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1. Inledning  

Enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen har den som inte kan tillgodose sina behov eller få dem 

tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av kommunstyrelsen 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 möjligheter att leva ett 

självständigt liv. 

 

Begreppet skälig levnadsnivå är delvis reglerad genom den så kallande riksnormen. 

Begreppet ska dock också ge uttryck för att samhällets hjälp inte bara ska avse vad som 

direkt behövs för den enskildes grundbehov, utan hjälpen ska också ha viss kvalité.  

 

Socialtjänsten ska, under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 

situation frigöra och utveckla sin och andras sociala situation. 

Verksamheten ska bygga på respekt för människans självbestämmande och integritet. 

 

2. Allmänt om ekonomiskt bistånd 

Syftet med försörjningsstöd och bistånd för livsföring i övrigt är primärt att avhjälpa en 

ekonomisk bristsituation. 

Allt bistånd till den enskilde ska lämnas planmässigt och på ett sådant sätt att det inte är 

passiviserande. Det är viktigt för såväl den enskilde som för samhället att hjälpen ges på 

ett sådant sätt att några negativa effekter inte uppkommer. Hjälpen får inte lämnas 

slentrianmässigt.  

 

Frågan om det egna ansvaret har stor betydelse för bedömning av rätten till bistånd (t ex 

vid egen uppsägning eller vid underlåtelse att vara aktiv arbetssökande). 
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2.1. Barnperspektivet allmänt 

Under hänvisning till FN:s barnkonvention ska barnperspektivet särskilt beaktas i 

utredning rörande ekonomiskt bistånd för barnfamiljer. 

En grundtanke i den konvention, som Förenta Nationernas generalförsamling antog 

1989, är att barn har fullt och lika människovärde och att jämställdhet gäller - alla barn 

har lika värde (1 kap. 2 § socialtjänstlagen). 

 

I det praktiska arbetet innebär detta att olika förslag till lösningar måste analyseras och 

vägas mot varandra inför ett beslut om ekonomiskt bistånd. Även om barnets bästa inte 

alltid är avgörande för vilka beslut som fattas, ska det alltid beaktas, utredas och 

redovisas. 

 

3. Handläggning av och beslut om ekonomiskt bistånd  

Enligt 4 kap §§ 1-4 socialtjänstlagen förutsätts att det ekonomiska biståndet utges efter 

beslut av kommunstyrelsen.  

Av särskild delegationsordning framgår hur olika beslut delegeras. 

Beslut av mera principiell karaktär eller i övrigt av större vikt ska underställas 

arbetsutskottet vare sig biståndet ligger inom fastställd delegation eller ej. 

 

I samband med utredning ska ekonomiska beräkningar utföras, där sökandens inkomster 

jämförs med tillämpad norm för försörjningsstöd. Om de egna inkomsterna understiger 

det beräknade beloppet för försörjningsstöd kan behov av försörjningsstöd föreligga. 

Överstiger inkomsterna det beräknade beloppet för försörjningsstöd föreligger som regel 

inte rätt till ekonomiskt bistånd. Särskilda skäl och individuell bedömning kan dock 

innebära att rätt till bistånd ändå kan föreligga. 

Hjälpbehovet ska dokumenteras som styrker behovet av bistånd och där också 

genomförandeplan och eventuella överenskommelser dokumenteras.  
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Om rätt till bistånd inte föreligger ska beslutet delges skriftligt med besvärshänvisning. 

Även i de fall där beslut om bistånd som ges löpande ändras.  

 

3.1. Förmedling av egna medel 

Bistånd enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen kan även beviljas i form av förmedling av egna 

medel. 

Socialsekreterare gör, efter ansökan från den enskilde, en utredning av behovet och fattar 

beslut. Arbetsplan ska upprättas tillsammans med den enskilde, där det tydligt framgår 

vilka medel som kommunstyrelsen ska förmedla och vilka utgifter som 

kommunstyrelsen ska ombesörja utbetalning till. Behovet av fortsatt förmedling ska 

övervägas minst en gång per år. Den fullmakt som ligger till grund för förmedlingen kan 

när som helst sägas upp av den enskilde. Den enskilde har då rätt att få ut de medel som 

finns på förmedlingskontot.  

 

4. Barnperspektiv - handläggning 

I arbete med ekonomiskt bistånd finns det särskild anledning att fokusera på barn i 

familjer vid långvarigt ekonomiskt bistånd. 

 

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.  
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• 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 upprätta genomförandeplaner för hur självförsörjning ska uppnås.  

• Att bevaka barns behov inom särskilt viktiga områden 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.  

 

För rätten till bistånd gäller att sökande står till arbetsmarknadens förfogande för 

heltidssysselsättning. Deltidssysselsättning medger inte rätt till ekonomiskt bistånd med 

mindre än att arbetsförmåga styrks med intyg. I familjer med flera barn kan det dock 

ibland vara rimligt att en av föräldrarna har lägre sysselsättningsgrad än heltid för att 

orka med och ha tid för sina sysslor både i hemmet och på arbetsplatsen. Ur ett 

barnperspektiv torde det vara rimligt att en av föräldrarna i en familj kan medges avsteg 

från kravet på full sysselsättning efter särskild prövning.  

 

För att barn som lever i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska ha möjlighet till 

stimulerande aktiviteter på fritid och skollov, ska bistånd utöver gällande norm kunna 

utgå efter individuell prövning. Exempel på sådana kostnader kan vara 

hobbyverksamhet, idrottsutövning, skolresor, resor och läger under skollov och viss 

hemutrustning. Ekonomiskt bistånd utöver norm till telefoninnehav och barns kläder kan 

utgå efter särskild prövning och om det är till barnets bästa. 

 

Vid beräkning av ekonomiskt bistånd till umgängesbarn, oavsett biståndets varaktighet 

ska riksnorm för försörjningsstöd gälla, både vad gäller personliga kostnader som 

hushållets gemensamma.  

Barns/skolungdomars (upp till 21 år) inkomster skall inte beaktas vid bedömning av 

rätten till bistånd så längre inkomsterna inte överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår. 
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5. Det ekonomiska biståndets omfattning samt 

konstruktion 

5.1. Försörjningsstöd enligt 4 kap 1§ och 3 §§ socialtjänstlagen  

Bistånd i form av försörjningsstöd är en konsekvens av socialtjänstens principer om 

normalisering, självbestämmande och aktivering av den enskildes egna resurser. Del av 

försörjningsstödet lämnas för skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och 

fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och radio- och TV- 

avgift och utgör riksnormen. Riksnormen möjliggör en generalisering av vissa kostnader 

utan att den sökande ska behöva detaljredovisa sina utgifter. Utanför riksnormen ligger 

kostnader som inte kan schabloniseras. 

Handläggare ska uppmuntra och stödja självständighet och eget ansvar för ekonomin. Då 

det finns skäl att befara att försörjningsstödet inte ska komma till avsedd användning 

kan, istället för kontant utbetalning, hjälp med betalning av räkningar från socialkontoret 

att lämnas. 

 

5.2. Bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen   

Genom denna paragraf ges kommunen befogenhet men inte skyldighet att utge bistånd i 

andra fall än de som anges i 4 kap. 1§ socialtjänstlagen. Detta kan gälla bistånd för behov 

som inte omfattas av nämnda paragraf liksom stöd med högre belopp än vad som gäller 

enligt 4 kap. 1§ och 3 §§ socialtjänstlagen. 

 

5.3. Den enskildes ansvar enligt 4 kap. 4 och 5 §§ socialtjänstlagen 

Kommunstyrelsen får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid ska 

delta i av nämnden anvisad praktik och annan kompetenshöjande verksamhet. Om den 

enskilde utan godtagbara skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet som anvisas enligt 4 kap 4 § socialtjänstlagen, får fortsatt försörjningsstöd 

vägras eller nedsättas enligt 4 kap 5§ socialtjänstlagen.  
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5.4. Hushållstyp  

Personer som bor i ett hushåll får i första hand anses ha inkomster och utgifter ihop. 

Detta bygger på förutsättningen att personer som bor tillsammans beräknas leva billigare 

är personer med skilda hushåll. Därför är riksnormen beräknad utifrån att makar och 

sammanboende inte behöver lika stora bidrag som två ensamstående.  

Gifta par har enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken underhållsskyldighet gentemot 

varandra. Detta gäller även under betänketid vid skilsmässa. Ett par, av samma eller 

olika kön, som bor ihop under äktenskapsliknande förhållanden ska bedömas på samma 

sätt som ett gift par. 

 

När det gäller parrelationer där det förekommer våld har kommunstyrelse ett särskilt 

ansvar och måste därför ta ett större ansvar för den vårdutsatta partnern.     

 

Myndiga ensamstående föräldrar, som ännu inte fått eget hushåll och är bosatta i 

föräldrahemmet, ska räknas som en familj för sig och ekonomiskt bistånd ska utgå som 

till ensamstående. 

För omyndiga föräldrar, ensamstående eller sammanboende, ska, med hänsyn till deras 

föräldrars underhållsskyldighet, hela familjens ekonomiska situation beaktas vid 

prövning av rätten till bistånd. Den omyndiges föräldrar är dock inte underhållsskyldiga 

för sitt barnbarn.  

 

6. Försörjningsstöd 4 kap. 1och 3 §§ socialtjänstlagen  

Försörjningsstödet bygger på principen med månatliga belopp, som gör det möjligt för 

den enskilde biståndstagaren att planera på längre sikt än en månad. Den enskilde ska 

kunna spara till räkningar, som har annan periodicitet än månad. 

I 4 kap. 3 § socialtjänstlagen anges de poster i den dagliga livsföringen som 

försörjningsstödet är avsett att lämnas för. Posterna delas i i två kategorier, en riksnorm 

och en icke schabloniserad del. 
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6.1. Riksnorm, schabloniserat försörjningsstöd enligt 4 kap. 3§ 

punkt 1  

De kostnadsposter som anses vara nödvändiga vardagsutgifter och lämpliga att ingå i en 

schabloniserad del i ett försörjningsstöd kallas riksnorm. 

Riksnormen omfattar följande poster: 

Personliga kostnader 

• Livsmedel 

• Kläder och skor 

• Lek och fritid 

• Hälsa och hygien 

• Barn- och ungdomsförsäkring 

Gemensamma hushållskostnader  

• Förbrukningsvaror  

• Dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift  

 

6.1.1. Livsmedel 

Utgångspunkten är att möjliggöra en näringsmässigt fullvärdig kost. Det förutsätts att all 

mat tillreds i hemmet. För ensamhushåll beräknas en någon högre kostnad med hänsyn 

till att det kan bli dyrare med små förpackningar.  

 

6.1.2. Kläder och skor  

Kostnadsberäkningen täcker det vardagliga behovet av kläder under året. Även kostnad 

för skoreparationer samt tillbehör som väska, klocka och paraply ingår. 
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6.1.3. Lek och fritid  

Beräkningarna avser sådana aktiviteter som är rimligt att alla får möjlighet till, t ex att 

läsa böcker och tidningar, lyssna på musik och att utöva någon idrott eller motsvarande. 

Även inköp av begagnad cykel och skidor ingår. 

 

6.1.4. Hälsa och hygien  

Här upptas kostnader för tvål, tandkräm, blöjor, mensskydd, hårklippning, etc.  

 

6.1.5. Förbrukningsvaror  

Här ingår varor för skötsel och vård av bostaden, klädvård m m. 

 

6.1.6. Dagstidningar, telefon, radio- och TV-avgift  

Här ingår en ettårsprenumeration på en daglig tidning, abonnemangs- och 

samtalsutgifter, TV-avgift samt brevpapper, kort och frimärken.  

 

6.2. Icke schabloniserat försörjningsstöd enligt 4 kap 3 § punkt 2 

Socialtjänstlagen 

En individuell prövning av om dessa kostnader är skäliga måste alltid göras. Vid en 

skälighetsbedömning bör en jämförelse göras mellan den enskildes kostnader och en 

låginkomsttagares. 

 

Poster utanför riksnorm: 

• Boende  

• Hushållsel  
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• Arbetsresor 

• Hemförsäkring  

• Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa  

 

6.2.1. Boende  

6.2.1.1. Förhyrd bostad  

Försörjningsstöd lämnas till bostadshyra inklusive uppvärmning, i den mån antalet rum i 

bostaden och bostadens standard med hänsyn till familjens storlek, sammansättning, 

hälsotillstånd, förekomst av rörelsehinder och liknande omständigheter är att anse som 

hälsotillstånd, förekomst av rörelsehinder och liknande omständigheter är att anse som 

skälig. Med skäligt antal rum avses normalt två boende per rum, kök och vardagsrum 

oräknat. Bostadskostnaden inkluderar även avgift till hyresgästförening. För 

ensamstående ungdom anses normalt en lägenhet om ett rum och kök utgöra skälig 

bostadsstandard. Övriga tillägg som t ex tvättmaskin, torktumlare, frys och fläkt kan 

beviljas efter särskild prövning.  

Hyreskostnaden ska relateras till hyresnivån hos Tranemo Bostäder AB och bör inte 

överstiga vad en låginkomsttagare i kommunen har möjlighet att kosta på sig. Högsta 

godtagbara hyra regleras årligen och justeras med procentsats motsvarande utfallet hos 

Tranemo Bostäder AB.  

Vid behov av försörjningsstöd längre än tre sammanhängande månader ska 

socialtjänsten verka för att en person eller familj, so är beroende av bistånd och bebor en 

bostad som, enligt ovan angivna faktorer inte bedöms som skälig, flyttar till annan 

billigare bostad.  

Efter fyra månader beräknas boendekostnaden till det billigare alternativ, som finns att 

tillgå. 

Faktorerna som kan påverka bedömningen är bl.a. 

• Förankring i närmiljön 

• Familjestorlek  



 

15 

 

• Om behovet är tillfälligt eller långvarigt (vilket i detta fall innebär överstigande 

tre månader)             

 

6.2.1.2. Inneboende 

Vid beräkning av den faktiska boendekostnaden för en inneboende beaktas vad 

bostadsinnehavaren och den inneboende avtalat, om kostnaden är skälig. 

 

6.2.1.3. Ägd bostad/bostadsrätt  

Att bo i eget hus innebär i regel en högre bostadsstandard än att bo i hyresrätt. Det är 

därför många gånger rimligt att den enskilde säljer eller belånar sin fastighet och 

använder pengarna till sin försörjning, i stället för att ekonomiskt bistånd ska utgå under 

en längre tid. 

Det kan dock finnas sociala eller humanitära skäl för att försörjningsstöd ska beviljas 

även vid boende i egen fastighet. Följande faktorer kan påverka bedömningen: 

• Familjestorlek 

• Förankring i närmiljö och eventuell risk för problem eller anpassningssvårigheter 

vid bostadsbyte 

• Kostnad för alternativ bostad i förhållande till boendekostnaden i den egna 

fastigheten 

• Om behovet ej tillfälligt eller långvarigt 

• Hur längre familjen varit bosatt i den egna fastigheten  

För den som nyligen köpt fastigheten och uppenbarligen inte klarar kostnaderna finns 

knappast skäl till försörjningsstöd i den omfattningen att kvarboende blir möjligt. En 

ekonomisk förlust vid försäljning motiverar inte försörjningsstöd till boendekostnad i 

den egna fastigheten. Rätten till bistånd är inte avsedd att skydda mot sådana förluster. 

För den som haft fastighet en längre tid kan ökade kostnader och/eller 

inkomstförändringar ha ändrat den ekonomiska situationen.  
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Även om de fasta löpande utgifterna för fastigheten i stort kan klaras, krävs också en 

buffert för reparations- och underhållskostnader. Vid bedömning om en familj på sikt 

kan klara boende i egen fastighet, måste hänsyn tas även till dessa kostnader. Även om 

den sökande inte på sikt klarar boende i egen fastighet behövs en rimlig tid (max sex 

månader) att sälja bostaden, om det inte finns skäl som talar för fortsatt bistånd för att 

kunna behålla fastigheten.  

 

I det fall försörjningsstöd ska utgå till boende i egen fastighet under en 

avvecklingsperiod, bör detta tydligt framgå av handlingar i ärendet. Inför prövning av 

försörjningsstöd till boende i egen fastighet skall uppgifter redovisas om när fastigheten 

är inköpt och till vilket pris. Bostadslån och topplån skall redovisas var för sig med 

angivande av långivare, årlig ränta och årlig amortering samt tidpunkter för betalning. 

Driftkostnader skall vara redovisade med kostnader för uppvärmning, VA-renhållning, 

skälig försäkring, fastighetsavgift, avgift till samfällighet, vägförening eller liknande och 

eventuella övriga löpande kostnader.  

 

Förutsättning för ytterligare lån eller uppskov med amortering skall vara prövade. 

Amortering skall ej inkluderas i boendekostnaden. Om skattejämkning inte söks eller 

bedömts ha fastställts med för långt belopp skall den enskilde uppmanas att omedelbart 

söka jämkning hos Skatteverket.  

 

Vid prövning av försörjningsstöd till den som bor i bostadsrättslägenhet gäller i princip 

samma bedömning som för boende i egen fastighet.  

 

6.2.1.4. Uppvärmningskostnader  

Personer som bor i bostad utan centralvärme kan beviljas försörjningsstöd till kostnader 

för bränsle. Kostnaderna ska dock vara skäliga, här kan Försäkringskassans normer för 

beräkning av uppvärmningskostnader vid bedömning av rätt till bostadsbidrag vara till 

hjälp vid en skälighetsbedömning. Utgifterna ska styrkas med kvitton på gjorda inköp. 
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6.2.1.5. Hushållsel  

Bistånd beviljas till faktiskt skälig kostnad. Vid bedömning av skälig kostnad utöver den 

fasta kostnaden för hushållet, ska utgångspunkten vara Konsumentverkets beräkningar. 

Då elpriserna varierar är det den beräknade medelförbrukningen av hushållet för olika 

hushållsstorlekar enligt nedan som är vägledande, men får inte ses som ett tak. 

Möjligheten till individuella bedömningar ska finnas.  

 

 

Hushållsstorlek  1 person 2 

personer  

3 

personer 

4 personer För varje 

ytterligare person 

i hushållet 

Förbrukning 

per månad 

150 

kWh 

220 

kWh 

260 

kWh 

300 

kWh 

+ 20 kWH 

 

6.2.2. Arbetsresor och vissa andra resor  

Arbetsresor är accepterad kostnad utanför riksnorm vid beräkning av försörjningsstödets 

storlek. I vissa fall kan även andra resor godkännas, t ex vid:  

• Aktiv arbetssökande  

• Deltagande i arbetsmarknadsåtgärd 

• Godkända studier 

• Regelbunden kontakt med IFO 

• Sjukresor  

• Resor till och från arbetet med egen bil accepteras om allmänna 

kommunikationer saknas, inte kan användas p.g.a. arbetstider eller om bil krävs i 

arbetet (intyg från arbetsgivare erfordras ).   
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Om resan till arbetet företas via förskola, kan bilinnehav accepteras om sådan resa med 

allmänna kommunikationer bedöms medföra stor olägenhet. 

Kostnader för resor i samband med umgänge med barn, med vilka man inte sammanbor 

se 7.10. 

 

Bedöms allmänna kommunikationer inte kunna utnyttjas, accepteras bilinnehav och 

kostnader för resor med egen bil vid behov av bil till arbete, barnomsorg eller av sociala 

skäl. Bilens värde får inte överstiga 100% av gällande prisbasbelopp. 

 

Om bilinnehav accepteras, godkänns också kostnader för: 

• Bensin, olja, däck och trafikförsäkring till en kostnad som motsvarar 

Skatteverkets accepterade kostnad för milersättning  

• Besiktning (under ordinarie inställelseperiod) 

• Nödvändigt underhåll/reparationer, max 10 % av basbeloppet per år 

• Bilskatt  

Vid behov av bistånd till enstaka resor (ej arbets- eller umgängesresor) utgår ersättning 

motsvarande Västra Götalandsregionens ersättning för resor med egen bil i samband 

med sjukresa. 

 

För de personer som är arbetssökande görs en individuell bedömning huruvida 

bilinnehav ska accepteras. Vid denna bedömning bör följande faktorer beaktas: 

• Bostadens läge 

• Tillgång till allmänna kommunikationer  

• Yrkesområde- kompetens  

• Är flyttning till arbetsort möjlig? 
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6.2.3. Hemförsäkring  

Alla hushåll förutsätts inneha hemförsäkring, varför kostnad för hemförsäkring 

accepteras och beviljas särskilt utanför normen för försörjningsstöd. Vid kortvarigt 

bidragsbehov (upp till tre månader) beräknas hemförsäkringen månadsvis. Vid längre 

behov kan hela års- eller halvårspremien beviljas vid ett tillfälle. 

Bistånd beviljas med faktisk kostnad till grundförsäkring som omfattar rättsskydd, 

ansvar, överfall och egendomsskydd. Egendomsskydd beviljas maximalt för ett 

lösöresbelopp på 300 000 kr. Möjlighet till nedsatt premie via fackförening ska beaktas. 

Extra försäkringar såsom allrisk- olycksfall- och hemplusförsäkring etc. ingår inte i det 

som betecknas som grundförsäkring.  

Alla som är folkbokförda på en adress täcks av lägenhetsinnehavarens hemförsäkring. 

Det gäller personer som har någon form av hushållsgemenskap med 

lägenhetsinnehavaren t.ex. unga vuxna som bor kvar hemma hos föräldrarna eller syskon 

eller kamrater som delar lägenhet. Inneboende utgör undantag och ska uppmanas skaffa 

en egen hemförsäkring.  

 

6.2.4. Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa 

Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa ska godkännas och medräknas vid den 

ekonomiska beräkningen. Om avgifterna dras direkt från lönen, ska detta noteras i den 

ekonomiska beräkningen.  

 

7. Bistånd för livsföring i övrigt, 4 kap. 1§ 

Socialtjänstlagen  

Försörjningsstödet är avsett att täcka de mest grundläggande behoven. Därutöver kan ett 

hushåll ha behov till livsföring i övrigt.  
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7.1. Glasögon/kontaktlinser 

Om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, 

beviljas bistånd till glasögon. Behov av specialglas, fotokromatiska glas eller annat ska 

vara motiverat ur medicinsk synpunkt och styrkas med läkarintyg. Bidrag till 

glasögonbågar beviljas med 2 % av gällande prisbasbelopp. Ekonomiskt bistånd till 

kontaktlinser beviljas endast om styrkt medicinskt behov föreligger.  

 

7.2. Tandvård  

Ekonomiskt bistånd ska beviljas till akut tandvård oavsett kostnad. Med akut tandvård 

avses den behandling som tandläkaren vid tidpunkten bedömt vara av akut karaktär och 

som kräver omedelbar behandling.  

Föreligger ytterligare behov av behandling ska detta styrkas skriftligen i ett 

kostnadsförslag från tandläkare. Om behovet är styrkt och om den enskilde inte själv kan 

tillgodose detta kan ekonomiskt bistånd beviljas med max 20% av gällande 

prisbasbelopp. Sökandes egen möjlighet att på sikt själv bekosta sin tandvård, exempelvis 

genom de möjligheter till avbetalning som tillhandahålls av tandläkaren, ska alltid 

beaktas.  

 

7.3. Barnomsorgskostnad  

Kostnad motsvarande kommunal barnomsorgsavgift accepteras om sökanden i övrigt är 

berättigad till bistånd. 

Eftersom barnomsorgstaxan är inkomstrelaterad, är det viktigt att kontrollera att avgiften 

är korrekt.  

 

7.4. Hemtjänstavgift  

Kostnad för hemtjänst accepteras om sökanden i övrigt är berättigad till ekonomiskt 

bistånd.  
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7.5. Möbler, husgeråd, TV mm 

Med utgångspunkt från en person bakgrund (normaliseringsprincip, eget ansvar, 

rimlighet, lämplighet för eget boende etc.), aktuell situation och bedömning av den 

sökandes möjlighet att själv framåt klara behovet av utrustning för eget boende får det 

prövas på vilken nivå utrustningen blir aktuell. I första hand prövas om finansiering kan 

ske på annat sätt t ex via banklån etc. Möjligheterna att själv förbättra sin situation och 

skaffa kompletterande utrustning framöver får tillskrivas stor betydelse. 

Behovsbedömningen är alltid individuell.  

 

• Unga människor som flyttar från föräldrahemmet skall normalt planera sin 

flyttning och sätta undan en del i förväg. De får vanligen en del utrustning 

hemifrån, och får nöja sig med begagnat och skaffa sig utrustning efterhand. 

• För studerande kan det anses normalt att bi i möblerat rum. 

• För de som är under 18 år är det en fråga om föräldrarnas ansvar enligt 

föräldrabalken. Dock kan det finnas sociala skäl till varför de behöver egen 

bostad. 

• För boende i fastighet som saknar kabel-TV och andra möjligheter att se digital- 

TV kan kostnaden för inköp av digitalbox till lägsta kostnad utan abonnemang 

medräknas som godtagbar utgift vid beräkning av ekonomiskt bistånd. 

 

7.5.1. Nödvändig hemutrustning 

I vissa fall, t ex vid separationer kan, om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda och 

behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, bistånd beviljas till nödvändig hemutrustning. 

Den hjälpsökande skall inte ha möjlighet att med hjälp av banklån eller avbetalningsköp 

skaffa sig utrustningen. 

Bidrag till nödvändig hemutrustning kan beviljas med högst 

 

Hushållstyp % prisbasbeloppet/år 
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Ensamstående 25 % 

samboende/makar 30 % 

per barn 5 % 

 

I nödvändig hemutrustning ingår: 

• Säng / sängkläder 

• Köksmöbler 

• Handdukar 

• Städ- och köksutrustning 

• Soffa och soffbord 

• Matta 

• Lampor 

• Dammsugare 

• TV 

Beslut om hemutrustning ska föregås av hembesök. Inköp av hemutrustning ska alltid 

verifieras. 

 

7.5.2. Fullständig hemutrustning 

Nyanskaffning 

 

Hushållsstorlek 

 

Andel av prisbasbeloppet i % 

1 person 50% 
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2 personer 60 % 

3 personer 70 % 

4 personer 85 % 

 

 

7.5.3. Ersättning av förslitna varor 

Bistånd kan beviljas för att ersätta förslitna varor såsom möbler, hemtextilier, utrustning 

för matlagning, städning och klädvård med belopp som max motsvarar posterna för 

hemutrustning i Konsumentverkets hushållskostnader per år.   

 

Hushållsstorlek Andel av prisbasbeloppet i % 

1 person    15%    

2 personer    17% 

3 personer    20% 

4 personer    23% 

5 personer    27% 

6 personer    29% 

7 personer   31% 

    

7.6. Flyttkostnader  

Vid prövning om rätt till bistånd till flyttkostnader föreligger, är det viktigt att ta hänsyn 

till sökandens egna upplevelser av sin situation och till att behoven växlar mellan olika 

individer och grupper i samhället.  
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Vid flyttning av arbetsmarknadsskäl ska möjligheten att få bidrag från 

arbetsförmedlingen undersökas. I de fall sådant bidrag ej kan beviljas kan bistånd till 

flyttkostnader komma ifråga upp till 50 % av gällande prisbasbelopp. 

 

7.7. Alternativ medicinsk behandling och psykoterapi 

Bistånd till olika typer av behandling - i Sverige eller utomlands - som 

sjukvårdshuvudmannen av olika skäl inte tillgodoser, kan för den enskilde bedömas 

utgöra skälig levnadsnivå om behandlingen är motiverad ur medicinsk synpunkt. Under 

hänvisning till kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap 2 § Socialtjänstlagen kan den 

enskilde ges den hjälp som han behöver. Dessa ärenden ska prövas av arbetsutskottet.  

 

7.8. Rekreation och semester 

Rekreation kan i vissa fall bedömas ingå i skälig levnadsnivå. Ett exempel är en familj 

med flera barn som under lång tid på grund av ekonomiska problem inte kunnat få 

någon form av semester.  

Socialnämnden måste göra en noggrann individuell behovsprövning för att ta reda på 

om det för en enskild person ska anses ingå i skälig levnadsnivå att få bistånd för vistelse 

på hälsohem eller för annan rekreation. 

 

Vid bedömning av rätt till bistånd till barnfamiljer ska barnperspektivet beaktas. Dessa 

ärenden ska prövas av arbetsutskottet. 

 

7.9. Umgängeskostnader 

Kostnad för umgänge med barn, med vilka man inte sammanbor, kompenseras med 

belopp motsvarande normen för försörjningsstöd för det antal dagar umgänget omfattar. 

Vid kostnader för umgänge skall reglerna om underhållsskyldighet enligt Föräldrabalken 

och lagen om allmän försäkring iakttas. 
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I Socialstyrelsens vägledning avseende ekonomiskt bistånd (s. 69 och 80) anses bl.a. att 

socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för att en förälder ska 

kunna umgås med sitt barn som bor på annan ort. Med annan ort kan även avses en ort 

utanför Sverige. Avgörande för vad som bör vara skälig kostnad för resor och hur ofta 

bistånd bör ges till kostnader för umgänge bör anpassas till vad en familj i allmänhet har 

råd med. Barnperspektivet innebär att barnets situation och behov ska lyftas fram. 

Behovet kan naturligtvis skifta från barn till barn beroende på bl.a. ålder, men normalt 

har alla barn behov av umgänge med båda sina föräldrar.  

 

7.10. Inköp av disk- och tvättmaskin 

I vissa fall kan det vara skäligt att bevilja bistånd utöver norm till inköp av diskmaskin 

och/eller tvättmaskin. Behovet av diskmaskin och skall vara medicinskt betingat och 

styrkt med läkarintyg. Tvättmaskin och diskmaskin skall vara av stor betydelse för att 

klara normal livsföring. I de fall medicinska skäl föreligger för att bevilja tvätt- eller 

diskmaskin skall möjligheten undersökas först om bostadsanpassningsbidrag kan 

beviljas. Bistånd till disk- och tvättmaskin kan beviljas med max 15 % av prisbasbeloppet 

vardera. 

 

7.11. Installation av telefon 

Kostnader för installation av telefon ingår ej i försörjningsstödet. Bistånd till telefoninstal-

lation kan beviljas när särskilda skäl föreligger. Om installationen avser vuxna med barn, 

skall barnperspektivet iakttas. 

 

Personer som har betalningsanmärkningar får inget eget abonnemang. De måste betala in 

depositionsavgift till Telia eller skaffa en borgensman. Bistånd till deposition kan beviljas, 

när särskilda skäl föreligger, mot återkrav. Dessa ärenden prövas av arbetsutskottet. 

7.12. Kläder 

Kostnaden för kläder ingår i riksnormen. Till personer som har behov av 

grundutrustning eller komplettering avseende kläder, exempelvis inför vistelse på 
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behandlingshem, kan bistånd beviljas med skäligt belopp, dock högst 5 % av 

basbeloppet. 

 

Med hänvisning till barnperspektivet kan bistånd över norm beviljas till barnet med 

högst 5 % av basbeloppet. Klädutrustning vid särskilda tillfällen som konfirmation, 

skolavslutningar o.d. kan komma i fråga. 

 

7.13. Spädbarnsutrustning 

I de fall föräldrarna helt saknar ekonomiska möjligheter att skaffa utrustning för ett 

väntat barn, beviljas bistånd med högst 12 % av basbeloppet vid enkelbörd och vid 

flerbarnsbörd upp till ett belopp motsvarande 6 % av basbeloppet för varje barn över ett. 

I denna summa är kostnad för barnvagn inkluderad. Storleken av biståndet får anpassas 

till om syskon finns i familjen. 

 

7.14. Fickpengar 

För icke pensionsberättigad, som för vård vistas på institution av något slag och är 

berättigad till försörjningsstöd, skall bistånd till fickpengar beviljas med 3 % av 

basbeloppet per månad. 

För att vara berättigad till bistånd skall den sökande ha en inkomst som understiger 

fickpenningsbeloppet plus övriga godkända utgifter. 

 

Poster som ingår i fickpengsbeloppet är: 

• kläder - skor 

• lek och fritid 

• hälsa och hygien telefon och enstaka bussresor 
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Biståndet skall prövas individuellt och vara ett led i det sociala behandlingsarbetet. 

Avvikelsen från normbelopp från fickpengar kan ske när det på respektive institution 

förekommer särskild regel om fickpengsstorlek. 

 

7.15. Specialkost  

Kosttillägg kan beviljas om behovet är styrkt genom läkarintyg.  

Konsumentverket (KO) gör beräkningar av vilka merkostnader som kan uppkomma för 

vissa specialkoster i jämförelse med den kost som normalt rekommenderas från 

Livsmedelsverket. 

 

Specialkoster som medför en merkostnad i förhållande till den kost som normalt 

rekommenderas är: 

• Glutenfri kost 

• Komjölksproteinfri (mjölkallergi) kost 

Annan dietkost kan förekomma exempelvis laktoskost, diabeteskost mm, men dessa har 

av konsumentverket inte bedömts föranleda merkostnader.  

 

7.15.1. Merkostnad per månad 

Glutenfri kost har en merkostnad på 4 055 kr/år för kvinnor, 4 930 kr/år för män och 2 950 

kr/år för barn. Beräkningen för barn är ett genomsnitt för åldrarna 2-9 år. Merkostnad för 

komjölksproteinfri kost kan variera mycket, den kräver en individuell bedömning. 

Därför måste enligt KO en beräkning göras av den faktiska kostnaden som hushållet har 

för mjölkersättning innan någon merkostnad kan räknas ut. 

 

Komjölksproteinfri kost - schabloniserad merkostnad per år: 

• 1 485 kr + faktisk kostnad för mjölkersättning för en kvinna. 
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• 2 040 kr + faktisk kostnad för en man. 

• 850 kr + faktisk kostnad för ett barn. 

 

Schabloniserad förbrukning per år vid komjölksproteinfri kost enligt KO: 

• 73,2 lit. mjölk- och 38,4 l fil/yoghurtersättning för kvinna 

• 90 lit. mjölk- och 45,6 l fil/yoghurtersättning för man 

• 72 lit. mjölk- och 27,6 l fil/yoghurtersättning barn 

 

Förbrukningen multiplicerat med priset på produkten ger den faktiska kostnaden. 

 

7.16. Uteätare 

Person som saknar matlagningsmöjligheter i sin bostad, kan erhålla ett tillägg utöver 

norm med 15 % av basbeloppet. 

 

7.17. Kostnader för rättshjälpsavgift 

Rättshjälpsavgift betraktas som godtagbar utgift vid prövning av ekonomiskt bistånd. 

 

7.18. Begravningskostnader 

Begravningskostnader kan beviljas om dödsboets tillgångar (OBS! ej behållning) inte 

täcker kostnaderna för begravningen. Bouppteckning eller dödsboanmälan skall 

uppvisas vid ansökningstillfället. Dödsbodelägarnas ekonomiska situation kan i vissa fall 

ha betydelse för bedömningen av om ekonomiskt bistånd kan beviljas. Därvid bör 

särskild hänsyn tas till eventuella utfallande försäkringar efter den avlidne. Det skall 

observeras att rättsutslag säger, att om dödsbodelägare betalat begravningskostnaderna 
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innan ansökan om ekonomiskt bistånd görs faller inte rätten till bistånd, om 

förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. 

 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till begravningskostnad med skäligt belopp, dock högst 

50 % av prisbasbeloppet. Såväl förtäring som gravsten bör kunna ingå i biståndet. Beslut 

om begravningskostnad kan beviljas mot återbetalning enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, 

under förutsättning att den avlidne får tillbaka överskjutande skatt eller att någon 

försäkring betalas ut. 

 

7.18.1. Kostnader i samband med närståendes begravning 

Den som är berättigad till ekonomiskt bistånd kan, vid nära anhörigs bortgång, beviljas  

t ex: 

• resa till begravning inom Norden (med lämpligaste färdsätt) 

• blommor i samband med begravning (max 1 % av gällande prisbasbelopp) 

• inköp eller hyra av kläder (för vuxna max 2,5 % av prisbasbeloppet, för barn max 

1 % av prisbasbeloppet) 

 

Med nära anhörig avses förälder, make/sambo, egna eller makes barn och syskon eller 

annan person som stått sökanden nära. 

 

7.19. Återföreningsresa, återvandringsresa 

Ekonomiskt bistånd beviljas inte till kostnader för återförening, rekognosering eller 

återvandringsresor. 
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Undantag kan göras när Röda korset beviljat hjälp till resekostnaden för 

ensamkommande barn som ska förenas med föräldrarna i Sverige. Vid sådan resa kan 

bistånd beviljas till egenavgift mot återkrav.  

 

7.20. Bredband 

Bredbandskostnader kan beviljas med max 0,5 % av basbeloppet per månad och hushåll.  

 

8. Skulder 

Betalning av skulder går inte att omedelbart hänföra till bestämmelserna i 4 kap 1 § första 

stycket socialtjänstlagen om hjälp till försörjning och livsföring i övrigt. 

Den hjälpsökande kan dock vara berättigad till bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 

för att kunna betala skulder som uppkommit även innan han blivit berättigad till hjälp. 

Mycket stor vikt måste läggas vid rehabiliteringsaspekten. Att mer eller mindre okritiskt 

ersätta enskilda personers skulder genom ekonomiskt bistånd bör emellertid inte komma 

ifråga. I första hand måste vederbörande utnyttja de möjligheter som står till buds att få 

skulden avskriven. Bistånd skall inte beviljas till dessa kostnader.  

 

Skatte- och underhållsskulder samt böter är det t ex möjligt att enligt särskilda regler få 

avskrivna eller eftergivna. Man bör också ta hänsyn till att det i och för sig inte är 

speciellt ovanligt med skulder och att skulder som sådana i vanliga fall knappast 

betraktas som någon egentlig psykisk belastning för den enskilde. Att någon rent allmänt 

tycker att det vore bra att slippa dras med skulderna i framtiden är inte skäl att ge den 

enskilde ekonomiskt bistånd för att kunna betala dem. 

Det är först när en ekonomisk sanering framstår som den enda egentliga utvägen för en 

person att i framtiden försörja sig och de sina genom eget arbete, som kommunstyrelsen 

kan ha skyldighet att ge bistånd till hans skulder. Bistånd till böter, skatteskulder eller 

liknande ska däremot aldrig beviljas.  
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Från kommunstyrelsens sida måste man också ge akt på att inte borgenären i själva 

verket blir den som drar mest nytta av att gäldenären får sin skuld reglerad genom 

bistånd. Därför är det nödvändigt att vara uppmärksam på vilken typ av skuld det är 

fråga om, hur den uppkommit och relationen mellan borgenären och gäldenären. Skulder 

som uppkommit i affärsverksamhet bör inte regleras genom det allmännas försorg. Då är 

konkurs eller ackord de utvägar som står den enskilde företagaren till buds om 

verksamheten inte kan drivas vidare. Skulder till släktingar och vänner bör den enskilde 

inte heller få bistånd till. Likaså är det orimligt att ge bistånd där man har anledning att 

misstänka någon form av skentransaktion mellan parterna. Inte heller bör man ge bistånd 

där det är fråga om skuld på en kapitalvara som personen ifråga lämpligen kan 

återlämna. 

 

Genom skuldsaneringslagen (2006:548) åläggs kommunerna att lämna råd och 

anvisningar i budget- och skuldfrågor till personer som är så hårt skuldsatta att de själva 

inte klarar av att reda ut sin situation.  

Avsikten är att den skuldsatte med kommunens medverkan ska försöka förändra 

förutsättningarna för återbetalning eller försöka nå en uppgörelse med fordringsägarna 

så att skulderna helt eller delvis kan återbetalas. Lyckas inte detta ska den enskilde 

hänvisas att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. 

Kommunens skyldighet att bistå den enskilde gäller även under 

skuldsaneringsförfarandet och under löptiden för avbetalningsplanen.  

 

8.1. Hyresskulder 

Det kan finnas anledning att inom individ- och familjeomsorgen behandla hyresskuld, 

som hyresgästen inte själv kan klara av, på ett annat sätt än andra skulder. Skälet är de 

allvarligare konsekvenser en hyresskuld kan få för försörjningen och livsföringen i övrigt 

än vad som vanligen är fallet med andra skulder. Detta genom risken för att en 

hyresskuld kan leda till uppsägning och avhysning. 

Avhysning är den sista fasen i en process som börjar med hyresskuld och fortsätter med 

uppsägning, då kommunstyrelsen informeras, och lagsökning/ansökan om handräckning 

hos kronofogden samt ansökan om avhysning hos Kronofogdemyndigheten.  
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Omständigheterna när hyresskulden uppstod är i princip inte avgörande för rätten till 

bistånd. Denna regel är dock inte ovillkorlig. Om det t ex finns lediga lägenheter i 

kommunen så är det nödvändigtvis inte hyresskulden som skall betalas. Om det är 

möjligt att få en annan bostad och detta i övrigt anses rimligt så bör ansökan om bistånd 

till hyresskulden kunna avslås. Ibland kan det också vara uppenbart att någon sätter i 

system att trots att han har ekonomiska möjligheter att erlägga hyran, upprepade gånger 

ådrar sig hyresskuld - i förlitan på att socialtjänsten ”ställer upp”. Om detta inte kan 

stävjas genom formen eller villkoren för biståndet kan det vara motiverat att avslå 

ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen till hyresskulden, även 

om detta skulle innebära risk för uppsägning och vräkning. 

Så snart en hyresskuld lett till uppsägning underrättas kommunstyrelsen, som skickar 

brev till den enskilde med erbjudande om möjlighet att ansöka om bistånd. I de fall det 

finns barn i hushållet som riskerar uppsägning ska kommunstyrelsen aktivt kontakta 

familjen och inte enbart avvakta att den enskilde tar kontakt.  

 

Kommunstyrelsens ansvar är särskilt stort om avhysningen verkställs. Kommunens 

yttersta ansvar, enligt 2 kap 2 § socialtjänstlagen, för att de som vistas i kommunen får 

det stöd och den hjälp som de behöver gäller även i de fall rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § 

första stycket socialtjänstlagen inte föreligger. Omständigheterna i det enskilda fallet får 

bestämma vad nämnden i den situationen bör göra, men kommunstyrelsen bör alltid ha 

en representant närvarande då avhysningen verkställs. 

 

Hyresskulder skall prövas av arbetsutskottet med undantag av sådan hyresskuld som är 

att hänföra till 4 kap 1 § socialtjänstlagen avseende högst tre månader. 

 

I samband med handläggning av ärenden rörande hyresskuld ska barnperspektivet 

särskilt beaktas. 
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8.2. El-skulder 

Liksom hyresskuld kan det finnas anledning till att behandla el-skulder, som den 

sökande inte kan klara av, på annat sätt än andra skulder med tanke på de allvarliga 

konsekvenser en avstängning av elleveransen kan få. 

 

I de fall där ansökan om ekonomiskt bistånd görs och elströmmen är eller riskerar att bli 

frånkopplad, kan kommunstyrelsen försöka träffa överenskommelse med elleverantören 

om att strömmen skall kunna tillkopplas alternativt ej frånkopplas under max fyra 

veckor. Under denna tid skall utredning av ansökan göras och möjlighet skapas för 

arbetsutskottet att pröva ärendet. Kommunstyrelsen skall svara för uppbörds- och 

återkopplingskostnaderna oavsett om ekonomiskt bistånd till skulden beviljas eller inte 

samt förbrukningskostnaderna under fyraveckorsperioden. 

 

El-skulder skall prövas av arbetsutskottet med undantag av sådan el-skuld som är att 

hänföra till 4 kap 1 § socialtjänstlagen avseende högst tre månader. 

  

8.3. Skuld för social service 

Ekonomiskt bistånd till uppkommen skuld för hemtjänst eller annan social service kan 

beviljas om ekonomiska och/eller sociala skäl finns och förutsättningarna i övrigt är 

uppfyllda. 

 

Skuld för social service överstigande tre månader skall prövas av arbetsutskottet. 

 

8.4. Bilskulder 

Vid försäljning av bil kan godkännas att skuld på bilen återbetalas, innan den sökande 

använder pengarna till sin försörjning. Den sökande måste dock kunna verifiera att 

skulden härrör från bilköpet. 
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8.5. Barnomsorgsskulder 

Ekonomiskt bistånd till uppkommen skuld för barnomsorg kan beviljas om ekonomiska 

och/eller sociala skäl finns och förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Vid prövning om 

rätten till bistånd avseende barnomsorgsskulder ska barnperspektivet särskilt beaktas. 

 

8.6. Skatte- och bostadsbidragsskulder  

Kommunstyrelsen ska inte ge bistånd till skatteskulder, böter eller skadestånd.  

 

Kvarstående skatt och bostadsbidragsskuld kan beviljas under följande förutsättningar: 

• att personen har inkomster jäms med norm sista uppbördsdatum 

• att personen erhållit bistånd under minst 9 månader av det aktuella inkomståret 

• att man kan förmoda att personen varit omedveten om att skulden uppstått 

• att skulden uppkommit genom felaktigt dragen skatt på inkomst 

Alla ovanstående punkter skall vara uppfyllda innan bistånd beviljas. Beviljas bistånd till 

skatteskuld, kan handläggaren besluta om en summa motsvarande 10 % av 

prisbasbeloppet per år.  

 

Om bistånd beviljats under ovanstående förutsättningar ligger ansvaret hos den enskilde 

att förhindra uppkomsten av en liknande situation. Hänsyn skall inte tas till skatteskuld 

som uppkommit genom att den enskilde begärt för hög skattejämkning i förhållande till 

sina ränteutgifter. 
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9. Biståndsberättigade 

9.1. Arbetslösa  

Frågan om ekonomiskt bistånd till arbetslösa måste i första hand lösas genom 

arbetslöshetsförsäkringen. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till arbetslösa som inte är 

berättigade till A-kassa eller som komplettering till sådan inkomst. Innan hjälp beviljas 

den hjälpsökande skall han kunna styrka att han sökt men inte kunnat få arbete genom 

arbetsförmedlingen eller på egen hand.  

 

Personer som p.g.a. medicinska skäl, levnadssätt, etc. inte anses "stå till 

arbetsmarknadens förfogande" har rätt till bistånd om deras behov inte kan tillgodoses 

på annat sätt genom t ex aktivitetsersättning eller sjukersättning.  

En individuell och tydlig bedömning av de sociala skälen skall göras. En arbetsplan skall 

upprättas och beslutet tidsbegränsas.  

 

Den som är arbetslös har inte rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen om hans 

behov tillgodoses genom de åtgärder i övrigt som samhället ställer till förfogande till 

arbetslösa. Kommunstyrelsen förutsätter att var och en gör vad den kan för att få arbete 

och därigenom själv tillgodoser sina ekonomiska behov.  

Det är av vikt att kommunstyrelsen, när den skall ta ställning till bistånd åt den som är 

arbetslös, har god kontakt med arbetsförmedlingen och i samarbete med 

arbetsförmedlingen och den enskilde aktivt försöker finna rätt form för hjälp. 

 

För att anses som aktivt arbetssökande skall den sökande: 

• vara anmäld på arbetsförmedlingen vid första arbetslösa dag och hålla 

regelbunden kontakt med förmedlingen. 

• söka alla lediga arbeten som man har kompetens för, såväl kvalificerade som 

okvalificerade 

• själv vara aktiv i sitt arbetssökande 
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• i god tid söka arbete vid en förväntad arbetslöshet 

Ovan beskrivna punkter måste alltid beaktas med utgångspunkt från individens förmåga 

och sociala situation. 

 

9.2. Arbetslösa och studerande 

Kommunstyrelsen får enligt 4 kap 4 § socialtjänstlagen begära, att den som uppbär 

försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet, om den enskilde inte kunnat beredas någon lämplig 

arbetsmarknadsåtgärd och  

• inte fyllt 25 år, eller 

• har fyllt 25 år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser 

eller 

• följer en utbildning med tillgång till finansiering men, under tid för 

studieuppehåll behöver försörjningsstöd. 

 

Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden 

eller, om det så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig 

hänsyn till den enskildes individuella önskemål. 

Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet som anvisats, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller 

nedsättas enligt 4 kap 5 § Socialtjänstlagen. Detsamma gäller om han eller hon utan 

godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten. 

 

9.3. Ungdomar 

Föräldrarna har en underhållsskyldighet som stadgas i 7 kap. 1 § Föräldrabalken. 

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan vid denna 

tidpunkt eller återupptas skolgången innan barnet fyller 19 år, är föräldrarna 

underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år.  
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Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförbar 

grundutbildning. För ungdomar som har avslutat treårig gymnasieutbildning och är 

under 19 år, och vill fortsätta på gymnasieskolans specialkurser eller folkhögskola har 

föräldrarna underhållsskyldighet. 

 

Ansöker hemmavarande barn som fyllt 16 år men inte 18 år om ekonomiskt bistånd skall 

innan prövning sker alltid föräldrarna, efter samråd med den sökande, kontaktas. 

Om ungdomar som föräldrarna är underhållsskyldiga för önskar flytta hemifrån under 

av sociala skäl, skall skälen prövas särskilt efter utredning kring ungdomens sociala 

situation. För socialtjänstens medverkan i dessa situationer fordras att hjälpen utformas 

så att den stärker ungdomens förmåga att leva ett självständigt liv. Beslut i dessa ärenden 

fattas av arbetsutskottet.  

 

9.4. Föräldrar med minderåriga barn i hemmet 

En av föräldrarna och ensamstående förälder har rätt att stanna hemma och vårda barn i 

hemmet under den tid som föräldrapenning, motsvarande sjukpenningsbeloppet, betalas 

ut. Vilka krav som därefter kan ställas i fråga om förvärvsarbete måste prövas utifrån 

antalet barn samt övriga praktiska, ekonomiska och sociala synpunkter. 

 

En arbetslös person bör inte tvingas att utnyttja ersättningsdagar redan före barnets 

födelse. En arbetslös person som har barn bör kunna spara fyra veckors föräldrapenning 

under förutsättning att personen står till arbetsmarknadens förfogande. 

 

9.5. Personer som vistas på kriminalvårdsanstalt 

Ur rehabiliteringssynpunkt är det i regel av intresse att den som är föremål för 

kriminalvård på anstalt får behålla sin bostad. 

 

De faktorer som kan påverka bedömningen är bl. a  
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• lämpligheten av eget boende 

• strafftidens längd 

• tidigare bostadsförhållanden (hur har vederbörande klarat lägenhet tidigare) 

• kan den sökande själv eller maka/make/sambo betala hela eller delar av hyran 

• hyrs lägenheten möblerad eller omöblerad 

• rimlig bostadsstorlek och kostnad 

 

Vid kortare fängelsevistelser, exempelvis en eller två månader har den sökande ofta tid 

på sig att planera för sin frånvaro och kan i viss utsträckning själv välja tidpunkt för 

vistelsen. I sådant fall bör krav ställas att man förutsett och planerat för att betala hyran 

under anstaltsvistelsen. 

Bistånd till bostadskostnad kan beviljas under fängelsetiden i högst sex månader om inte 

speciella skäl föreligger. För magasinering av möbler kan bistånd beviljas under 

fängelsevistelsen.  

 

9.6. Personer indragna i arbets- och bankkonflikt 

Personer indragna i arbets- och bankkonflikt har rätt till försörjningsstöd efter samma 

grunder som andra hjälpbehövande. Biståndet är emellertid förenat med 

återbetalningsskyldighet, vilket den bidragssökande skall informeras om vid 

ansökningstillfället. 

 

9.7. Vuxenstuderande 

Huvudregeln när det gäller vuxna studerande på grundskole-, gymnasie- och 

högskolenivå är att de skall kunna försörja sig själva genom de stödformer som finns 

inom studiemedelssystemet.  Studiemedel är avsedda att täcka levnadskostnader och 

studiematerial endast under studietiden. Om en studerande aktivt söker arbete i god tid 

innan studieuppehåll men ändå inte får arbete eller får vänta på att lönen skall betalas ut 
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kan rätt till ekonomiskt bistånd föreligga. Ekonomiskt bistånd utgår i så fall från 

terminsslutet.   

Bistånd utgår till terminsstart. Från terminsstart och till utbetalningsdag av studiemedel 

bör bistånd beviljas som förskott på förmån/ersättning då studiemedel utgår retroaktivt 

från terminsstarten. När det gäller innestående lön kan det bli aktuellt med bistånd mot 

återbetalnings eller som förskott på ersättning.  

 

I akuta nödsituationer kan ekonomiskt bistånd beviljas även under pågående termin. 

 

Beslut om ekonomiskt bistånd under studietid, annat än i akut nödsituation, kan beviljas 

upp till 20 veckor om den enskilde inte kan få studiemedel och studierna är behövliga ur 

arbetsmarknads synpunkt.  Detta gäller dock endast studier på grundskole- och 

gymnasienivå.  

 

9.8. Sjukskrivna 

Nedsatt eller bristande arbetsförmåga skall styrkas med läkarintyg. Den enskilde kan 

vara berättigad till ekonomiskt bistånd som komplettering om sjukpenningen 

understiger gällande norm. Även om den enskilde inte har rätt till sjukpenning från 

Försäkringskassan skall bristande arbetsförmåga styrkas med läkarintyg.  

 

9.9. Personer med missbruksproblem  

De allmänna reglerna om möjligheten att ställa krav på biståndssökande kan inte i 

samma utsträckning användas för människor som har allvarliga missbruksproblem. 

Vägrar dessa personer helt eller i stor utsträckning att medverka i socialtjänstens arbete 

för att utarbeta en handlingsplan eller att göra en utredning så kan detta dock utgöra 

grund för att reducera biståndet.   

 

Socialtjänsten kan inte ställa krav på att en person med allvarligt missbruksproblem ska 

följa en viss behandlingsplan för att vara biståndsberättigad. Däremot kan det ställas 



 

40 

 

krav på att personer som visserligen har pågående missbruk, men som inte visar att de av 

medicinska skäl är arbetsoförmögna, deltar i arbetssökarverksamhet som förutsättning 

för rätt till ekonomiskt bistånd.  

Krav på deltagande i praktik eller arbetsträning enligt 4 kap 4 § SoL ska tillämpas på 

personer med missbruksproblem om de sökande anger att arbetslösheten är orsak till 

behovet av ekonomiskt bistånd.  

Kravet på deltagande i en viss praktik eller arbetsträning ska alltid föregås av ett 

övervägande om den enskildes medverkan vid en denna arbetsplats är lämplig.   

 

När det gäller personer med påvisbart pågående missbruk kan försörjningsstödet 

reduceras om det är uppenbart att biståndet inte används till avsett ändamål. 

 

9.10. Utlandsvistelse  

Huvudregeln när det gäller vistelser utomlands är att ekonomiskt bistånd inte utgår: 

• för den som är arbetslös och ska vara aktivt arbetssökande 

• för den som genom utlandsvistelse underlåter att fullfölja uppgjord arbetsplan 

• vid förlorad arbetsinkomst t ex lön, aktivitetsersättning, a-kassa etc.  

 

Den som är ålderspensionär och uppbär försörjningsstöd eller den som av andra skäl inte 

kan stå till arbetsmarknadens förfogande mister inte rätten till försörjningsstöd om 

vistelsen inte överstiger fem veckor per år. 

Ekonomiskt bistånd bör dock inte utgå för att bekosta utlandsresa.  

 

9.11. Eftervård 

Bistånd kan beviljas i direkt anslutning till avslutad vård eller behandling för att 

tillförsäkra den biståndsberättigade tillfredsställande förhållanden t ex till kostnader för 
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viss hemutrustning, kläder, poliklinisk behandling etc., med högst 25 % av 

prisbasbeloppet per år. 

Sökandens egna inkomster skall beaktas. Förebyggande ekonomiska åtgärder skall 

planeras före och under behandlingstiden tillsammans med handläggare på respektive 

behandlingsenhet. 

 

9.12. Personer som är utsatta för hot och våld i nära relationer  

En av målsättningarna i kommunstyrelsens insatser för personer som är utsatta för våld i 

nära relationer är bl. a att tillgodose deras behov av skydd och stöd. En av dessa 

skyddsåtgärder kan vara boende på kvinnojour eller liknande. Boende på kvinnojour 

eller liknande är förenat med kostnader och de personer som är i behov av skyddat 

boende har inte alltid möjligheter att själv stå för dessa kostnader. Kommunstyrelsens 

biståndsbedömning bör i dessa fall tillämpas generöst, så att ingen i behov av stöd ska bli 

utan detta på grund av bristande ekonomisk förmåga eller svårigheter för utredaren att 

inhämta erforderliga uppgifter. I dessa fall ska kommunstyrelsen i sin 

biståndsbedömning inte ta hänsyn till eventuell underhållsskyldighet mellan de parter 

som hotet eller våldet har förekommit. 

 

9.13. Företagare eller personer med fria yrken  

Egna företagare förväntas kunna klara sin försörjning via inkomster från sitt företag, men 

det finns inte något lagligt stöd att generellt utesluta företagare från rätten till 

försörjningsstöd. Aktiebolag representerar en realiserbar tillgång liksom vissa 

handelsbolag och enskilda firmor. Egna företagare, som driver en icke lönsam 

verksamhet, bör avveckla sitt företag och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande för 

att vara berättigad till försörjningsstöd.  

 

Undantag kan göras i följande fall:  

• Behovet av bistånd är kortvarigt (högst 3 månader), därefter ger firman åter 

inkomster.  
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• Företagaren uppbär bidrag från Arbetsförmedlingen under 6 månader och det 

under den tiden finns utsikter att företaget ger inkomster.  

• Om verksamheten i firman ger en viss inkomst och den sökande bedöms inte 

vara möjlig att placera på lönearbetsmarknaden inom överskådlig tid, kan efter 

särskild prövning övriga medlemmar i hushållet erhålla bistånd. 

 

Sökande med fria yrken (konstnärer, författare, musiker, artister, frilans etc.) har ofta F-

skattsedel, eftersom detta är ett krav från deras uppdragsgivare. Deras ansökan om 

försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd ska prövas på samma sätt som för andra 

hel- eller deltidsarbetslösa, d.v.s. de ska vara inskrivna på arbetsförmedlingen och söka 

alla tillgängliga lämpliga arbeten.  

 

9.14. EU medborgare  

EU medborgare och deras familjemedlemmar ska behandlas som svenska medborgare 

vid tillämpningen av socialtjänstlagen, om de har uppehållsrätt. Under de första tre 

månaderna har EU-medborgaren och dennes familjemedlemmar en ovillkorlig 

uppehållsrätt. Efter tre månaders vistelse åligger det socialtjänsten att självständigt 

bedöma om en person har uppehållsrätt vid tidpunkten för ansökan om ekonomiskt 

bistånd. Uppehållsrätten prövas främst utifrån 3 a Kap i utlänningslagen (2005:716)   och 

3 a Kap i utlänningsförordningen (206:97). 

 

Om en person har uppehållsrätt ska socialtjänsten tillämpas fult ut, dvs. likabehandling. 

Detta betyder t.ex. att en bedömning av om Tranemo är vistelse- eller 

bosättningskommun enligt 2 a Kap socialtjänstlagen ska göras och även i övrigt ska 

samma krav ställas som gäller för svenska medborgare eller andra personer bosatta i 

Tranemo. Saknar personen uppehållsrätt ska han eller hon bedömas som papperslös, se 

nedan. 
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9.15. Papperslösa 

Med papperslös avses en person som befinner sig i Sverige utan tillstånd. I denna grupp 

ingår personer som har fått ett utvisningsbeslut, personer vars uppehållstillstånd har löpt 

ut eller återkallats och personer som aldrig har sökt uppehållstillstånd. Hit hör också EU 

medborgare och deras familjer som saknar uppehållsrätt. 

 

Papperslösa saknar legal bosättning i Sverige. Socialtjänstens ansvar är därför begränsat 

till stöd och hjälp i akuta situationer (nöd) när personen vistas i kommunen (2 a kap 2§ 

SoL). Vilket stöd och hjälp som är att anse som akut ska på samma sätt som för andra 

personer som omfattas av bestämmelsen bedömas efter en individuell prövning. Det 

finns inga särskilda bestämmelser som gäller specifikt för papperslösa utan de ska 

behandlas på samma sätt som andra personer som vistas i kommunen och söker stöd 

från socialtjänsten. Kommunens ansvar kvarstår så länge personen visats i kommunen 

och inte får sitt behov tillgodosett på annat sätt.  

 

10. Bistånd till särskilda ändamål samt ekonomiska stöd- 

och hjälpinsatser 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd måste vara av generell karaktär och kan därför inte 

täcka in alla de situationer som kan uppstå vid prövning av rätten till bistånd. Olika skäl 

kan föreligga för att avsteg från de generella riktlinjerna kan behöva göras.  

Lika lite som det går att få generella riktlinjer att täcka alla situationer, är det möjligt att 

ange alla där avsteg skall göras. I många fall är det en bedömningsfråga om och i så fall 

hur avsteg skall göras. Ärenden, där det kan finnas skäl att göra avsteg från riktlinjerna 

för ekonomiskt bistånd skall föras till arbetsutskottet. 

 

Har vid prövning av bistånd framkommit, att rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen inte föreligger, skall ansökan avslås. Det finns dock situationer där det 

kan finnas skäl för kommunstyrelsen att utge ekonomisk hjälp för att förhindra ett 

kommande hjälpbehov. Beslut om sådan ekonomisk hjälp fattas med stöd av 4 kap 2 § 

socialtjänstlagen.  
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Om behovet avser belopp högst motsvarande hushållets norm under en månad för 

försörjningsstöd, kan handläggare fatta beslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen högst två 

gånger inom loppet av ett år.  

Innan beslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen fattas, måste handläggaren alltid ta 

ställning till eventuell rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 

 

11. Bidrag under hänvisning till kommunens yttersta 

ansvar enligt 2 kap 1 § socialtjänstlagen 

 I 2 kap 1 § socialtjänstlagen stadgas kommunens yttersta ansvar som innebär att 

kommunstyrelsen har skyldighet att se till så att de som vistas i kommunen får det stöd 

och den hjälp som de behöver. Om någon saknar rätt till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 

1 och 3 §§ socialtjänstlagen så kvarstår ändå skyldigheten att se till så att ingen lider nöd. 

Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen kan då beviljas på en lägre nivå än 

försörjningsstödet enligt 4 kap 3 § socialtjänstlagen. Beslut om ekonomiskt bistånd 

beviljas alltid enligt 4 kap 1 §, även om hänvisning i beslutsmotiveringen görs till 2 kap 1 

§ socialtjänstlagen. 

 

När den enskilde erhåller bistånd under hänvisning till kommunens yttersta ansvar är 

det extra viktigt att biståndet utformas på ett sådant sätt att den enskilde inte lider nöd, 

men att det ändå utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att på sikt leva ett 

självständigt liv. Exempel på hur biståndet kan utformas är genom utbetalning av 

kontanta medel, rikspresentkort, busskort, biljett till hemkommun och/eller måltider på 

servicehus. Hänvisning till kommunens yttersta ansvar ska tillämpas restriktivt och 

endast för att undvika nödläge. 

 

Om den sökande missbrukat eller på annat sätt vid upprepade tillfällen hanterat sina 

inkomster ovarsamt, skall rikspresentkort eller måltider ges. Om en person genom 

upprepad misskötsamhet visar uppenbar oförmåga att själv hantera kontanter skall 

försörjningsstöd betalas ut med kortare intervaller än månadsvis. Utbetalning av bistånd 

med hänvisning till kommunens yttersta ansvar skall alltid föregås av bedömning enligt 

nedan:  
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• Vad har personen själv gjort för att lösa situationen? 

• Vad är nödvändigt? 

• Finns det mat, eller är bara kontanterna slut? 

• Finns det minderåriga barn? 

• Inträder dessa situationer vid speciella tillfällen? 

• Vad är orsaken till att personen hamnat i denna situation? 

• Finns pågående missbruk? 

 

När en förälder vid upprepade tillfällen försätter sina barn i en situation utan mat för 

dagen kan det bli aktuellt att göra anmälan till behandlingsgruppen angående bristande 

föräldraförmåga. 

Om en umgängesförälder saknar mat i hemmet inför umgängestillfället, bör det särskilt 

bedömas om det är lämpligt att föräldern tar emot sitt barn vid detta tillfälle eller om 

umgänget kan ske vid annat tillfälle. Här är dock viktigt att stor hänsyn tas till barnets 

behov av sin förälder. 

 

12. Återkrav - återbetalning  

Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller 

på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen har 

utgetts obehörigen eller med för högt belopp, får kommunstyrelsen återkräva vad som 

har betalats ut för mycket. 

 

Om någon i annat fall än som avses i 9 kap 1 § socialtjänstlagen första stycket tagit emot 

sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha 

insett detta, får kommunstyrelsen återkräva vad som har betalats ut för mycket. 
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I övrigt får kommunstyrelsen endast återkräva bistånd som den enskilde erhållit enligt 4 

kap 1 § om det lämnats: 

• som förskott på en förmån eller ersättning 

• till den som är indragen i arbetskonflikt, till den som pga. förhållanden som han 

eller hon inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och 

tillgångar 

 

Har ekonomiskt bistånd lämnats med stöd av annat lagrum än 4 kap 1 § socialtjänstlagen, 

får kommunstyrelsen återkräva hjälpen om den getts under villkor om återbetalning.  

 

Beslut som avser ekonomiskt bistånd som kan komma att återkrävas skall vara skriftligt. 

Beslutsmotiveringen skall innehålla uppgifter om den eller de omständigheter som utgör 

grund för återbetalning och beslutet skall delges den enskilde skriftligt. I samband med 

beslutet bör det även upprättas ett avtal om hur återbetalningen till kommunstyrelsen 

ska genomföras.  

 

12.1. Förskott på förmån 

En första förutsättning för ekonomiskt bistånd ska anses som förskott på förmån är att 

biståndet avser samma tidsperiod som den sökta förmånen. 

En andra förutsättning för att det ekonomiska biståndet ska kunna krävas tillbaka är att 

man från början gjort klart att det utbetalda ekonomiskt biståndet är ett förskott och att 

den återbetalningsskyldige inte blir i behov av ekonomiskt bistånd för att kunna fullgöra 

återbetalningen. Beslut om bistånd som utgår såsom förskott på förmån ska skriftligt 

delges den enskilde. 

 

13. Förbehållsbelopp och skattejämkning 

Den enskildes möjligheter att få skattejämkning skall beaktas. De vanligaste 

förekommande fallen då skattejämkning kan komma ifråga är för resekostnader till och 
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från arbetet, räntekostnader, vid ojämn inkomst alternativt vid inkomst endast del av 

året. Vidare bör observeras möjligheten att erhålla skattebefrielse för t ex feriearbetande 

ungdom. Ansökan om skattejämkning, befrielse m.m. sker på fastställd blankett till 

Skatteverket. 

Särskilt bör beaktas bestämmelserna för erhållande av förbehållsbelopp samt att befrielse 

från eller nedsättning av skatteavdrag kan beviljas då den skattskyldige har nedsatt 

arbetsförmåga, långvarig ej självförvållad arbetslöshet, stor försörjningsbörda eller annan 

därmed jämförlig anledning. 

 

14. Beräkningsgrunder 

Inkomster som tas upp vid ekonomisk beräkning efter skatteavdrag: 

• inkomst av arbete 

• sjukpenning/föräldrapenning  

• sjuk-/aktivitetsersättning 

• pension 

• arbetslöshetsersättning 

• ersättning vid arbetsmarknadsutbildning 

• barnbidrag/studiebidrag 

• flerbarnstillägg till allmänt barnbidrag 

• underhållsstöd/barnpension 

• bostadsbidrag 

• övriga studiestöd enligt studiestödsbestämmelserna 

• arvodesdelen av familjehemsersättning, kommunbidrag, vårdbidrag eller annat 

arvode 

• skatteåterbäring 
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• ränteinkomster 

• realisationsinkomster t ex vid försåld bil eller hus 

• vinster 

 

Inkomster som inte tas upp vid beräkning av ekonomiskt bistånd: 

• omkostnadsersättning för familjehem, vårdbidrag och kontaktperson. 

• extra tillägg till studiebidrag som uppbärs av ungdom i familj 

• handikappersättning, i handikappersättningen ingår ofta kostnader för 

handikappet, dessa utgifter skall inte medräknas. 

• barns/skolungdomars inkomster som understiger 100 % av prisbasbeloppet per 

år  

 

15. Tillgångar 

Kontanter, banktillgodohavanden, aktier, obligationer, aktiesparfonder eller andra lätt 

realiserbara tillgångar skall användas innan rätt till bistånd föreligger. Dock föreligger 

rätt för ålderspensionär att inneha banktillgodohavanden etc. med ett belopp 

motsvarande 50 % av prisbasbeloppet för ensamstående och med ett belopp motsvarande 

100 % av prisbasbeloppet för makar/sammanboende utan att rätten till bistånd därmed 

äventyras. 

 

Barn tillåts ha banktillgodohavanden med högst 15 % av prisbasbeloppet per barn om det 

är gåvor från anhöriga, t ex dopgåvor och födelsedagspresenter. Om barnen har sparade 

medel som föräldrarna sparat till dem skall dessa ses som familjens tillgång och tas med 

som inkomst vid beräkningen.  

 

Vid den ekonomiska prövningen skall även hänsyn tas till andra tillgångar som t ex 

bilinnehav, egen fastighet och kapitalvaror. Vid biståndsbehov skall i första hand bilar 
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och övriga motorfordon avyttras för att friställa medel till försörjningen. Detta avser inte 

fordon som accepterats. Avyttringstiden bör inte överstiga fyra veckor. Bistånd till 

uppehälle kan under denna tid beviljas mot återbetalning om realisationsvinst förväntas.  

 

16. Jobbstimulansen  

 Jobbstimulansen riktar sig alltså till enskilda som har arbetsförmåga. Den är utformad 

som en särskild beräkningsregel som innebär att 25 % av nettoinkomst av anställning 

under vissa förhållanden inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd. 

Jobbstimulansen gäller alla som har fått ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd 

minst sex månader i följd och som får eller har arbete och arbetsinkomst eller ökar sin 

arbetsinkomst. Jobbstimulansen gäller alltså även om den enskilde har haft vissa 

arbetsinkomster under sexmånadersperioden. Det finns inget krav på att den enskilde 

har fått försörjningsstödet från samma kommun under sexmånadersperioden. 

 Jobbstimulansen är personlig och gäller inte hushållet som helhet. Om hushållet är 

berättigat till ekonomiskt bistånd gäller jobbstimulansen för den eller de personer i 

hushållet som uppfyller kriterierna för jobbstimulansen. 

Jobbstimulansen i form av den särskilda beräkningsregeln gäller i 24 månader. Tiden ska 

vara sammanhängande. Även om den enskilde är självförsörjande under någon del av 

tvåårsperioden löper tiden för jobbstimulansen på under den påbörjade tvåårsperioden.  

 

Om den enskilde flyttar till en ny kommun under pågående period med jobbstimulans 

omfattas han eller hon fortfarande av den särskilda beräkningsregeln. Socialnämnden i 

den nya kommunen behöver då utreda hur mycket som återstår av den tvåårsperiod som 

jobbstimulansen ska gälla. Som ovan nämnts behöver nämnden den enskildes samtycke 

till att kontrollera en sådan uppgift med den tidigare kommunen.  

Det finns ingen gräns i socialtjänstlagen för hur många gånger en biståndssökande kan få 

jobbstimulansen. Om den enskilde efter tvåårsperioden åter får försörjningsstöd sex 

månader i följd gäller jobbstimulansen och den särskilda beräkningsregeln därefter på 

nytt. 

 



 

50 

 

17. Överklagande av beslut  

Om den enskilde erhåller avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd ska den enskilde 

alltid erhålla ett skriftligt beslut, med åtföljande utredning och beslutsmotivering. Till 

detta ska den enskilde också erhålla en skriftlig besvärshänvisning om hur man går till 

väga om man är missnöjd med beslutet och vill se en ändring av detta. I möjligaste mån 

ska denna också lämnas muntligen. 

 

Handläggaren har också ett ansvar för att aktivt informera den enskilde om möjligheten 

att vara behjälplig med att formulera sin överklagan om den enskilde så önskar. 

 

 

 


