsersättning för att täcka kostnaden ska 
undersökas.
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4 Boendekostnader och olika boendeformer 
Bedömning av vad som är en skälig boendekostnad utgår från den enskildes 
faktiska kostnad och dennes behov av boende. Utgångspunkten vid bedömning 
om vad som är en skälig boendestandard är vad en låginkomsttagare på orten 
normalt har möjlighet att kosta på sig. Om inga särskilda skäl föreligger ska högsta 
godtagbara boendekostnad enligt tabell under punkt 5.1 vara vägledande. 
Hyresnivåerna i tabellen ska ses som vägledning och inte ett hyrestak. Tabellen 
ger också en fingervisning om hur många rum en familj i respektive konstellation 
kan tänkas behöva. I bedömningen om hur många rum en familj behöver ska 
socialtjänsten ta hänsyn till barnens ålder och kön i frågan om att dela rum. Barn 
av olika kön ska inte behöva dela rum efter 11 års ålder. 

4.1 Skälig boendestorlek och boendekostnad enligt Hallsbergs 
kommun

1 vuxen 1 rum och kök 4 300 kronor

2 vuxna    2 rum och kök 5 600 kronor

1- 2 vuxna, 1 barn 0- 10 år 2 rum och kök 5 600 kronor

   1- 2 vuxna, 1 barn/ ungdom 11- 20 år 3 rum och kök 6 600 kronor

   1- 2 vuxna, 2 barn/ ungdom 0- 20 år 3 rum och kök 6 600 kronor

1- 2 vuxna, 3 barn 0- 10 år     3 rum och kök 6 600 kronor

1- 2 vuxna, 3 barn/ ungdom 0- 20 år     4 rum och kök 7 800 kronor

1-2 vuxna, 4 barn/ ungdom 0-20 år 5 rum och kök 8 500 kronor

1-2 vuxna, 5 barn/ ungdom 0-20 år 6 rum och kök Individuell bedömning

Hyresnivåerna revideras årligen utifrån Hallbos procentuella hyreshöjning för året.

4.2 Byte av bostad
Om boendekostnaden bedöms vara oskälig och behovet av försörjningsstöd inte 
bedöms vara tillfälligt (mindre än tre månader) ska den enskilde uppmanas att 
sänka sin boendekostnad. Innan socialnämnden ställer krav om att den enskilde 
ska förändra sin boendesituation ska följande förhållanden beaktas: 

 Bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal 

 Sociala konsekvenser av en flyttning. Det gäller både barnfamiljer och 
ensamstående vuxna med sociala problem. För barnfamiljer måste beaktas 
eventuella konsekvenser för exempelvis skolgång, barnomsorg och socialt 
nätverk 
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 Om en ensamstående vuxen, t ex med funktionshinder eller sociala problem 
och äldre med sviktande hälsa, har ett särskilt stort behov av kontinuitet i det 
sociala nätverket eller den fysiska miljön som hänger samman med det 
nuvarande boendet 

 Om bostaden är anpassad till en boendes funktionshinder 

 Den enskildes möjlighet att i framtiden med egna inkomster själv klara den 
höga hyran.

Om socialtjänsten efter ovanstående överväganden kommer fram till att den 
enskilde ska uppmanas ändra sin bostadssituation ska skäligt rådrum ges för att 
genomföra flyttning eller på annat sätt sänka boendekostnaden. Skäligt rådrum är 
i regel tre månader och beslutet ska kommuniceras skriftligen till den enskilde 
tillsammans med besvärshänvisning. Tiden för skäligt rådrum kan förlängas 
månadsvis om den enskilde under denna tid uppvisar att de aktivt försöker sänka 
sina boendekostnader. Om den enskilde, under tiden för rådrummet, får tag på en 
ny bostad kan rådrummet förlängs fram tills första möjliga inflyttningsdatum till 
det nya boendet. Hänsyn kan tas till bostadsmarknaden på orten och om den 
enskilde har begränsad möjlighet att bli godkänd som hyresgäst. Vid försäljning av 
en fastighet/ bostadsrätt kan förläning av rådrummet ges mer generöst (i regel 
upp till 6 månader) då omständigheterna kring en försäljning kan bero på faktorer 
som den enskilde inte kan råda över. Nämndens bedömning gällande rådrum bör 
ta sin utgångspunkt i att den enskilde medverkar och gör vad denne kan för att 
sälja fastigheten/ bostadsrätten. Den enskilde kan uppmanas att söka bostad även 
utanför kommunen, om det är nödvändigt för att sänka boendekostnaden. Om 
den enskilde har oskäligt hög boendekostnad och bedöms kunna flytta, men 
avstår från försök att sänka sin boendekostnad, ska bistånd till hyran sättas ned i 
nivå med tabellen 5.1.

4.3 Hyresrätt 
Socialstyrelsen rekommenderar att skälig boendekostnad bör bedömas utifrån de 
faktiska boendekostnaderna och behovet av boende. I beräkningen av den 
faktiska hyreskostnaden för en hyresrätt bör hyra, kostnad för uppvärmning och 
andra obligatoriska avgifter beaktas. Den enskilde ska uppvisa giltigt 
hyreskontrakt. Avgift för parkeringsplats eller garage godtas inte, undantaget om 
kostnad för parkeringsplats/garage ingår i hyran och inte kan avtalas bort/sägas 
upp. I de fall då den enskilde inte kan säga upp parkeringsplats/garage som tillhör 
bostaden ska det utredas om parkeringsplatsen/garaget kan hyras ut. Kostnad för 
kabel-TV och andra tillval till exempel diskmaskin ska inte godtas, utom i de fall då 
den enskilde inte har kunnat styra tillvalet. Hyrestillägg för underhåll av 
lägenheten, som beställts under period då den enskilde är i behov av bistånd, kan 
endast i undantagsfall beviljas. Ett bifall för sådant hyrestillägg bör föregås av 
hembesök för att bedöma lägenhetens skick och sedan skriftligt godkännande. 
Om den enskilde bedöms bli självförsörjande inom en snar framtid bör personen 
avvakta lägenhetsunderhåll.
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4.4 Bostadsrätt eller fastighet 
Bostadsrätt eller fastighet är en realiserbar tillgång om den genom försäljning kan 
ge inkomster till försörjningen. Om biståndsbehovet bedöms bli långvarigt, mer än 
tre månader, utgör detta skäl för försäljning av bostaden. Krav ska då ställas på att 
bostaden lämnas till mäklare för värdering och försäljning. Ett skriftligt beslut om 
skäligt rådrum för försäljning ska fattas och kommuniceras den enskilde. Vid 
bedömning av om boendekostnaden är skälig är utgångspunkten densamma som 
vid bedömning av skälig boendekostnad för hyresrätt och samma överväganden 
ska göras innan krav ställs på flytt. Till boendekostnaden för bostadsrätt räknas 
månadsavgiften till bostadsrättsföreningen samt räntan på eventuella lån för 
lägenheten. I boendekostnad för fastighet ingår tillsammans med räntan 
eventuella kostnader för bland annat vatten, uppvärmning, sophämtning, 
försäkring, sotning, tank/slamtömning, obligatorisk samfällighets- eller 
vägföreningsavgift och tomträttsavgäld. Den enskilde förutsättsätts kunna göra 
skatteavdrag för räntekostnaden varför 70 % av räntan godkänns som kostnad. 
Personer med lån på bostad ska alltid uppmanas att söka skattejämkning för 
räntekostnaden. Kostnader för amortering på lån räknas aldrig in i 
boendekostnaden då den utgör kapitalbildning. De faktiska ovanstående 
kostnaderna för bostadsrätt/ fastighet för den aktuella ansökningsmånaden kan 
tas med vid normberäkning. Dock ska alltid en villakalkyl göras för att bedöma om 
den totala boendekostnaden är skälig. Den enskilde ska också uppmanas till att i 
möjligaste mån dela upp kostnaderna, exempelvis elräkning så att de betalas 
månadsvis.

4.5 Andrahandskontrakt eller hyra av fastighet
För andrahandskontrakt och hyra av fastighet gäller samma regler beträffande 
skälig standard och kostnad samt krav på byte av bostad som vid 
förstahandskontrakt. Den enskilde ska vara folkbokförd på adressen. Hembesök 
kan göras om det råder oklarhet huruvida personen bor på uppgiven adress. För 
att hyreskostnad ska kunna beviljas behöver andrahandskontrakt/skriftligt avtal 
alltid uppvisas. Den enskilde ska även inkomma med intyg om kontroll mot 
socialregistret gällande hyresvärden för att säkerställa att försörjningsstöd inte 
utgår till flera biståndstagare för samma hyreskontrakt. Av detta ska det framgå 
att andrahandskontraktet är godkänt av 
fastighetsägaren/förstahandshyresgästen. Kontraktet bör även innehålla 
överenskommelse om hyrestidens längd, ömsesidig uppsägningstid, hyrans 
storlek, bostadens storlek, antal rum och vad som ingår i hyran. Bostadens adress 
ska framgå. Förstahandskontrakt eller hyresspecifikation kan begäras in, men kan 
inte ställas som krav för rätt till försörjningsstöd. Vid möblerat boende kan ett 
påslag motsvarande 10-15 % av grundhyran beviljas. I den mån det är möjligt ska 
hyresavi och hyreskontrakt för förstahandskontraktet inkomma. I de fall den 
enskilde hyr en lägenhet eller fastighet med kallhyra ska elkostnaden för 
uppvärmning läggas på hyran för att beräkna skälig nivå på boendekostnaden. En 
överslagsberäkning för hela året behöver då göras.
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4.6 Delad lägenhet
När syskon eller kamrater delar lägenhet förutsätts de leva i hushållsgemenskap 
om inget talar emot det. Med hushållsgemenskap menas att man mer eller 
mindre delar på kostnaderna i hushållet. Om hushållsgemenskap inte finns gäller 
reglerna vid inneboende. Vid bedömning av hyreskostnad ska hyran delas på antal 
boende i lägenheten. Hyreskontrakt och hyresavi ska inkomma.

4.7 Inneboende 
När den enskilde hyr en del av en bostad av någon som han/hon inte kan antas ha 
någon hushållsgemenskap med räknas den enskilde som inneboende. För 
inneboenderum gäller samma regler beträffande skälig standard och kostnad 
samt krav på flyttning vid förstahandskontrakt. För att betraktas som ett separat 
hushåll i normberäkningen ska den enskildes hushåll som huvudregel disponera 
ett eget rum i bostaden. Den enskilde ska vara folkbokförd på adressen. Hyran för 
inneboenderum ska bedömas utifrån vad som avtalats mellan den enskilde och 
lägenhetsinnehavaren samt om kostnaden kan bedömas vara skälig. Hembesök 
kan göras om det råder oklarhet huruvida den enskilde bor på uppgiven adress.

4.8 Vuxet hemmaboende barn
Kvarboende vuxet barn fyllda 18 år som inte har betalt hyresdel tidigare 

Huvudregeln är att bistånd till hyresdel inte ska beviljas. Undantag kan göras om 
den unges föräldrar, på grund av att det vuxna barnet bor kvar, har en högre 
boendekostnad än de annars skulle ha haft. Det kan ske genom att de tvingas 
behålla en stor bostad eller genom att de helt eller delvis mister rätten till 
bostadsbidrag. Hyresdel kan utgå för att kompensera detta. För att hyresdel ska 
kunna utgå förutsätter det att ansökan om hyresdel görs i anslutning till att 
bostadsbidraget upphör. Om hyresdel ska beviljas för bör det i beräkning av 
hyresdel beaktas hur stor del av bostaden den enskilde disponerar i enligt med 
Socialstyrelsens allmänna råd. Hyresdel bör då räknas ut genom att följa 
Riksförsäkringsverkets föreskrifter RFFS 1998:9 om beräkning av boendekostnad. I 
dessa räknas varje rum som två enheter och köket som en enhet. 

Exempel: om den biståndssökande disponerar ett rum i sina föräldrars bostad på 
fyra rum och kök, innebär det att han eller hon disponerar två av totalt nio enheter 
(fyra rum x 2 = 8 + kök = 9 enheter) Hela boendekostnaden är 6000 kr per månad. 
Försörjningsstöd 21 Den enskildes del av boendekostnaden bör då beräknas 
genom att 6000 divideras med nio och därefter multipliceras med två, d v s 2/9 x 
6000 = 1333 kr per månad. 

Kvarboende vuxet barn fyllda 18 år som tidigare har betalt hyresdel 

Hyresdel kan beviljas om det vuxna barnet tidigare har betalat hemma och 
föräldrarnas försörjningsplikt har utgått eller utifrån starka sociala skäl. Det bör 
sedan tidigare finnas ett upprättat hyresavtal mellan förälder och ungdom. 
Dessutom ska det finnas underlag på att ungdomen sedan tidigare ha haft en 
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egen inkomst och betalat del av boendekostnad till föräldrarna. I beräkning av 
skälig boendekostnad bör formeln i föregående avsnitt användas.  

4.9 Förälder boende hos barn
Om barnet har garanterat förälderns boende genom försäkran till 
Migrationsverket beviljas föräldern inte hyresdel.

4.10 Andra boendeformer 
Med övriga boendeformer menas t ex campingboende, husvagn eller båt, 
inneboende hos kamrat som bor i andrahand eller hotell/ vandrarhem. Vid 
bistånd till boendekostnader gäller samma regler beträffande skälig standard och 
kostnad samt krav på flyttning som vid förstahandskontrakt. I vissa fall kan det 
vara motiverat att lägga till kostnader för sådant som ingår i ett vanligt boende, t 
ex dusch och tvättmaskin.

4.11 Tillfälligt boende 
Om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt kan bistånd till tillfälligt boende 
beviljas. I första hand beviljas bistånd till vandrarhem i del av sovsal. Vid särskilda 
skäl kan boende på exempelvis hotell beviljas. Då barnfamiljer saknar boende ska i 
första hand andra boendealternativ undersökas, exempelvis boende hos vän eller 
släkting. När tillfälligt boende beviljas ska den enskilde aktivt söka andra 
boendeformer för att lösa sin situation på egen hand. Den enskilde ska skriftligen 
redovisa sökta boenden till sin socialsekreterare. Uppföljning ska göras 
regelbundet efter överenskommelse med socialsekreterare, minst en gång i 
månaden. Ett beslut om boende kan omprövas om den enskilde inte följt 
överenskommen planering.

4.12 Boendekostnad under tiden för kriminalvård 
Häktade och personer som avtjänar en faktisk strafftid på högst sex månader bör 
ges ekonomiskt bistånd till den faktiska boendekostnaden under hela 
häktningstiden respektive strafftiden, om de annars riskerar att bli bostadslösa. 
Socialtjänsten bör rekommendera den enskilde att hyra ut sin bostad i andra 
hand, om hyresvärden ger sitt samtycke och om det är lämpligt. Om den enskilde 
har en planerad inställelse ska den aktivt söka andra lösningar för att få sin 
boendekostnad tillgodosedd.

4.13 Boendekostnad under tiden för institutionsvård
Personer som bereds vård enligt SoL, LVM eller LPT kan ha rätt till boendekostnad 
under tiden för den faktiska behandlingstiden, om de annars riskerar att bli 
bostadslösa. Socialtjänsten kan rekommendera den enskilde att hyra ut sin bostad 
i andra hand, om hyresvärden ger sitt samtycke och om det är lämpligt. 
Hyreskostnad bör inte beviljas om den enskilde inte har för avsikt att återvända 
till bostaden efter avslutad behandling.
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4.14 Dubbla boendekostnader
I regel utgår inte försörjningsstöd till dubbla hyror. I följande fall kan en individuell 
bedömning göras:

 Den enskilde bedöms bli självförsörjande i samband med flytt, exempelvis 
flytt mot arbete

 Den enskildes bostadsbyte är påkallat av socialtjänsten utifrån oskälig 
boendekostnad

 Den enskildes livssituation kräver en snabb flytt, exempelvis i samband med 
våld i nära relation eller vid behov av särskilt boende utifrån vårdbehov.

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

 Om det finns medicinska eller starka sociala skäl som styrker behovet av 
flyttning.

 Om det finns svåra personliga motsättningar mellan hushållsmedlemmarna, t 
ex mellan förälder respektive styvförälder och ett vuxet barn eller mellan 
makar eller sammanboende. 

 Om bostadens standard inte är skälig vad avser fysisk miljö och utrustning. 

 Om ett vuxet barn genom att bo i föräldrahemmet förhindras att leva ett 
normalt vuxenliv och bli självständig. 

 Om den enskilde måste flytta till följd av att han eller hon är eller har varit 
utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller för något annat brott. 

 Vid trångboddhet, se tabell under rubrik 5.1.för bedömning av skälig boende 
storlek.

Vid prövning av den nya hyresnivån ska även den enskildes möjlighet att klara 
boendekostnaden när hushållet blir självförsörjande beaktas. Om det saknas skäl 
att flytta till dyrare boende beviljas inte den del av den nya hyreskostnaden som 
överstiger hyran för den tidigare bostaden.
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5 Olika gruppers rätt till försörjningsstöd

5.1 Arbetslinjen
I Hallsbergs kommun utgår klientarbetet på försörjningsstöd utifrån arbetssättet 
”Arbetslinjen”. Arbetslinjen tar sin utgångspunkt i att tillvarata den enskildes 
resurser och utgår från vad klienten kan göra hellre än vad klienten inte kan göra. 
Socialsekreterarna träffar alla klienter varje månad och tillsammans med klienten 
upprättas och revideras klientens ”planering mot egen försörjning”. Klienten är 
delaktig i att upprätta planeringen och fokus ligger på vad klienten kan göra för att 
närma sig en egen försörjning. Socialtjänsten i Hallsbergs kommun har goda 
möjligheter att anpassa arbetsträning och praktik utifrån den enskildes 
förutsättningar. Arbetslinjen förutsätter också ett nära samarbete med 
Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) och 
vårdcentralen/ allmänpsykiatrin för att, med klientens samtycke, diskutera 
möjliga vägar framåt utifrån den enskildes förutsättningar.

5.2 Arbetssökande
Den som är arbetslös och bedöms vara arbetsför ska stå till arbetsmarknadens 
förfogande och aktivt söka arbete. Det innebär att personen ska vara inskriven 
hos Arbetsförmedlingen och följa de krav som Arbetsförmedlingen och 
arbetslöshetskassan ställer, har kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen, 
antar de erbjudande om inkomstbringande sysselsättning som erbjuds och på 
eget initiativ söker annonserade tjänster samt tar kontakt med arbetsgivare för 
att fråga om möjligheten till arbete. Den enskilde bör på ett tillförlitligt sätt kunna 
visa på sin aktivitet genom att uppvisa jobbsökarlista. Det förutsätts att den 
enskilde söker arbeten sam denne är kvalificerad för genom utbildning samt andra 
arbeten som den enskilde bedöms ha möjlighet att få. Utgångspunkten är att hela 
Sverige ska vara sökområde för att hitta ett arbete. En individuell bedömning bör 
göras vid växelvis boende barn5.2.1 alternativt frekvent umgängen med barn, då 
en flytt i ett sådant fall kan ha stora konsekvenser för barnen. 

Den som avisar erbjudandet arbete eller annan sysselsättningsåtgärd, uppfyller 
inte kraven för rätt till försörjningsstöd. Detta gäller också personer som av 
samma skäl har blivit avstängda från den ordinarie arbetslöshetsförsäkringen eller 
från ersättning via program hos Arbetsförmedlingen. För den som har hinder för 
att vara aktivt arbetssökande krävs det i princip aktivt deltagande för att efter 
förmåga undanröja hindren eller för att erhålla annan inkomst, exempelvis 
sjukpenning/sjukersättning.

5.2.1 Semester
I begreppet skälig levnadsnivå ingår inte semesterledighet. Semester är ett 
arbetsrättsligt begrepp som omfattar de som har anställning. Vid sommaruppehåll 
i arbetsmarknadsutbildning eller liknande ska personen stå till arbetsmarknadens 
förfogande för rätt till bistånd. Har den enskilde barn och haft ett långvarigt 
biståndsberoende, kan de, med hänsyn till barnperspektivet, ha rätt till viss 
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ledighet från aktuell sysselsättning. Detta måste ske utifrån en individuell 
bedömning och i samråd med Arbetsförmedlingen eller annan ansvarig aktör.

5.2.2 Anvisning till kompetenshöjande verksamhet
För att den enskilde ska ha rätt till bistånd enligt 4 kapitlet 4 § SoL krävs att denne 
deltar i anvisad praktik, kompetenshöjande praktik eller arbetsträning. 
Socialnämnden kan enligt 4 kapitlet 4 § SoL hänvisa den enskilde att delta i 
kompetenshöjande sysselsättning, under förutsättning att biståndsbehovet inte är 
tillfälligt (högst tre månader). Om den enskilde vägrar att delta i anvisad åtgärd 
eller utan giltigt skäl har frånvaro kan försörjningsstödet helt eller delvis nedsättas 
enligt 4 kapitlet. 5 § SoL.

I Hallsbergs kommun ligger Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) 
under samma förvaltning som socialtjänsten (Social- och 
Arbetsmarknadsförvaltningen). Ett nära samarbete föreligger däremellan. 
Hänvisning i kompetenshöjande sysselsättning sker till AMI. I första hand utgår 
arbetslinjen från upprättad planering med Arbetsförmedlingen, men anvisning till 
kompetenshöjande sysselsättning kan komma ifråga när den enskilda inte får 
tillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen. Det kan också vara aktuellt om 
Arbetsförmedlingen saknar möjlighet att, utifrån personens behov, anpassa 
sysselsättningen till personens förutsättningar. En bedömning ska alltid göras 
gällande vilken sysselsättning som bedöms utgör den snabbaste vägen mot en 
egen försörjning för den enskilde.

5.3 Sjukskrivna
Om en person saknar arbetsförmåga, helt eller delvis, ska denne styrka detta med 
ett läkarintyg där det tydligt framgår omfattning och period för sjukskrivning. Den 
enskilde ska i första hand söka sin försörjning genom sjukpenning via en ansökan 
till försäkringskassan. För att den enskilde ska ha rätt till försörjningsstöd behöver 
den enskilde medverka till eventuell behandling och rehabilitering i syfte att 
återfå arbetsförmåga. Vid sjukskrivning på deltid ska den enskilde på resterande 
omfattning av arbetsförmågan följa de krav som ställs på den som är arbetslös, 
under punkt 5.2. Om det är oklart huruvida den enskildes sjukdomstillstånd 
hindrar denne från att i någon omfattning delta i anpassad sysselsättning ska 
socialsekreterare i första hand samverka med vården för att undersöka personens 
möjligheter att på deltid delta i anpassad arbetsträning. Vid behov kan 
socialsekretaren begära ett läkarutlåtande för att få svar på aktuella 
frågeställningar om personens möjlighet att delta i anpassad sysselsättning och i 
vilken omfattning. Blanketten ”Förfrågan om medicinskt utlåtande avseende 
person med försörjningsstöd” ska användas. Försörjningsstöd debiteras för 
utfärdade intyg.

5.4 Föräldralediga 
Personer som är föräldralediga ska ta ut föräldrapenning sju dagar per vecka. I 
Hallsbergs kommun ska ansökan om barnomsorgsplats lämnas in senast fyra 
månader innan plats önskas. Det finns inga hinder för att barnet omgående 
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anmäls till barnomsorgskön. Vid anmälan ska bekräftelse på platsansökan 
uppvisas. I Hallsbergs kommun kan plats erbjudas för alla barn som fyllt 1 år. Det 
är viktigt att föräldrarna planerar sin föräldraledighet så att dagarna med 
ersättning räcker fram till dess att barnet fyllt ett år och erhållit plats inom 
barnomsorgen. För att den hemmavarande föräldern så snart som möjligt ska 
kunna ställa sig till arbetsmarknadens förfogande ska den första barnomsorgsplats 
som erbjuds accepteras. Det innebär att den enskilde inte har rätt att tacka nej till 
en erbjuden barnomsorgsplats. Undantag kan göras om ett barn av psykiska eller 
medicinska skäl är i behov av särskild typ av förskoleverksamhet. Behovet ska vara 
styrkt med läkarintyg. När barnet har fått plats inom barnomsorgen finns ingen 
rätt att vara föräldraledig och samtidigt erhålla bistånd. Lagen om föräldraledighet 
reglerar endast förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den enskilde 
har rätt att spara upp till 28 dagars föräldrapenning fram till det år 
föräldrapenning senast kan tas ut. Det gäller dagar med ersättning på grundnivå. 
Den enskilde ska inte vara tvungen eller uppmanas att ta ut föräldrapenning före 
barnets födelse. Båda föräldrarna, inte bara den som är arbetssökande eller den 
som har lägre lön, ska kunna använda sig av sin möjlighet att vara hemma med 
barnet halva tiden.

5.5 Våldsutsatta 
Enligt socialstyrelsens föreskrifter Våld i nära relation (SOSFS 2014:4) ska 
våldsutsatta vuxna och barn som har utsatts för eller bevittnat våld erbjudas stöd 
och hjälp från socialtjänsten. I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att 
uppmärksamma det behov av hjälp som kan finnas i familjer där det förekommit 
våld i nära relation. Vid misstanke om att en person som är aktuell för ekonomiskt 
bistånd kan vara utsatt för våld av en närstående ska han eller hon erbjudas 
kontakt med socialsekreterare i syfte att prata om sin situation. Om det finns barn 
i hemmet ska socialsekreterare från barn och familj informeras. Om oro för 
barnen framkommer ska en orosanmälan göras omedelbart och lämnas till barn 
och familj.

Vid prövning av rätten till försörjningsstöd ska behovsbedömningen kompletteras 
med en sedvanlig ekonomisk prövning, dvs. om den våldsutsatta själv har 
inkomster eller tillgångar som kan tillgodose de ekonomiska behoven. I en akut 
situation, där den våldsutsatta brutit upp från våldsutövaren, är det bara den 
enskildes egna inkomster och tillgångar, samt kostnader för den enskilde och 
eventuellt medföljande barn som ska tas i beaktande vid prövningen. I en sådan 
situation är det direkt olämpligt att hänvisa till en eventuell partners 
försörjningsskyldighet. En skyddsbedömning ska göras huruvida det är lämpligt att 
betala ut pengarna till den våldsutsattas konto då förövaren kan ha tillgång till 
konto samt eventuellt spåra vid en placering eller flytt. Beaktande ska också tas 
om att det kan finnas tillfällen när den våldsutsatta inte kan använda sina 
ekonomiska tillgångar på kontot utifrån förövaren har tillgång till kontot. I en 
situation där en våldsutsatt fortsätter att leva tillsammans med våldsutövaren 
prövas försörjningsstödet gemensamt för hushållet. Vid bedömning av en 
våldsutsatt persons behov av försörjningsstöd kan det finnas anledning att 
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beräkna behovet till en högre nivå än den som anges i riksnormen, eftersom 
situationen kan medföra högre kostnader för exempelvis nyinköp av kläder, 
telefon, och livsmedel samt flyttkostnader.

5.6 Studerande
Huvudregeln är att bistånd inte utgår till studerande. Vuxenutbildning ska 
finansieras genom det statliga studiemedelssystemet. En individuell prövning ska 
dock alltid göras. Undantag från huvudregel kan göras för studier på grundskole-/ 
gymnasienivå under förutsättning att studierna är en del av en överenskommen 
planering. Om socialnämnden bedömer att den enskildes snabbaste väg ut till 
självförsörjning är studier kan en individuell bedömning göras. En förutsättning är 
att den enskilde inte har rätt till CSN. 

Undantag kan exempelvis göras i följande fall: 

 Studierna ingår i en arbetsplan som Arbetsförmedlingen och socialtjänsten 
gemensamt gjort. 

 Studierna ingår i en rehabiliteringsplan

 Studierna utgör påbyggnad till SFI eller introduktionskurs för invandrare 

 Planering ska innehålla ett utlåtande av studie- och yrkesvägledare gällande 
en bedömning om den enskildes möjligheter att klara av studierna och uppnå 
godkända betyg. Om en person i undantagsfall, eller efter individuell 
bedömning, beviljas försörjningsstöd av socialtjänsten för vuxenstudier ska 
denne ändå alltid söka studiemedlets bidragsdel. Om ekonomiskt bistånd 
beviljas av socialtjänsten för studier ingår även rimlig kostnad för böcker och 
annat studiemedel. Möjligheten att köpa begagnade läromedel ska 
undersökas och utgångspunkten ska vara vad studerande i allmänhet har 
möjlighet att bekosta. Inför och under sommaruppehåll för studierna 
förväntas den studerande vara aktivt arbetssökande. Den enskilde behöver i 
fyra månader innan planerat studieuppehåll ha påbörjat arbetssökande. Det 
ställs höga krav på den enskildes framförhållning gällande arbetssökande/ 
ansökan om sommarjobb då inkomstbortfall under sommaren utgör en 
förutsägbar situation.

5.6.1 Svenska för invandrare, SFI
Personer som studerar SFI upp till C-nivå har rätt att söka försörjningsstöd till sin 
försörjning. När den enskilde nått D-nivå förväntas denne även vara aktivt 
arbetssökande vid sidan av studierna. Närvaro vid SFI ska alltid styrkas med 
närvarorapport.

5.6.2 Kvällskurser
För att beviljas studiemedel måste studierna bedrivas på minst halvtid. 
Kvällskurser har oftast en lägre studietakt, 25 % eller fem poäng. Att läsa en 
kvällskurs påverkar inte rätten till försörjningsstöd då studierna bedrivs på 
kvällstid och den enskilde i övrigt kan stå till arbetsmarknadens förfogande och 
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aktivt söka arbete på 100 %. Antagningsbesked bör efterfrågas, där framgår i 
vilken omfattning studierna bedrivs.

5.6.3 Gymnasiestuderande
Föräldrar har enligt föräldrabalken försörjningsskyldighet för ungdomar som går i 
grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning fram till dess den 
unge fyller 21 år. För ungdomar som fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga 
bara om den unge går i skolan. Föräldrarnas underhållsskyldighet gäller oavsett 
om den unge bor hemma eller i eget boende och den unge kan betraktas som en 
del av föräldrarnas hushåll. Underhållsskyldigheten upphör inte under 
sommarlovet mellan två årskurser i gymnasieskolan. Gör den unge ett uppehåll i 
sin skolgång utanför loven är föräldrarna inte underhållsskyldiga under 
uppehållet. Underhållsskyldigheten träder dock in igen, om och när, barnet 
återupptar skolgången. Socialnämnden kan behöva begära in närvarorapport för 
ungdomar i hushållet där det råder oklarhet huruvida ungdomen går i skolan. 
Uppgifter om ungdomens inkomster från CSN kan också bidra till information om 
den unges skolgång. Ungdomar som fyllt 20 år och som går kvar i gymnasieskolan 
och inte fullgjort en gymnasieutbildning hänvisas att söka bidragsdelen från CSN. 

Ungdomar som har fyllt 18 år och saknar föräldrar med försörjningsansvar, 
exempelvis ensamkommande flyktingbarn, kan beviljas försörjningsstöd till sitt 
uppehälle så länge de studerar på grundskola eller gymnasium. 

Ungdomar som har fyllt 21 år och inte är färdiga med gymnasiet ska tas bort från 
föräldrarnas hushåll då föräldrarnas försörjningsskyldighet upphör. Om ungdomen 
ansöker om ekonomiskt bistånd för sin egen del ska hon/han hänvisas till 
studiemedelssystemet för sin försörjning. Försörjningsstöd utgår inte till 
gymnasiestuderande över 21 år även om de inte fullgjort en grund-
/gymnasieutbildning.

5.6.4 Ungdomar som slutat gymnasieskolan 
Från och med den dag som ungdomar över 18 år avslutar sina gymnasiestudier 
upphör föräldrarnas försörjningsansvar vilket innebär att ungdomen själv ska 
försörja sig. Detta innebär att uppehälle till den unge inte längre kommer att 
utbetalas via föräldrarnas försörjningsstöd. Om den unge fullgjort en 
gymnasieutbildning med godkända betyg innan denne fyller 21 år och väljer att 
fortsätta studera på gymnasienivå ska denne hänvisas att försörja sig via 
studiemedelssystemet. Det är viktigt att socialtjänsten informerar föräldrarna om 
att ungdomen inte längre kommer ingå i hushållet utifrån att 
försörjningsskyldigheten utgår. Det är viktigt att ungdomen anmäler sig som 
arbetssökande från och med första arbetslösa dagen. 

5.6.5 Vuxna studerandes ansvar inför sommaruppehåll eller avslut av studier
För att ha rätt till försörjningsstöd ska den studerande kunna visa att han/hon i 
minst 4 månader sökt feriearbete inför sommaruppehållet/studiernas avslut då 
inkomstbortfallet är en förutsägbar situation. Ett eventuellt överskott av 
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studiemedel får inte flyttas med efter terminens slut, däremot får övriga 
inkomster som leder till ett överskott (löner, bostadsbidrag, barnbidrag, övriga 
lån, insättningar etcetera) räknas med inför sökt månad. Detta då den enskildes 
inkomstbortfall har varit högst förutsägbart inför studiernas avslut och då den 
enskilde har ett egenansvar att planera sin ekonomi utifrån den rådande 
situationen. Aktuell beräkning ska göras från första dagen efter terminens avslut. 
Hyran delas alltså på antalet dagar i månaden och de dagar som kvarstår efter 
terminens slut godtas. Detsamma gäller för hemförsäkring. Kostnader för el 
godtas inte om förbrukningen av elen avser en period då den enskilde uppburit 
studiemedel. I beräkningen ska riksnormen för den enskilde reduceras till 
matpengar under juni månad. Detta då den enskildes situation kan ses som en 
akut nödsituation och då inkomstbortfallet varit högst förutsägbart Blir den 
enskilde fortsatt beroende av försörjningsstöd räknas försörjningsstödet på full 
norm de följande månaderna. För studenter som väljer att först ansöka inför juli 
räknas full norm direkt. Inför terminsstart ska uppehälle enbart räknas med till 
och med dagen innan studiestart. 

5.6.6 Inför terminsuppehåll
Högskolestuderande har inget studieuppehåll mellan hösttermin och vårtermin 
och ska därför inte beviljas försörjningsstöd under denna tid. Komvuxstuderande 
och folkhögskolestudenter har ett kortare terminsuppehåll mellan höst och 
vårtermin, i dessa fall görs beräkning på liknande sätt som inför 
sommaruppehållet.

5.6.7 Ungdomar som fått uppehållstillstånd genom nya Gymnasielagen 

Ungdomar som har fått tillfälligt uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen 
är att betrakta på samma sätt som ensamkommande flyktingbarn under 5.7.3. 
Ungdomarna kan beviljas försörjningsstöd under tiden för sin utbildning. 
Närvarorapport begärs in månadsvis. Den unge behöver även ansöka om 
bidragsdel och lånedel från CSN efter att denne fyllt 20 år. Ungdomarna är att 
betrakta som egna hushåll och de är därför undantagna möjligheten att arbeta 
extra upp till ett prisbasbelopp per år utan att det påverkar rätten till 
försörjningsstöd. De omfattas däremot av jobbstimulansen som regleras i 
socialtjänstlagen.

5.7 Personer med missbruksproblem
Den generella möjligheten att ställa krav på den enskilde kan inte i samma 
utsträckning användas för personer som har en missbruksproblematik. 
Socialtjänsten kan inte ställa krav på att en person med allvarligt 
missbruksproblem ska följa en viss behandlingsplan för att vara 
biståndsberättigad. Däremot kan socialtjänsten kräva att en person som har ett 
pågående missbruk men som inte är oförmögen att arbeta av medicinska skäl 
deltar i kompetenshöjande verksamhet för att vara berättigad till 
försörjningsstöd. Om den enskilde vid upprepade tillfällen uteblir från beslutad 
insats ska han eller hon uppvisa läkarintyg från första sjukdagen. Krav på 
deltagande i praktik eller arbetsträning enligt 4 kap. 4 § SoL kan tillämpas för 
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personer med lindrigare missbruksproblem, men ska inte ersätta vård eller 
behandling för missbruk. De krav som ställs ska vara relevanta och sakligt 
grundade utifrån behov av kompetensutveckling. 

Om nämnden får kännedom om att den enskilde använder beviljat bistånd till 
annat än vad det är avsett för, exempelvis missbruk, kan bistånd beviljas med 
reducerad norm. Beviljas den enskilde reducerad norm betalar nämnden in 
samtliga godtagbara kostnader direkt till exempelvis hyresvärd eller elbolag. 
Användandet av reducerad norm ska ske restriktivt. För att nämnden ska kunna 
tillämpa reducerad norm ska det vara uppenbart att biståndet inte går till avsett 
ändamål.

5.8 Utländska medborgare 
En utländsk medborgare, med undantag från vissa EU-medborgare och deras 
anhöriga, får inte uppehålla sig i Sverige mer än tre månader från inresa utan att 
ha uppehållstillstånd. Om en svensk medborgare gifter sig med en medborgare 
från annat EU-land eller annat utomnordiskt land ska denna ha sökt och beviljats 
uppehållstillstånd i Sverige innan inresa i landet. Detta krävs dock inte om 
medborgaren från annat EU-land själv uppfyller kriterierna för att ha uppehållsrätt 
genom exempelvis en anställning i Sverige.

5.8.1 Personer med uppehållstillstånd
Utländska medborgare, med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige, har samma 
rätt till bistånd som svenska medborgare. Utländska medborgare som söker 
ekonomiskt bistånd ska alltid kunna uppvisa beslut om uppehålls- och 
arbetstillstånd. Utländska medborgare med uppehållstillstånd för besök ska 
bedömas på samma sätt som utländska medborgare som befinner sig tillfälligt i 
landet. För utländsk medborgare utan viseringsplikt krävs denna typ av 
uppehållstillstånd efter tre månaders vistelse i Sverige. Utländska medborgare 
med viseringsplikt (krav om visum innan inresa) ska ha denna typ av 
uppehållstillstånd redan vid inresan. Personer med uppehållstillstånd för studier 
ska inte beviljas ekonomiskt bistånd annat än i undantagsfall och för att avstyra en 
akut nödsituation. Uppehållstillstånd för studier har beviljats under 
förutsättningen att försörjningen är tryggad under vistelsen i landet.

5.8.2 Personer utan uppehållstillstånd
Utländska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, exempelvis turister, 
affärsresande och säsongsarbetare ska vid ekonomiska problem i första hand 
hänvisas till det egna landets ambassad eller konsulat. I princip föreligger rätt till 
ekonomiskt bistånd i nödsituation och kommunen är skyldig att pröva 
biståndsbehovet i det fall behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det yttersta 
ansvaret skulle i det specifika fallet kunna ge den enskilde matpengar samt biljett 
hem. Efter tre månaders vistelse i Sverige inträder kravet på uppehållstillstånd. 
Vänder sig personen till socialtjänsten efter mer än tre månader i landet och 
personen saknar uppehållstillstånd och har heller inte ansökt om 
uppehållstillstånd, är socialtjänsten enligt utlänningsförordningen skyldig att 
underrätta polismyndigheten. Skyldigheten inträder första gången en nämnd 
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vidtar en åtgärd i ett ärende om socialtjänst, exempelvis registrerar en ansökan 
om ekonomiskt bistånd. Social- och arbetsmarknadsnämnden bör också uppmana 
personen att ta kontakt med Migrationsverket för att ansöka om ett 
uppehållstillstånd. Ansöker personen inte om uppehållstillstånd kan det bli 
aktuellt med bistånd i avvaktan på avvisning eller utvisning.

5.8.3 Asylsökande
Asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i form av 
dagersättning enligt lag om mottagande av asylsökande med flera (LMA). Detta 
gäller oavsett om den asylsökande vistas på förläggning eller i kommunen på 
annat sätt. Dagersättningen enligt LMA ska täcka kostnader för livsmedel, kläder 
och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror. 
Dagersättningen ska även täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård samt 
läkemedel. Om särskilt angelägna behov uppstår kan särskilt bidrag enligt LMA 
lämnas för kostnader för vinterkläder, glasögon, kosttillskott, handikapp 
utrustning, spädbarnsutrustning och begravningskostnader. Undantag från 
ovanstående ska göras för barn under 18 år som bor hos vårdnadshavare med 
uppehållstillstånd. Dessa ska ges bistånd enligt SoL. Kommunen ansvarar för 
gruppen ”övriga som sökt uppehållstillstånd” i Sverige som omfattas av 1 § punkt 
3 i lag och mottagande av asylsökande med flera (LMA), det vill säga ”har sökt om 
uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här 
medan ansökan prövas”. Det är Migrationsverket som beslutar om detta, och 
beslutet ska visas upp av den enskilde. Dessa personer beviljas dagersättning 
enligt LMA och det utbetalas av kommunen. Detta gäller även personer som 
tidigare haft uppehållstillstånd som upphört att gälla och som sökt nytt 
uppehållstillstånd. Biståndet som kommunen beviljar enligt LMA ska återsöktas 
från staten.

5.8.4 EU-medborgare/ EES-medborgare 
Medborgare och deras anhöriga i Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EU/ EES) som har ett pass eller ett identitetskort kan vara i 
Sverige i tre månader utan uppehållstillstånd. Det är en del av rätten till fri 
rörlighet för EU/EES-medborgare. Efter tre månader gäller att man ska uppfylla 
villkoren för fortsatt uppehållsrätt. Bestämmelser om uppehållsrätt, som reglerar 
EU/EES-medborgares rätt att vistas i landet, finns i utlänningslagen och 
utlänningsförordningen. Det är socialtjänsten som måste bedöma om den 
enskilde har uppehållsrätt i Sverige eller inte. Denna bedömning måste göras av 
respektive socialsekreterare vid tidpunkten för ansökan om ekonomiskt bistånd.

 EU/EES-medborgaren får uppehållsrätt om hen:

 Är arbetstagare eller egen företagare i Sverige

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

 Är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och 
enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina 
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familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig 
och sina eventuella familjemedlemmar som gäller i Sverige

 Har tillräckliga tillgångar för sig och sina familjemedlemmars försörjning samt 
har en sjukförsäkring för sig och sina eventuella familjemedlemmar som gäller 
i Sverige

 Är familjemedlem till en EU-medborgare med uppehållsrätt i Sverige. 

Uppehållsrätten finns så länge villkoren är uppfyllda.

Som familjemedlem räknas: 

 din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)

 dina eller din partners ogifta barn under 21 år

 dina eller din partners barn över 21 år om de är beroende av er för sin 
försörjning

 dina eller din partners föräldrar som är ekonomiskt beroende av er (gäller inte 
föräldrar till studerande)

 annan familjemedlem som är beroende av er för sin försörjning eller ingår i 
din eller din partners hushåll, samt om det av allvarliga hälsoskäl krävs att du 
personligen tar hand om familjemedlemmen.

Med sambo menas par som inte är gifta men som bor och lever tillsammans som i 
ett äktenskapsliknande förhållande. Att ha bott tillsammans under exempelvis ett 
turistbesök räcker inte. 

EU/EES-medborgare som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige ska i fråga om 
ekonomiskt bistånd behandlas på samma sätt som svenska medborgare. En 
EU/EES-medborgare som inte bedöms ha uppehållsrätt i Sverige ska i första hand 
hänvisas till det egna landets ambassad eller konsultat om han eller hon drabbas 
av ekonomiska problem. Rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt SoL 
föreligger även för den som saknar uppehållsrätt. Kommunens yttersta ansvar 
enligt 2 kapitlet 1 § SoL kan i det enskilda fallet efter en utredning och individuell 
behovsprövning bevilja bistånd, exempelvis i form av tillfälligt ekonomiskt bistånd 
till mat och resa till närmaste ambassad eller konsulat. Vid akuta nödsituationer 
ska särskilt beaktas om barn finns med i familjen.

5.8.5 Hemvändande personer med svenskt medborgarskap eller giltigt 
uppehållstillstånd

När en person återvänder till Sverige efter att ha bott utomlands och i anslutning 
till hemflytten ansöker om försörjningsstöd bör socialtjänsten vara restriktiv i sin 
bedömning av bistånd. Utgångspunkten är att det är den enskildes ansvar att 
planera inför sin flytt samt sin försörjning i samband med flytten. Följande 
punkter bör beaktas i utredningen:

 Var har personen bott i utlandet?

 Vad har personen levt av?
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 Finns det tillgångar i form av exempelvis bankmedel, fastigheter, 
affärsrörelse?

 Kontanta medel som personen/ familjen har med sig?

 Hur har resan finansierats?

 Vilken planering har funnits/ finns för boende och försörjning i Sverige, det vill 
säga, hur hade personen tänkt sig när han/ hon lämnade Sverige om eventuell 
återkomst?

I bedömningen ska hänsyn tas till om personen tidigare har levt i Sverige och 
därmed har kännedom om hur systemet fungerar när det gäller försörjning och 
bostadsanskaffning. Vid planering av vistelse utomlands kan krav ställas på den 
enskilde att han/hon har något att återvända till.

5.9 Egna företagare
Huvudprincipen är att försörjningsstöd inte utgår till egna företagare. Företagare 
konkurrerar med andra näringsidkare och om bistånd beviljas skulle det leda till 
att den näringsidkare som inte behövde ta ut lön skulle få en otillbörlig 
konkurrensfördel. Företaget i sig kan också representera en realiserbar tillgång 
men det kan variera beroende på företagsform. Om den enskilde driver ett 
företag som inte lönar sig och ansöker om bistånd till sin försörjning och livsföring 
i övrigt bör krav på den enskilde ställas att han/ hon tar ut avtalsenlig lön eller 
avregistrerar firman hos Patent- och registreringsverket och ställer sig till 
arbetsmarknadens förfoganden genom att skriva in sig på Arbetsförmedlingen.

Bistånd kan beviljas vid vissa undantag: 

 Vid akut eller tillfälligt behov av bistånd. 

 Under tiden den enskilde har en arbetsmarknadsinsats för att starta företag 
och uppbär ersättning från Arbetsförmedlingen. Insatsen kan pågå i sex 
månader.

5.10 Utlandsvistelse
I begreppet skälig levnadsnivå ingår ej möjligheten till utlandsvistelser eller 
semesterledighet. Semester är ett arbetsrättsligt begrepp som omfattar dem som 
har en anställning. Den som är arbetslös, ska för rätt till bistånd, stå till 
arbetsmarknadens förfogande och vara aktivt arbetssökande. Vid utlandsresa 
anses personen inte stå till arbetsmarknadens förfogande varvid rätt till bistånd 
inte kan bedömas föreligga. Den enskilde kan beviljas försörjningsstöd i samband 
med nära anhörigs begravning i hemlandet, maximalt tre dagar, efter att en 
individuell bedömning gjorts och underlag som styrker dödsfallet inkommit.

5.11 Personer som är inskrivna för kriminalvård eller 
rättspsykiatrisk vård

Kriminalvårdsmyndigheten svarar under verkställighetstiden för alla kostnader för 
personer som är inskrivna hos kriminalvården. Även personer som sitter häktade 
eller genomgår rättspsykiatrisk undersökning får uppehället tillgodosett genom 
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kriminalvården. Försörjningsstöd beviljas därför inte till uppehälle. Personer som 
dömts till fängelsestraff har i princip rätt att omgående påbörja verkställigheten. 
Vid ansökan om försörjningsstöd i avvaktan på fängelsestraff kan behovet 
tillgodoses genom att den enskilde inställer sig hos kriminalvården. Vid dagen för 
frigivning, alternativt villkorlig frigivning, övergår kostnadsansvaret i sin helhet till 
kommunen som den enskilde är folkbokförd i under en övergångsperiod. En rimlig 
övergångsperiod kan vara cirka en månad. Därefter har vistelsekommunen 
ansvaret. När en enskild som befinner sig på anstalt kontaktar försörjningsstöd är 
det viktigt att utreda var personen är folkbokförd för att kunna hänvisa till rätt 
kommun. Vid ansökan om försörjningsstöd efter frigivning från 
kriminalvårdsanstalt ska alltid saldo på frigivningskonto kontrolleras. För hyra och 
andra kostnader förknippade med eventuell bostad, se under kapitel 4.12. 

Den som genomgår rättspsykiatrisk vård eller är omhändertagen enligt 
Smittskyddslagen har rätt till ekonomiskt bistånd på samma villkor som personer 
inskrivna för vård inom socialtjänsten. De som är dömda till rättspsykiatrisk vård 
har kvar rätten till sjukpenning, pension, bostadsbidrag etc. 

5.11.1 Tandvård
Kriminalvården ska bereda akut tandvård vid behov. För de som varit intagna 24 
månader eller mer tillhandahålls även nödvändig tandvård. Vid kortare intagning 
kan som regel tandvården avvaktas till efter frigivning. Då tandvård kan 
tillgodoses inom kriminalvården beviljas generellt inte bistånd till tandvård.

5.11.2 Glasögon
Intagnas behov av glasögon tillgodoses av Kriminalvården.

5.11.3 Kläder
Tillgodoses av kriminalvården.

5.12 Personer 65 år och äldre
Personer som är 65 år och äldre som ansöker om försörjningsstöd ska hänvisas till 
Pensionsmyndigheten för att ansöka om äldreförsörjningsstöd. Om 
försörjningsstöd beviljas i avvaktan på beslut hos Pensionsmyndigheten ska det 
återsökas från pensionsmyndigheten. Aktuell blankett för återsökning finns på 
pensionsmyndighetens hemsida. 

5.12.1 Förtids uttag av ålderspension
Väljer en person att begära förtidsuttag av sin ålderspension föreligger i regel inte 
rätt till kompletterande försörjningsstöd, likaså kan nämnden inte kräva att den 
enskilde gör ett förtidsuttag av ålderspensionen innan pensionsålder är nådd. En 
utredning och bedömning ska dock göras av den enskildes hela situation. Det bör 
undersökas om det finns någon annan möjlighet till försörjning, exempel genom 
arbetslöshetskassa eller aktivitetsstöd, om den enskilde upphäver det 
förtidsuttaget. Om inga andra alternativ till försörjning finns kan försörjningsstöd 
beviljas
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6 Handläggningsstöd och rutiner
För att säkerställa att handläggningen av försörjningsstödsärenden är rättssäker 
för den enskilde krävs att handläggningen följer vissa principer vad gäller prövning 
av ansökan, information till den enskilde, kontroll av tillgångar, dokumentation 
m.m. 

6.1 Dokumentation 
Dokumentation är en förutsättning för den enskildes rättssäkerhet och 
socialtjänsten är skyldig att dokumentera sin verksamhet. Det är särskilt viktigt i 
samband med myndighetsutövning. Dokumentationen ska omfatta alla uppgifter 
som har betydelse för handläggning och bedömning av ett ärende och gäller såväl 
muntlig som skriftlig information. Det är viktigt att komma ihåg att ett beslut ska 
baseras på den information som framgår av dokumentationen samt det som finns 
i beslutsunderlaget. Dokumentationen ska omfatta de omständigheter som rör 
den enskildes hjälpbehov och på vilket sätt utredningen har gjorts, till exempel 
vad som framkommit vid kontakter med andra myndigheter. Av dokumentationen 
ska också framgå vad som har beslutats och vilka åtgärder som vidtagits. 
Dokumentationen ska genomföras på ett sådant sätt att det framgår hur ärendet 
fortlöper och hur besluten genomförts. Dokumentationen ska vara saklig, objektiv 
och utformas med respekt för den enskilde. Den enskilde har rätt att ta del av det 
som har skrivits om denne. Om den enskilde anser att en uppgift är felaktig eller 
om denne har en annan uppfattning ska det framgå i dokumentationen. Brister i 
dokumentationen kan medföra att beslut fattas otillräckligt eller felaktigt 
underlag. Ytterst är dokumentationsskyldigheten en fråga om den enskildes 
rättssäkerhet. Det individuella tjänstemannaansvaret medför att dokumentation 
också är viktig för socialsekreterarens egen skull. Dokumentation är dessutom en 
förutsättning för att socialtjänsten ska kunna följa upp och utvärdera sina insatser.

6.1.1 Journalanteckningar 
Journalanteckningar ska göra det möjligt att följa ärendets gång. Inkommen 
information, skriftliga handlingar och handlingar/uppgifter som inkommer i 
samband med ansökan och som är av betydelse för bedömningen ska 
dokumenteras. Detta gäller även information som lämnats till den enskilde samt 
överenskommelser som gjorts. Utgångspunkten är att anteckningarna ska 
innehålla tillräcklig och relevant information för att andra socialsekreterare ska 
kunna handlägga ärendet utan att inkonsekvens eller missförstånd uppstår. 
Dokumentationens utformning ska vara på sådant sätt den enskilde kan ta del av 
och förstå dokumentationen på ett enkelt sätt.

6.2 Information 
Det är viktigt att den som kontaktar socialtjänsten får korrekt information, oavsett 
om syftet med kontakten är att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd eller 
endast att få upplysningar. Information som lämnas ut kan också handla om 
rättssäkerhet, sekretess, arbetssätt inom socialtjänsten, möjligheten att lämna 
synpunkter samt hur den enskilde kan framföra klagomål. Information kan också 
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lämnas i form av upplysningar, råd och stöd om hur den enskilde kan få hjälp från 
andra samhällsinstanser exempelvis inom området socialförsäkring, 
arbetsmarknad och utbildning. Socialtjänsten behöver också informera om vilka 
skyldigheter den enskilde har, t ex att tillhandahålla korrekta och tillräckliga 
uppgifter i samband med utredning.

6.2.1 Tolk
För att säkerställa det ömsesidiga informationsutbytet tillhandahåller 
förvaltningen tolk vid behov. Barn ska aldrig behöva tolka åt sina föräldrar i 
kontakten med Socialtjänsten.

6.2.2 Information i samband med ansökan 
För att förebygga att den enskilde oavsiktligt gör fel vid ansökan om bistånd ska 
varje enskild få information om rätten till bistånd samt om skyldigheten att lämna 
fullständiga och sanningsenliga uppgifter i samband med ansökan om bistånd. 
Vanligtvis lämnas denna information muntligen vid första besöket på 
socialkontoret. Den enskilde har alltid möjlighet att ställa följdfrågor i samband 
med att informationen lämnas ut. Vid tolkbehov ska alltid tolk användas. Den 
enskilde får sedan underteckna en bekräftelse på att denne har tagit del av 
informationen och förstått den. Den undertecknade informationsblanketten läggs 
i akten. Följande information ska lämnas ut till den enskilde i samband med att 
dennes ansökan om bistånd:

 Rätten till bistånd 

 Hur utredningen går till 

 Hur inkomster och tillgångar påverkar rätten till bistånd 

 Riksnormen för försörjningsstöd och bistånd för livsföring i övrigt

 Vilka krav som kan ställas på den som ansöker om ekonomiskt bistånd

 Återbetalningsregler 

 Journalföring i Socialregistret 

 Sekretess samt samtycke för att bryta sekretess vid samverkan

 Praktiska upplysningar, hur hen ansöker, beslutsprocessen, vart hen vänder 
sig för att ansöka om andra bidrag, hur hen överklagar 

 Anmälningsskyldigheten vid kännedom om att ett barn riskerar att fara illa

6.2.3 Orosanmälan
Vid nybesök ska den enskilde alltid informeras om socialtjänstens 
anmälningsskyldighet vid oro att barn far illa. Om det framkommer oro i 
socialtjänstens arbete ska alltid en orosanmälan göras till barn- och 
familjeenheten. Anmälningsplikt föreligger enligt 14 kapitlet 1 § SoL vid kännedom 
om eller misstanke kring att ett barn far illa. Orosanmälan ska i regel göras 
skriftligen och skrivas under av socialsekreterare och enhetschef.
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6.3 Ansökan
En ansökan kan ske både muntligt och skriftligt. Huvudregeln är att 
ansökningsblanketten ska användas för att säkerställa att de uppgifter och 
samtycken som behövs som underlag för utredningen inkommer. Utgångspunkten 
för utredningen är ansökningsblanketten och det är viktigt att den är fullständigt 
ifylld. En ofullständigt ifylld ansökningsblankett ska kompletteras så att den blir 
fullständigt ifylld. Vid behov ska den enskilde få vägledning om hur blanketten ska 
fyllas i. Om en ansökan inkommer muntligen är det viktigt att den journalförs. Om 
handlingar till ansökan saknas ska en komplettering begäras. En begäran om 
komplettering sker i regel skriftligen via brev. En begäran om komplettering ska 
ske skyndsamt.

Om det råder osäkerhet huruvida ett samtal eller möte handlar om en ansökan 
eller ett rådgivande samtal, ska socialsekreteraren kontrollera med den enskilde 
om det föreligger en ansökan eller inte. En allmän information om att den 
enskilde troligtvis inte har rätt till ekonomiskt bistånd får inte uppfattas som ett 
avvisande av ärendet eller ett beslut om avslag. Den enskilde ska informeras om 
dennes rätt att göra en ansökan och ta del av ett skriftligt beslut som kan 
överklagas.

6.3.1 Registerledare
I hushåll med en man och en kvinna registreras ansökan och ärendet med kvinnan 
som registerledare. Vid samkönade relationer är den äldsta registerledare. 
Registerledarens personnummer avgör i regel vem som handlägger ärendet.

6.4 Utredning 
Utredningen syftar till att kartlägga vilka behov som finns och vilka möjligheter 
och resurser den enskilde har att själv tillgodose sina eller familjens behov. 
Socialsekreteraren måste skaffa sig en helhetsbild av försörjningshinder, resurser, 
behov och ekonomisk situation. Hur omfattande utredningen ska göras beror på 
omständigheterna i det enskilda fallet. Uppgifterna som ska ligga till grund för 
beslutet lämnas i första hand av den enskilde själv. Socialtjänsten kan, med den 
enskildes samtycke, hjälpa till att skaffa sådana upplysningar och yttranden från 
andra myndigheter som är nödvändiga för utredningen. Detta kan många gånger 
vara enklare än att den enskilde själv måste vända sig till olika myndigheter och 
skaffa fram de uppgifter som behövs. Det är viktigt att komma ihåg att 
utredningar som gäller ekonomiskt bistånd är frivilliga och att det är den enskilde 
som avgör vilka kontakter som får tas och vilka uppgifter som ska 
inhämtas/lämnas till utredningen. Det är också den enskilde som ytterst ansvarar 
för att inhämta alla uppgifter som socialsekreteraren behöver för att kunna fatta 
ett beslut i ärendet. För att kunna avgöra om den enskilde har rätt till ekonomiskt 
bistånd behövs ett tillräckligt omfattande beslutsunderlag, inklusive en beräkning 
av biståndet. Om en enskild, trots begäran, inte förser socialsekreteraren med 
nödvändiga underlag eller motsätter sig att socialsekreteraren tar nödvändiga 
kontakter, kan det utgöra skäl för att avslå ansökan. Konsekvenserna av en 
ofullständig utredning kan också bli att den enskilde inte får den hjälp som han 
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eller hon behöver. Socialsekreteraren är den som avgör om underlaget är 
tillräckligt för att kunna fatta ett beslut. I utredningen ska endast uppgifter som är 
relevanta för bedömningen inhämtas. Uppgifterna ska endast gälla den enskilde, 
personer som ingår i hushållsgemenskap med den enskilde samt eventuella barn 
som den enskilde inte lever tillsammans med. Personer som inte har sökt 
ekonomiskt bistånd och förekommer i utredningen, till exempel genom att hyra ut 
ett rum eller bostad i andra hand, ska inte behöva lämna uppgifter till utredningen 
eller utsättas för kontroller.

6.5 Kontroller 
För att motverka felaktiga utbetalningar ska de uppgifter som den enskilde lämnar 
i sin ansökan alltid kontrolleras. Vissa kontroller har socialtjänsten rätt att göra 
utan att den enskilde lämnat särskilt medgivande. Andra kontroller kräver den 
enskildes samtycke. Om den enskilde har lämnat muntligt godkännande ska detta 
dokumenteras i journalanteckning. Alla kontroller som görs och kontakter som tas 
i samband med ansökan bör dock ske med den enskildes samtycke. Om den 
enskilde inte lämnar samtycke måste socialtjänsten ta ställning till om 
beslutsunderlaget är tillräckligt eller inte. Om inte, kan beslut om att avslå 
ansökan fattas med hänvisning till att den enskilde inte medverkar i utredningen. 
Utgångspunkten är att den enskilde ska visa att han eller hon har rätt till bistånd 
och ett stort ansvar kan läggas på den enskilde att själv styrka sina uppgifter. Det 
som primärt måste kontrolleras är om den enskilde kan anses tillhöra kommunen. 
Detta är särskilt viktigt när det gäller personer som saknar egen bostad. 

Följande kontroller ska alltid göras: 

 Identitet 

 Medborgarskap och uppehållstillstånd respektive uppehållsrätt 

 Uppgifter om boende och vistelse 

 Uppgifter om folkbokföring

 Hushållssammansättning 

 Vårdnadshavare för barn boende i hushållet 

 Tidigare aktualitet vid socialtjänst och var? 

 Inkomster 

 Tillgångar – fordonsinnehav

 Sysselsättning 

6.6 Ansvarsfördelning mellan kommuner
Bestämmelsen i 2 kapitlet 2 § SoL har avgörande betydelse för 
ansvarsfördelningen mellan kommunerna. Här fastslås huvudregeln – att det är 
vistelsekommunen som ska lämna den enskilde det stöd och hjälp som han eller 
hon behöver. Den kommun som någon tillfälligt vistas i när hjälpbehovet uppstår 
kallas vistelsekommun. Kommunens skyldighet att pröva en persons behov av 
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ekonomiskt bistånd påverkas inte av vistelsetidens längd. Detta ansvar gäller även 
om en person vistas helt tillfälligt i en kommun, men är bosatt i en annan. 
Omfattningen av det bistånd som vistelsekommunen kan ha skyldighet att ge kan 
däremot påverkas av den tid som han eller hon vistas där och under vilka 
förhållanden. Har den enskilde vistats i annan kommun en längre tid är det 
normalt en anledning till att avslå ansökan med motiveringen att den enskilde inte 
vistas i kommunen. Den enskilde bör då söka biståndet i den kommun som han 
eller hon vistas i. För att nämnden ska kunna lämna information till den nya 
kommunen om ärendet ska det finnas ett uttalat och dokumenterat samtycke. 
Kommunens ansvar då en person tillfälligt vistas i kommunen begränsas normalt 
till bistånd till en hemresa och eventuellt annat bistånd för att avvärja en 
nödsituation.
Bosättningskommunen ska ansvara för stöd- och hjälpinsatser till den enskilde 
oavsett om han eller hon vistas i bosättningskommunen eller tillfälligt i en annan 
kommun. Med bosättningskommun avses enligt 2 a kapitlet 3 § 1 SoL den 
kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt. Den kommun som den 
enskilde är stadigvarande bosatt i är i de allra flesta fall också den kommun där 
han eller hon är eller borde vara folkbokförd enligt folkbokföringsreglerna (se 
bland annat 12 § folkbokföringslagen (1999:481). I vissa fall kan en enskild ha 
starkare anknytning till en annan kommun än den där han eller hon är 
stadigvarande bosatt, det kan till exempel gälla personer som flyttar ofta eller när 
uppgifterna i folkbokföringen av andra skäl inte är uppdaterad. För dessa personer 
ska bosättningskommunen anses vara den kommun till vilken den enskilde har 
starkast anknytning. Om den enskilde saknar stadigvarande bostad ska den 
kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknytning anses vara 
bosättningskommun. Det kan till exempel gälla personer som är hemlösa eller 
som flyttar mellan tillfälliga boenden. De ska anses bosatta i den kommun till 
vilken de har starkast anknytning även om de inte är folkbokförda i den 
kommunen. För ytterligare information om ansvarsfördelningen mellan 
kommunerna se Socialstyrelsens meddelandeblad: Ansvarsfördelning mellan 
bosättningskommun och vistelsekommun – nya bestämmelser den 1 maj 2011

6.7 Inkomstberäkning 
Behov av försörjningsstöd beräknas i normalfallet så att normen läggs ihop med 
godkända kostnader för hyra, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, läkemedel 
och medicin inom högkostnadsskyddet samt avgift för a-kassa eller 
fackföreningsavgift. På så sätt erhålls hushållets totala norm. Från denna avräknas 
hushållets alla nettoinkomster månaden innan ansökningsmånaden. 
Mellanskillnaden utgör hushållets behov av försörjningsstöd. 

Hushållsmedlemmarnas personliga kostnader 

+ hushållsgemensamma kostnader 

+ hushållets skäliga kostnader för boende, el m.m. 

– hushållets inkomster 
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Resultat = hushållets nettobehov av försörjningsstöd.

Vid nybesök är det nödvändigt att göra en grundligare utredning. Det kan 
exempelvis vara lämpligt att värdera inkomsterna olika beroende på hur 
hushållets ekonomi sett ut en tid bakåt och vid vilka tidpunkter som olika 
inkomster erhållits. Avdrag för förskott på lön eller förmåner ska inte täckas av 
försörjningsstöd. Undantag kan göras i de fall utredningen visar att förskottet 
tagits på grund av omständigheter som normalt skulle beaktats vid prövning av 
rätten till ekonomiskt bistånd. Restriktiviteten inskränker inte socialtjänstens 
skyldighet att ge tillfälligt bistånd till livsuppehället om en akut nödsituation 
annars skulle uppstå. 

6.7.1 Kontoutdrag och kontoinsättningar
Kontoutdrag och kontoöversikt ska begäras in varje månad i löpande ärenden. Vid 
kontinuerliga ansökningar upptas all inkomst, sedan det senaste besöket, i 
normberäkningen, förutsatt att det inte medräknats som inkomst tidigare. 

Exempel beräkning kontinuerligt: Om den enskilde ansöker om ekonomiskt bistånd 
för perioden mars upptas alla nya inkomster som den enskilde tagit del av sedan 
beräkningen för februari gjordes.

Vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd ska hushållets samtliga faktiska 
inkomster medräknas. Alla insättningar och överföringar till kontot upptas 
generellt alltid som inkomst i normberäkningen. Om den enskilde hävdar att en 
insättning inte ska upptas som en inkomst vid en ansökan är det upp till den 
enskilde att styrka detta.

Vid ett nybesök upptas de inkomster den enskilde erhåller från den femtonde 
dagen förgående månad till den fjortonde dagen ansökt månad som inkomst i 
normberäkningen. 

Exempel beräkning nybesök: Om den enskilde ansöker om ekonomiskt bistånd för 
perioden mars upptas inkomster i normberäkningen från 15 februari till 14 mars.

6.7.2 Tidigare inkomster över försörjningsstödnivå
Vid nyansökan ska beräkning av försörjningsstöd ske utifrån de inkomster 
hushållet haft två kalendermånader närmast innan den månad som ansökan 
avser. Huvudprincipen är att inkomster som hushållet haft tidigare än månaden 
före utbetalningsdagen vanligtvis inte bör påverka försörjningsstödets belopp, om 
inte inkomsterna varit mycket höga eller varit avsedda för en viss längre 
tidsperiod, till exempel ett avgångsvederlag. För att göra en bedömning om vad 
som är ett högt överskott kan hänsyn tas till bland annat hushållets storlek, vilka 
inkomster den enskilde har haft tiden före ansökan och om den enskilde har 
kunnat förutspå och planera inför sitt inkomstbortfall. Har den enskilde varit 
aktuell för försörjningsstöd tidigare och fått kännedom om nämndens riktlinjer 
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gällande normöverskott ska normöverskottet medräknas som inkomst. Om den 
enskilde har haft inkomster utöver norm, anses han/hon haft möjlighet att 
tillgodose de behov som inte ryms inom försörjningsstödets ram, till exempel 
inköp av möbler, husgeråd och tandvård (inte akut). Det bör påpekas att en 
person som vid sista inkomsttillfället vet att han eller hon inte har sin försörjning 
tryggad framåt har ett eget ansvar att efter förmåga planera för de nödvändigaste 
utgifterna. En person som exempelvis fått avgångsvederlag motsvarande sex 
månadslöner får anses ha ett eget ansvar att sörja för sin försörjning under 
motsvarande tid eller fram till nytt arbete eller till utbetalning av 
arbetslöshetsersättning. Om den enskilde har ett normöverskott, och 
bedömningen gjorts att överskottet ska räknas med till kommande månader, kan 
det som längst räknad med i fyra månader. Det kan alltså flyttas över som mest 
tre gånger till en ny beräkning. Därefter behöver socialnämnden bortse från den 
del av överskottet som kommer från den första månaden. Den enskilde ska i dessa 
fall informeras om hur denne behöver hushålla med sitt överskott så att det 
räcker för den tiden då det kommer medräknas. Om överskottet fortsätter att öka 
kommer den nya delen av överskottet att fortsätta flyttas med.

6.7.3 Inkomst- och utbetalningsperiod
Beräkningen av inkomst- och utbetalningsperiod utgår från att försörjningsstöd 
utbetalas månadsvis. Försörjningsstödet bör som regel beräknas utifrån de 
inkomster hushållet haft under kalendermånaden före utbetalningsmånaden. Det 
vill säga, om försörjningsstödet betalas ut för mars bör Social- och 
arbetsmarknadsnämnden ta hänsyn till inkomster som hushåll fått i februari. Då 
ansökan avser en annan period än kalendermånad bör försörjningsstödet 
beräknas från och med första kontakten med Social- och 
Arbetsmarknadsförvaltningen. Om en ansökan exempelvis avser perioden 15-31 
mars ska en beräkning göras för hela månaden, där faktiska inkomster och utgifter 
upptas. Uppkommit normunderskott delas med antalet dagar i månaden för att få 
fram vad den enskilde har rätt till per dag. Summan multipliceras med de dagar 
sökande har ansökt om. 

Exempel: Sökande tar kontakt med Social- och Arbetsmarknadsförvaltningen 15 
mars och vill ansöka om ekonomiskt bistånd från dagen kontakt tas. Beräkningen 
görs då för perioden 1-31 mars. I vårt exempel ger beräkningen ett 
normunderskott om 5 000 kronor. Normunderskottet divideras med 31 dagar, som 
visar på ett dagsbelopp om 161 kronor. Då sökande ansöker om ekonomiskt 
bistånd för 17 dagar multipliceras dagsbeloppet om 161 kronor med 17. Sökande 
är berättigad ekonomiskt bistånd om 2 737 kronor för perioden 15-31 mars.

Denna beräkningsmetod används då den enskilde har inkomster och utgifter, i 
annat fall ändras endast beräkningsperioden i normberäkningen.

6.7.4 Inkomster som i sin helhet reducerar försörjningsstödet 
 Aktivitetsstöd 

 Arbetslöshetsersättning/Ersättning från ALFA-kassan 
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 Arvodesersättningar till familjehem (arvodesdelen), kontaktperson, 
kontaktfamilj, med mera

 Avgångsvederlag 

 Barnbidrag inklusive flerbarnstillägg Riktlinjer 53 (105) 

 Bostadsbidrag, BTP (bostadstillägg för pensionär) 

 Ersättning från kriminalvården, frigivningskonto.

 Etableringsersättning inkl. bostadsersättning

 Extra försäkringsförmåner till exempel AGS (avtalsgruppsjukförsäkring), AMF 
(arbetsmarknadsförsäkring), AFA-försäkring (vid sjukskrivning) eller STP/ITP 
(särskild tilläggspension/övriga avtalspensioner).

 Försäkringsersättning eller skadestånd, ideell del för ”sveda och värk” 

 Hemvårdsbidrag eller hemsjukvårdsbidrag - räknas som inkomst för den 
person som mottar bidraget för utfört arbete

 Hyresdel från inneboende

 Jämställdhetsbonus inom föräldraförsäkringen

 Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionshinder (KBF)

 Lön eller sjuklön från arbete

 Pension, livränta 

 Räntor och utdelningar 

 Sjukersättning och aktivitetsersättning 

 Sjukpenning, föräldrapenning, rehabiliteringsersättning

 Skatteåterbäring, observera att om skatteåterbäringen tagits i anspråk av 
Kronofogdemyndigheten räknas den inte som inkomst

 Studiehjälp: studiebidrag, studiemedel, studielån

 Underhållsbidrag, underhållsstöd, efterlevandestöd 

 Vårdbidrag för funktionshindrat barn (skattepliktig del, kontrollera med 
Försäkringskassan)

 Äldreförsörjningsstöd

 Övriga inkomster av jämförbar karaktär

6.7.5 Inkomster som delvis reducerar försörjningsstödet 
 Familjehemsersättning: Vid beräkning av familjens behov ska det placerade 

barnet inte tas med i beräkningen. Omkostnadsersättningen räknas inte som 
inkomst. Den del av ersättningen som utgör arvode, ska efter avdrag för skatt 
betraktas som inkomst och reducera behovet av bistånd. För familjehem som 



Datum

2019-06-26
Reviderad

2019-06-27
     

     
Sida

53(64)

blivit särskilt förordnad vårdnadshavare enligt avtal gäller samma 
beräkningssätt som för familjehem.

 Handikappersättning och vårdbidrag: Beträffande handikappersättning och 
merkostnadsersättning vid vårdbidrag är det viktigt att kontrollera vilka 
kostnader ersättningen ska täcka, om det är kostnader för sådant som ingår i 
beviljat bistånd, då dessa kostnader således inte ska täckas av ekonomiskt 
bistånd. En prövning behöver göras i varje enskilt fall. Skattebefriad del ska 
inte räknas med som inkomst.

 När en enskild har haft försörjningsstöd under sex månader i följd och får 
arbete och inkomst eller har ett arbete och ökar sin inkomst ska endast 75 % 
av lön/sjuklön räknas som inkomst, så kallad jobbstimulans. Detta gäller under 
två år efter beräkningsperiodens start. Efter en ny kvalificeringsperiod kan 
jobbstimulansen börja gälla på nytt.

6.7.6 Inkomster som inte reducerar försörjningsstödet 
Det finns även inkomster som inte reducerar biståndet. Utöver följande exempel 
kan det även finnas andra inkomster som inte reducerar biståndet, individuell 
bedömning sker från fall till fall: 

 Extra tillägg till studiebidrag till gymnasiestuderande ungdomar 

 Stipendier eller fondmedel som utbetalats efter en social bedömning, till 
exempel från FVO (Föreningen för välgörenhetens ordnande), kyrkliga 
samfund eller kommunen 

 Försäkringsersättning eller skadestånd, ekonomisk del avsett för särskilt 
ändamål som till exempel ersättning för läkar- eller tandvårdsbehov som 
uppkommit av skadan 

 Inackorderingstillägg vid gymnasiestudier på annan ort 

 Utbetalning av ersättning enligt lagen (2012:663) om ersättning på grund av 
övergrepp eller försummelse i samhällsvården av barn och unga i vissa fall 

 Överskjutande skatt som tagits i anspråk av kronofogdemyndigheten

 Pension som skulle ha betalats ut om förtidsuttag inte hade gjorts

 Habiliteringsersättning (”flitpeng”)

 Barns inkomster från tillgångar som står under överförmyndarens kontroll när 
överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag skall inte medräknas som 
inkomst.

6.7.7 Utebliven inkomst
Om den enskilde inte utnyttjar alla möjligheter till annan inkomst kan ansökan om 
försörjningsstöd avslås/ nedsättas med belopp motsvarande den uteblivna 
inkomsten. Innan en ansökan avslås med ovanstående motivering ska hänsyn tas 
till varför den enskilde inte gjort vad han/ hon kunnat för att ta del av alla möjliga 
inkomster. I vissa fall kan det vara skäligt att den enskilde först får information om 
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vilka ersättningar denne kan ha rätt till. Om den enskilde medverkar till att söka 
ersättningarna efter det att information lämnats kan kompletterande 
försörjningsstöd beviljas. Den som avstängs 45 dagar från A-kassa har slutat ett 
arbete utan giltig anledning, vilket gör att försörjningsstöd inte beviljas eftersom 
den enskilde inte gjort vad han eller hon kunnat för att bidra till sin försörjning. 
Det samma gäller för en person som blivit avstängning från program genom 
Arbetsförmedlingen, och därigenom förlorat sin rätt till ersättning exempelvis 
Aktivitetsstöd eller Etableringsersättning.

6.7.8 Jobbstimulans
För de som haft försörjningsstöd under minst sex månader i följd ska bara 75 % av 
inkomsten från arbete räknas med som inkomst. Jobbstimulansen (särskild 
beräkningsregel 4 kapitlet 1 b § SoL, Jobbstimulans) börjar gälla när den enskilde 
haft försörjningsstöd under 6 månader i följd och den gäller därefter i två år. 
Tidsgränserna på sex månaders kvalificeringstid och två års varaktighet påverkas 
inte av att någon flyttar mellan två kommuner. Den upphör inte heller för att 
någon under tvåårsperioden är självförsörjande under kortare eller längre 
perioder. I de ärenden där det finns uppgifter om arbetsinkomst behöver en 
kontroll göras om den enskilde har rätt till jobbstimulans. Kontrollen avser tid av 
försörjningsstöd, både i den egna kommunen och/eller i en tidigare kommun. För 
kontroll i tidigare kommun krävs samtycke av den enskilde. Om samtycke inte ges 
så får beslut tas på de uppgifter som finns. Om den enskilde har rätt till 
jobbstimulans och efter två år fortfarande är aktuell som biståndstagare måste 
hon/han återigen kvalificera sig under sex månader innan socialnämnden 
tillämpar den särskilda beräkningsregeln igen för att få en ny period om två år. 
Den enskilde kan välja att spara inkomsten från jobbstimulansen utan att det 
påverkar rätten till ekonomiskt bistånd under den tvåårsperiod som den särskilda 
beräkningsregeln gäller. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd efter tvåårsperioden 
så sker bedömning på vanligt sätt, det vill säga utan hänsyn till den särskilda 
beräkningsregeln.

6.7.9 Arbetsinkomst för skolungdomar 
Feriearbete ska uppmuntras och därför är det viktigt att ungdomar, som 
fortfarande ingår i föräldrarnas ärende, själva får disponera en viss del av 
arbetsinkomsten utan att detta minskar den övriga familjens försörjningsstöd. En 
årsinkomst som understiger ett helt prisbasbelopp påverkar inte beräkningen av 
familjens försörjningsstöd. För att kunna göra denna bedömning av en ansökan 
om ekonomiskt bistånd behöver social- och arbetsmarknadsnämnden begära in 
uppgifter om den unges inkomster. Nämnden behöver den unges sammanlagda 
inkomster efter avdrag för skatt från början av kalenderåret och fram till 
ansökningstillfället. Någon avstämning vid årets slut av utbetalt bistånd mot 
intjänad årsinkomst ska inte göras. Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd 
under första halvåret beaktas arbetsinkomster över ett halvt prisbasbelopp 
intjänade sedan kalenderårets början, med inkomster intjänade under det andra 
halvåret bedöms i förhållande till ett helt prisbasbelopp. Om den unges inkomster 
överstiger ett prisbasbelopp räknas den överstigande delen av mot ungdomens 
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kostnader i normen. Barn under 18 år är aldrig underhållsskyldiga för sina 
föräldrar eller syskon.

6.8 Tillgångar
För att den enskilde ska ha rätt till ekonomiskt bistånd måste han eller hon i första 
hand tillgodose sitt behov genom att använda sina realiserbara tillgångar. Med 
realiserbara tillgångar avses pengar på bankkonto, aktier, eller andra 
värdepapper, bil, båt, fastighet, bostadsrätt, dyrbara konst- eller samlarföremål 
m.m. både i Sverige och utomlands.

6.8.1 Bil 
Huvudregeln är att innehav av bil räknas som en realiserbar tillgång och att den 
enskilde ska sälja bilen omgående, alternativt inom tre månader om inga särskilda 
skäl för bilinnehav föreligger. Den enskilde ska redovisa bilens försäljningsförsök 
till socialsekreterare. Om det bedöms att bilen ska avyttras ska den enskilde få 
skriftlig information om bilens ungefärliga värde. Vägledande värde kan sökas på t 
e x bilpriser.se. Krav om försäljning är oberoende om bilen är påställd eller 
avställd. Efter försäljning av bilen ska den enskilde inkomma med kvitto som visar 
hur mycket bilen sålts för, alternativt skriftligen styrka annat värde av bilen från 
auktoriserad bilfirma eller motsvarande. Särskilda skäl för bilinnehav kan vara att 
den enskilde måste ha bil: 

 I sitt arbete. 

 För att kunna ta sig till och från sin dagliga sysselsättning, t e x för att 
allmänna kommunikationsmedel inte har rimlig turtäthet eller finns inom 
rimligt avstånd från bostaden. 

 Av medicinska eller sociala skäl, t ex för att en förälder ska kunna umgås med 
sitt barn eller för att barn i glesbygd ska kunna delta i fritidsaktiviteter på 
samma sätt som barn inom tätorten. Om den enskilde behöver bil för 
arbetsresor bör de faktiska kostnaderna för arbetsresor kunna användas som 
underlag vid beräkning av skäliga kostnader för t ex bensin, skatt, försäkring 
och besiktning. 

Godkännande av bilinnehav ska som regel omprövas var tredje månad. 
Socialnämnden bör i vissa fall kunna aktualisera byte till en billigare bil, om bilens 
värde är högre än ett basbelopp. Om den enskilde på grund av funktionshinder 
har en specialanpassad bil bör denna, oavsett värde, inte räknas som en tillgång. 
Om behovet av ekonomiskt bistånd blir långvarigt bör socialtjänsten i vissa fall 
kunna diskutera med den enskilde hur kostnaderna för arbetsresorna kan 
reduceras, t ex genom byte av bostad eller arbete eller genom samåkning till 
arbete. Vid behov av bil av medicinska skäl ska möjlighet till färdtjänst utredas. 
Den enskilde ska också pröva sin rätt till bilstöd genom försäkringskassan. Om den 
enskilde redan har en bil genom detta stöd ska socialtjänsten inte ställa krav på 
att bilen ska säljas.
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6.8.2 Fastighet, bostadsrätt, fritidshus 
Huvudregeln är att enskilda som äger fastighet, bostadsrätt eller fritidshus, i 
Sverige eller utomlands, endast ska beviljas ekonomiskt bistånd i akuta situationer 
eller under den tid som det tar att sälja fastigheten, dock högst tre månader. Om 
det finns särskilda skäl kan rådrum för försäljning förlängas. Biståndet ska som 
regel beviljas med villkor om återbetalning. Även del i fritidshus ska räknas som 
realiserbar tillgång såvida det inte finns ett skrivet förbehåll som förhindrar 
försäljning. 

6.8.3 Bankmedel, aktier, obligationer 
Huvudregeln är att tillgångar i form av kontanta medel, bankmedel eller andra 
värdepapper ska medräknas som egna tillgångar som den enskilde kan förfoga 
över. Undantag får göras för bankmedel som inte går att ta ut på grund av villkor i 
exempelvis gåvobrev eller testamente. Den enskilde har även rätt till ett 
kortsiktigt sparande, som avser att täcka kvartalsräkningar och större inköp av 
exempelvis vinterkläder. Hushållets normbelopp kan utgöra ett riktmärke för 
godkänd storlek på sparande. Individuella bedömningar kan göras med hänsyn till 
vad den enskilde vill spara till.

6.8.4 Pensionssparande 
Pensionssparande räknas i princip som en tillgång. Möjligheten att ta ut 
pensionssparande ska alltid prövas. Om den enskilde inte kan få tillgång till sitt 
pensionssparande ska den enskilde beviljas bistånd.

6.8.5 Barns inkomster och tillgångar 
Om barn har inkomster i form av exempelvis barnpension ska de tas med som 
inkomst i beräkning. Barns tillgångar i form av kapital, fastighet eller dylikt ska inte 
räknas om de står under överförmyndarens kontroll om inte överförmyndaren ger 
sitt samtycke till uttag. Om uttag godkänns ska det i så fall göras för barnets 
försörjning enligt norm. Hyresdel ska inte räknas.

Om barn har betydande tillgångar ska en bedömning ske i varje enskilt fall 
huruvida detta ska påverka rätten till försörjningsstöd. Som regel bör barn kunna 
få ha ett mindre sparbelopp utan att detta påverkar bedömningen av familjens 
rätt till bistånd. Storleken på detta belopp bör bedömas från fall till fall, ett 
riktmärke är att de bör få ha sparade medel upp till 15 % av basbeloppet. Detta 
gäller till och med att barnet fyllt 21 år eller avslutat gymnasiestudier.

6.8.6 Faktiska tillgångar (inte fiktiva) RUBRIKEN?
Vid bedömningen av den enskilde kan tillgodose sitt behov genom egna tillgångar 
i stället för genom försörjningsstöd bör endast sådana tillgångar beaktas som den 
enskilde faktiskt kan förfoga över eller få tillgång till.

Som exempel på fiktiva tillgångar som inte bör påverka rätten till försörjningsstöd 
kan nämnas

 pensionsförsäkringar som inte kan återköpas

 bankmedel som inte går att disponera på grund av villkor i gåvobrev
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 fast egendom som inte kan överlåtas på grund av en bestämmelse i gåvobrev 
eller testamente.

6.8.7 Andra realiserbara tillgångar
Om hjälpbehovet bedöms bli långvarigt eller om andra särskilda omständigheter 
föreligger, bör krav kunna ställas på att även andra tillgångar ska avyttras för att 
den enskilde på så sätt helt eller delvis ska kunna tillgodose sitt behov (exempelvis 
konst, smycken och häst). Sådana kapitalvaror som vanligtvis finns i ett hem, till 
exempel TV, ipad, stereo och dator bör dock i normalfallet inte påverka rätten till 
försörjningsstöd, under förutsättning att varornas värde är rimligt. Vid en 
försäljning bör den enskilde kunna använda intäkten till att betala eventuella lån 
som är kopplade till det som avyttrats utan att detta medför en sänkning av 
försörjningsstödet. Krav på försäljning bör endast ställas i de fall då den aktuella 
tillgången representerar ett betydande värde samt då intäktsöverskottet av 
försäljningen kan anses motivera åtgärden. Visserligen kan en vägran att sälja en 
tillgång vara skäl att neka försörjningsstöd men kommunens yttersta ansvar enligt 
2 kapitlet 1 § SoL kvarstår dock alltid. Det innebär att akuta hjälpbehov i 
normalfallet inte kan vägras med hänvisning till att behovet kan tillgodoses genom 
att den enskildes tillgångar säljs. Är den enskilde i en akut nödsituation är han 
eller hon per definition i behov av omedelbart bistånd, eftersom behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt.

6.9 Utgifter 
De enda utgifter som ska räknas in i månadsbehovet är de som omfattas av 
försörjningsstödet och livsföringen i övrigt. Utgift för underhållsstöd till barn, 
avbetalning på studielån eller andra lån och avbetalningar ska inte inräknas. Om 
den av parterna i ett sammanboende som har inkomst är underhållsskyldig för 
barn sedan tidigare ska fastställt underhållstöd räknas bort från gemensam 
disponibel inkomst innan ekonomisk behovsprövning sker. Eftersom denna person 
har inkomst kan han eller hon inte få underhållsstödet nedsatt eller uppskjutet. 
Den som saknar inkomst ska däremot ansöka om nedsättning eller uppskov av 
underhållsstöd. Den som återbetalar studielån kan genom uppvisande av intyg 
som styrker att personen saknar annan inkomst än ekonomiskt bistånd få uppskov 
med återbetalning hos CSN. 

6.10 Hushållstyper 
Nedan anges vanligt förekommande hushållstyper vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd samt hur olika hushållstyper påverkar rätten till bistånd. 

6.10.1 Sammanboende med hushållsgemenskap 
För vuxna som lever under äktenskapsliknande förhållanden gäller 
hushållsgemenskap som innebär ett ömsesidigt ansvar för alla kostnader i 
hushållet. En gemensam ansökan och bådas sammanräknade inkomster ska ligga 
till grund för beräkning av biståndsbehov. Det innebär till exempel att om endast 
en i hushållet har inkomst ska den inkomsten så långt den räcker även täcka 
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kostnader för den sammanboende. Först därefter kan eventuellt kompletterande 
bistånd beviljas.

6.10.2 Gifta men ej sammanboende 
Gifta makar är enligt lagstiftning försörjningsskyldiga gentemot varandra. 
Försörjningsplikten kvarstår även om makarna har skilda hushåll. Prövningen av 
försörjningsstöd ska utgå från denna princip om ömsesidig försörjningsplikt.

6.10.3 Vid separation
Även under betänketid vid skilsmässa är makar försörjningsskyldiga gentemot 
varandra och gemensamma barn oavsett hur de väljer att bo. 
Försörjningsskyldigheten gäller till dess och fram till att äktenskap upplösts genom 
dom i Tingsrätten. Endast om det är uppenbart olämpligt att makarna har 
gemensam ekonomi, exempelvis vid förekomst av våld inom relationen, eller då 
någon av makarna är oförmögen att ta sitt ansvar för resten av familjen, ska 
principen om gemensam försörjningsplikt frångås. Undantag kan även göras vid 
akuta nödsituationer. Försörjningsplikt kan inte hävdas gentemot den som får 
försörjningsstöd.

6.10.4 Gymnasiestuderande ungdom 
Föräldrars försörjningsskyldighet gäller till dess att gymnasiestudierna avslutas 
eller den unge fyller 21 år, oavsett om den unge har egen bostad eller inte. 
Normalt ska inte socialtjänsten ta hänsyn till den extra kostnad det innebär att 
gymnasiestuderande ungdom har eget boende vid prövning av rätt till ekonomiskt 
bistånd. Undantag ska göras om det finns synnerliga skäl till att den unge inte kan 
bo kvar hemma. I möjligaste mån ska den unge ingå i föräldrarnas hushåll, men 
ibland kan det finnas skäl att se honom eller henne som ett eget hushåll. Även i 
det senare fallet ska om möjligt föräldrarnas ekonomi och förmåga att bidra till 
den unges kostnader utredas. Sociala förmåner som underhållsstöd och 
barnbidrag eller studiebidrag ska alltid komma den unge till godo. Möjligheten att 
utse en god man kan beaktas om den unges intressen särskilt behöver bevakas. 
Om den unge fyllt 16 år kan han eller hon själv ansöka om god man.

6.10.5 Inneboende 
Personer som är inneboende räknas inte leva i hushållsgemenskap med sin 
hyresvärd. Inneboende och hyresvärd ska ha bistånd enligt vanlig norm för 
ensamstående. Om avtalet mellan hyresvärden och den inneboende innebär att 
vissa hushållsutgifter, som t ex telefon och förbrukningsvaror, ingår i hyran kan 
normen anpassas efter det. 

6.10.6 Person under 21 år som har bildat familj 
Föräldrars försörjningsansvar för ungdomar under 21 år kvarstår även om den 
unge själv blivit förälder. Föräldrarna har däremot inget försörjningsansvar för sitt 
barnbarn. Vid giftermål övertar make/maka försörjningsplikten för 
gymnasiestuderande upp till 21 år. Om maken/makan inte kan fullgöra sin 
försörjningsplikt, primär försörjningsplikt, har den unges föräldrar 
försörjningsplikt, sekundär försörjningsplikt. 
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6.10.7 Hushåll där barn bor växelvis hos föräldrarna 
Om barnet eller barnen bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna ska som 
regel halva banbidraget räknas som inkomst och halva normen som utgift. Även 
övriga utgifter för barnet förutsätts delas mellan föräldrarna, exempelvis beviljas 
övrigt ekonomiskt bistånd med halva barnomsorgsavgiften, medicinkostnaden 
etc. 

6.10.8 Hushåll med fler än sju personer 
Kostnaden för gemensamma hushållskostnader regleras i riksnormen för hushåll 
upp till sju personer. För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer 
lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar 
skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. Summan för ytterligare 
hushållsmedlemmar över sju läggs in som godtagbar utgift i beräkningen. 

6.11 Beslut
 Varje ansökan ska följas av ett beslut i frågan som ansökan avser. Beslutet ska 

fattas av någon som har delegation enligt antagen delegationsordning. Vid 
högre delegation ska det tydligt framgå vad som är förslag till beslut och vad 
som är beslutat. Av beslutet ska framgå vad den enskilde har ansökt om och 
vad som beviljats. Om ansökan avslås, helt eller delvis, ska det tydligt framgå 
så att den enskilde kan överklaga beslutet. Beslutsmotiveringen ska vara 
sådan att orsaken till beslutet tydligt framgår, detta gäller både bifallsbeslut 
och avslagsbeslut. Sammanfattningsvis ska beslut innehålla uppgifter om: 

 Vad ansökan avser 

 Vad som beviljats respektive avslagits och enligt vilket lagrum 

 Skälen till beslutet 

 Datum för beslut och beslutsfattare 

 Besvärshänvisning med information om hur beslutet kan överklagas

6.11.1 Barnperspektiv i varje beslut som rör barn  
När ett beslut berör ett barn ska det framgå att barnperspektivet har beaktats 
samt på vilket sätt.

6.11.2 Underrättelse om beslut 
Den enskilde ska alltid få ta del av sitt beslut. Beslutsmeddelande med 
besvärshänvisning samt eventuell beräkning skickas till den enskilde. I regel 
skickas beslutet alltid till den enskildes folkbokföringsadress. Om den enskilde 
saknar möjlighet att komma åt post på folkbokföringsadressen, alternativt saknar 
fast bostad kan beslut hämtas ut i receptionen mot uppvisande av legitimation.

6.12 Överklagan 
Beslut som gäller bistånd enligt 4 kap. 1 och 3 § § SoL går att överklaga hos allmän 
förvaltningsdomstol, vilket framgår av 16 kap. 3 § SoL. Om ett beslut överklagas 
enligt förvaltningslagen (1986:223), FL, innebär det att domstolen kan pröva både 
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beslutets laglighet och lämplighet. Det betyder att domstolen kan ompröva 
beslutet i dess helhet och ersätta det med ett nytt beslut. Om ett beslut inte kan 
överklagas genom förvaltningsbesvär, kan det prövas genom laglighetsprövning 
enligt kommunallagen (1991:900), KL. Då prövar domstolen enbart lagligheten 
och inte lämpligheten av beslutet. Domstolen kan upphäva eller fastställa 
beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Exempel på beslut som inte 
kan överklagas enligt förvaltningslagen utan endast genom laglighetsprövning är 
beslut enligt 4 kap. 2 § SoL.

Om den enskilde vill överklaga sitt beslut lämnas överklagan till nämnden som tar 
ställning till om beslutet ska omprövas eller lämnas vidare till förvaltningsrätten 
för avgörande. Den enskilde meddelas om nämndens ställningstagande genom ett 
beslutsmeddelande. 

En överklagan ska alltid vara skriftlig. I skrivelsen ska den som överklagar ange 
vilket beslut som ska överklagas och hur denne vill att beslutet ska ändras. 
Överklagan ska undertecknas och originalet ska lämnas till myndigheten inom tre 
veckor från det att den enskilde fått ta del av sitt beslut. Om den enskilde behöver 
hjälp med att utforma överklagandet är myndigheten skyldig att bistå med detta. 
Vid behov bokas tolk. Om det inte framkommit nya uppgifter som medför att det 
överklagade beslutet omprövas eller ändras i sin helhet, ska socialnämnden 
överlämna överklagandet till förvaltningsrätten. Överlämnandet till 
förvaltningsrätten ska ske skyndsamt. Justitieombudsmannen, JO har uttalat att 
den tid som behövs för att granska och överlämna ett ärende till 
förvaltningsrätten i regel inte överstiger en vecka. 

Till förvaltningsrätten ska följande handlingar sändas: 

 Ansökan 

 Överklagandet i original 

 Överklagat beslut 

 Eventuellt yttrande 

 Eventuella journalanteckningar som hör samman med beslutet

 Eventuell normberäkning 

 Övriga relevanta handlingar för beslutet 

Om överklagan kommer in för sent ska den myndighet som fattar det överklagade 
beslutet avvisa överklagan enligt 24 § förvaltningslagen och fullföljdshänvisning 
ska skickas till den klagande. Beslut om att lämna vidare ärendet till rättslig 
prövning skickas till den enskilde. 

6.12.1 Omprövning av beslut
En myndighet som har meddelat ett beslut som visar sig vara uppenbart oriktigt, 
kan ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och utan nackdel för den 
enskilde. Det framgår av 27 § FL. Det är den beslutande myndigheten som ändrar 
beslutet och det är möjligt att göra även om beslutet inte överklagas.
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6.13 Utbetalningsperiod och utbetalningssätt 
Om ansökan om ekonomiskt bistånd avser en annan period än en kalendermånad, 
bör biståndet i regel beräknas från och med tidsbeställningsdagen. Om den 
enskilde har angivit ett senare datum i ansökan, bör detta gälla. Ekonomiskt 
bistånd betalas direkt till den enskildes konto. Utbetalningen sker vis SUS och 
under förutsättning att den enskilde har SUS-anslutit sitt konto bör den ha 
pengarna inom 1-2 dagar.  Övriga utbetalningssätt i form av exempelvis förladdat 
kort bör endast användas i undantagsfall. I regel används det främst för nyanlända 
personer som ännu inte kunnat öppna ett eget bankkonto. Om en utbetalning 
sker vis kontoinsättning till en annan person än den som biståndet avser ska 
underlag i form av kontoinformation för den andra personen lämnas till 
socialkontorets innan utbetalning kan ske.  

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

7 Återkrav och återsökning 
Principen för ekonomiskt bistånd är att den enskilde vanligtvis får bistånd utan att 
han eller hon är skyldig att återbetala det. De undantag som finns från denna 
princip regleras av bestämmelser dels i SoL, dels i socialförsäkringsbalken, SFB.

7.1 Återsökning hos Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten 

Kommunen ska återsöka bistånd som den enskilde beviljas under den tid 
Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten prövar en förmån som kan komma 
att utbetalas retroaktivt. Villkoret är att den enskilde för motsvarande period i 
väsentlig mån fått sin försörjning genom ekonomiskt bistånd från kommunen. Det 
innebär att det inte får röra sig om mycket kortvarigt bistånd som till exempel 
några dagars matpengar. Om Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten 
felaktigt betalar ut retroaktiv ersättning till den enskilde istället för till kommunen, 
kan kommunen kräva berörd myndighet på beloppet. Återsökning av bistånd från 
försäkringskassan eller pensionsmyndigheten sker genom ifylld blankett för 
återsökning, vilket återfinns på respektive myndighetshemsida. 

7.2 Återkrav enligt SoL 
Det finns två sätt för kommunen att få tillbaka utbetalt bistånd: 

 Överenskommelse med den enskilde om att han eller hon ska betala tillbaka 
(9 kap. 2 § SoL). 

 Krav till den enskilde om återbetalning av bistånd som han eller hon fått för 
mycket eller på oriktiga grunder (9 kap. 1 § SoL). 
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Återkrav av ekonomiskt bistånd kan göras mot en väntad faktisk inkomst. För att 
återkräva en väntad inkomst måste den väntade inkomsten antas ge ett överskott 
efter avdrag för den enskildes aktuella levnadsomkostnader. I annat fall ska ett 
återkrav inte läggas upp. Akut utbetalning av matpengar som gjort av sociala eller 
medicinska skäl ska inte återkrävas. Om den akuta hjälpen ges på grund av att 
någon tillfälligtvis är förhindrad att disponera sina inkomster eller tillgångar kan 
den dock återkrävas. Återkrav av ekonomiskt bistånd kan också göras om den 
enskilde fått ekonomiskt bistånd på felaktiga grunder eller om den enskilde har 
fått för mycket bistånd utbetalt och skäligen borde ha insett detta. Den enskilde 
blir bara återbetalningsskyldig om han eller hon har insett eller skäligen borde ha 
insett att utbetalningen var felaktig. Den enskilde kan till exempel ha fått samma 
belopp utbetalt två gånger för samma period trots att det endast finns beslut om 
en utbetalning. En utbetalning kan också ha skiljt sig från det belopp som den 
enskilde tidigare fått meddelande om i beslut.

7.2.1 Återkrav enligt 9 kap. 2 § första stycket SoL
Återkrav av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL kan ske på tre grunder: 

 Bistånd som förskott på förmån eller ersättning. 

 Bistånd till enskild som är indragen i arbetskonflikt. 

 Bistånd till enskild som på grund av förhållanden som han eller hon inte 
kunnat råda över, hindrats från att förfoga över sina inkomster eller tillgångar. 

Som förmån eller ersättning räknas förmåner från Försäkringskassan/ 
Pensionsmyndigheten till exempel sjukersättning, aktivitetsersättning, 
bostadstillägg för pensionärer och underhållstöd. Andra ersättningar eller 
förmåner kan till exempel vara lön (gäller även statlig lönegaranti vid konkurs), 
arbetslöshetsersättning och studiestöd. Återkrav av förmån eller ersättning som 
inte omfattas av Socialförsäkringsbalken bygger helt och hållet på 
överenskommelse mellan kommunen och den enskilde. Om den instans som 
betalar ut förmånen eller ersättningen kräver det behöver socialtjänsten uppvisa 
en fullmakt som styrker den överenskommelse om återkrav som träffats mellan 
socialtjänsten och den enskilde. Möjligheten att återkräva måste därför 
undersökas och bedömas från fall till fall. Mycket kortvarigt bistånd, till exempel 
några dagars matpengar, ska inte återkrävas. Det ska preciseras i 
överenskommelsen mot vilken utbetalning som återkravet gäller. Situationer som 
avses under punkten 3 kan till exempel vara om det uppstår felaktigheter i de 
tekniska system som används vid löneutbetalning eller banktransaktioner. 

7.2.2 Återkrav enligt 9 kap. 2 § andra stycket SoL 
4 kap 2 § SoL kan användas när kommunen väljer att bevilja ekonomiskt bistånd 
trots att rätt till ekonomiskt bistånd inte föreligger enligt 4 kap. 1 § SoL. Bistånd 
enligt 4 kap, 2 § SoL kan villkoras mot återbetalning om sådant villkor angavs vid 
bifallet. Exempel på situationer då återkrav kan vara aktuellt:

 Akut bistånd till personer med realiserbara tillgångar. 

 Bistånd till den enskilde som har egen försörjning/inkomst över norm. 
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 Bistånd utöver 4 kap 1 och 3 §§ som beviljas för att den enskilde ska nå egen 
försörjning

Det kan till exempel röra sig om bistånd till hyresskuld där behovet kunnat 
tillgodoses genom egen inkomst och där återbetalningsförmåga finns. Bistånd kan 
då beviljas enligt 4 kap 2 § SoL för att undvika allvarliga sociala konsekvenser.

7.2.3 Felaktig utbetalning – återkrav enligt 9 kap. 1 § SoL 
Återkrav av bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL ska göras om någon fått felaktigt bistånd 
genom: 

 Oriktiga uppgifter. 

 Underlåtenhet att lämna uppgift. 

 På annat sätt förorsakat att bistånd beviljats obehörigen eller med för högt 
belopp. 

Kommunen får i dessa fall kräva tillbaka det belopp som utbetalts för mycket. I 
det fall det är kommunen som har förorsakat den felaktiga utbetalningen får 
kommunen kräva tillbaka det felaktiga beloppet om den enskilde borde ha 
förstått att utbetalningen var fel, till exempel vid rena felräkningar eller när 
dubbel utbetalning skett av misstag. 

7.3 Väcka talan om ersättning 
Om den enskilde inte frivilligt betalar tillbaka det ekonomiska bistånd som avses i 
9 kap. 1 och 2 §§ SoL, kan socialnämnden väcka talan om ersättning hos 
förvaltningsrätten med stöd av 9 kap. 3 § SoL. Talan måste i så fall väckas inom tre 
år från det att biståndet betalades ut. Förvaltningsrätten får inte bifalla 
socialnämndens krav om den ersättningsskyldige, genom att återbetala hela eller 
delar av kostnaden, om den enskilde riskerar att inte klara sin försörjning eller sin 
livsföring i övrigt, eller om annars synnerliga skäl talar emot ersättningsanspråket. 
Innan talan väcks måste socialnämnden på nytt utreda den enskildes möjlighet att 
återbetala det ekonomiska biståndet. En sådan utredning gör nämnden på samma 
sätt som andra utredningar om ekonomiska förhållanden. Det som ska utredas är 
om den enskilde kan klara sin försörjning och livsföring i övrigt om nämnden 
vidhåller sitt ersättningsanspråk. Det är socialnämnden som ska visa att den 
enskilde kan återbetala det ekonomiska biståndet. Om det inte går, kan nämnden 
överväga eftergift enligt 9 kap. 4 § SoL, se nästa kapitel 7.3.1. Det är den enskildes 
situation vid tiden för återbetalning som är avgörande i dessa fall. Nämnden ska 
även ta hänsyn till om den enskilde har fått ett skriftligt beslut om 
återbetalningsskyldighet och om han eller hon har delgivits beslutet. Ett beslut om 
eftergift går inte att överklaga. Om den enskilde inte lämnar uppgifter om sin 
ekonomiska situation och socialnämnden inte kan få uppgifter på annat sätt, kan 
socialnämnden ändå väcka talan hos förvaltningsrätten. Då avgör domstolen om 
den enskilde ska återbetala biståndet eller inte. Om förvaltningsrätten beslutar att 
den enskilde är ersättningsskyldig utgör domen underlag för ansökan om 
utmätning hos Kronofogdemyndigheten. 
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7.3.1 Kraveftergift 
Om det är uppenbart att förhållandena ändrats så att den enskilde inte kan 
återbetala skulden inom rimlig tid kan kommunen enligt 9 kap. 4 § SoL helt 
eller delvis efterge återkravet. Beslut om eftergift fattas av enhetschef.

7.4 Bidragsbrott
Kommunen är enligt bidragsbrottslagen skyldig att göra en polisanmälan om det 
finns anledning att tro att ett bidragsbrott har begåtts i samband med ansökan 
om ekonomiskt bistånd. Innan en anmälan lämnas ska en utredning göras för att 
klargöra vad som hänt och hur detta påverkat rätten till bistånd. Om det skett en 
felaktig utbetalning eller om det funnits risk för felaktig utbetalning på grund av, 
vad som tycks vara en brottslig handling från den enskildes sida, bör en 
polisanmälan göras. Utredningen som göras i samband med misstanke om 
bidragsbrott ska klargöra om den enskilde har fått tillfredställande information 
om vilka regler som gäller vid ansökan om bistånd och om den enskilde varit 
medveten om konsekvensen av sitt handlande. Det är viktigt att genomföra denna 
utredning så att brottsanmälan är välgrundad. Utredningen bör göras så fort som 
möjligt sedan misstanken om eventuellt bidragsbrott uppstått. När utredningen är 
klar ska den kommuniceras till den enskilde och han eller hon ska få möjlighet att 
lämna sin version av det inträffade. När den enskilde har fått möjlighet att yttra 
sig över utredningens innehåll fattar enhetschef beslut huruvida polisanmälan ska 
göras eller inte.
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Sjukfrånvaro Social- och arbetsmarknadsförvaltingen,
Sammanställning för januari – april 2019

Sjukfrånvaron totalt per månad 2018

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug
10,51 % 11,33 % 9,45 % 8,96 %

Sjukfrånvaron totalt per månad 2019

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug
9,44 % 10,26 % 8,48 % 7,91 %

Sjukfrånvaron åldersindelat

jan – april 2018 jan - april 2019
<=29 år  8, 23 % 7,61 %
30-49 år 10, 53 % 9, 79 %
>=50 år 10, 15 % 8, 83 %
Totalt 10, 04 % 9,06 %



REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO 2019 HBG +FÖRVALTNINGAR
JÄMFÖR 2018 INOM PARANTES

HBG:S K:N SAF BIF DOS KSF

JANUARI 7,34 (7,66) 9,44 (10,51) 5,66 (5,61) 6,06 (5,07) 2,79 (2,04)

FEBRUARI 8,43 (8,81) 10,26 (11,33) 6,87 (7,22) 8,62 (5,87) 1,13 (4,73)

MARS 7,54 (7,43) 8,48 (9,45) 6,87 (6,19) 7,72 (4,87) 2,25 (3,85)

APRIL 6,28 (6,88) 7,91 (8,96) 4,89 (5,09) 6,16 (5,70) 1,1 (3,70)

MAJ

JUNI

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JAN-APRIL 7,44 (7,67) 9,06 (10,04) 6,14 (6,00) 7,1 (5,36) 1,85 (3,55)

KVARTAL 1 7,79 (7,94) 9,40 (10,40) 6,52 (6,31) 7,43 (5,22) 2,09 (3,49)

KVARTAL 2 

KVARTAL 3

KVARTAL 4
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HALLSBERGS Tjänsteskrivelse Side 1 ‚„ 1

KOMMUN Datum: Dnrz

Integrationspedagog — särskilt riktad insats

Ärendebeskrivning

Integrationspedagog - Särskilt riktad insats 2019/20

Förslag till beslut

Social— och arbetsmarknadsförvaItningen föresläs besluta att den tidsbegränsade
integrationspedagogstjänsten förlängs ytterligare 1 är (20191016—20201015) med placering pä
Arbetsmarknads- och integrationsenheten. Syftet är att stärka och bibehälla brobygget hos barn- och
unga som har behov en aktiv fritid, stödja föreningslivet att ta emot dessa ungdomar, arbeta med
värdegrundsfrägor och stärka kommunal samverkan. Mälet med insatsen är att skapa förutsättningar
för integration hos barn- och unga.

Ärendet
Under de senaste ären har flyktingmottagandet ökat markant i Hallsbergs kommun. Det berikar och
utmanar css pä ett spännande sätt att introducera nya kommuninvänare för att de ska kunna arbeta
och bo i svenska samhället. Det finns ocksä ”nysvenskar" som vistats i Sverige en längre tid och som
behöver mer stöd i sin föräldraroll i relation till den pedagogiska verksamhetens värdegrundsarbete.
Samtidigt har kommunanställda som möterdessa kommuninvänare en aktiv dialog om nya utmaningar
där vi ser ett start samlat behov av bättre samverkan mellan enheter i kommunen och
kunskapsöverföring för att kunna erbjuda stöd, lärande och vägledning för dessa barn— och ungdomar
i den miljö där man vistas dagligdags.

Integrationspedagogens praktiska arbete har inledningsvis riktats mot Stocksättersskolan som
pedagogisk verksamhet, Arbetsmarknads- och integrationsenheten, föreningslivet och Individ- och
familjeomsorgen. Behovet finns att ytterligare stärka och arbeta för att bibehälla brobygget has barn—
och unga som nu lotsats till aktiviteter hos etablerade föreningar. Föreningar behöver stöd och
rädgivning för att ta emot barnen och värdegrund$arbetet behöver stärkas i skolor i samtliga av
kommunens tätorter genom praktiska och teoretiska utbildningsinslag. Fokus behöver riktas mer met
flickor och andre socialt utsatta mälgrupper för att läta dem introduceras och fä delta i etablerade
aktiviteter.

Finansiering av den tidsbegränsade tjänsten ska rymmas inom verksamhetens driftsbudget.

Social- och arbetsmarknadsförvaItningen

Jaana Jansson Anna Gustafsson

Förvaltningschef Omrädeschef

Büagor

<Ange eventuelle bilagor>

Version 1.3
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Socialförvaltningen 2019-06-20

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

 Förvaltningschef
Jaana Jansson

Hemtjänst
Områdeschef

Anette Söderström

SÄBO/HSL
Områdeschef
Clary Starck

IFO
Områdeschef

Maria Johansson-
Engdahl

VFF
Områdeschef

Helena Blomberg

AMI
Områdeschef

Anna Gustafsson

Nämndkansli

Nämndadministration
Utvecklingssamordnare

MAS/MAR
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Socialförvaltningen 2019-06-20

Hemtjänst

Områdeschef
Anette Söderström

Enhetschef
Maj Pettersson

 

Enhetschef
Arijana Hadzic

Enhetschef
Marina Isgren

Enhetschef
Vakant

Hemvård Norr
Hemtjänst och
hemsjukvård
ca 70 brukare

34 dagpersonal
6 nattpersonal

Hemvård Söder
Hemtjänst och
hemsjukvård
ca 75 brukare

34 dagpersonal
5 nattpersonal

Hemvård Öster
Hemtjänst och
hemsjukvård
ca 70 brukare

28 personal inkl natt

Hemvård Väster
Hemtjänst och
hemsjukvård
ca 45 brukare

33 personal inkl natt
Esslatorp

Demensboende
12 lägenheter
11 personal

Bemanningsenhet
Centralplanering

6 personal

Dagcentral/
dagvht

Anhörig 
stöd

9 personal

Enhetschef
Anette 

Broman

Enhetschef
Pia Andersson
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Socialförvaltningen 2019-06-26

Särskilt boende SÄBO

Områdeschef
Clary Starck

Enhetschef
    Malin Carlos

Enhetschef
Anneli Kyngäs

Enhetschef
Sabina Jansson

Tf Enhetschef
Sabina Jansson

3 Arbetsledare
0,5 assistent

Kullängen 4 Enh
Vårdboende och 
 Demensboende
 70 lägenheter

77 personal

0,5 assistent

Werners backe 2 enh
Demensboende
24 lägenheter
29 personal 

1 verksamhet
stödjare

Enhetschef
Peter Åstrand

Hälso- och sjukvård
32 personal 0,5 assistent

0,5 Assistent

Nytorgsgatan 20
Vårdboende

10 lägenheter
9 personal

Regnbågen
Korttidsvård
11 platser

11 personal

Sköllergården 3 enh
Vårdboende och
demensboende
29 lägenheter
32 personal 
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Socialförvaltningen 2019-06-20

Individ och familjeomsorg

Områdeschef
Maria Johansson

Engdahl

Enhetschef
Maria Lidberg

Enhetschef
Sandra Leontiou

Barn- och familjeenheten
1:e socialsekreterare

Familjehems- och familjerätts-
enhet

Familjeteamet öppenvård
EKB/EKU

Socialsekreterare
24 medarbetare

Vuxenenheten
Sakkunnig vuxen

Sakkunnig bistånd
Öppenvården Stegen

Socialsekreterare
Missbrukshandläggare
Biståndshandläggare

17 medarbetare

Handläggare/Assistenter
Alkohol- och tobakshandläggare 

Tillstånd
Dödsbohandläggning

Reception
Verksamhetssystemstöd IT

5 medarbetare
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Socialförvaltningen 2019-06-20

Verksamheten för funktionshinder

Områdeschef
Helena Blomberg

Enhetschef
Elisabeth Tjärnén

Enhetschef
David Åström

Enhetschef
Linda Carlsen

Selvin

Enhetschef
Gabriella

Jörgensen

Gruppbostäder:
Hantverkargatan

Nytorgsgatan
Kortids

 15 brukare
20 medarbetare

Gruppbostäder:
Östansjö
Östansol

Rättarevägen

 16 brukare
 35 medarbetare

Boende stöd
Sysselsättning SoL

66 brukare
12 medarbetare

Personlig assistans

17 brukare
56 medarbetare

Enhetschef
 Sophia Engström

Lindh

LSS barn och unga
Daglig verksamhet:

Träffen
Servicegruppen

PL gruppen
Externa platser

73 brukare
15 medarbetare

Personlig assistans

15 brukare
53 medarbetar

(35 AB,18 PAN)

Administration
Negra Vehabovic

Marianne Forsström
2 åa
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Socialförvaltningen 2019-06-20

Arbetsmarknad och integration

Områdeschef
Anna Gustafsson

Enhetschef
Madeleine Pedersén

Reception
 administration- och 

Ekonomiassistent 1 pers

Arbetsmarknadsenheten
Professioner:
Arbetskonsulenter 3 st
Praktiksamordnare 1 st
Arbetsledare 2 st

Insatser:
§ Arbetsträning-/Prövning 30 pers
§ Feriearbete ca 300 pers
§ Praktik
§ Kompetensförsörjning
§ Utbildningar i arbetsmarknads-
§ kunskap och samhällsorientering
§ Produktion
§ Handledarutbildning
§ Pågående projekt
§ Motivationsarbete
§ Språkpraktik
§ Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar ca 60 pers
§ Rehabilitering
§ Tidsbegränsade anställningar ca 80 pers

Integrationsenheten
Server 508 personer vuxna och barn 

20190617

• Professioner: 
• Flyktingvägledare 2 st

• Insatser:
• Samordning övrig kommunal 
      service, skola, AF och VC m. fl
• Mottagning och bosättning
• Råd, stöd och vägledning
• Samhällsinformation
• Svenska för invandrare
• Rehabilitering
• Integrationsinsatser
• Integrationsråd
• Pågående projekt 5 pers
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Tjänsteskrivelse

201 9-06-04

Hallsbergs Kommun
Social-och arbetsmarknads-

förvaltningen

Handläggare: Patrik Ehrenström Gamer

Riktlinjer och taxa för kommunens arbete enligt

lag(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Riktlinjer för kommunens ansvar enligt nya lagen.

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag ikraft. Genom lagen upphävs tobakslagen(l 993 1581)

och 13gen(2017:425) om elektroniska cigaretter och päfyllningsbehällare.

Den nya lagen innebär bl.a. att den som detaljhandlar med tobaksvaror och liknande produkter

ska ha tillständ fiir detta.

I nu gällande tobakslag gäller att butikerna/ försäljningsställena anmäler försäljning av

tobaksvaror till kommunen utan nägon prövning.

Kommunerna har i nya lagen givits ansvaret att pröva ansökningar om tillständ och att utöva

tillsyn som en följd av att kommunerna under mänga är haft tillsynsansvaret gentemot
detaljhandeln.

Enligt övergängsregler gäller att butiker som före lagens ikraflträdande anmält sin försäljning

till kommunen, enligt nu gäliande lag, f°ar fortsätta att sälja tobaksvaror fiam till ] november
201 9.

Efler 1 november 2019 gäller att en ansökan mäste kommit in till kommunen för fortsatt

försäljning. Försäljningen fär fortsätta enligt den förra lagstiflningen till dess att kommunen
fattat beslut i ärendet.

Med det nya ansvaret har ocksä kommunen fätt möjlighet att ta. ut avgifler für sin

handläggning och sin tillsyn. I förarbetena till lagen (20182088) om tobak och liknande

produkter görs jämiörelsen med reglema och avgifterna som rör serveringstillständ som
kommunerna haft ansvar fiir sedan 1996.



Förslag till beslut

att Social-och arbetsmarknadsnämnden antar riktlinjerna och föremlär Kommunfifllmäktige att

anta föreslagen taxa i riktlinjerna.

Sammanfattning
Den 1 juli träder en ny tobakslag ikrafl som kräver försäljningstillständ für den som
detaljhandlar med tobaksvaror och liknande produkter.

ISommmema fär ta ut avgifl fiir sin handläggm'ng och sin tillsyn enligt den nya lagen.

Overgängsregler säger att den som idag detaljhandlar med dessa produkter senast den 1

november mäste ansöka om ett försäljrfingstillständ hos kommunen.

Patrik Ehrenström Germer,
Kommunens alkohol- och tobakshandläggare



Riktlinjer och taxa för kommunens arbete enligt lag

(20182088) om tobak och liknande produkter.

1.Riktlinjer för kommunens ansvar enligt Lag(2018:208810m tobak och liknande produkter

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Genom lagen upphävs tobakslagen(1993:581)
och lagen(2017:425) om elektroniska cigaretter och päfvllningsbehällare.
Den nya lagen innebär bl.a. att den som säljer tobaksvaror och liknande produkter ska ha
tillständ för detta.

| nu gällande tobakslag gäller att butikerna anmäler försäljningen av tobaksprodukter till

kommunen utan prövning av kommunen.
Enligt övergängsregler gäller att butiker som före lagens ikraftträdande anmält försäljning av
tobaksvaror till kommunen, enligt nu gällande lag, fär fortsätta att sälja tobaksvaror fram till

1 november 2019. Efter 1 november gäller att en ansökan mäste kommit in für fortsatt
försäljning. Försäljningen fär fortsätta enligt den förra lagstiftningen till dess att kommunen
fattat beslut i ärendet.

Lagen am tobak och liknande produkter($F5 20182088) innehäller bestämmelser om tobak,
elektroniska cigaretter och päfyllningsbehällare, örtprodukter för rökning och om
användningen av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte
innehäller tobak.

l detta dokument berörs inte de delar i lagstiftningen som rör rökförbud.
Lagen ska inte tillämpas pä produkter som är klassificerade som narkotika enligt
narkotikastrafflagen(1968:64) aller som hälsofarliga varor enligt lagen(1999:42) om förbud
met vissa hälsofarliga varor.

lfräga om elektroniska cigaretter och päfyllningsbehällare ska lagen inte tillämpas pä
läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelslagen(2015315) aller
lagen (1993584) cm medicintekniska produkter.
Ifräga om elektroniska cigaretter och päfyllningsbehällare gäller även
produktsäkerhetslagen(2004:451).

__

Fürtydliganden ;

Elektronisk cigarett: en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinänga via ett
munstycke, innehällandes en tank eller en patron.

Päfyllningsbehällare: behällare som innehäller vätska med nikotin och som kan användas för
att fylla pä en elektronisk cigarett.

Örtpradukter för rökning: produkter som är baserade pä växter, örter eller frukter som inte
innehällertobak och som kan förbrukas via förbränning.



Detaljhandel: försäljning till konsumenter.

Partihandel: försäljning till detaljhandlare, ej till konsumenter.

Försäljningsstälfe: en viss lokal eller ett avgränsat utrymme för detaljhandel.

1.1. Lagens syfte

Den nya lagen är ett led i den strikte reglering som rör framför allt tobaksrökning enligt
förarbeten till lagen (prop.2017/18:156). Rökningen har stadigt minskat och regeringen vill se
ett fortsatt minskat tobaksbruk där rökningen är starkt reducerad och inte Iängre ska utgöra
ett start folkhälsoproblem. Regeringen har ocksä ställt sig bakom mälet att nä ett rökfritt
Sverige 2025. Regeringens avsikt med Iagförslaget var att den nva lagen ska bidra till att uppnä
de uppsatta tobakspolitiska mälen.
Lagen ska syfta till att begränsa hälsorisker och olägenheter som kan kopplas till bruk av tobak
och andra produkter som regleras i lagen, e-cigaretter, örtprodukter för rökning och
njutningsmedelsom till användandet Iiknar rökning men som inte innehüller tobak. Sam i lagen
benämns som Iiknande produkter.
Regeringen VIII enligt förarbetena avnormalisera rökningen, framförallt för att skydda ham
och unga.

Allmänna krav

Kommunerna har givits ansvaret för att pröva ansökningar om tillständ som en följd av att
kommunerna under mänga är haft tillsynsansvaret gentemot detaljhandeln.
Genom lagen (2018:2088) am tobak och liknande produkter har regeringen givit kommunerna
rätt att ta ut avgif't för sin tillständsprövning och för sin tillsyn (8 kap. 1—259). | förarbeten till

lagen görs jämförelsen med reglerna och avg'n‘terna som rör serveringstillständ som
kommunerna sedan 1996 ansvarat för.

Avgifterna kommunerna fär ta ut ska täcka personalkostnader och OH-kostnader och följa
självkostnadsprincipen i kommunallagen. Kostnaderna ska täcka alla delar i kommunernas
prövning och tillsvn.

[dag har Hallsbergs kommun ansvaret för handläggningen i Sydnärkekommunerna Askersund,
Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Laxä som rör serveringstillständ och tillsyn av detaljhandel av
tobak.

Verksamheten har under alla är frän starten 1995 varit självfinansierad genom kommunernas
avgifter för handläggning och tillsvn i dessa delar.

Tillständ enligt nya tobakslagen

Endast den som har tillständ fär bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror.
Tillständ krävs inte för detaljhandel- eller partihandlare som varken har säte aller fast
driftställe (butik) för näringsverksamhet i Sverige.



Ett tillständ kan gälla viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker om tillständ avser att
bedriva detaljhandel frän ett försäljningsställe (butik), ska tillständet avse viss lokal.

Ett tillständ fär beviljas endast den som visar att han eller hen med hänsyn till sina personliga
och ekonomiska förhällanden och omständigheter i övrigt är Iämplig att utöva verksamheten
samt att verksamheten kammer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i den nya
tobakslagen. En ansökan mäste vara skriftlig.

Tillständ för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället(butiken} är beläget.Om förs'a'ljningsställe saknas meddelas tillständ av den kommun där företaget har sitt säte
eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett fast
driftställe/försäljningsställe.

Tillständ för partihandel meddelas av den kommun där företaget har sitt säte eller, om
företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett fast driftställe (Lex
en företagsadress).

Kommunens prövningar

Vid prövning av en ansökan om tillständ för detaljhandel med tobaksprodukter fär kammunen
inhämta yttrande frän Polismyndigheten. Myndigheten ska yttra sig om sökandens allmänna
Iämplighet för verksamheten och ska i sina yttranden redovisa de omständigheter som ligger
till grund för deras bedömning i det enskilda ärendet. Är sökanden aktuell eller har varit aktuell
i Polismyndighetens register med brott som kan vara av betydelse för kommunens bedömning
ska detta redovisas i yttrandet.

Även yttrande frän Skatteverket och Kronofogdemyndigheten kan begäras in. Dock kan kravet
ocksä ställas pä sökanden att han inkommer med uppgifter frän dessa myndigheter.

En ansökan om tillständ för partihandel fär dock inte bifallas utan att kommunen inhämtat
yttrande frän Polismyndigheten och Tullverket.

Kommunens lämplighetsprövning ska avse dels sökandens vandel— ekonomisk skötsamhet och
eventuell tidigare brottslig belastning, dels sökandens ekonomiska förhällanden i övrigt.
När en sökande belastas med en dem eller misstanke cm brott ska bedömning göras i varje
enskilt fall utifrän brottets art, svärighetsgrad och om det päverkar hans möjlighet att bedriva
detaljhandel med tobak och liknande produkter. Särskilt allvarligt är brott som har anknytning
till butiksrörelsen, ekonomisk brottslighet eher tobaksrelaterad brottslighet.
För att kvalificera sig efter att brott begätts eller att man varit ekonomiskt misskötsam ska
man Visa att man har |th Iaglydigt och ekonomiskt skötsamt under en viss tid. Den sä kallade
karenstiden kan variera med hänsyn ti" brottets art.

Vid en ansökan om tillständ kan kommunen begära in en finansieringsplan och uppgifter om
finansieringen av verksamheten, für am motverka att försäljningsställen finansieras med
illegala medel. Kommunen kan ocksä kontrollera att sökanden inte är ekonomiskt ber0ende
av eller ekonomiskt underkastad nägon som är olämplig att bedriva försäljning av tobak och



Iiknande produkter. Ett sädant beroende kan begränsa en sökandens möjligheter att själv
styra sin verksamhet.

Egenkontroll och uppgü‘tslämnande

Den som bedriver tillständspliktig försäljning av tobaksvaror ska utöva särskild kontroll
(egenkontroil) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten Iämpligt
egenkontrollprogram samt se till att personalen fär den information de behöver för att sköta
försäljningen av tobaksprodukter i enlighet med lagstiftningen. Till ansökan om tillständ ska
ett egenkontrollprogram bifogas. En ansökan kan avsläs om egenkontrollprogrammet saknas
eller om det inte har en Iämplig utformning.
Även andra handlingar som behövs för kommunens tillsyn ska presenteras om kommunen
begär det (Lex. bolagsbevis, ritningar och andra handlingar) som kommunen bedömer krävs
för att kunna utöva sin tillsyn.

Under löpande tillständ ska butiksinnehavaren utan dröjsmäl anmäla uppgifter om ändrade
förhällanden till kommunen som rör butiken eller ägarförhällanden.

Til!ständ vidförändringar av verksamheten

Om den som har ett tillständ överläter rörelsen fär även Iagret av tobaksvaror ingä i

överlätelsen om köparen har erhällit ett tillständ.

Ett tillständ upphör att gälla utan beslut av kommunen om tillständshavaren försättsi konkurs.
Om konkursboet vill driva verksamheten vidare ska en ny ansökan göras hos kommunen. En
sädan ansökan behandlas med förtur.

Ett konkursbo, eller ett dödsbo, fär utan krav pä tillständ sälja tobaksvarorna till annan
näringsidkare som innehar tillständ. lngen försäljning till konsument är tilläten i sädant fall.

När en verksamhet awecklas till följd av att tillständet äterkallats av kommunen gäller samma
förfarande.

Partihandlarens kontrollskyldighet

Partihandlare fär endast sälja tillständspliktiga varor till den som innehar tiliständ. Säljaren/
partihandlaren ska förvissa sig om att köparen(butiken) har ett giltigt tillständ.

Försäljm'ng av elektroniska cigaretter och päfyllningsbehällare

En näringsidkare fär som tidigare inte bedriva detaljhandel av elektroniska cigaretter och
päfyllningsbehällare utan att först ha anmält försäljningen till kommunen. Kommunen ska
handlägga anmälningarna och utöva tillsyn över dessa produkter.



Äldersgränser

Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och päfyllningsbehällare fär inte säljas eller pä annat sätt
Iämnas ut till den som inte fyllt 18 är. Den som lämnar ut varan ska förvissa sig om att kunden
är 18 är.

Om det finns anledning att tro att varan ska Iämnas vidare till nägon som inte är 18 är, fär den
inte lämnas ut (säljas).

2. Tillsyn

Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning som ska säljas till konsument ska
vara försedda med hälsovarningar {texter och illustrationer) som upplyser om hälsorisker med
rökning.(kap.3 lagen 20182088)
Förpackningar till elektroniska cigaretter och päfyllningsbehällare ska vara försedda med
hälsovarningar och ett informationsblad.

Tillverkaren och importören ansvarar att förpackningarna förses med hälsovarningar enligt
föreskrifter. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fär meddela föreskrifter
om hälsovamingar. Om varan saknar hälsovarning (eller informationsblad) enligt
föreskrifterna fär varan inte säljas till konsument. Avseende tobaksvaror fär heller inte varan
säljas till detaljhandlare om hälsovarning enligt föreskrifter saknas.

Kommunen ska utöva tillsyn över detaljhandeln av tobak och liknande produkter. Kommunen
utövar tillsyn över att lagen och anslutande föreskrifter följs när det gäller hälsovarningar,
produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning pä produkterna pä
försäljningsstället.

Kommunen utövar ocksä tillsyn över marknadsföringen pä eller i anslutning till

försäljningsstället. Viss marknadsföring avseende tobaksvaror fär förekomma inomhus som
inte är päträngande och som inte kan ses utifrän. Für elektroniska cigaretter gäller att ingen
marknadsföring är tilläten.

Kommunen utövar ocksä tillsynen över rökfria miljöer. Det ansvaret vilar inte pä
tillständsenheten utan pä andra avdelningar inom kommunen.
Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning för kommunerna avseende kraven pä
hälsovarningar (varningstexter och illustrationer) pä produkterna. Länsstyrelserna ska utöva
tillsyn över kommunernas verksamhet och även biträda kommunerna med information och
räd m.m.

Kommunen fär äterkalla ett tillständ om;
- tillständet inte längre nyttjas.
- tillständshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillständets meddelande.
-det med tillständshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet pä
försäljningsstället eller i anslutning till detta utan att tillständshavaren ingripit.
- tillständshavaren har meddelats en varning utan att bristerna rättats till.



lstället für an äterkallelse kan kommunen meddela en varning, om varning bedöms säsom en
tillräcklig ätgärd. En varning fär ocksä meddelas vid allvarliga aller äterkommande brister.

Vid tillsyn över detaljhandel av elektroniska cigaretter kan kommunen vid brister meddela ett
försäljningsförbud eller varning, om varning bedöms säsom en tillräcklig ätgärd. Ett förbud fär
meddelas för en tid av högst sex mänader.
Vid tillsynen har kommunen rätt till upplysningar som bedöms behövas vid tillsynen samt rätt
till tillträde till alla butikens tillhörande lokaler. Polismyndigheten som ocksä är en
tillsynsmyndighet ska pä begäran av kommunen vera behjälplig vid kommunens tillsyn.
Kommunen och polisen ska i sina roller som tillsynsmyndighet underrätta varandra om
förhällanden som kan vera av betydelse för tillsynen.

Kommunen ska skicka kopia pä de beslut man tar enligt denna lag till Folkhälsomyndigheten,
Polismyndigheten och Länsstyrelsen.

Den som uppsätligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror utan tillständ kan dömas för
olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst tvä är. Om brottet är grovt kan man
dömas till Iägst sex mänader och högst sex ärs fängelse.
Den som uppsätligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror som saknar korrekta
hälsovarningar kan dömas till olovlig tobakshantering till böter eller fängelse i högst sex
mänader. Detsamma gäller den som uppsätligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror eller
elektroniska cigaretter, aller päfyllningsbehällare, till den som inte fyllt 18 är.

Kommunen planerar sin tillsyn i en tillsynsplan som antas för varje är. Dock ska mälet vera att
varje försäljningsställe ska fä minst ett besök per är. Kommunen skriver och expedierar ett
tillsynsprotokoll för varje genomförd tillsyn.

Upptäcker kommunen brister vid tillsynen planeras vtterligare ett tillsvnsbesök in för
äterbesök. Kvarstär bristerna vid äterbesöket kammer ett nvtt äterbesök göras och
kommunen kommer dä att debitera försäljningsstället 2000 kr för det extra äterbesöket.
Är bristerna av allvarligare art aller inte ätgärdade vid äterbesök tvä kan kommunen meddela
en varning eller äterkalla tillständet.

Tillständet kan ocksä äterkallas om det framkommer uppgifter eller brister hos en
tillständshavare som är av sädant slag att de skulle utgöra hinder met att meddela tillständ.
Detsamma gäller am bristerna funnits reden vid meddelandet av tillständet, men uppdagats
senare.

2.1 Kontrollköp

Kommunen fär använda sig av kontrollköp för att päminna handiarna om deras skyldighet att
förvissa sig om äldern pä den som köper tobaksvaror m.m. Kontrollköp betraktas inte som ett
tillsynshesök. Vid kontrollköp fär endast anlitas personer som fyllt 18 är. Efter genomfört
kontrollköp ska kommunen snarast underrätta detaljhandlaren om resultatet. Resultatet av
kontrollköpet fär inte använd as för administrative ätgärder av kommunen, säsom varning aller
äterkallelse.



3. Avgifter

Kommunen fär ta ut en avgift för prövningen av en ansökan enligt lagen (20182088) om tobak
och liknande produkter. Kommunen fär ocksä ta ut avgift för sin tillsyn enligt samma lag.
Avgifternas storlek beslutas av kommunfullmäktige.

De nya kraven pä kommunerna i och med tillständsplikten kammer medföra ökade kostnader
för kommunens tobakshandläggning. Dels vad avser den ökade omfattningen av tillsynen
enligt nya lagen, dels vad avser den omfattande prövningen kommunen ska göra för att utröna
sökandens personliga och ekonomiska förhällanden och omständigheterna i övrigt i ärendet.
Nedan finns samlade avgifterna för handläggning och tillsyn enligt riktlinjema. Avgifterna är
beräknade efter hur mycket arbetstid som avsätts pä varje enskilt ärende.

Kommunale avgifter enligt självkostnadsprincipen behöver inte motsvara kostnaden i varje
enskilt ärende utan kan beräknas efter schablon. Avgifterna kan variera mellan kommunerna
i landet heroende pä att de faktiska kostnaderna är olika och att ocksä ambitionsnivän kan
vara olika mellan kommuner. Ambitionsnivän regleras i kommunernas riktlinjer och i

tillsynsplaner mm.

3.1 Ansökningsavgifter

Ansökan am permanent tillständ

Ansökan för att erhälla ett permanent försäljningstillständ kräver ett omfattande
remissförfarande. Polis, Skatteverket, Kronofogdemvndigheten ska yttra sig i ärendet.
Remisshandlingar ska skickas ut till dessa myndigheter, bevakas och remissyttranden ska
bedömas och arbetas in i utredningen/beslutsunderlaget. Det tänkta försäljningsstället ska
besökas och tid med sökanden ska avsättas. Finansieringen av en köpeskilling ska eventuellt
bedömas. Den totala handläggningstiden frän diarieföring till meddelande av beslut är ca 2
mänader.

Effektiv arbetstid bedöms vara 8-10 tim.

En motsvarande ansökan för partihandelstillständ kräver samma förfarande och samma
arbetsinsats och ska därför belastas med samma avgift. Avgift 7 000 kr.

Anmälan om väsent/igt ändrade äga:förhälianden

Anmälan om ändrade uppgifter enligt 5 kap.7 @ ska göras utan dröjsmäl till kommunen. Det
kan t.ex. avse en ändring av försäljningsställets storlek eller ändring av bolagsman eller
styrelse. Avser ändringen bolagsman eller styrelse ska kommunen öppna ett tillsynsärende
och utreda förändringen i bolaget. En sädan anmälan som avser väsentligt ändrade
ägarförhällanden eller om ett bolag med tillständ säljs eller en delägare byts ut eller kammer



till liknar i mänga delar en nyansökan och det är därför motiverat med en extra avgift. De nya
delägarna ska prövas, vandelsprövas och finansieringen ska prövas. Avgift5 000 kr.

Ansökan om tillfälligt tillständ

Ansökan för tillfälliga tillständ för detaljhandel kan avse försäljning nägra dagar under t.ex. en
mässa eher under en festival. En sädan ansökan som avser en kortare period eller under nägra
fä dagar kräver oftast endast en remiss till polisen och arbetstiden beräknas vara ca en dag.
Tillsynsavgift tas inte ut für denna typ av tillständ. Avgift 2 000 kr.

Ansökan om säsongstillständ

Ansökan för säsongstillständ kräver en liknande arbetsinsats som en nyansökan men inte Iika
mycket tillsyn. Heller kräver säsongstillständ inget administrativt arbete under övriga äret.
Det är rimligt att en sädan ansökan debiteras med en avgift motsvarande den ärliga
tillsynsavgiften som gäller för ett permanent tillständ ( 5000 kr) för att inga konkurrensfördelar
ska följa av ett säsongstillständ. Tillsynsavgift tas inte ut für denna typ av tillständ.
Avglft 5 000 kr.

3.2 Tillsynsavgifter

Ärlig til!synsavgift

Kommunens tillsyn bestär av flera delar. En administrativ del, inre tillsvn, och en kontra" pä
försäljningsstället, vttre tillsyn. Delar av den information som i olika sammanhang ges till

ti|lständshavare kan betraktas som förebvggande tillsyn.

Den in re tillsynen bestär i planering av tillsyn, kontakter med andra myndigheter, efterarbete
som rapportskrivning och kommunicering, utarbetande av beslutsunderlag och underhäll av
register. Det är rimligt att tillständshavare bidrar till denna del av kommunens arbete och inte
endast den del som direkt rör försäljningsstället i form av den vttre tillsynen.
Den tillsynsavgifl: som tas ut ska bidra till alla delar i tillsynen. Med beräkningen att kommunen
gör minst ett tillsynsbesök per är per försäljningsställe samt arbetar med förebyggande tillsyn
och inre tillsvn ska avgiften per butik och är vara 5 000 kr.

Extra tillsynsavgift vid äterbesäk.

Om kommunen upptäcker brister i försäljningsstället vid tillsvnen uppmanas tillständshavaren
att ätgärda bristerna. Kommunen gör dä inom 14 dagar ytterligare tillsyn iförsäljningsstället
för att utröna om bristerna ätgärdats, ett äterbesök.
Kvarstär bristerna krävs ytterligare ett äterbesök som debiteras med 2 000kr.
Att det extra äterbesöket debiteras gynnar efterlevnaden av Iagstiftningen samtidigt som
kommunen kan ta ut en avgift für sina extra kostnader som ett tredje besök innebär.



Alternativet torde vera att alla tillständshavare skulle bidra med höjd avgift för dessa extra
äterbesök.

Tillsynsavgiftför institutioner

|nstitutioner(värdinrättningar, anstalter, företagscafeterior} som inte kräver tillsyn i större
omfattning besöks pä uppkommen anledning varför tillsynsavgiften bestäms till 1500
kr/besök.

Tillsynsavgiftför elektroniska cigaretter

Avgift för tillsyn av elektroniska cigaretter och päfyllningsbehällare kan kräva flera äterbesök
varför avgiften hör motsvara extra tillsynsavgift vid äterbesök. För elektroniska cigaretter
gäller anmälningsplikt till kommunen. Inget tillständ krävs för att sälja denna typ av produkter
till allmänheten. Dock har dessa produkter strängare marknadsföringskrav. Avgift 2000 kr.

3.3 Sammanställning Taxor.

Ansöknings- och prövningsavgifter

Ansökan permanent tillständ 7 000 kr

Väsentligt ändrade ägarförhällanden 5 000 kr

Ansökan tillfälligt tillständ 2 000 kr

Ansökan om säsongstillständ 5 000 kr

Tillsynsavgrjfter

Ärlig tillsynsavgift permanent tillständ 5 000 kr

Extra tillsynsavgü‘t vid äterbesök 2 000 kr

Tillsynsavgiftför institutioner

per besök 1 500 kr

Tillsynsavgiftför elektroniska

cigaretter och päfyllningsbehällare 2 000 kr
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