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Detta dokument ersätter riktlinjer antagna av socialnämnden 2003-05-21 § 60.
Kommunstyrelsen i Vansbro kommun har befogenhet att utfärda riktlinjer som är
styrande för nämndernas verksamhet. Detta dokument innehåller anvisningar för
arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. I dokumentet används
begreppet socialtjänsten som sammanfattning för dessa nämnder.

1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING
Syftet med riktlinjerna är lika behandling när det gäller såväl bidragsnivå och
förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd som insatser som ska erbjudas från
socialtjänstens sida. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet.
Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas
som absoluta regler. Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid
göras och om sakliga skäl föreligger motiverar detta avsteg från riktlinjerna.
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 biståndssökande ska anpassas efter dennes
individuella förmåga och förutsättningar. Ny lagstiftning och rättsliga utslag i domstol
finns inte kontinuerligt inarbetade i riktlinjerna men måste fortlöpande beaktas.
1.1 Utgångspunkter för arbetet
Reglerna i socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand är skyldig att själv
försöka tillgodose sitt behov och att det ekonomiska biståndet ska vara en tillfällig
hjälp. Grunden är därför att den enskilde ska klara sin försörjning på egen hand
genom lönearbete, inte genom ekonomiskt bistånd. Arbete gör den enskilde delaktig i
samhället och gör att individen bidrar till samhället vilket stärker självkänslan. Därför
ska den som är arbetslös och söker försörjningsstöd erbjudas ett strukturerat stöd i
att söka arbete för att på så sätt uppnå egen försörjning. Det är detta som menas
med att biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett
självständigt liv. Genom det ekonomiska biståndet ska den enskilde tillförsäkras en
skälig levnadsnivå. I förarbeten till lagen sägs att nivån inte ska överstiga vad en
låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Vad som är skäliga kostnader
när det gäller de dagliga levnadsomkostnaderna inom ramen för riksnormen finns
angivet i lagen. Vad som kan anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges
i lagen och dessa riktlinjer. Det gäller såväl kostnader inom försörjningsstödets ram
som övrigt ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt. Bidrag utöver norm ska utges
restriktivt.
1.2 Barnperspektiv
I bidragshushåll där det finns barn och ungdomar ska deras situation alltid
uppmärksammas. När beslut rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnens
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bästa kräver och i ärenden där det finns barn i familjen ska konsekvenserna för
barnen alltid övervägas innan beslut fattas. Vid avslagsbeslut ska det dokumenteras
att detta övervägande har skett. Utgångspunkten är alltid att föräldrarna inom ramen
för sin förmåga och ekonomiska resurser har huvudansvaret för att säkerställa de
levnadsvillkor som är nödvändiga för barnet.
1.3 Kvinnofridsperspektiv
Enligt Vansbro kommuns servicedeklaration för kvinnofrid ska våldsutsatta kvinnor
och deras barn erbjudas stöd och hjälp från socialtjänsten. I arbetet med ekonomiskt
bistånd är det viktigt att uppmärksamma det behov av hjälp som kan finnas i
bidragshushållen i samband med mäns våld mot kvinnor i nära relationer och i
samband med hedersrelaterat våld. Vid bedömning av rätten till bistånd i form av
exempelvis placering i skyddat boende får kvinnans ekonomi inte avgöra om
behövliga biståndsinsatser ska beviljas eller ej. Vid prövning av rätten till ekonomiskt
bistånd ska däremot behovsbedömningen kompletteras med en ekonomisk prövning,
dvs. om kvinnan själv har inkomster eller tillgångar som kan tillgodose hennes
ekonomiska behov. I det akuta skedet är dock skyddsbehovet det primära och
tillfälligt ekonomiskt bistånd kan beviljas utan sedvanlig prövning av den
skyddsbehövandes egna ekonomiska förutsättningar. Att hänvisa till mannens
försörjningsskyldighet är olämpligt i det akuta skedet. Vid handläggning av
ekonomiskt bistånd utgörs samhörigheten i av hushållet, dvs. både kvinnan och
mannen, och i samband med familjevåld är det lämpligt att i stället lägga upp
separata akter på kvinnan och mannen.
1.4 Principer för handläggningen
Arbetet ska bedrivas rättssäkert och med tro på människans resurser. Handläggning
och beslut ska präglas av respekt för den enskilde. Det ska finnas personal tillgänglig
för att svara på frågor eller göra en akut bedömning. Avgörande för väntetiden vid
nybesök är hur angeläget behovet är, väntetiden bör dock inte överstiga två veckor.
Lättillgänglig information om villkor och förutsättningar ska tillhandahållas. En
helhetsbedömning av den sökandes behov och förmåga ska alltid göras. En person
eller familj är aktuell hos förvaltningen. Hur förvaltningen internt organiserar sitt
arbete ska inte ha någon betydelse för den enskilde. Finns det behov av flera typer
av bistånd är det förvaltningens sak att samordna allt bistånd som ges.
1.5 Lagstiftning mm.

De lagar som främst reglerar verksamheten är socialtjänstlagen (SoL),
förvaltningslagen (FL), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och kommunallagen
(KL). Dessutom omfattas regler i en rad andra lagar som bidragsbrottslagen, lagen
om underrättelseskyldighet, äktenskapsbalken (ÄktB), sambolagen, föräldrabalken
(FB), lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), lag om allmän försäkring (AFL), m.fl. Verksamheten regleras även genom
övriga riktlinjer och styrdokument.
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Det är inte möjligt att i dessa riktlinjer beskriva alla olika sorters situationer eller
behov som kan tänkas uppstå. Riktlinjerna beskriver vanligt förekommande
situationer och behov. I övrigt får en individuell prövning göras. Undantag kan alltid
göras i akuta situationer eller för situationer när någon riskerar att hamna i nöd.
Vägledning kan även inhämtas från Socialstyrelsens Allmänna Råd och
Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd - Stöd för rättstillämpning och
handläggning av ärenden inom den kommunala socialtjänsten. Vägledning kan
också erhållas från prejudicerande domar som exempelvis kan sökas i någon
rättsdatabas på internet. Vansbro kommun använder sig av JP-net som finns
tillgänglig för varje handläggare inom Individ och familjeomsorgen.

2 ALLMÄNT OM UPPDRAGET
Arbetet med ekonomiskt bistånd är ett tvådelat uppdrag.
Hjälpa människor att finna vägar till självförsörjning.
Pröva rätten till ekonomiskt bistånd under tiden.
2.1 Hjälp till självförsörjning
Arbetslinjen ska gälla. Enskilda ska kunna försörja sig genom arbete och vid behov
stöttas för att klara detta. Arbetslinjen innebär att individens förmågor sätts i fokus,
snarare än oförmågor. Utgångspunkten är att människor både vill och kan ta ansvar
för sin egen försörjning. Därför blir verksamhetens främsta uppgift att genom aktiva
insatser och genom motivations- och förändringsarbete skapa förutsättningar för den
enskilde att ta detta ansvar. Enskilda kan inte välja att leva på bidrag framför att ta ett
arbete. Den som inte kan arbeta ska erbjudas arbetsrehabilitering till lämpligt arbete
eller motiveras ansöka om ersättning från Försäkringskassan.
Den enskilde ska erbjudas relevanta insatser och ställas inför krav på
motprestationer utifrån sina förutsättningar. Verksamma insatser ska tillhandahållas
både för att rehabilitera icke arbetsföra personer och för att stärka arbetsföra
personers anställningsbarhet och återinträde på arbetsmarknaden. Krav på
deltagande i en viss aktivitet ska alltid föregås av en individuell bedömning av den
biståndssökandes behov och förmåga.
De insatser som ska erbjudas är beroende av vilket hinder för självförsörjning den
enskilde har. Förutsättningar ska skapas för den enskildes inflytande och delaktighet
i planeringen där fokus ska ligga på att undanröja försörjningshindret och på den
snabbaste vägen till egen försörjning. Detta innebär att individen kan få välja bort en
önskad insats till förmån för ett enkelt arbete.
Det är viktigt att familjer som är nyanlända till Sverige och Vansbro snabbt skaffar sig
egen försörjning då forskning har visat att barn i familjer med yrkesarbetande
föräldrar har bättre förutsättningar i sina liv än barn i bidragsmottagande familjer. Ur
ett jämställdhetsperspektiv är det särskilt viktigt att kvinnor erbjuds stöd och insatser i
lika stor utsträckning som män.
Arbetssättet ska vara strukturerat och en arbetsplan ska alltid upprättas där det
framgår vilka krav på motprestationer socialtjänsten ställer för att försörjningsstöd ska
kunna utgå. Arbetsplanen ska regelbundet följas upp och insatsens resultat ska
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utvärderas. Planen ska justeras utifrån resultat och framgång. Nya insatser kan då
beslutas.
2.2 Förutsättningar för rätt till försörjningsstöd
De allra flesta som har behov av försörjningsstöd saknar ett arbete. Den största
andelen av dessa personer är arbetsföra och oförhindrade att börja arbeta direkt.
Den som sökt arbete på ett strukturerat sätt under en tid utan att få ett arbete ska
erbjudas insatser för att öka den enskildes möjligheter att få arbete.
För att vara berättigad till försörjningsstöd ska den sökande stå till arbetsmarknadens
förfogande. Sammanfattat innebär detta att den enskilde är inskriven på
arbetsförmedlingen, aktivt söker arbete samt vid behov deltar i
arbetssökarverksamhet, praktik, av kommunen anordnad arbetsverksamhet,
svenskundervisning eller annan lämplig insats i enlighet med upprättad arbetsplan.
Människor har i regel betydande resurser även då det många gånger finns problem i
livet av olika slag. För att socialtjänsten ska ställa andra krav än de som ställs på
arbetslösa ska problematiken vara allvarlig och omfattande. Sådana skäl är ett
allvarligt missbruk och svår psykisk ohälsa. Personer som av socialtjänsten bedöms
som att de av sociala eller medicinska skäl är förhindrade att arbeta har oftast behov
av insatser från andra enheter inom socialtjänsten eller från landstinget.
För att vara berättigad till försörjningsstöd ska dessa personer medverka till planering
i syfte att bli arbetsföra eller medverka till att få annan ersättning ur det generella
socialförsäkringssystemet.
Sjuka personer som behöver försörjningsstöd ska kunna få samma insatser som
sjuka med sjukpenning. Det är inte sjukdomen i sig som bedöms utan
arbetsförmågan. För att arbetsoförmåga ska godkännas vid sjukdom ska en person
ha ett relevant läkarutlåtande som styrker oförmåga att arbeta eller delta i aktiviteter.
Insatser ska erbjudas i samverkan med konsultläkare, vårdcentraler,
försäkringskassa, och psykiatrimottagningar. Det är viktigt att personer med
försörjningsstöd får samma rehabiliteringsmöjligheter som personer med
sjukpenning. För att vara berättigad till försörjningsstöd ska personen medverka till
behandling och rehabilitering i syfte att bli arbetsför. Vid långvarig eller kronisk
sjukdom som innebär arbetsoförmåga krävs medverkan till att erhålla ersättning ur
det generella socialförsäkringssystemet.
2.3 Avslag på ansökan om försörjningsstöd
Om den sökanden inte bedöms uppfylla förutsättningarna för rätt till försörjningsstöd
ska ansökan avslås. Som huvudregel avslås ansökan för hushållet som helhet.
Underhållsskyldighet gentemot övriga familjemedlemmar går före
familjemedlemmarnas rätt till försörjningsstöd och föräldrar ska i detta sammanhang
informeras om det ekonomiska ansvar föräldraskapet innebär.
En bedömning ska alltid göras om det i det enskilda fallet föreligger en akut
nödsituation. Den enskilde kan då ha rätt till reducerat försörjningsstöd, för
exempelvis mat och hyra.
Ett avslagsbeslut innebär oftast att den sökandes livsvillkor påverkas, och även när
försörjningsstödet avslås helt eller delvis bör alla lämpliga insatser och stöd till
egenförsörjning sättas in.
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3 PRÖVNING AV RÄTT TILL EKONOMISKT BISTÅND
Arbetet med ekonomiskt bistånd innebär i hög utsträckning myndighetsutövning med
krav på rättsäkerhet, gemensamt förhållningssätt och likvärdiga bedömningar.
Prövningen av rätten till bistånd görs i flera steg och en individuell behovsprövning
ska alltid göras. Följande frågeställningar ska utredas:

3.1 Är förutsättningarna för bistånd uppfyllda?
En bedömning ska göras av om den sökande kan anses uppfylla de krav som kan
ställas på henne eller honom i syfte att uppnå självförsörjning.

3.2 Kan behovet av bistånd tillgodoses på annat sätt?
Annat sätt kan exempelvis vara genom försörjningsskyldiga, genom inkomster eller
tillgångar, genom socialförsäkringsförmåner, studiestödsformer eller andra
ersättningar. I vissa fall ska behovet tillgodoses genom andra huvudmän såsom
Försäkringskassan, Landstinget, Migrationsverket eller Kriminalvården.
3.3 Vilket bistånd ska beviljas?
Utöver riksnormen som fastställs av regeringen ska med utgångspunkt från lagen
och stadens riktlinjer en bedömning göras av vilket behov som föreligger, och vad
som är en skälig levnadsnivå för den enskilde.
3.4 Förebygga felaktiga utbetalningar
Felaktiga utbetalningar kan uppkomma av olika orsaker. De kan uppstå till följd av att
den sökande medvetet lämnar oriktiga uppgifter, genom att den sökande saknar
kunskap om regelsystemet eller genom brister i ärendehanteringen. Felaktiga
utbetalningar ska förebyggas genom tydlig information och vägledning till de sökande
om vad som gäller samt genom noggranna kontroller före utbetalning.
3.5 Noggrannhet vid handläggningen
I uppdraget ingår även att aktivt arbeta för att motverka felaktiga utbetalningar av
ekonomiskt bistånd genom noggrannhet vid handläggningen. Handläggningen ska
präglas av tydlig information, grundliga kontroller och korrekt dokumentation och
registrering i datasystemet.
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4 FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Försörjningsstöd definieras i 4 kap. 3 § SoL. Försörjningsstöd består av två delar,
riksnorm och övrigt försörjningsstöd till skäliga kostnader för ett antal regelbundet
återkommande behovsposter.

4.1 Riksnorm
Den del av försörjningsstödet som utgör den s.k. riksnormen omfattar sex
budgetposter för vuxna och sju budgetposter för barn och ungdomar. Kostnaderna
för de olika normposterna bygger på Konsumentverkets beräkningar av kostnaderna
som respektive normpost är menad att täcka. Beloppen till behovsposterna i
Vansbros norm är valda så att inget hushåll vid något tillfälle beviljas lägre belopp än
vad som skulle utgå enligt riksnormen i socialtjänstförordningen. I Vansbro kommun
tillämpas inte heller en sänkning av beloppen för att barn äter lunch i förskola eller
skola. Följande poster ingår i normen:
4.2 Livsmedel
Utgångspunkten är en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. Det förutsätts att
all mat tillreds hemma. Vissa halvfabrikat ingår samt inköp av allt matbröd. Hänsyn
har tagits till att ensamhushåll beräknas ha en något högre kostnad eftersom det kan
bli dyrare med mindre förpackningar.
4.3 Kläder och skor
Avser att täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Även
kostnader för skoreparationer och viss kemtvätt ingår samt vissa tillbehör som
paraply, armbandsur och väskor. Ryggsäckar för barn och skolungdomar ingår.
4.4 Lek och fritid
Avser sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Aktiviteterna gäller
både inomhus och utomhus, viss motion och kultur. För äldre barn och vuxna ingår
kostnader för att t.ex. gå på bio, lyssna på musik, läsa böcker, dansa eller gå på
diskotek och besöka simhall. För yngre barn ingår leksaker, spel, pussel, böcker,
biobesök m.m. I posten ingår också cykel, skidutrustning för längdåkning och
skridskor. För yngre barn beräknas att cykel och skridskor köps begagnade.
4.5 Barn och ungdomsförsäkring
Denna normpost ingår endast i normerna för barn och ungdom.
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4.6 Hälsa och hygien
Avser kostnader för den personliga hygienen, t.ex. tvål, tandkräm, blöjor och
mensskydd. Även produkter som t.ex. plåster och solskyddsmedel ingår.
Kostnaderna omfattar även hårklippning. Kostnad för preventivmedel ingår inte.
4.7 Förbrukningsvaror
Avser varor som behövs för rengöring av bostaden och vård och skötsel av kläder
och skor, t.ex. disk- och tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor och skokräm.
4.8 Dagstidning, telefon, TV-avgift mm.
I denna post ingår kostnader för en helårsprenumeration på en dagstidning, avgift för
TV-licens och kvartals- och samtalsavgift för telefon eller kostnad för mobiltelefon och
mobiltelefonsamtal. Posten omfattar också vissa kostnader för att skicka kort och
brev. Kostnader för internetabonnemang och dator ingår inte.

5 ANSÖKAN
Utgångspunkten för utredningen är ansökningsblanketten, vilken alltid ska vara
fullständigt ifylld. En ofullständigt ifylld ansökningsblankett får inte utgöra underlag för
utbetalning av bistånd. Den sökande ska få tydlig vägledning om hur
ansökningsblanketten ska fyllas i. Informationsbladet ”Hur ansökan ska fyllas i” bör
användas. Huvudregeln är att ansökningsblanketten ska användas men en skriftlig
ansökan i annan form eller en muntlig ansökan gäller i princip också och ställning
måste tas till varje ansökan. Det är viktigt att skilja mellan en ansökan och ett
rådgivande samtal. Om förhållandet är oklart ska handläggaren kontrollera med den
sökande om det föreligger en ansökan eller inte. Om så är fallet ska den sökande
uppmanas att redogöra för sina förhållanden genom att fylla i ansökningsblanketten
för att en utredning ska kunna genomföras. Om en ofullständig ansökan inkommer
ska den som huvudregel kompletteras av den sökande. Detta kan ske genom att den
sökande kallas till kontoret eller genom att en kopia på ansökan skickas hem till den
sökande för komplettering. Även denna kopia ska skrivas under av den sökande.
Kopian häftas ihop med originalet. I vissa fall kan beslut om avslag på ansökan fattas
med hänvisning till att den sökande inte medverkar till att en utredning kan
genomföras. I de fall där handläggaren kommit fram till att sökanden saknar förmåga
att fylla i en ansökan kan undantag göras och detta ska då tydligt dokumenteras. I
sådant fall ska handläggaren själv, med den sökandes samtycke, inhämta alla
relevanta uppgifterna enligt FL 7 § innan beslut fattas. Dokumentationen av
inhämtade uppgifter ska ske i journalanteckning och i marginalen på ansökan med
signatur.
6 DOKUMENTATION
Socialtjänsten har skyldighet att dokumentera sin verksamhet. Särskilt viktigt är det i
samband med myndighetsutövning. Den enskilde ska hållas underrättad om den
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dokumentation som förs om honom eller henne och rätten att ta del av all
dokumentation. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig
ska detta antecknas.
6.1 Journalanteckningar
Journalanteckningarna ska göra det möjligt att följa ärendets gång. Inkommen
information och uppgifter av betydelse för bedömning och beslut ska dokumenteras
liksom vilken information som lämnats till den sökande samt vilka överenskommelser
som gjorts. Utgångspunkten är att anteckningarna ska innehålla tillräcklig och
relevant information så att andra handläggare ska kunna handlägga ärendet utan att
inkonsekvens eller missförstånd uppstår. Dessutom ska den sökande kunna ta del av
anteckningarna.
7 KONTROLLER
För att motverka felaktiga utbetalningar ska de uppgifter som den sökande lämnar i
sin ansökan alltid kontrolleras så långt det är möjligt
Godkännande av att olika kontroller görs sker i huvudsak genom att den sökande
undertecknat ansökningsblanketten. I vissa fall kan andra kontroller än de som
godkänts på ansökningsblanketten behöva göras. Sådana kontroller ska godkännas
av den sökande. Om den sökande har lämnat muntligt godkännande ska detta
dokumenteras i journalanteckning. Alla kontroller som görs och kontakter som tas i
samband med en biståndsansökan ska ske med den sökandes samtycke. Om den
sökande inte lämnar sitt godkännande 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 sökande inte medverkar i utredningen.
Utgångspunkten är att den sökande ska visa att han eller hon har rätt till bistånd och
ett stort ansvar kan läggas på den sökande att själv styrka sina uppgifter.
Utredningen i samband med nybesöket är central. Det som primärt måste
kontrolleras är om den sökande kan anses tillhöra förvaltningen eller kommunen.
Detta är särskilt viktigt när det gäller sökande som saknar egen bostad.

8 RIKTLINJER EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SoL KAPITEL 4
8.1 Grunder för bedömning av rätt till bistånd
Ansökan om försörjningsstöd ska alltid bedömas utifrån de speciella omständigheter
som råder för den enskilde. Detta förutsätter att avsteg från riktlinjerna kan behöva
göras om särskilda skäl för detta framkommer. Vid alla steg i biståndsbedömningen
ska barnets bästa vara en faktor i bedömningen. Vid beräkning av försörjningsstöd
kan beräkningen omfatta tre månader tillbaka i tiden, speciellt om det gäller nybesök.
Reglerna inom socialtjänstlagen innebär att i första hand är varje person skyldig att
själv försöka tillgodose sina behov och att det ekonomiska biståndet ska vara en
tillfällig hjälp.
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8.2 Detta ska alltid övervägas först







Att behovet

kan tillgodoses på annat sätt, t ex genom att sökanden har
tillgångar som kan avyttras.
Att kostnaderna är skäliga.
Att sökanden själv har gjort vad han kunnat för att själv bidra till sin försörjning
genom att vara aktivt arbetssökande, söka andra bidrag som kan utgå etc
Att en annan huvudmans ansvar alltid har företräde.
Att alla som är helt eller delvis arbetsföra måste vara inskrivna på
arbetsförmedlingen, aktivt söka arbete.

8.3 Arbetsplan
För personer som bedöms bli beroende av försörjningsstöd längre än tre månader
skall en arbetsplan upprättas i samråd med den enskilde. Planen skall innehålla
beskrivning av den enskildes sociala förhållanden, erfarenheter och resurser samt
behov. Planen skall beskriva mål d v s vad den enskilde vill uppnå ifråga om
förändring, medel och planering för att nå målet. Det skall framgå av planen hur den
enskilde ska uppfylla villkoren för biståndet. Personen skall även efter tre månaders
försörjningsstödsberoende anmälas till Beredningsgruppen. ( en samverkansgrupp
bestående av representanter socialtjänsten, landstinget, arbetsförmedlingen,
försäkringskassan AME, Finsam).

8.4 Vid bedömning av särskilda skäl ska hänsyn tas till
Familjesituationen (relationer, barnens situation). Finns det barn ska alltid
barnets/barnens bästa beaktas. Det innebär att i utredningen ska det dokumenteras
om det finns barn i familjen och vad den nuvarande situationen innebär för barnet.
Däremot finns det ingen skyldighet att bevilja ansökan om bistånd.
· Sökandens egen förmåga att själv klara situationen.
· Under hur lång tid försörjningsstödet har utgått och hur

snart sökanden bedöms

kunna klara sig utan försörjningsstöd.
· Inkomster och tillgångar som reducerar biståndet.
I princip reducerar alla inkomster, bidrag och ersättningar försörjningsstödets storlek.
Undantag är ersättningar som ska täcka merutgifter t ex den skattefria
omkostnadsdelen av handikappersättningen, samt omkostnadsdelen av vårdbidrag
och familjehemsersättning.
Undantagen är också ersättningen för de kommunala sommarjobben
som utgår till högstadieungdomar.
Ideella skadestånd undantas inte från försörjningsstödsprövning. Dock måste en
individuell prövning alltid göras (Se prop 2000/01:80 sid 94-95). Kontanter och
bankgodotillhavanden eller lätt realiserbara tillgångar (aktier, fonder, obligationer) ska
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användas i första hand.
Vid förstagångsansökan ska den som söker försörjningsstöd kunna visa upp
kontoutdrag från banken, samt senaste självdeklaration och taxeringsuppgifter.
Bil, båt, snöskoter, husvagn, sommarstuga etc ska avyttras inom skälig tid.
Bilinnehav kan dock godkännas om bilen behövs för att kunna ta sig till/från arbetet,
om tillgång till allmänna kommunikationer saknas, eller om medicinska skäl föreligger
enligt uppvisat läkarintyg.
Ansökan om försörjningsstöd bör vara skriftlig. Dock kan ej en muntlig ansökan
avvisas. Saknas skriftlig ansökan ska handläggare tillsammans med den sökanden
upprätta en skriftlig ansökan som ska skrivas under av den sökande.

8.5 Riksnorm
I riksnormen gäller
· posten livsmedel förutsätter att all mat tillreds hemma
· posten hygien består av tvål, tandkräm, blöjor, mensskydd, hårklippning m.m.
· posten förbrukningsvaror består av tvättmedel, rengöringsmedel, papper m.m.
· kostnader för bil, tobak eller alkohol ingår inte i beräkningen.

Nämnden får enligt 4 kap 3 § i enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå om
det finns skäl för detta. En lägre nivå bör bland annat tillämpas i följande fall:
· då

den enskilde hamnat i en akut nödsituation och endast är i behov av ett tillfälligt
bistånd för att få möjlighet att reda upp det akuta läget;
· då den enskilde enbart har för avsikt att tillbringa en kortare tid i vistelsekommunen;
· då den enskilde inte har samtliga de kostnader som omfattas av riksnormen eller att
dessa är lägre än den nivå som riksnormen utgår från. Detta gäller till exempel
vistelse i heldygnsvård.

9 HANDLINGAR SOM SKA KONTROLLERAS
9.1 Inkomster
Vid nybesök ska kontoöversikt och kontoutdrag med aktuell kontoställning samt
senaste tre månadernas transaktioner uppvisas liksom specifikationen till senaste
preliminära deklarationen. Kontoöversikt och kontoutdrag ska därefter kontrolleras
varje månad. Om det framgår att en summa pengar satts in på något av sökandens
konton är det upp till den sökande att visa att dessa pengar inte ökat den disponibla
inkomsten eller avser ett inkomstslag som inte ska reducera biståndet. I annat fall
ska den insatta summan som huvudregel betraktas som inkomst vid beräkningen.
Kvarstående medel från tidigare beviljat bistånd ska dock inte betraktas som inkomst
vid beräkningen, annat än i samband med en eventuell nödprövning.
Inkomster från arbetsgivare eller arbetslöshetsförsäkring ska styrkas genom
uppvisande av besked där alla uppgifter om tillägg och avdrag redovisas. Vid alla
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ansökningar ska kontroll hos försäkringskassan göras om eventuellt utbetalade
försäkringsförmåner. När det gäller löpande ersättningar ska beslutsunderlag
begäras in. I förekommande fall ska även kontroll göras av om ansökan om
sjukersättning, aktivitetsersättning sjukersättning eller allmän pension gjorts samt om
extra försäkringsförmåner utgår, t.ex. AGS (avtalsgruppsjukförsäkring), AMF
(arbetsmarknadsförsäkring) eller STP/ITP (särskild tilläggspension/övriga
avtalspensioner). Även inkomster från utlandet ska kontrolleras så långt det är
möjligt.

9.2 Tillgångar
Kontroll av eventuellt bilinnehav ska göras hos bilregistret i nya ärenden och därefter
när så anses nödvändigt. Eventuella olika tillgångar och värdet av dessa framgår inte
längre av specifikationen till inkomstdeklarationen. Det framgår dock om det finns
inkomster av kapital vilket indikerar att det finns bankmedel, aktier eller fonder.
Eventuella ränteutgifter kan indikera innehav av bostadsrätt. Fastighetsinnehav
framgår om den sökande var ägare till fastigheten den 1 januari inkomståret.
Specifikationen till inkomstdeklarationen ska uppvisas vid nybesök och därefter
årligen. Saknas denna finns uppgifterna hos skatteverket. För att kontrollera om det
finns eller har funnits kontanta tillgångar, aktier eller dylikt ska den sökande visa
aktuella kontoutdrag från bank eller utdrag från värdepapperscentralen. För att kunna
utreda eventuella tillgångar i utlandet tas kontakt med svenska ambassaden i
respektive land för att inhämta uppgifter om möjligheter till kontroll av exempelvis
fastighets- eller bostadsrättsinnehav.

9.3 Inkomster som i sin helhet reducerar försörjningsstödet
Lön eller sjuklön från arbete
Arbetslöshetsersättning
Aktivitetsstöd
Studiehjälp: studiebidrag, studiemedel
Sjukpenning, föräldrapenning, rehabiliteringsersättning
Sjukersättning och aktivitetsersättning
Pension, livränta
Äldreförsörjningsstöd
Hemvårdsbidrag eller hemsjukvårdsbidrag - räknas som inkomst för den person som
mottar bidraget för utfört arbete
Extra försäkringsförmåner t.ex. AGS (avtalsgruppsjukförsäkring), AMF (arbetsmarknadsförsäkring) eller STP/ITP (särskild tilläggspension/övriga avtalspensioner).
Barnbidrag inklusive flerbarnstillägg
Underhållsbidrag, underhållsstöd, efterlevandestöd
Bostadsbidrag, BTP (bostadstillägg för pensionär)
KBH (kommunalt bostadstillägg för funktionsnedsatta)
Familjebidrag (vid värnplikt)
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Vårdbidrag, skattepliktig del (eventuell resterande del utgör merkostnader för barnets
funktionsnedsättning)
Kommunalt vårdnadsbidrag
Skatteåterbäring
Räntor och utdelningar
Utryckningsbidrag (värnplikt, kriminalvård)
Avgångsvederlag
Försäkringsersättning eller skadestånd, ideell del för ”sveda och värk”
Hyresdel från inneboende
Även andra former av inkomster som ska inräknas vid prövning av ekonomiskt
bistånd kan förekomma.
Skatteåterbäring räknas inte som inkomst om den tagits i anspråk av
Kronofogdemyndigheten utom för belopp som gäller böter eller skadestånd. Om den
enskilde riskerar att hamna i en nödsituation om skatteåterbäring som han eller hon
inte haft tillgång till räknas som inkomst ska en nödprövning göras.
9.4 Inkomster som inte reducerar försörjningsstödet

Handikappersättning.
Merkostnadsersättning vid vårdbidrag.
Försäkringsersättning eller skadestånd, ekonomisk del avsett för särskilt ändamål
som t.ex. ersättning för läkar- eller tandvårdsbehov som uppkommit av skadan.
Fondmedel som utbetalats efter en social bedömning exvis till julklappar.
SFI-bonus.
Beträffande handikappersättning och merkostnadsersättning vid vårdbidrag är det
viktigt att kontrollera vilka kostnader ersättningen ska täcka, då dessa kostnader
således inte ska täckas av ekonomiskt bistånd.
9.5 Överskjutande inkomst från tidigare månader
Huvudprincipen är att inkomster som överstiger hushållets behov enligt norm den
ena månaden överförs som inkomst till nästkommande månad. Tillämpning av denna
princip förutsätter dock att den sökande känner till kommunens beräkningsgrunder.
För sökande som aldrig eller inte under lång tid varit i kontakt med socialtjänsten kan
socialtjänsten inte kräva att han eller hon i förväg ska planera och anpassa sin
ekonomi efter gällande nivå på försörjningsstöd. En ansökan om ekonomiskt bistånd
kan i denna situation inte kategoriskt avslås med hänvisning till ett normöverskott
som uppkommit genom summering av sökandens inkomster flera månader bakåt.
Om det tidigare överskottet varit stort ska dock en särskild prövning göras. Det bör
påpekas att en person som vid sista inkomsttillfället vet att han inte har sin försörjning
tryggad framåt har ett eget ansvar att efter förmåga planera för de nödvändigaste
utgifterna. En person som exempelvis fått avgångsvederlag motsvarande sex
månadslöner får anses ha ett eget ansvar att sörja för sin försörjning under
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motsvarande tid eller fram till nytt arbete eller till utbetalning av
arbetslöshetsersättning. Vid nyansökan är det rimligt att titta på inkomster ett par
månader tillbaka också av skälet att kunna göra en helhetsbedömning av sökandens
ekonomiska situation.
Det är med hänsyn till eventuella överskott viktigt att de sökande kontinuerligt, men
särskilt i början av kontakten, får information om regler för beräkning av
försörjningsstöd och att i princip alla inkomster räknas, som exempelvis retroaktiva
utbetalningar och överskjutande skatt. Har den sökande varit medveten om hur
förvaltningen räknar i samband med prövning av försörjningsstöd kan ansökan avslås
om han eller hon haft inkomst över eller i nivå med normen.
10 TILLGÅNGAR
Alla realiserbara tillgångar ska användas för den enskildes försörjning innan han eller
hon har rätt till bistånd. Med realiserbara tillgångar menas bankmedel, aktier eller
andra värdepapper, bil, båt, fastighet, dyrbara konst- eller samlarföremål, etc.
Eventuella tillgångar kan framgå av inkomstdeklaration eller hemförsäkringsbrev.

11 UTGIFTER
De enda utgifter som ska räknas in i månadsbehovet är de som omfattas av
försörjningsstödet. Utgift för exempelvis underhållsstöd till barn, avbetalning på
studielån eller andra lån och avbetalningar ska inte inräknas.
12 HUSHÅLLSTYPER

12.1 Sammanboende med hushållsgemenskap
Det finns två typer av sammanboende med hushållsgemenskap. Den ena typen är
vuxna som oavsett kön lever under äktenskapsliknande förhållanden. Mellan dessa
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 t.ex. att om bara den ene har
inkomst får han eller hon stå också för sin sammanboendes kostnader så långt
inkomsten räcker. Först därefter kan eventuellt kompletterande bistånd beviljas. Om
man räknar separat på någon som lever i denna typ av hushållsgemenskap ska
halva normen för makar/sammanboende användas och hälften av övriga
gemensamma utgifter räknas in i månadsbehovet. Den andra typen av
hushållsgemenskap är mer begränsad. Det gäller personer som bor ihop och delar
vissa kostnader men inte har ekonomiskt ansvar för varandra, t.ex. vuxna barn som
bor kvar hemma eller vänner eller nära släktingar som delar lägenhet. För denna
grupp används en särskild norm som är beräknad utifrån storleken på hushållet, s.k.
sammanboende-var-för-sig-norm. Konstruktionen på denna norm innebär att de
personliga kostnaderna inom normen beviljas som för ensamstående, men de
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hushållsgemensamma kostnaderna beviljas endast med den andel av hushållet som
den sökande utgör, barnen inräknade.
12.2 Gifta men ej sammanboende
Gifta makar är enligt lagstiftning försörjningspliktiga gentemot varandra.
Försörjningsplikten kvarstår även om makarna har skilda hushåll. Prövningen av
försörjningsstöd ska utgå från denna princip om ömsesidig försörjningsplikt. Den
gemensamma inkomsten ligger till grund för bedömning av bistånd och hänsyn ska
inte tas till fördyrade omkostnader på grund av skilda hushåll. Även under betänketid
vid skilsmässa är makar försörjningspliktiga gentemot varandra och gemensamma
barn oavsett hur de väljer att bo. Underhållsskyldighet gentemot övriga
familjemedlemmar går före familjemedlemmarnas rätt till försörjningsstöd.

Endast om det är uppenbart olämpligt att makarna har gemensam ekonomi,
exempelvis vid en familjevåldssituation, 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.
12.3 Underårig som bildat familj
Förälder har kvar sitt försörjningsansvar för underårigt barn även om den underårige
själv blir förälder. Föräldrarna har däremot inget försörjningsansvar för sitt barnbarn.
Vid giftermål övertar make försörjningsplikten för underårig eller gymnasiestuderande
upp till 21 år. Om maken inte kan fullgöra sin försörjningsplikt, primär
försörjningsplikt, har den underåriges föräldrar försörjningsplikt, sekundär
försörjningsplikt.
12.4 Hushåll med underåriga barn
Föräldrarna ska ta ut full föräldrapenning till dess barnomsorgsplats erbjuds. Fyra
veckor får sparas fram till det år föräldrapenningen senast får tas ut enligt
försäkringskassans regler. Sparade dagar kan användas bl.a. till barnets invänjning i
förskoleverksamhet eller skola. Vid parallellt deltagande i arbetssökarverksamhet får
ersättningsdagarna delas upp mellan föräldrarna.
Den som har försörjningsstöd i avvaktan på plats i förskoleverksamhet är skyldig att
ta första anvisning av plats, även i annan kommundel om avståndet är rimligt, för att
ha rätt till fortsatt bistånd. Undantag från denna princip kan göras om barn av
psykiska eller medicinska skäl är i behov av särskild typ av förskoleverksamhet eller
av senareläggning av inträdet i verksamheten. Behovet ska vara styrkt med
läkarintyg.
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12.5 Hushåll där barn bor växelvis hos föräldrarna
Om barnet eller barnen bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna ska halva
barnbidraget räknas som inkomst och halva normen som utgift. Även övriga utgifter
för barnet förutsätts delas mellan föräldrarna, exempelvis beviljas övrigt ekonomiskt
bistånd med halva barnomsorgsavgiften, medicinkostnaden etc.

13 RETROAKTIVT BISTÅND
Normalt utgår inte retroaktivt bistånd. En naturlig utgångspunkt för bedömningen av
när socialtjänstens ansvar inträder i det enskilda fallet är därför den tidpunkt när
ansökan om bistånd görs.(Jfr RÅ 1989 ref. 90).

14 NÖDPRÖVNING OCH AKUT BISTÅND
Med hänvisning till kommunens yttersta ansvar ska en så kallad nödprövning göras
om en sökande hävdar att nödsituation föreligger. Ekonomiskt bistånd till akuta
behov för livsuppehället kan beviljas efter individuell prövning. Vid bedömningen ska
hänsyn tas till om det finns barn i hushållet, och deras situation ska särskilt
uppmärksammas. Föräldrar ska i detta sammanhang informeras om det ekonomiska
ansvar föräldraskapet innebär och utgångspunkten att de som inom ramen för sin
förmåga och ekonomiska resurser har huvudansvaret för att säkerställa de
levnadsvillkor som är nödvändiga för barnet.
Akut bistånd till hushåll som regelmässigt har inkomster över försörjningsstödsnivå
ska prövas restriktivt och endast beviljas för att avvärja en akut nödsituation eller om
den sökande bedöms vara förhindrad att själv ta ansvar för sin ekonomi och sin
livssituation.
Om behovet av akut bistånd är upprepat och det finns barn i hushållet ska särskilt
uppmärksammas om behovet kan vara ett uttryck för att det kan finnas anledning till
oro för barnens hälsa och utveckling.
Tappad plånbok är i första hand en försäkringsfråga. Kopia på polisanmälan begärs
in tillsammans med kontoöversikt och aktuella kontoutdrag. Endast nödprövning
görs.
Till personer som är förvirrade eller har ett pågående missbruk, och där
socialtjänsten är förvissade om att beviljat bistånd inte går till rätt ändamål, kan
matkasse eller matrekvisition vara lämpligt bistånd. Denna möjlighet ska tillämpas
restriktivt och det är viktigt att det inte leder till att socialtjänstsekretessen till skydd för
den enskilde bryts. I dessa situationer kan det också behövas hjälp till kontakt med
hälso- och sjukvården.
Om det är uppenbart att den enskilde inte har vissa kostnader som ingår i
försörjningsstödet eller att denne inte använder biståndet till avsett ändamål,
exempelvis vid aktivt missbruk, kan försörjningsstödet reduceras med kostnaderna
för detta.
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Beslut om akut bistånd ska i möjligaste mån föregås av sedvanlig utredning.
Kontoöversikt och kontoutdrag med aktuell kontoställning samt senaste månadens
transaktioner ska uppvisas. Är tiden mycket knapp bör i vart fall följande
överväganden göras:








Är det en akut nödsituation?
Finns barn i familjen?
Finns sjukdom hos sökanden som skulle kunna förvärras om han eller hon inte
får ekonomisk hjälp?
Har sökanden medicinska eller sociala problem som medför svårigheter att ta
eget ansvar för sin situation?
Känner sökanden till socialtjänstens normer och beräkningsgrunder och har
han eller hon tidigare fått information om dem?
Kan sökanden få hjälp från underhållsskyldig?
Är behovet av ekonomisk hjälp återkommande trots egen försörjning?

15 UTLANDSVISTELSE
Huvudprincipen är att försörjningsstöd inte beviljas vid utlandsvistelse. Undantagsfall
är bland annat en kortvarig, resa som varken påverkar försörjningen eller försämrar
möjligheterna till framtida försörjning i Sverige. Det kan undantagsvis också finnas
rätt till bistånd under vistelse utomlands, om det exempelvis är nödvändigt i samband
med sjukdom
16 ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET
Det finns situationer då ekonomisk hjälp lämnas med villkor om återbetalning, vilket
framgår av 9 kap 2 § Socialtjänstlagen. (se även Socialtjänstlagen – en vägledning)
Ett beslut om att ekonomiskt bistånd som kan komma att återkrävas ska vara
skriftligt.
17 ÅTERKRAV
Ekonomiskt bistånd som någon fått genom att lämna oriktiga uppgifter, genom att
underlåta att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsaka att ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap. 1 § utgetts felaktigt, kan återkrävas.
Det kan också vara fråga om att någon tagit emot ekonomiskt bistånd obehörigen
eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta. (SoL 9 kap.1 §).
18 BIDRAGSBROTT
18.1 Anmälan vid misstänkt bidragsbrott
Polisanmälan enligt 6§ Bidragsbrottslagen ska ske när det finns anledning att anta att
ett brott har begåtts. Kommunerna är skyldiga att polisanmäla samtliga fall där

17
kommunen har anledning att anta att ett bidragsbrott har begåtts. I samband med en
brottsanmälan får ingen social hänsyn vägas in eller individuell bedömning göras för
att motivera att anmälan inte görs. Däremot måste en uppsåtsbedömning göras.
Innan anmälan görs ska en utredning av vad som hänt och hur detta påverkat rätten
till bistånd göras. Utredningstypen och utredningsmetoden är densamma som i
övriga utredningar om felaktiga utbetalningar, se avsnitt ovan. En uppsåtsbedömning
måste alltid göras och dokumenteras. Med uppsåt menas den enskildes
medvetenhet om och avsikt med sitt handlande. Även grov oaktsamhet omfattas i
bidragsbrottslagen. Innan beslut fattas om bidragsbrottsanmälan ska utredningen
kommuniceras med den det gäller. När det gäller ett beslut att göra polisanmälan ska
det inte framgå att nämnden överväger denna åtgärd. Den enskilde ska få tid på sig
att bemöta det som framkommit. Om bedömningen görs att den enskilde medvetet
förorsakat att felaktig utbetalning skett, eller att risk för felaktig utbetalning förelegat,
för att få ut mer pengar än denne hade rätt till, finns anledning anta att ett brott har
begåtts och en brottsanmälan ska göras.

18.2 Skadestånd
Om socialtjänsten gjort en felaktig utbetalning ska polisanmälan innefatta krav på
skadestånd för den förmögenhetsskada som lidits genom den brottsliga gärningen.
Denna förmögenhetsskada motsvarar det belopp som betalats ut felaktigt.
Socialtjänsten bör även yrka på ränta enligt räntelagen.

18.3 Expediering av polisanmälan
Socialtjänsten är inte skyldig att underrätta den enskilde om att polisanmälan gjorts.
Åtgärden är inte ett sådant förvaltningsbeslut som avses i FL 21 §. Att den enskilde
känner till att en polisanmälan har gjorts kan försvåra polisens och åklagarens
utredning

19 BISTÅND TILL LIVSFÖRING I ÖVRIGT 4 kap 1 § 2
Med bistånd till livsföringen i övrigt avses sådana utgifter som ingår i skälig
levnadsnivå, men som inte förekommer så ofta. Som exempel kan nämnas läkarvård,
tandvård, glasögon, hemutrustning, extra klädutrustning, placering för vård av barn,
unga och missbrukare. För en smidig handläggning bör nedanstående beslut kunna
tas av handläggande socialsekreterare/biståndsbedömare i samråd med
arbetsledning.

19.1 Alternativ behandling
Bistånd utgår inte till alternativ medicinsk eller psykiatrisk behandling.
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19.2 Advokat
Bistånd till advokatkostnader ska som regel inte utgå utan detta förutsätts täckas
genom möjligheten till rättshjälp och det rättsskydd som hemförsäkringen ger.
19.3 Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa
Bistånd till avgift till fackförening eller arbetslöshetskassa ska beviljas med det belopp
som gäller för den organisation den sökande tillhör. Den sökande ska dock innan beslut
fattas uppmanas att undersöka och återkomma med besked om möjlighet till reducerad
avgift.

19.4 Hemtjänstavgift
Ekonomiskt bistånd beviljas inte till kostnaden för hemtjänstavgift. Den enskilde ska
alltid ha ett skäligt belopp kvar till sina utgifter efter det att hyra och hemtjänstavgift
betalats, s.k. förbehållsbelopp. Om en person som betalar hemtjänstavgift ansöker
om bistånd till glasögon eller tandvård ska de i första hand uppmanas att ansöka om
nedsättning av hemtjänstavgiften.
19.5 Anhörigs sjukdom och död
Anhörig är barn, föräldrar eller den som stått i samma förhållande som dessa. Resa
till anhörig i samband med sjukdom beviljas inte. Däremot beviljas resa till anhörigs
begravning. Billigaste färdsätt gäller.

19.6 Barnomsorgskostnader
Kostnader för barnomsorg räknas som godtagbar kostnad. Efter tre månaders
kontinuerligt behov av försörjningsstöd ska diskussion föras med ansvarig chef för
barnomsorgen angående reducering av barnomsorgsavgiften.
19.7 Begravningskläder
Beviljas endast i yttersta undantagsfall. För nära anhöriga kan begravningskläder
bekostas av dödsboet och avräknas i bouppteckning.

19.8 Flyttkostnader
Flyttkostnader ska endast beviljas av starka sociala och/eller medicinska skäl.
Flyttningen ska ha planerats i samråd med socialtjänsten för att bistånd ska utgå.
Flyttkostnader motsvarande hyra av släpvagn på OK/Q8 beviljas, för flyttning på
längre avstånd med behov av flyttfirma, ska man kunna uppvisa två kostnadsförslag.
Högsta godtagbara kostnad är 25 % av gällande basbeloppet.
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Bistånd till ”följdkostnader” vid flytt in, ut eller inom kommunen är ingen godkänd
kostnad. Med följdkostnader avses adressändring, flytt av teleabonnemang eller
dubbla hyreskostnader.
19.9 Fritidsaktiviteter
Bistånd kan utgå till barn upp till 18 års ålder som fortfarande går i skola om särskilda
skäl föreligger. Cykel beviljas inte till barn som inte börjat skolan. Begagnad
utrustning är vad som i första hand avses. Skidor, slalomutrustning, skridskor räknas
som vinterutrustning och bör prövas individuellt.
19.10 Glasögon
Bistånd till glasögon medges endast efter uppvisande av kostnadsförslag från
optiker. Det åligger sökanden i första hand att använda sig av paketpriser, andra
lågpriserbjudanden eller genom Vansbro optik. Bistånd gäller endast för båge samt
glas, övriga tillägg beviljas ej. Bågen kostnad måste underskrida 2,5 % av gällande
basbelopp. Kostnad för linser godkänns endast om det av medicinska skäl är
nödvändigt.
19.11 Hemutrustning
Hembesök bör ske i samband med utredning av behov av hemutrustning.
Bedömning av den enskildes framtida ekonomi är viktig. I de fall hjälpbehoven kan
beräknas bli kortvarigt ska hjälp beviljas med de delar av hemutrustningen som är
anses nödvändig för livsuppehället.
Vid beslut om bistånd till hemutrustning ska barnets bästa beaktas. Barnet ska alltid
garanteras egen säng med sängkläder. Vid separation får bohaget i första hand
delas så att bägge parters behov tillgodoses. Finns det barn ska även
umgängesföräldern ha möjlighet att ha sin bostad möblerad så att barnet kan bo där.
Hemutrustning till ungdomar som flyttar till sitt första egna boende ska i första hand
vara ett föräldraansvar.
Nödvändig hemutrustning omfattar sängutrustning, köksmöbler, sänglinne, städ- och
köksutrustning. Detta ges till ensamstående och familjer som saknar elementär
utrustning.
Bistånd beviljas med 9 % av gällande basbelopptill en person och 4 % av gällande
basbelopp för varje tillkommande i hushållet. Detta gäller inte flyktingar som har
möjlighet till CSNs hemutrustningslån.
TV och radio är samhällets viktigaste informationsvägar. Försörjningsstöd kan därför
beviljas till inköp av radio och tv i ärenden där biståndsbehovet bedöms bli långvarigt.
Högsta kostnad som kan utgår blir 4 % av gällande basbelopp.
19.12 Läkarvård, medicinkostnader
Receptbelagd medicin som omfattas av högkostnadsskyddet ersätts med de faktiska
kostnaderna. Det förutsätts att sökanden har högkostnadskort. Vid akut medicinuttag
skall en rekvisition till Apoteket i Vansbro skrivas ut som den sökande använder vid
uttag av medicin.
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Kostnaderna för läkarbesök inom den allmänna försäkringen omfattas också med
den faktiska kostnaden. Även här förutsätts att sökanden har högkostnadskort.

19.13 Rekreation, semester, fritidsaktiviteter
Om bistånd till ovanstående anses vara en del av en pågående rehabilitering kan
kostnaden för dessa insatser beviljas upp till ett belopp av 4 % av gällande
basbelopp per person, dock kan kostnaden för en familj aldrig överstiga 20 % av
gällande basbelopp.
Barns deltagande i organiserade aktiviteter bör i största mån uppmuntras och
kostnader därför beviljas.

19.14 Spädbarnsutrustning
Sådan utrustning utgår vid första barnets födelse. Utrustningen anses omfatta säng,
vagn, kläder, skötbord samt övrig utrustning som hör till god barnavård. Biståndet
kan uppgå till högst 12 % av gällande basbelopp.

19.15 Akut tandvård
Med akut tandvård avses ofrånkomligt behov av behandling vid värk, infektiösa
tillstånd och traumaskador. Exempel på behandling kan vara tandutdragning, akut
rotbehandling, temporära fyllningar, enstaka fyllningar för att undanröja värk samt
proteser. Detta är behandling som oftast måste utföras omedelbart. Den får utföras
utan kostnadsförslag i de fall ett sådant inte kan inväntas.
Det bör uppmärksammas att det faktum att det står ”akut besök” på räkningen inte i
sig innebär att behovet av behandling var akut.

19.16 Nödvändig uppehållande tandvård
Vid längre tids beroende av försörjningsstöd kan även annan tandvård än akut
beviljas om det är nödvändigt för att uppnå godtagbar tuggförmåga, förhindra
väsentligt försämrad tandstatus och är en förutsättning för att fungera socialt och
kunna arbeta. Bistånd till nödvändig tandvård kan beviljas personer som under minst
1 år har haft försörjningsstöd eller inkomster i nivå med normen och som inte inom
rimlig tid förväntas öka sina inkomster. Kostnaden för tandläkarens undersökning i
samband med kostnadsförslaget ska inkluderas i biståndet men inte kostnad för
uteblivande från besök. Följande ska beaktas vid ansökan om bistånd till tandvård:
Omfattningen av tandvården och kostnaden ska jämföras med vad en
låginkomsttagare har råd att kosta på sig.
Behandlingen ska omfattas av statligt tandvårdsstöd enligt 1 kap 3 § lagen om statligt
tandvårdsstöd. Att en föreslagen behandling omfattas av statligt tandvårdsstöd, eller
godkänts i försäkringskassans förhandsprövning, innebär dock inte att detta kan ligga
till grund för om ekonomsikt bistånd enligt SoL ska beviljas till kostnaden eller ej.
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Folktandvårdens prislista för de åtgärder som debiteras ska vara vägledande.
Kostnadsförslag ska infordras och innefatta kopia på eventuellt beslut på
förhandsprövning av försäkringskassan.
Oberoende tandläkare ska konsulteras vid ansökningar om dyrare eller mer
omfattande tandvård. Om förvaltningen inte har avtal med egen konsulttandläkare
kan den sökande t.ex. uppmanas att på förvaltningens bekostnad skaffa
kostnadsförslag från folktandvården för jämförelse.
En individuell bedömning ska även göras av den enskildes förmåga att sköta sin
tandhygien, exempelvis i samband med missbruk.
Sökande som har egen inkomst över försörjningsstödsnivå men ändå söker bistånd
till tandvårdskostnad kan beviljas bistånd för nödvändig tandvård i vissa fall. I första
hand ska den sökande dock hänvisas till avbetalning hos tandläkaren. Ett beslut om
bistånd till tandvård sträcker sig ofta över flera månader men ska alltid tidsbegränsas.
Rätten till ekonomiskt bistånd ska prövas månad för månad och när beslut fattas som
löper över flera månader ska en omprövningsklausul alltid skrivas in i beslutet..
Tandvård som utförts före ansökan ska inte beviljas utan betraktas som en skuld.
19.17 Telefonkostnader
Ingår numera i riksnormen.
19.18 Telefonabonnemang

Bistånd till öppning av nytt telefonabonnemang beviljas endast hushåll med styrkt
behov av stationär telefon. Mobiltelefon med telefonkort kan jämställas med och
utgöra ett billigare alternativ till fast installation. I följande fall kan behov av stationär
telefon motiveras:
Personer som på grund av ålder, sjukdom eller skada inte har förmåga att använda
en mobiltelefon.
Fast telefoni är en förutsättning för att läkarföreskrivna tekniska hjälpmedel, som
exempelvis trygghetslarm, ska kunna installeras.
Kostnader för telefoninstallation på grund av intensivövervakning med fotboja ska
inte beviljas då detta bekostas av kriminalvårdsmyndigheten. Alla löpande kostnader
för telefon ingår i riksnormen.
19.19 Tvättmaskin
Bistånd till inköp av tvättmaskin beviljas endast om det finns ett fysiskt eller psykiskt
funktionshinder som är styrkt med läkarintyg, som gör det omöjligt att använda
fastighetens tvättstuga. Bistånd kan även beviljas till personer som av medicinska
skäl är tvingade att tvätta mycket mer än normalt. Behovet ska styrkas med
läkarintyg. En förutsättning för biståndet är att behovet inte kan tillgodoses genom
exempelvis handikappersättning, annan boende i hushållet eller genom hjälp i
hemmet. Om behov av tvättmaskin uppstått p.g.a. att fastigheten saknar tvättstuga
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ska sökanden i första hand hänvisas till värden, hyresgästföreningen eller
hyresnämnden.
19.20 Fickpengar
Fickpengar beviljas vid vistelse på exempelvis behandlingshem eller sjukhus om
behovet inte kan tillgodoses med egen inkomst. Fickpengar är försörjningsstöd där
normposterna lek och fritid, hälsa och hygien och dagstidning, telefon och TV-avgift
ingår. Aktuellt månadsbelopp för fickpengar fås genom summering av beloppen i
dessa normposter. Fickpengar till barn ska inte beviljas då föräldern har barnbidrag.
19.21 Våld i nära relation
Alla kan bli offer för våld - kvinnor, män och barn inom såväl särkönade som
samkönade förhållanden.
Vid bedömningen av rätten till bistånd är det inte lämpligt att hänvisa till make/makas
försörjningsskyldighet i det akuta skedet. Det kan även vara nödvändigt att göra en
mer generös bedömning. Skyddat boende är en insats som beviljas om
bedömningen görs att det föreligger ett behov. Vansbro kommun har egen
jourlägenhet som skall användas i första hand.

19.22 Utlandsvistelse
SFI-studerande som avbryter svenskstudier, eller som avstår från att börja när plats
beretts på grund av utlandsvistelse, är inte berättigad till försörjningsstöd vid
hemkomsten, då de inte bidragit till att bli självförsörjande genom att lära sig
svenska.
Huvudregeln är att försörjningsstöd inte beviljas för tid som man vistas utomlands, då
den sökande ej aktivt bidrar till sin försörjning.

19.23 Resor i samband med umgänge med barn
Behovsprövningen ska innefatta:
Barnets behov av umgänge.
Båda föräldrarnas ekonomiska förutsättningar.
Skäligheten av kostnaden för resan.
Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för att barns behov av umgänge tillgodoses.
Den förälder som barnet bor hos ska vara med och bekosta umgänget utifrån
ekonomisk förmåga och vad som är skäligt i förhållande till båda föräldrarnas
ekonomi. Den förälder som ska utöva umgänge har dock huvudansvaret för
kostnaderna. Även barn med förälder som vistas i fängelse har rätt till umgänge med
denne.
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Om föräldrarna tillsammans inte har råd eller inte kunnat komma överens om hur
reskostnaderna ska betalas, kan bistånd till kostnad för umgängesresa beviljas.
Reskostnaderna ska jämföras med vad en inkomsttagare i allmänhet har råd att
bekosta, dock minst en resa per månad som huvudregel inom Norden.
19.24 Skulder
Bistånd till skulder som avbetalning på studielån eller banklån, kontokortskulder,
privata skulder, etc. samt böter och underhållstöd beviljas inte. Undantag ska endast
göras om lån tagits för att undanröja en akut situation och där den sökande annars
skulle ha beviljats bistånd. Om sökanden p.g.a. skulder har dålig kontroll över sin
ekonomi ska han eller hon erbjudas hjälp av budget- och skuldrådgivare.
Undantag kan göras för hyresskuld i följande fall:
Skuld som uppstått under tid då sökanden av godtagbara skäl ej haft egna inkomster
som räckt till hyra. Om ansökan hade gjorts när hyresskulden uppkom hade han eller
hon haft rätt till bistånd.
Då de sociala konsekvenserna för barnen i en familj skulle bli för stora vid eventuell
avhysning.
För gamla och sjuka där alternativt boende inte går att ordna.
Om eventuell avhysning riskerar medföra social utslagning och/eller försämrad
möjlighet till egen försörjning.
Vid upprepade hyresskulder ska restriktivare bedömning göras.
Det ska särskilt uppmärksammas om hyresskulderna kan vara ett uttryck för
omsorgssvikt från förälderns sida och om det därmed finns anledning till oro för
barnens hälsa och utveckling. Undantag kan också göras för bistånd till skuld för
hushållsel i de fall där avstängning medför alltför stora sociala konsekvenser för
hushållet. Även i detta sammanhang ska barnets situation uppmärksammas särskilt.

19.25 Underhållsstöd
Bistånd utgår inte till underhåll och räknas ej heller som en godkänd kostnad i
socialbidragsberäkningen.
19.26 Vård och behandling
Den vård och behandling som avses är sådant som ligger inom socialtjänstens
ansvarsområde, det vill säga, framför allt behandling för missbruk, narkotika och
liknande. Även spelmissbruk kan anses höra till socialtjänstens ansvarsområde.
Även vård och behandling av barn och unga är insatser som blir föremål för
biståndsbedömning.
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En skiljelinje dras dock mot sådana insatser som är att hänföra till hälso- och
sjukvård och som är sjukvårdshuvudmannens ansvar att tillgodose. Regeringen
påpekar således i proposition 2000/01:80 Ny socialtjänstlag mm ”att det är viktigt att
markera att kommunernas yttersta ansvar för att de som vistas i kommunen får det
stöd och den hjälp de behöver inte ska omfatta insatser som åligger annan
huvudman …….får inte medföra att kommunerna tvingas ta över det ansvaret från
landstinget.”
I första hand ska människor med drogmissbruk kunna hänvisas till
öppenvårdsbehandling NyVy som bedrivs i kommunens regi. I de fall att
detta inte är görligt, måste en sammanvägning göras av olika omständligheter som
den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen
i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Regeringen säger
därför i proposition 2000/01:80 att: ”Det kan enligt regeringens mening inte finnas en
obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnad.”
Se i övrigt riktlinjer för behandling antagna av kommunstyrelsen 2011-01-31.

19.27 Behandling av spelberoende, etc.
Det är även landstingets ansvar att vårda sådana yttringar av psykisk ohälsa som
kan ge upphov till olika former av beroenden och missbruk som inte avser alkohol
eller drogmissbruk såsom exempelvis spelmissbruk, matmissbruk, köpmissbruk och
sexmissbruk. Huvudregeln är att bistånd till sådan kostnad inte beviljas.
20 BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 4 KAP § 2
Denna paragraf i socialtjänstlagen ger kommunen befogenhet, men inte skyldighet,
att bevilja bistånd utöver skälig levnadsnivå.
Ekonomiskt bistånd som beviljas med stöd av denna paragraf kan återkrävas från
den enskilde. I detta fall måste dock beslutet ha gett vid handen att biståndet har
getts under villkor om återbetalning. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla uppgifter
om de omständigheter som utgör grunden för återbetalningsskyldigheten. Exempel
på beslut enligt denna paragraf är hyresskulder mer än tre månader, skuldsanering,
borgensåtagande, begravningskostnader.
Av dessa är det endast begravningskostnader som delegeras till handläggare.

20.1 Begravningskostnader
Begravningskostnader beviljas upp till maximalt ett halvt basbelopp. Sedvanlig
försörjningsstödsprövning görs av dödsboets ekonomiska förhållanden.
Begravningskostnaden beräknas täcka kista eller urna, kistdekoration,
begravningsbyrån kostnader, dödsannons, begravningskaffe med enklare förtäring
samt sten och inskription. Kostnader som inte ingår är anhörigas handbuketter,
middagar, solist samt begravning utanför Sverige.
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Begravningskostnader utgår med högst ett halvt basbelopp.
20.2 Familjeåterförening
Kostnader för resa för familjemedlemmar för återförening ska i första hand sökas via
Röda Korset eller andra organisationer. Självkostnadsdelen kan beviljas med
återbetalningsskyldighet.

21 FÖRSÖRJNINGSSTÖD ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 4 KAP § 3
Försörjningsstöd till livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa
och hygien samt dagtidningar, telefon och tv-avgift ingår i riksnormen, som
preciseras i 4 kap 3 §.
Försörjningsstöd till boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, samt
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa ska utgå med de faktiska
kostnaderna. De faktiska kostnaderna måste vara skäliga och i nivå med en
låginkomsttagares.
Lägg märke till att läkarvård, akut tandvård samt glasögonkostnad inte ingår i
riksnormen.

21.1 Arbetsresor
För den som varit arbetslös under minst sex månader kan kostnader för arbetsresor
beviljas under första månaden. Resande med kollektivtrafik ska i första hand
användas. Sparar man minst två timmar genom att använda bil utgår ersättning med
gällande bensinpris x antalet mil. Med arbetsresor jämställs reskostnader för att
kunna söka arbete eller delta i andra aktiviteter som kommunen eller
arbetsmarknadsmyndigheten anordnar. Denna bedömning bör göras restriktivt.
21.2 Boende
Hyreskostnader beviljas efter skälighetsbedömning. Riktmärket ska vara vad en
låginkomsttagare i Vansbro kommun normalt har möjlighet att kosta på sig. Bedöms
sökanden ha för dyr bostad, beviljas nuvarande hyreskostnad i max tre månader.
Äger sökanden bostaden och biståndsbehovet beräknas bli långvarigt, mer än tre
månader, ska sökanden omedelbart sätta ut sin bostad till försäljning.
Om det bedöms rimligt att den sökande flyttar till en billigare bostad, men inte gör
det, kan biståndet för bostadskostnaden fastställas till ett skäligt belopp helt utan
beaktande av den faktiska kostnaden.
Ungdomar som vill flytta hemifrån har bara ansetts ha rätt till bistånd till
boendekostnad i undantagsfall. Regeringsrätten har i ett flertal domar under 1990talet bedömt att unga vuxna är tillförsäkrade skälig levnadsnivå genom att de får bo
kvar hemma.
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21.3 Ungdom som avslutat skolgång men inte tidigare betalat hyresdel till
föräldrarna
Huvudregeln är att bistånd till hyresdel inte ska beviljas. Undantag görs när den unge
är medlem i en familj som har försörjningsstöd eller som annars skulle bli i behov av
det, vilket kan bli aktuellt på grund av att förälders bostadsbidrag minskar eller dras
in.
21.4 Hemförsäkring
Hemförsäkring ersätts med faktisk kostnad i förhållande till hushållets storlek. I en del
Fackföreningsavgifter ingår hemförsäkring. Det finns då inget behov av
försörjningsstöd i denna del.

22 KOMPETENSHÖJANDE VERKSAMHET 4 KAP § 4
Ungdomar under 25 år som uppbär försörjningsstöd huvudsakligen med anledning
av arbetslöshet och som inte kan beredas någon lämplig arbetsmarknadsåtgärd
genom arbetsförmedlingen remitteras till kommunens lokala arbetsmarknadsenhet
eller liknande verksamhet.
Även personer som är äldre än 25 år ska anvisas sådan kompetenshöjande
verksamhet, om den enskilde är i särskilt behov av detta.
22.1 Vägran/nedsättning av försörjningsstöd 4 kap § 5
Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller
kompetenshöjande verksamhet kan fortsatt försörjningsstöd av stöd av 4 kap 5 § SoL
vägras eller nedsättas. Innan beslut fattas skall den enskildes behov eller förmåga att
medverka noggrant utredas. Vid enstaka ogiltig frånvaro reduceras försörjningsstödet
med ett dagsbelopp per utebliven dag.

23 EKONOMISKT BISTÅND TILL SÄRSKILDA GRUPPER
23.1 Sammanfattning om socialtjänstens möjligheter att ställa krav.
Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd ingår prövning av om behoven kan
tillgodoses på annat sätt. Av förarbetena till lagen framgår att den enskilde är skyldig
att efter förmåga bidra till sin försörjning. Detta innebär bland annat att socialtjänsten
kan kräva att arbetslösa som söker ekonomiskt bistånd aktivt söker arbete och deltar
i insatser som bedöms främja möjligheterna att få arbete. Socialtjänsten kan även
som en del i utredningen kräva att den enskilde deltar i praktik eller arbetsträning.
Kraven på en arbetslös biståndssökande person kan ingå som ett led i prövningen
antingen jämlikt 4 kap 1 § SoL eller jämlikt 4 kap 4 och 5 §§ SoL. Det är viktigt att det
i utredning och beslut klargörs vilka lagrum som tillämpas.
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På den som arbetar deltid kan krav ställas på heltidsarbete, om det är möjligt att få. I
kravet på den enskilde ingår också att denne deltar i insatser, exempelvis
arbetsmarknadsutbildning, praktik eller arbetsrehabiliterande åtgärder för att höja sin
kompetens och förbättra sina möjligheter att få ett arbete. Även grundutbildning i
svenska och arbetssökarverksamheter räknas hit.
23.2 Handläggning av bistånd till arbetslösa
De allra flesta som har behov av försörjningsstöd saknar ett arbete. Den största
andelen är arbetsföra och oförhindrade att börja arbeta direkt, men några har någon
form av hinder som måste övervinnas för att de ska bli helt eller delvis arbetsföra.
23.3 Vid aktualisering
Fokus ska ligga på att undanröja försörjningshindret. Detta innebär att när en person
kontaktar socialtjänsten och ansöker om försörjningsstöd på grund av arbetslöshet
ska denne omgående hänvisas till arbetsförmedlingen.
Vid den första kontakten ska sökanden informeras om att personer vars försörjning
kommer att upphöra aktivt ska söka arbete från tidpunkten då de får vetskap om att
deras försörjning ska upphöra. Efter att sådan information givits ska även i dessa fall
den arbetssökande på ett trovärdigt sätt redogöra för de arbeten som han eller hon
har sökt. På begäran ska sökanden visa platsannonser, personliga brev, eventuella
svar från arbetsgivare etc. Sökanden ska vara inskriven på arbetsförmedlingen. Om
den arbetslöse har blivit arbetslös på grund av att denne har sagt upp sig själv är
huvudprincipen att försörjningsstöd inte ska kompensera för den avstängning från
arbetslöshetsersättning som det medför att säga upp sig på egen begäran. Om den
arbetslöse i övrigt uppfyller förutsättningarna är denne berättigad till försörjningsstöd
först från den dag rätten till arbetslöshetsersättning inträder. Om den sökande
åberopar att denne har haft synnerliga skäl för att säga upp sig ska denne alltid
uppmanas att i första hand försöka få avstängningen från arbetslöshetsersättning
hävd.
En bedömning ska alltid göras i det enskilda fallet. För personer som har sagt upp sig
på egen begäran men inte har rätt till arbetslöshetsersättning gäller motsvarande
princip, dvs. om den arbetslöse i övrigt uppfyller förutsättningarna är denne
berättigad till försörjningsstöd först från den dag rätten till arbetslöshetsersättning
skulle ha inträtt om denne hade omfattats av sådan ersättning.
23.4 Att stå till arbetsmarknadens förfogande
Den som är arbetslös och bedöms som arbetsför ska stå till arbetsmarknadens
förfogande och söka arbete aktivt. Detta innebär att vara anmäld på
arbetsförmedlingen. Krav ska ställas på att den arbetslöse som saknar försörjning
ska söka vilket arbete som helst som han eller hon anses kunna klara av. Det kan
även gälla tillfälliga och mindre kvalificerade arbeten som den sökande omgående
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ska kunna ta. Med utgångspunkt i barnets bästa och utifrån kunskapen om att barn
med yrkesarbetande föräldrar har bättre förutsättningar i sina liv än barn i
bidragstagande familjer, kan det även vara motiverat att även barnfamiljer flyttar för
att föräldrarna ska kunna långsiktigt försörja sig genom arbete. Arbetets varaktighet
och omfattning måste då övervägas, liksom konsekvenserna av en flytt för eventuella
övriga familjemedlemmar.

23.5 Arbetslösa med otillräcklig föräldrapenning
Barnet ska omgående anmälas till barnomsorgskön och bekräftelse på platsansökan
ska visas upp. Så snart det är praktiskt möjligt ska den hemmavarande föräldern
ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär att så snart
barnomsorgsplats erbjuds ska den accepteras. För tid efter det att barnomsorgsplats
erhållits föreligger ingen rätt att vara föräldraledig viss tid. Lagen om föräldraledighet
reglerar endast förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
23.6 Kommunalt vårdnadsbidrag
Om en familj väljer att avstå från offentligt finansierad barnomsorg för att i stället söka
vårdnadsbidrag ska det inte godtas som ett hinder för att stå till arbetsmarknadens
förfogande på heltid.
23.7 Arbetslösa med sociala och medicinska problem

Människor har i regel betydande resurser även då det finns problem av något slag.
För att socialtjänsten ska ställa andra krav än de som ställs på arbetslösa enligt
ovan, ska problematiken vara allvarlig och omfattande. Sådana skäl är allvarligt
missbruk, svår psykisk ohälsa eller dokumenterad arbetsoförmåga pga. sjukdom.
Personer med denna problematik har oftast behov av insatser från andra enheter
inom socialtjänsten eller från landstinget. För att vara berättigad till försörjningsstöd
ska den enskilde medverka i planering i syfte att bli arbetsför eller medverka till att få
annan ersättning ur det generella socialförsäkringssystemet.

23.8 Sjukskrivna
För att arbetsoförmåga vid sjukdom ska godkännas ska en person ha ett relevant
läkarutlåtande som styrker oförmåga att arbeta eller delta i arbetssökaraktiviteter, helt
eller delvis. Det är inte sjukdomen i sig som bedöms utan arbetsförmågan.
Arbetslösa som är sjuka ska om det utifrån medicinsk utredning bedöms lämpligt
erbjudas rehabiliterande insatser. Insatser ska erbjudas i form av samverkan med
konsultläkare, vårdcentral, psykiatrimottagning och försäkringskassa. Den som inte
kan arbeta på grund av sjukdom ska erbjudas arbetsrehabilitering till lämpligt arbete
eller motiveras ansöka om sjukersättning. Den som varit sjukskriven mer än ett år
ska ansöka om sjukersättning hos försäkringskassan. Om sjukdomen är av sådan art
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att sjukskrivande läkare bedömer att personen inte kommer att återfå arbetsförmågan
inom överskådlig tid kan ansökan om sjukersättning göras tidigare. För att vara
berättigad till försörjningsstöd ska personen medverka till behandling och
rehabilitering i syfte att bli arbetsför. Arbetslösa som är sjukskrivna på deltid ska delta
i arbetssökarverksamhet i förhållande till sjukskrivningens omfattning.

23.9 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 arbetsplan 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 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 kan tillämpas på personer med lindrigare missbruksproblem men ska inte ersätta
vård och behandling för missbruk. Däremot kan deltagandet vara förebyggande vid
begynnande missbruk eller utgöra komplement till andra insatser mot missbruket. De
krav som ställs ska vara relevanta och sakligt grundade på behov av
kompetensutveckling. Kravet på deltagande i en viss praktik eller arbetsträning ska
alltid föregås av ett övervägande av 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.
23.10 Personer med psykisk ohälsa
När det gäller personer med svår psykisk ohälsa och beteendemässiga störningar
måste socialtjänsten först utreda de grundläggande problemen innan socialtjänsten
tar ställning till hur socialtjänsten på bästa sätt kan stärka den enskildes framtida
försörjningsförmåga. I arbetet med personer med svår psykisk ohälsa är det oftast
nödvändigt att samverka med andra enheter inom förvaltningen och med landstinget .
23.11 Vuxenstuderande
Utgångspunkten är att vuxenstuderande inte står till arbetsmarknadens förfogande
och därför inte är berättigade till försörjningsstöd. Vuxenutbildning ska finansieras
genom det statliga studiemedelssystemet eller med aktivitetsstöd via
arbetsförmedlingen.
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23.12 Ungdomar under 21 år som går i skolan
Föräldrarna har enligt föräldrabalken försörjningsskyldighet för ungdomar som går i
skolan till dess den unge fyller tjuguett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan
eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

23.13 Högskolestuderande
Den som studerar vid högskola eller universitet och inte kan försörja sig genom de
möjligheter som ges via studiemedelsystemet har inte rätt till försörjningsstöd.
Däremot har högskolestuderanden rätt till försörjningsstöd under sommarferier tre
månader, under förutsättning att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

23.14 Barn och ungdomar under 18 år
Försörjningsstöd får ej beviljas till omyndiga personer utan vårdnadshavarens
godkännande.

23.15 Personer 65 år och äldre
Personer som är 65 år och äldre som ansöker om försörjningsstöd ska hänvisas till
försäkringskassan för att ansöka om äldreförsörjningsstöd i stället. Om
försörjningsstöd beviljas i avvaktan beslut hos försäkringskassan ska det återsökas.

23.16 Företagare eller personer med fria yrken
Ekonomiskt bistånd beviljas inte till den som är egen företagare. Aktiebolag
representerar en realiserbar tillgång liksom vissa handelsbolag och enskilda firmor.
En del enskilda firmor representerar ingen tillgång och bedriver i princip ingen
verksamhet. I dessa fall ska den sökande avregistrera firman hos bolagsverket och
patent- och registreringsverket, alternativt skatteverket, skriva in sig på
arbetsförmedlingen och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande för att bli
berättigad till ekonomiskt bistånd.

23.17 Inskrivna för kriminalvård eller rättspsykiatrisk vård
För personer inskrivna inom kriminalvården ska kriminalvårdsmyndigheten svara för
alla kostnader under verkställighetstiden. För hyra och andra kostnader förknippade
med eventuell bostad gäller i vissa fall särskilda regler som beskrivs nedan.
Sökandens möjlighet till inkomst från arbete inom kriminalvårdsanstalten ska alltid
utredas innan ekonomiskt bistånd beviljas. Personer som är häktade, inklusive de
som genomgår rättspsykiatrisk undersökning, får häktesbidrag från kriminalvården
och ska inte beviljas fickpengar.
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I samband med avslutning av kriminalvård ligger ansvaret för bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen på folkbokföringskommunen under en övergångsperiod (se 16 kap.
2 § SoL). En rimlig övergångsperiod kan vara ca 1 månad. Därefter har
vistelsekommunen ansvaret.
Den som genomgår rättspsykiatrisk vård eller är omhändertagen enligt
smittskyddslagen har rätt till ekonomiskt bistånd på samma villkor som personer
inskrivna för vård inom socialtjänsten. Observera att dömda till rättspsykiatrisk vård
har kvar rätten till sjukpenning, pension, bostadsbidrag, etc.
23.18 Intensivövervakning med elektronisk kontroll – s.k. Fotboja
Fotboja förekommer dels som påföljd vid korta straff och dels som ett led i
frigivningsförberedelserna. Personer som avtjänar straff med fotboja jämställs med
frivårdsklient och har exempelvis rätt att fortsätta uppbära eventuell pension eller
sjukpenning, dock inte ersättning från A-kassa. Om behovet inte kan tillgodoses på
annat sätt har personen rätt till ekonomiskt bistånd från kommunen till sin försörjning
under verkställigheten med fotboja. Om verkställigheten med fotboja upphävs och
övergår till anstaltsvård gäller i stället reglerna för inskrivna inom kriminalvården.
Ekonomiskt bistånd till eventuella merkostnader på grund av intensivövervakningen,
såsom avgifter, telefoninstallation eller resor till och från aktiviteter, ska inte beviljas
då dessa bekostas av kriminalvårdsmyndigheten.

23.19 Kontraktsvård
Kontraktsvård är ett alternativ till fängelse som innebär att den dömde får genomgå
missbruksbehandling där kriminalvården och socialtjänsten upprättar en gemensam
behandlingsplan. Kriminalvården har kostnadsansvaret för behandlingen fram till
tänkt dag för villkorlig frigivning vilket inträffar efter 2/3 av det alternativa
fängelsestraffet.
Vid behandling på institution står kriminalvården för alla kostnader till vårdgivaren i
samband med placeringen såsom fickpengar, drogkontroller, sjukvårdskostnader,
resor, klädutrustning, fritids- och sportutrustning och hygienartiklar. I dessa fall ska
försörjningsstöd inte beviljas.
Om behandlingen sker i öppenvård bekostar kriminalvården enbart den behandling
och kontroll som följer av behandlingsplanen. Klientens behov av försörjningsstöd
ska prövas av socialtjänsten.

23.20 Samhällstjänst
Samhällstjänst är en dom till skyddstillsyn med föreskrift att utföra oavlönat arbete
hos ideella föreningar, organisationer eller kyrkor och är ett alternativ till fängelse.
Samhällstjänsten ska utföras under den dömdes fritid, t ex kvällar eller veckoslut,
under kontroll av frivårdsmyndigheten. Den dömde kan behålla sitt ordinarie arbete
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eller studier eller vara aktivt arbetssökande. Det faktum att en bidragssökande
person är dömd till samhällstjänst ska inte påverka socialtjänstens krav på den
sökande att stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid, och t.ex. delta i praktik.
23.21 Inskrivna för vård eller behandling inom socialtjänsten

23.21.1Reskostnader
Bistånd till resor i samband med institutionsvård, t.ex. för informationssamtal, in- och
utskrivning på institutionen samt möten med socialsekreterare, ska betalas ur
förvaltningens konto för vårdkostnader. Observera att vissa resor kan ingå i
vårdavgiften, t.ex. resor till läkare eller tandläkare.

23.22 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 inresan utan att ha
uppehållstillstånd. I de fall en biståndssökande vistats i landet mer än 3 månader
utan uppehållstillstånd och inte heller har ansökt om uppehållstillstånd, har
kommunen underrättelseskyldighet till polisen enligt 7 kap. 1 §
utlänningsförordningen. Skyldigheten inträder första gången en nämnd vidtar en
åtgärd i ett ärende om socialtjänst. Underrättelseskyldigheten gäller inte personer
som sökt men fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Utländska medborgare
med viseringsplikt ska ha uppehållstillstånd.

23.22.1 Med uppehållstillstånd
Utländska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige och som vistas
här har samma rätt till bistånd som svenska medborgare. Utländsk medborgare som
söker ekonomiskt bistånd ska alltid kunna uppvisa gällande beslut om uppehålls- och
arbetstillstånd.
Studenter ska inte beviljas ekonomiskt bistånd annat än i undantagsfall, i en akut
nödsituation. Uppehållstillståndet har beviljats under förutsättningen att försörjningen
är tryggad under vistelsen i landet.
23.22.2 Utan uppehållstillstånd
Utländska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, t.ex. 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 en
nödsituation och kommunen är skyldig att pröva biståndsbehovet i de fall behovet
inte kan tillgodoses på annat sätt. Det yttersta ansvaret skulle i det enskilda fallet
kunna ge den enskilde matpengar samt en biljett hem.
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24 AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Om den sökanden inte bedöms uppfylla förutsättningarna för rätt till försörjningsstöd
ska ansökan avslås. Som huvudregel avslås ansökan för hushållet som helhet.
Underhållsskyldighet gentemot övriga familjemedlemmar går före
familjemedlemmarnas rätt till försörjningsstöd och föräldrar ska i detta sammanhang
informeras om det ekonomiska ansvar föräldraskapet innebär. En bedömning ska
alltid göras om det i det enskilda fallet föreligger en akut nödsituation. Den enskilde
kan då ha rätt till reducerat försörjningsstöd, för exempelvis mat och hyra.
Ett avslagsbeslut innebär oftast att den sökandes livsvillkor påverkas, och även när
försörjningsstödet avslås helt eller delvis bör alla lämpliga insatser och stöd till
egenförsörjning sättas in.
24.1 Asylsökande
Asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i form av
dagersättning enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Detta gäller
oavsett om den asylsökande vistas på förläggning eller hos släkting i kommunen.
Under den tid det tar att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning har en
utlänning rätt att få fortsatt bistånd enligt LMA vilket kan innebära rätt till
dagersättning och kostnad för boendet. Rätten till bistånd upphör först när
utlänningen lämnar landet enligt 11 § punkt 2 LMA.

24.2 Värnpliktiga
Huvudprincipen är att ekonomiskt bistånd inte ska beviljas till värnpliktig och dennes
familj då behovet ska tillgodoses genom de bidrag som utgår enligt
familjebidragsförordningen. Detta bidrag söks genom försäkringskassan.

25 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT
25.1 Avslagsbeslut och överklagande
Beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen är myndighetsutövning. Den
sökande ska alltid underrättas om ett avslagsbeslut enligt 4 kap. 1 § eller 5 §
socialtjänstlagen. Beslutet ska alltid vara skriftligt och motiveringen till beslutet ska
framgå. Beslutsdokumentet i original sparas i akten och en kopia skickas eller
överlämnas till den sökande. Det finns inget som hindrar att man färdigställer två
originaldokument av beslutet varav man ger ett till den enskilde och behåller det
andra i akten. Av beslutet ska följande framgå:
Vad ansökan avser, dvs. ändamålet, hänvisning till § i SoL.
Motivering till avslaget. I de fall det finns flera skäl till avslag ska samtliga
avslagsgrunder skrivas in i beslutet och en närmare motivering i det enskilda fallet

34
ska framgå av texten. Därefter väljs och registreras den tyngst vägande
registreringskoden nedan.
Att beslutets konsekvenser för eventuella barn har övervägts.
Besvärshänvisning ska lämnas liksom hjälp med överklagandet om den sökande
behöver och begär det.

25.2 Avslagsgrunder.
. Avslagsformuleringarna måste i allmänhet kompletteras med en närmare motivering
till varför denna bedömning gjorts. Ett resonemang behöver föras om vad som
framkommit och det ska framgå att en bedömning har gjorts i det enskilda fallet.
Avslag på NN:s ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § eller 5 §
socialtjänstlagen till...
...eftersom sökanden inte står till arbetsmarknadens förfogande.
...eftersom sökanden inte har medverkat till utredningens slutförande.
...eftersom sökandens behov tillgodoses genom egna inkomster i form av lön,
ersättning eller bidrag från försäkringskassan eller tidigare beviljat bistånd.
...eftersom sökandens behov helt eller delvis kan tillgodoses genom att sökanden
söker andra bidrag sökanden kan ha rätt till.
...eftersom sökandens behov helt eller delvis kan tillgodoses genom makars
försörjnings skyldighet gentemot varandra.
...eftersom detta inte kan anses nödvändigt för att tillförsäkra den sökande en skälig
levnadsnivå
...eftersom sökanden inte vistas i kommunen.
Avslag på grund av andra orsaker.

25.3 Överklagan
Om det inte framkommit nya uppgifter som medför att det överklagade beslutet
omprövas och ändras i sin helhet, ska socialtjänsten överlämna överklagandet till
förvaltningsrätten utan dröjsmål. I normalfallet bör tiden inte överstiga en vecka. Om
överklagan kommer in för sent ska den myndighet som fattat det överklagade
beslutet avvisa överklagan. Däremot ska beslutsmyndigheten inte ta ställning till om
ett beslut är överklagbart, om den enskilde har rätt att överklaga beslutet, eller ha
synpunkter på skrivelsen, som att det exempelvis saknas underskrift, utan i dessa fall
överlämna överklagan direkt till förvaltningsrätten.
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26 HANDLÄGGNING AV ÅTERSÖKNING
26.1 Återsökning hos försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken

Lagstöd finns i lagen om allmän försäkring (SFB 107 kap § 5). Kommunen kan
återsöka bistånd som den enskilde beviljas under den tid försäkringskassan prövar
en periodisk förmån som kan komma att utbetalas retroaktivt.
Återsökning sker genom att begäran om utbetalning för retroaktiv tid görs till
försäkringskassan. En begäran om utbetalning per förmån och beslutstillfälle
(avseendemånad) måste göras till försäkringskassan. Om försäkringskassan felaktigt
till den enskilde betalar ut retroaktiv ersättning som kommunen har rätt till kan
socialtjänsten kräva försäkringskassan på skadestånd på motsvarande belopp.

26.2 Ersättningstalan
I de fall den enskilde inte återbetalar återkrav enligt 9 kap. 1 eller 2 §§ kan
kommunen med stöd av 9 kap. 3 § socialtjänstlagen väcka talan om ersättning hos
förvaltningsrätten. Talan hos förvaltningsrätten ska väckas så snart det står klart att
den enskilde inte betalar. Talan kan senast väckas inom 3 år från det biståndet
utbetalades och får inte bifallas av förvaltningsrätten om den ersättningsskyldige
genom att återbetala kostnaden eller del av den kan antas bli ur stånd att klara sin
försörjning eller livsföring i övrigt. Innan talan väcks ska förvaltningen skicka två
betalningspåminnelser och den enskildes aktuella ekonomiska situation utredas så
långt det är möjligt. Den enskilde ska alltid erbjudas möjlighet att presentera och
diskutera sina ekonomiska förhållanden.

26.3 Återkrav enligt SoL
Det finns två sätt för kommunen att få tillbaka utbetalt bistånd.
1. Överenskommelse med den enskilde om att han eller hon ska betala tillbaka ett
förskott på väntad förmån (9 kap. 2 § SoL).
2. Krav till den enskilde om återbetalning av bistånd som han eller hon fått för mycket
eller på oriktiga grunder (9 kap. 1 § SoL).
Reglerna kring återkrav och handläggningen kring detta är omfattande och detaljerad
och det är viktigt att handläggningsanvisningarna följs noggrant. Återkrav av
ekonomiskt bistånd ska bara göras mot en sannolikt väntad inkomst utom i de fall
den enskilde obehörigt fått ekonomiskt bistånd eller fått bistånd med för högt belopp.
I det senare fallet ska biståndet alltid återkrävas. När det gäller förskott på förmån
enligt 9 kap 2 § SoL finns det inte något krav på att rätten till förmånen eller
ersättningen ska vara fastställd vid tidpunkten för utbetalningen av biståndet. Den
väntade inkomsten måste antas ge ett överskott efter avdrag för den enskildes
löpande levnadsomkostnader om ett återkrav ska vara meningsfullt. Kan det inte bli
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ett sådant överskott eller finns inte återbetalningsförmåga inom överskådlig tid ska
återkrav inte läggas upp. Återkrav får inte göras mot framtida försörjningsstöd.
När det gäller återkrav enligt 9 kap. 2 § SoL (p 1. ovan) finns det två alternativ.
Antingen beviljas bistånd enligt 4 kap.1 § SoL som förskott på väntad förmån, dvs.
återkrav enligt 9 kap. 2 §, första stycket, SoL eller så beviljas bistånd enligt 4 kap. 2 §
SoL med villkor om återbetalning dvs. återkrav enligt 9 kap. 2 §, andra stycket, SoL.
Den senare varianten är endast tillämplig för hushåll som har egna inkomster eller
tillgångar och därför inte kan anses vara berättigade till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
eller för bistånd till något som är utöver skälig levnadsnivå. När bistånd prövas enligt
4 kap. 2 § SoL måste även prövning med avslag ha gjorts enligt 4 kap.1 § SoL. Akut
utbetalning av matpengar som gjorts av sociala eller medicinska skäl ska inte
återkrävas. Om den akuta hjälpen ges på grund av att någon tillfälligtvis är förhindrad
att disponera sina inkomster eller tillgångar kan den dock återkrävas. Även akut hjälp
till exempelvis en hyresskuld för att undvika avhysning kan återkrävas om hushållet
har inkomster över normen. De formella kraven är absoluta och får inte åsidosättas.
Vid en eventuell prövning i förvaltningsrätten innebär åsidosättande av de formella
kraven att talan inte kan fullföljas.
26.4 Förskott på förmån - återkrav enligt 9 kap. 2 §, första stycket, SoL
Återkrav av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL kan ske på tre grunder:
1. Bistånd som förskott på förmån eller ersättning.
2. Bistånd till enskild som är indragen i arbetskonflikt.
3. Bistånd till enskild som p.g.a. förhållanden som han/hon inte kunnat råda över
hindrats från att förfoga över sina inkomster eller tillgångar.

Som förmån eller ersättning räknas förmåner från försäkringskassan som exempelvis
sjukersättning, aktivitetsersättning, livränta, BTP (bostadstillägg för pensionärer),
sjukpenning, föräldrapenning, rehabiliteringsersättning, vårdbidrag och
underhållsstöd. Andra ersättningar eller förmåner kan t.ex. vara lön (gäller även
statlig lönegaranti vid konkurs), arbetslöshetsersättning, studiestöd. Återkrav av
förmån eller ersättning bygger helt och hållet på överenskommelse mellan
kommunen och den enskilde. Om utbetalaren av förmånen eller ersättningen kräver
det behövs även fullmakt. Möjligheten att återkräva måste därför undersökas och
bedömas från fall till fall. Bistånd av ”rent tillfällig natur”, t.ex. några dagars
matpengar, bör inte återkrävas. Det ska preciseras i överenskommelsen mot vilken
utbetalning som återkrav enligt 1. och 2. gäller. Däremot finns inget krav att det ska
gälla samma tidsperiod. Situationer som avses under punkten 3. är t.ex. liknande den
under bankkonflikten 1990 då enskilda inte kom åt pengar på bankkonton eller om
det uppstår felaktigheter i de tekniska system som används vid löneutbetalning eller
banktransaktioner.

26.5 Handläggning - förskott på förmån eller ersättning
Skriftlig överenskommelse görs med den enskilde om att biståndet ska återbetalas
och hur återbetalning ska ske (särskild mall finns).
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Skriftlig fullmakt upprättas vid behov och i de fall utbetalaren av förmånen eller
ersättningen begär det. Observera att den enskilde när som helst ensidigt kan säga
upp fullmakten.
Observera också att det är två beslut som ska fattas, och detta gäller vid varje
biståndstillfälle och biståndsmånad:
1. Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 §. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla uppgift
om den eller de omständigheter som utgör grund för återbetalningsplikten.
2. Beslut om återkrav enligt 9 kap. 2 § första stycket.
Sökanden ska informeras om att beslut om återkrav inte kan överklagas. Han eller
hon ska också informeras om att ifall återbetalning inte sker kan frågan om
återbetalning prövas i förvaltningsrätten på initiativ av kommunen.
Varje biståndsbeslut registreras.
Varje biståndsbeslut ska skriftligt delges den enskilde innan biståndet utbetalas.
26.6 Återkrav enligt 9 kap. 2 §, andra stycket, SoL
SoL 4 kap. 2 § kan undantagsvis användas när kommunen ger ekonomiskt hjälp fast
rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL inte föreligger. Bistånd enligt 4 kap. 2 § kan
villkoras med återbetalning men får bara återkrävas om den beviljats med sådant
villkor. Följande situationer kan bli aktuella för återkrav enligt 4 kap. 2 § och 9 kap. 2
§ andra stycket:
Hushåll med realiserbara tillgångar.
Hushåll med egen försörjning/inkomst över norm.
För att undvika allvarliga sociala konsekvenser kan exempelvis bistånd enligt 4 kap
2 § med villkor om återbetalning beviljas till hyresskuld där behovet kunnat
tillgodoses genom egen inkomst och där återbetalningsförmåga finns.
Handläggning – bistånd enligt 4 kap. 2 § med villkor om återbetalning
Skriftlig överenskommelse ska upprättas med den enskilde. Av överenskommelsen
ska det framgå hur och när återbetalning ska ske (särskild mall finns).
Observera att det är två beslut som ska fattas:
1. Beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 §. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla uppgift
om den eller de omständigheter som utgör grund för återbetalningsplikten.
2. Beslut om återkrav enligt 9 kap. 2 § andra stycket.
Sökanden ska informeras om att besluten inte kan överklagas genom
förvaltningsbesvär. Han eller hon ska också informeras om att ifall återbetalning inte
sker kan frågan om återbetalningsplikt prövas i förvaltningsrätten på initiativ av
kommunen.
Varje biståndsbeslut registreras i paraplysystemet.
Varje biståndsbeslut ska skriftligt delges den sökande innan biståndet utbetalas.
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26.7 Felaktig utbetalning - återkrav enligt 9 kap. 1 § SoL
Återkrav av bistånd enligt 4 kap. 1 § ska göras om någon fått ett felaktigt bistånd
genom:
Oriktiga uppgifter.
Underlåtenhet att lämna uppgift.
Eller på annat sätt förorsakat att bistånd beviljats obehörigen eller med för högt
belopp.
Kommunen får i dessa fall kräva tillbaka vad som betalts ut för mycket. Kommunen
får alltså även kräva tillbaka för högt eller obehörigt bistånd som den enskilde fått
också då han eller hon inte haft för avsikt att framkalla en felaktig utbetalning. Detta
gäller också då det är kommunen som förorsakat den felaktiga utbetalningen, men
där den enskilde borde ha förstått att den var fel. Exempel på det senare kan vara
rena felräkningar eller när dubbel utbetalning skett av misstag. Denna bestämmelse
ersätter eller inskränker inte skyldigheten att göra polisanmälan om den enskilde
avsiktligt lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.
Grunden för återkrav enligt 9 kap. 1 § SoL är alltid att biståndet är utbetalt på felaktig
grund. Biståndet behöver således inte vara förskott på förmån eller ersättning eller
vara beviljat med villkor om återbetalning.
26.8 Handläggning - felaktigt utbetalt bistånd
Beslut om återkrav fattas efter genomförd FUT-utredning, se avsnitt ovan.
Återkravet läggs upp och sökanden krävs på betalning.

26.9 Ersättningstalan
I de fall den enskilde inte återbetalar återkrav enligt 9 kap. 1 eller 2 §§ kan
kommunen med stöd av 9 kap. 3 § socialtjänstlagen väcka talan om ersättning hos
förvaltningsrätten. Talan hos förvaltningsrätten ska väckas så snart det står klart att
den enskilde inte betalar. Talan kan senast väckas inom 3 år från det biståndet
utbetalades och får inte bifallas av förvaltningsrätten om den ersättningsskyldige
genom att återbetala kostnaden eller del av den kan antas bli ur stånd att klara sin
försörjning eller livsföring i övrigt. Innan talan väcks ska förvaltningen skicka två
betalningspåminnelser och den enskildes aktuella ekonomiska situation utredas så
långt det är möjligt. Den enskilde ska alltid erbjudas möjlighet att presentera och
diskutera sina ekonomiska förhållanden. Visar genomförd utredning att det är styrkt
eller troligt att den enskilde har betalningsförmåga ska talan väckas hos
förvaltningsrätten. Visar utredningen att den enskilde för tillfället inte kan betala kan
återkravet ligga vilande under en period. Är det troligt att den enskildes
betalningsförmåga inte inom 3 år från det biståndet utbetalades förbättras, kan
återkravet efterges. Observera att beslut om ersättningstalan enligt 9 kap. 1 § och 3 §
måste fattas av nämnden eller nämndens sociala delegation.
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Ansökan ska göras vid den förvaltningsrätt inom vars domkrets den enskilde är
bosatt och innehålla följande uppgifter:
Namn, adress och telefon till den nämnd som söker och till handläggaren
Beslutsdatum
Den ersättningsskyldiges namn, personnummer, adress och telefonnummer
Vilken typ av återkrav det är (§ i SoL)
Belopp
När biståndet som återkrävs utbetalades
Utredning som visar att den enskilde har betalningsförmåga
Yrkande (Kommunstyrelsen yrkar att förvaltningsrätten ålägger XX att till
Kommunstyrelsen återbetala...)
26.10 Kraveftergift
Om det är uppenbart att förhållandena ändrats så att den enskilde inte inom 3 år från
det biståndet utbetalades tid kommer att kunna göra återbetalning, får kommunen
enligt 9 kap. 4 § SoL helt eller delvis efterge återkrav. Detta beslut går inte att
överklaga.

27 FELAKTIGA UTBETALNINGAR
Fel ska så långt det är möjligt förebyggas genom noggrannhet i handläggningen,
men om fel ändå uppstår är målsättningen att kommunen ska få tillbaka de felaktigt
utbetalda pengarna och förhindra att bistånd fortsatt betalas ut på felaktiga grunder.
Alla handläggare har skyldighet att uppmärksamma felaktigheter i alla ärenden.

.

