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4. Anmälan av övriga frågor

Kl. 15.00 representanter från Kvinnojouren Olivia berättar om jourens verksamhet. 
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5. 
Ansökan om föreningsbidrag, 2019, Kvinnojouren Olivia 

Dnr 2019/00012  

6. 
Överenskommelse om samverkan för personer med psykisk funktionsnedsätt-

ning 
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7. 
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Dnr 2018/00015  

8. 
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9. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-17 SN 2019/00012 nr 32283 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, Ansökan om föreningsbidrag 2019, 
Kvinnojouren Olivia 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att bevilja kvinnojouren Olivia föreningsbidrag 

om 130 000 kronor för år 2018     

Sammanfattning 

Kvinnojouren Olivia har ansökt om föreningsbidrag från socialnämnden för 

år 2019. Kvinnojouren har bedrivit verksamhet i Håbo kommun sedan 1985, 

och ger råd och stöd till våldsutsatta kvinnor, med eller utan barn. Jouren 

erbjuder även tillfälligt skyddat boende i jourens egen lägenhet.   

Ärendet 

Kvinnojouren har ansökt om föreningsbidrag om 180 000 kronor. Bidraget 

ska användas till jourens basala verksamhet, så som hyra av jourlägenhet 

och föreningslokal, verksamhetsförsäkring, kontors och möteskostnader, 

utbildningskostnader m.m. Till följd av ökade kostnader för verksamheten 

ansöker föreningen om en högre summa än tidigare år. 

Föreningen strävar mot att öka kunskapen och intresset från allmänheten för 

jourens verksamhet och har på sikt en ambition att starta en 

ungdomsverksamhet.  

Till följd av en begränsad budget för föreningsbidrag inom socialnämnden 

föreslås nämnden bevilja 130 000 kronor i föreningsbidrag till Kvinnojouren 

Olivia.        

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 2019/00012, nr32283, daterad 2019-04-17 

– Ansökan om föreningsbidrag, nr32119, inkommen 2019-03-11 

______________ 
Beslut skickas till 
Kvinnojouren Olivia 

Kommunstyrelsens ekonomiavdelning          



HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

Förening/organisation 

Kvinnojouren Olivia i Bålsta 

Riksorganisation 

Unizon 

Utdelningsadress 

Box 120 

C/o utdelningsadress 

Postnummer och ort 

7 46 23 BALSTA 

Med ansökan bifogas följamlie ll:»nla~or: 
[g] Verksamhetsberättelse [g] Resultaträkning 

[g] Revisionsberättelse [g] Fastställd balansräkning 

Projektbeskrivning. 

ANSÖKAN OM FÖRE JN.GSBiDRAG 
Senast il mars sita ans ö 
Håbo kommun 
Socialförvaltningens kansli 
746 80 Bålsta 

Organisationsnummer 

802468-9559 

Söker belopp 

180000 

Bankgiro/Plusgiro 

289-0143 

W ebbadress 

E-postadress 

olivia.jour@hotmail.com 

; 'l·' 
1 ·: Gi.:( l 

2019 -03- 'j 1 

~9 
Nystartad förening/organisation 

D Ja [g] Nej 

Beloppet avser år 

2019 

För startbidrag lb>Dfogas följande biUagor: 
D Aktuella stadgar D Verksamhelsberättelse 

D Namn på styrelsens ledamöter D Budget 

Sammanfatta föreningens mål och syfte, dess betydelse samt hur bidragspengama kommer att användas. Använd bilaga eller baksida om utrymmet inte riicker till 

K vinnojaurens mål och syfte är att bereda kvinnor med minderåriga i Håbo kommun, men även från 
andra kommuner, skyddat boende, under viss begränsad tid, i en bostadslägenhet med anonym adress. 
Ä ven att ge råd och stöd tilllevinnor som utsatts får våld, hot eller trakasserier i nära relationer. Dels 
via telefon och dels vid sammanträffanden. Ytterligare en uppgift för Kvinnojouren är att i samhället 
verka för ett samhälle utan våld mot lcvinnm: och partner. Verksamheten har genom åren, sedan start 
1985, haft stor betydelse för många sökanden. Vår verksamhet har lång erfarenhet och en gedigen 
kunskapsbank som gör skillnad i samhället. Äskat belopp är ett behov får jourens basala verksamhet, 
såsom hyra av jourlägenhet och föreningslokal, telefon/internetkostnad för boende och verksamhet, 
obligatorisk verksamhetsförsälaing, kontors- och möteskostnader, utbildningskostnader- dels för 
verksamma volontära jourkvinnor samt nytillträdande jourkvinnor, dels för utåriktad öppen verksamhet 
i samhället och möjliggörande av engagemang från nya volontärer. Under föregående år har föreningen 
satsat på att rusta upp jourlägenheten till god och trivsam standard för boenden och ämnar för 
innevarande år satsa särskilt på utåtriktad verksamhet för att öka kunskap och intresse från allmänheten 
och öka medvetenheten hos våra växande ungdomar. Vår strävan är att kunna locka unga vuxna att 
engagera sig med mål är att på silet starta en ungdomsjourverksamhet ·~å~::söker forum och föreläsare 
för att engagera dessa grupper och även för att föra fram goda manliga förebilder. 
Beviljat bidrag har under senaste åren stått stilla trots ökade kostnader. I övrigt se bif. budget. 

S""k d o an ens k t k "f on a tuppga ter 
Namn ~ 
Monica Antonsen, o ärande 

Adress Postadress 

Trädgården 1 O 746 32 BALSTA 

Telefon dagtid 

. l~el~:;;b~0722 
E-post 

- monken 99@yahoo.se 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att handlägga din ansökan om färdtjänst. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av 
artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse etter som ett led i den 
personuppgifts-ansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är socialnämnden i Håbo 
kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet 
på habo.se/personuppgifter. 

Underskrift 
Underskrift intygar att sökande förening/organisation har tagit del av och godkänner socialnämndens regelverk för föreningsbidrag. 

Ortochdatum 

Bålsta 2019-03- O'?" 
Sök~n~es un~.erskrift / · 

t/1 p"'{/ C8\. 

POSTADRESS 
746 80 BÄLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

Namnförtydligande 

Monica Antonsen 

HEMSIOA 
\VWW.habo.se 

E·POST 
socialnamnden@habo.se 

Blanketten ändrad 2018-05·24 l Lf2506 
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ViS - Vård i samverkan 
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Region Uppsala: Samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar 
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Bakgrund 
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL,5 kap 8a§ och Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 16 kap 3 § 
ska landstinget ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer 
med psykisk funktionsnedsättning. 
 
Av Uppsala läns strategi för närvårdssamverkan1 framgår att huvudmännen ska arbeta med 
utgångspunkt från nationella författningar, styrdokument och riktlinjer. Till stöd för detta upprättas 
länsövergripande överenskommelser, riktlinjer och rutiner där Region Uppsala och kommunerna ska 
samverka och där ansvarsfördelningen mellan huvudmännen har tydliggjorts.2 
 
Denna länsövergripande överenskommelse ska ligga till grund för lokal samverkan mellan länets 
kommuner och Region Uppsala samt beaktas vid tillfälliga projekt och uppdrag. De lokala rutinerna 
anpassas efter lokala behov och förutsättningar och ska beskriva hur samverkan ska ske i respektive 
kommun. Samverkan kan även inkludera andra aktörer, som till exempel försäkringskassa och 
arbetsförmedling.  

Syfte  
Överenskommelsen ska tydliggöra ansvarsfördelning och stärka samverkan mellan kommunerna och 
Region Uppsala samt utgöra grund för det lokala närvårdsarbetet avseende personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

Termer och begrepp 
Begreppet psykisk funktionsnedsättning ska tolkas i enlighet med Nationell psykiatrisamordnings 

definition i SOU 2006:100. En person har en psykisk funktionsnedsättning om han eller hon har 

väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, om dessa svårigheter är en 

konsekvens av psykisk störning, och om dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att 

bestå, under en längre tid. Begreppet psykisk funktionsnedsättning används för barn och unga efter 

att särskild hänsyn tagits till barnets mognad och psykosociala utveckling. 

 Med viktiga livsområden avses sådant som handlar om en persons basala liv i samhället 

kopplat till t.ex. boende, sysselsättning, social gemenskap etc. 

 Med psykisk störning avses alla diagnostiserade psykiatriska tillstånd. Erfarenhetsmässigt 

kommer gruppen att domineras av personer med psykossjukdom, personlighetsstörning 

eller allvarligare affektiva syndrom. Även högfungerande personer (utan utvecklingsstörning) 

med ett neuropsykiatriskt tillstånd ingår. Samsjuklighet mellan missbruk/beroende och 

annan psykisk störning ingår, s.k. ”dubbeldiagnos”. 

 Med längre tid avses minst ett år. 

Funktionshinder  begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 
relation till omgivningen 

 
Psykisk ohälsa Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både 

mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom som 
uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos 

                                                           
1 Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020 
2 Dokumenten publiceras i dokumentsamlingen Vård i Samverkan (ViS). 

http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-15192&docId=DocPlusSTYR-15192
http://www.lul.se/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/Test/
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Psykiatriska tillstånd Psykiatriska tillstånd innebär en allvarlig psykisk ohälsa, som tar sig 

uttryck i olika syndrom som uppfyller kriterier för en psykiatrisk 

diagnos, till exempel ADHD eller depression. 

Socialtjänst Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras 
genom bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt 
personlig assistans som utförs med assistansersättning som regleras i 
51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110).   
Även staten bedriver socialtjänst när vård enligt LVU och LVM 
genomförs på vårdinstitutioner som drivs av Statens 
institutionsstyrelse. 

Omfattning 
Överenskommelsens målgrupp är personer med psykisk funktionsnedsättning, i alla åldrar, som har 
behov av insatser från båda huvudmännen. 

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen mellan de olika huvudmännen utgår från anvisningar i respektive lagrum.  

Respektive huvudman har ansvar för att tidigt uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa som kan 

leda till psykisk funktionsnedsättning och involvera de huvudmän och verksamheter som behövs för 

att individen ska få adekvata anpassningar, insatser, vård och stöd. 

Region Uppsala  
Hälso- och sjukvården ansvarar för att medicinskt bedöma, utreda, behandla sjukdomar och skador. 
Region Uppsala har i en överenskommelse mellan Nära vård och hälsas verksamheter och psykiatrisk 
specialistvård beskrivit ansvarsfördelningen3.  
Region Uppsala har ansvar för hälso- och sjukvård för personer med psykisk funktionsnedsättning vid 
placering utanför hemmet (HVB-hem, familjehem, SIS-institutioner).  

Nära vård och hälsa 
Samtliga vårdcentraler/mottagningar har ett basansvar för psykisk ohälsa och ska tillhandahålla 
farmakologisk och psykologisk behandling samt psykosociala insatser.  

 

Habiliteringen erbjuder råd, stöd och interventioner till dem med funktionsnedsättningar som är 
medfödda eller förvärvade, där behovet av insatser över tid ska vara omfattande och livslångt. 
 

Specialistpsykiatri 
Den specialiserade psykiatrin är huvudansvarig vid allvarlig psykisk störning eller sjukdom. 
Störningen eller sjukdomen och den funktionsnedsättning som är en följd av denna kan variera över 
tid. Det innebär att personen ibland får sina behov tillgodosedda inom primärvården och ibland 
inom specialistpsykiatrin. Den psykiatriska vårdens inriktning är kvalificerad psykiatrisk utredning och 

                                                           
3 Överenskommelse mellan primärvården och psykiatrisk specialistvård kring handläggning av psykiatrisk 
sjukdom 
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behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen, lagen om psykiatrisk tvångsvård alternativt lagen om 
rättspsykiatrisk vård.  
 
Den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) ansvarar för barn och unga upp till 18 år.  
 
Den rättspsykiatriska vården ansvarar för psykiatrisk heldygnsvård under tiden den enskilde avtjänar 
ett fängelsestraff eller när rättspsykiatrisk vård ges som påföljd istället för fängelsestraff. 

Kommunerna 

Varje kommun ansvarar för att utreda, bedöma samt ge stöd och insatser enligt socialtjänstens 
lagstiftningar. Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de 
behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.  

 
Kommunen har enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ansvar för hemsjukvård4 och omfattningen 
tydliggörs i länsövergripande styrdokument5.  
 
Elevhälsan regleras i skollagen och är en del av skolans verksamhet. Elevhälsan ska främst arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.6  

Genomförande 
Den grundläggande utgångspunkten för insatser till personer som behöver särskilt stöd är att de i 
första hand ska få dessa tillgodosedda genom insatser i den enskildes vardagsmiljö. Grundläggande 
är att säkerställa inflytande och delaktighet samt kontinuitet och helhetssyn kring de stödinsatser 
som ges till den enskilde. Barn och unga som har psykiska och sociala problem samtidigt, ställer extra 
stora krav på huvudmännen gällande samordning.  
 
Delaktighet innebär att den enskilde har inflytande och är medskapande i insatser gällande hälsa, 
stöd, vård och omsorg. 
 
För att säkerställa intentionen och god samverkan ska de områden som beskrivs nedan beaktas vid 
framtagande av lokala rutiner. Rutinerna följs kontinuerligt upp i den lokala närvårdssamverkan. 
 

Boende  
Kommunernas socialtjänst ansvarar för att utreda och besluta kring boende samt stöd för att kunna 

behålla sitt boende. Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ibland behöva stödinsatser i 

form av annat boende än det egna ordinära boendet. Detta boende kan vara stadigvarande eller 

tidsbegränsat i kombination med hälso- och sjukvårdsinsatser.  

Placering och vård utanför hemmet 
Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom att 
tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. Innan frågan om placering 
aktualiseras ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda och 
att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom placering.  

                                                           
4 HSL 2017:30 
5 Hemsjukvård - Vis 
6 Skollagen 2 kap 25§ 
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Inför en placering där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad individuell plan (Sip) eller 
motsvarande upprättas.  
 

Förskola och skola  
Förskolans och skolans uppgift är att ge jämlika förutsättningar att klara kunskapsmålen och vid 
behov göra individuella anpassningar. Förskolechef/rektor är ansvarig för att utreda en elevs behov 
av särskilt stöd samt upprätta åtgärdsprogram.  
 

Arbetslivsinriktad rehabilitering och sysselsättning  
Arbete och sysselsättning är viktigt för återhämtning vid psykisk sjukdom och inkludering i samhället.   
Samverkan ska ske mellan huvudmännen men också med Arbetsförmedling och Försäkringskassa när 
behov föreligger för att utveckla ett samordnat stöd. 
 
Kommunen ska medverka till förrehabiliterande insatser för att möjliggöra för den enskilde att få ett 
arbete eller sysselsättning som är anpassat efter hens behov.  
 
Region Uppsala ska medverka till att psykiatrisk behandling och rehabilitering är inriktad på att 
uppnå förbättrad funktion för att möjliggöra arbetslivsinriktad rehabilitering och sysselsättning.  
 
Försäkringskassans uppdrag är att utreda rehabiliteringsbehovet och samordna de insatser från 
arbetsgivare, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och andra myndigheter som 
behövs för att personen ska kunna återgå i arbete eller kunna söka arbete. 
 
I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med 
Försäkringskassan. Arbetslivsinriktad och medicinsk rehabilitering kan med fördel ske samtidigt. 
 

Hjälpmedel 
Hjälpmedel i Uppsala län, HUL och Hjälpmedelscentralen, HMC är länets hjälpmedelscentraler. De 

tillhandahåller hjälpmedel för rörelse och kognition, bistår vid hjälpmedelsfrågor och utgör 

specialistkompetens samt stöd för praktisk hantering av hjälpmedel. HMC är Region Uppsalas enhet 

och HUL är gemensamt för Uppsala läns kommuner. 

Kommunerna ansvarar för hjälpmedelsförskrivning för personer från 21 år när det gäller 

förflyttningshjälpmedel, hjälpmedel för personlig vård och hjälpmedel vid kognitiva svårigheter, 

övrigt åvilar Region Uppsala.7 

Samordnad individuell plan (SIP)  
Kommunerna och Region Uppsala har ansvar för att erbjuda en samordnad individuell plan när det 

finns insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Syftet med samordningen är att den 

enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över de insatser huvudmännen tillhandahåller8.  

Fast vårdkontakt 
Verksamhetschefen inom respektive enhet inom hälso- och sjukvården är den som avgör hur 
kontinuitet, samordning och patientsäkerhet ska tillgodoses. Verksamhetschefen har en skyldighet 

                                                           
7 Rehabilitering och habilitering i samverkan - ViS 
8 Samordnad individuell plan (SIP) i Uppsala län – VIS, Vård i Samverkan 

http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-13053&docId=DocPlusSTYR-13053
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att utse en fast vårdkontakt för en patient, om det är nödvändigt för att tillgodose patientens behov 
av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården eller om en patient själv begär det9. 

Förebygga och behandla fysisk ohälsa 
Kvinnor och män med funktionsnedsättning har betydligt sämre hälsa och får senare och sämre 
behandling jämfört med andra målgrupper. För att ge jämlik vård till målgruppen behöver 
huvudmännen främja hälsosamma levnadsvanor samt erbjuda stöd i kontakten med somatisk vård.10 
 
Huvudmännen ansvarar för att personalen har kunskap så att diskriminering och stigmatiserat 
arbetssätt motverkas och främjar bemötandestrategier som ger individen möjlighet till rätt vård och 
behandling. 

Tandvård 
Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på 
grund av vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan ha rätt till tandvård till hälso- 
och sjukvårdsavgift. Barn och unga upp till och med 23 år omfattas av den avgiftsfria tandvården. 
 
Det finns ett regelverk11 för Region Uppsala som beskriver vilka som omfattas av tandvårdsstöd och 
utifrån den finns en riktlinje som beskriver samverkan i Uppsala län12.  

Stöd till anhöriga och närstående 
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar att uppmärksamma och 
informera anhöriga och närstående. Patienter och närstående ska göras delaktiga i vården och 
patienters och anhörigas kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas. Anhöriga och närstående skall 
uppmärksammas och ges stöd utifrån sina behov. Socialtjänsten har ett ansvar att erbjuda 
stödinsatser till anhöriga13. 
 
Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när förälder eller 
annan vuxen som barnet varaktigt bort tillsammans med har en psykisk störning eller en psykisk 
funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada, missbrukar alkohol eller annat 
beroendeframkallande medel eller oväntat avlider.14  15 16 Det omfattar även hälso- och 
sjukvårdspersonalen inom elevhälsan. 

Orosanmälan och sekretessbrytande information 
All personal som i sin yrkesutövning får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa är skyldiga 
att genast anmäla detta till socialnämnden.17 18  
Berörda myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma är skyldiga att lämna socialnämnden 
alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd. 
 

                                                           
9 Fast vårdkontakt, ViS, Vård i samverkan 
10 Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning? SKL, ISBN-nummer:978-91-7585-648-3 
11 Regelverk för allmän tandvård, barn och unga VS 2018-0097 
12 Tandvårdsstöd i Uppsala län, ViS, Vård i Samverkan 
13 SoL, 5 kap, 10§ 
14 5 kap. 7 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL 
15 PSL kap 6 §5 
16 Anhörigstöd i Uppsala Län – skrivning pågår 
1714 kap. 1 § andra stycket SoL 
18 Patientsäkerhetslagen (2010:659),PSL kap 6 §5 

http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-4398&docId=DocPlusSTYR-4398
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/hur-skapar-vi-battre-halsa-for-personer-med-funktionsnedsattning.html
https://www.regionuppsala.se/Global/LRC/Patientadministration/Patientfakturor/Regelverk%20tandv%c3%a5rd%20f%c3%b6r%20barn%20och%20unga%202019.pdf
http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-16048&docId=DocPlusSTYR-16048
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Även för vuxna (över 18 år) finns en möjlighet att bryta sekretessen och lämna uppgifter till en 

socialnämnd19. Detta gäller för personer som har ett fortgående och allvarligt missbruk av alkohol, 

narkotika eller andra flyktiga lösningsmedel men där LVM inte är tillämpligt.  

Tvångsvård  
Tvångsvård är noga reglerat i författningarna eftersom att tvingas till vård mot sin vilja är ett 

allvarligt ingrepp i integriteten. Lagstiftningen belyser vikten av samordning och att planering och 

information ges i god tid innan förändringar av vårdnivå sker. Den enskildes möjlighet till delaktighet 

ska alltid beaktas vid tvångsvård. 

Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV 
Vid brott kan en person dömas till rättspsykiatrisk vård om rätten bedömt att personen led av en 

allvarlig psykisk störning då brottet begicks. Enligt LRV ska alltid en samordnad vårdplan upprättas 

om patienten har behov av insatser från kommunen. Det är den psykiatriska vården som ska ta 

initiativ till att göra planeringen tillsammans med kommunen i god tid innan vården kan övergå till 

öppen rättspsykiatrisk vård. 20 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT 
LPT är främst till för att skydda den som blivit svårt psykiskt sjuk och även barn och ungdomar kan 
vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård, initialt alltid i slutenvård. 
 
Vid öppen psykiatrisk tvångsvård ska det av en samordnad vårdplan framgå vilka insatser som ska 
utföras av respektive huvudman. Den enskilde har kontakt med den öppna psykiatrin, men vårdas 
fortfarande enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och det är chefsöverläkaren i slutenvården som är 
ansvarig för vården. 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
Personer under 20 år kan beredas vård mot sin vilja på till exempel ett HVB-hem eller ett 
ungdomshem, med stöd av lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Det tillämpas då 
det finns risk för att en ung persons hälsa eller utveckling tar skada av förhållandena hemma eller 
riskerar skada sin hälsa och utveckling genom till exempel missbruk eller något annat socialt 
nedbrytande beteende. Det är socialnämnden i kommunen som ansöker om vård enligt LVU hos 
förvaltningsrätten. 

Uppföljning 
Denna överenskommelse följs upp som dokument enligt dokumenthanteringsplanen i ViS, Vård i 
samverkan21. Avvikelser i samverkan följs upp enligt anvisning i avsedd riktlinje för ändamålet22. 
Inom ramen för lokal närvårdssamverkan följs årligen lokala mål och indikatorer upp.23  

Versionshistorik 
2013-06 Reviderad juni 2013. Ersätter ”Överenskommelse om samverkan kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning” beslutad 14 november 2012. 
2019-xx-xx Revision har skett enligt rutin för samverkansdokument. Huvudmännens respektive 
ansvar och samverkansområden för målgruppen har tydliggjorts. Ett förtydligande av terminologin 

                                                           
19Offentlighets och sekretesslagen, OSL 25 kap §12 96 och 26 kap §9 
20 SOSFS 2018:18 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 
21 Hantering av samverkandokument – Vård i samverkan, ViS 
22 Avvikelsehantering avseende vård i samverkan 
23 Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020 

http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-5025&docId=DocPlusSTYR-5025
http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-13134&docId=DocPlusSTYR-13134
http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-15192&docId=DocPlusSTYR-15192
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har tillkommit med bl.a. en tydligare beskrivning av vad som avses med psykisk 
funktionsnedsättning. Revisionen har även klargjort att överenskommelsen ska ligga till grund för 
lokal samverkan mellan länets kommuner och Region Uppsala samt beaktas vid tillfälliga projekt och 
uppdrag så att insatserna för målgruppen samordnas. Överenskommelsen hanteras enligt ViS 
dokumenthantering och hanteras av respektive huvudmans politik/ledning. 



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-05-16 SN 2019/00025 nr 32340 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, Överenskommelse om samverkan kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna överenskommelse om samverkan 

kring personer med psykisk funktionsnedsättning     

Sammanfattning 

Kommuner och landsting/regioner är skyldiga att ingå överenskommelse 

kring samverkan för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kravet 

finns lagstadgat inom såväl Socialtjänstlagen, 5 kap 8a§ samt Hälso- och 

sjukvårdslagen 16 kap 3§. 

Region Uppsala, tidigare landstinget i Uppsala län, och Uppsala läns 

samtliga åtta kommuner, har tidigare ingått en överenskommelse att gälla 

under perioden 2012-2016. Vård- och omsorgsnämnden har i beslut 

§ 43/2018 beslutat att förlänga överenskommelsens giltighetstid till dess att 

ny överenskommelse tagits fram. Då överenskommelsen omfattar även 

socialnämndens ansvarsområde behöver överenskommelsen beslutas även i 

socialnämnden.  

Ärendet 

En arbetsgrupp bestående av representanter från regionen och länets 

kommuner har gemensamt tagit fram en överenskommelse som förankrats 

och beslutats i HSVO, den övergripande samverkansstrukturen på i länet.  

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvarsfördelningen och 

stärka samverkan mellan kommunerna och Region Uppsala, samt utgöra en 

grund för det lokala närvårdsarbetet avseende personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Överenskommelsen omfattar personer med psykisk 

funktionsnedsättning inom alla åldrar som har behov av insatser från båda 

huvudmännen. Kommunen ansvarar för att utreda, bedöma samt ge stöd och 

insatser enligt socialtjänstens lagstiftningar. Därtill ingår ansvaret för 

hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.  

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för att 

uppmärksamma och informera anhöriga och närståendes behov av stöd och 

hjälp. Socialtjänsten har enligt 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen ett särskilt 

ansvar att erbjuda stödinsatser till anhöriga. Nätverket för anhörigstöd i 

Uppsala län har uppmärksammat att anhöriga till personer med psykisk 

funktionsnedsättning är en ökande målgrupp som söker stöd hos 

kommunerna.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-05-16 SN 2019/00025 nr 32340 

 

 

Uppföljning 

Överenskommelsen följs upp i enlighet med gällande 

dokumenthanteringsplan i ViS, gemensamma styrdokument i samverkan 

mellan Region Uppsala och länets kommuner.        

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32340, daterad 2019-05-16 

– Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning, nr 32339, daterad 2019-05-16 

______________ 
Beslut skickas till 
Avdelningen stöd till barn, unga och deras familjer 

Avdelningen stöd till vuxna          
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 Datum Vår beteckning 

 2019-05-29 SN 2018/00015 nr 32381 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, fortsatt giltighetstid för dokument 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att dokumentet för Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete får fortsätta att gälla i tillämpliga delar i 

enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2011:9) under projekttidens gång, dock som längst till och med 2020-

05-31     

Sammanfattning 

Socialnämnden har i beslut § 17/2018 förlängt giltighetstiden för tidigare antaget 

styrdokument för det systematiska kvalitetsledningssystemet som nämnden är 

skyldiga att tillhandahålla i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (SOSFS 2011:9).  

Förvaltningen har startat ett projekt med att arbeta fram ett ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att vara ett styrsystem som används i 

praktiken. Inriktningen är att ledningssystemet ska finnas i vårt styr- och lednings-

system, Stratsys, och fungera som ett stöd för verksamheten och ansvariga chefer i 

det praktiska arbetet i vardagen. I och med att det kommer att finnas i Stratsys så 

blir det också en naturlig koppling till andra styrinstrument som mål och budget. 

Arbetet pågår under 2019, men till följd av begränsade resurser bedöms arbetet inte 

kunna färdigställas enligt plan till 2019-06-30. Förvaltningen bedömer att beslut om 

det nya ledningssystemet ska fattas av nämnden senast 2020-05-31.  

Ärendet 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete antogs av dåvarande 

socialnämnden 2013-06-11 § 56 med sista giltighetstid fram till 2017-12-31. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslog i februari 2018 att 

dokumentets giltighetstid skulle förlängas och gälla i tillämpliga delar under 

projekttidens gång, dock som längst fram till 2019-06-30. Socialnämnden 

instämde i arbetsutskottets förslag och valde att fatta ett liknande beslut. 

Detta också med hänvisning till förvaltningens pågående projektarbetet som 

kommer att resultera i ett nytt, mer informativt och beskrivande dokument.  

Förvaltningen ser nu ytterligare behov av att förlänga giltighetstiden för 

dokumentet till och med 2020-05-31 till följd av begränsade resurser att 

färdigställa arbetet enligt plan.        

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32381, daterad 2019-05-29 

– Beslut SN §17/2018, daterad 2018-03-08 
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 Datum Vår beteckning 

 2019-05-29 SN 2018/00015 nr 32381 

 

 

– Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SN2018/00015, 

nr 31077 

______________ 
Beslut skickas till 
Avdelningschef administrativt stöd och utveckling          
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Socialförvaltningen i Håbo 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Kvalitetsmanual 2013-2017 

1 Inledning 

1.1 Omfattning 

Ledningssystemet för kvalitet omfattar socialnämndens verksamhet. Ledningssystemet 

som beskrivs i denna kvalitetsmanual är det styrande dokument som ska säkerställa arbets-

formerna för verksamhetens kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling. Manualen ska göra det 

möjligt att på ett överskådligt sätt få en helhetsbild över systemet och erbjuda en lättåt-

komlig, lättförståelig dokumentation och därmed ge en helhet av verksamhetens kvalitets-

arbete.  

 

Ledningssystemet är uppbyggt utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och ska bland annat: 

- användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 

kvalitet, 

- utgöra ett stöd för planering, ledning, kontroll, uppföljning, utvärdering och för-

bättring, samt 

- ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande ut-

veckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten. 

Länkar 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete 

 

1.2 Socialförvaltningens kvalitetsvision och kvalitetspolicy 

Visionen för Håbo kommuns kvalitetsarbete är att Håbo socialförvaltning ska vara en av 

Sveriges bästa socialtjänster. Det innebär att alla som kommer i kontakt med sociala verk-

samheter i Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande präglat av vänlighet, 

finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke med utgångspunkt från: 

- Alla människors lika värde 

- Integritet och självbestämmande 

- Tillvaratagande av förmågor och resurser 

- Medvetenhet om socialt arbete och makt 

Länk 

http://intranet.habo.se /soc  

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-9
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1.2.1 Håbos värdegrund för äldre 

Socialtjänstens omsorg om äldre utgår ifrån att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande. 

Länkar 

http://www.socialstyrelsen.se/aldre/nationellvardegrund 

http://intranet.habo.se /soc  

 

1.3 Aktuell lagstiftning och föreskrifter som styr 

Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3§ säger att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 

kvalitet. För utförandet av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämp-

lig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras.  

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 6§ innehåller motsvarande 

bestämmelser. Kraven på god kvalitet gäller både enskild och offentlig verksamhet inom 

socialtjänsten. Kvalitetsbegreppet omfattar socialtjänstens verksamhet på alla nivåer: 

strukturerade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) kap 2a§ säger att hälso- och sjukvården ska bedrivas så 

att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska vara av god kvalitet med 

en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och be-

handlingen, vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och in-

tegritet, främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen samt 

tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 

 
Länkar 

http://intranet.habo.se/soc Aktuell lagstiftning och föreskrifter utifrån vilken kvaliteten utvecklas och säkras 

 

1.4 Prioriterade kommunfullmäktige mål 

- Barn och unga i Håbo ska ges bästa förutsättningar för personlig utveckling och lä-

rande. 

- Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

- Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

 

1.5 Prioriterade nämndmål för socialnämnden 

- Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska stödet till barn 

och unga utvecklas. 

- Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga verksamheter. 

- Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 

- Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/aldre/nationellvardegrund
http://intranet.habo.se/soc
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Bild 1. Socialförvaltningens kvalitetsmanual 
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Uppföljning av verksamhetens processer och rutiner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ledningssystem ska anpassas till verksamhetens in-

riktning och omfattning 

2. Arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten ska do-

kumenteras. Varje år ska en sammanhållen kva-

litetsberättelse upprättas. 

3. Det ska av processerna och rutinerna framgå hur 

samverkan ska bedrivas i den egna verksamhet-

en och säkerställas att samverkan möjliggörs med 

andra verksamheter inom socialtjänsten eller 

verksamheter enligt LSS och med vårdgivare, 

myndigheter, föreningar och andra organisation-

er. 

Ledningssystemet syfte är att det ska användas 

för att planera, leda, kontrollera, följa upp, ut-

värdera och förbättra verksamheten. Kvalitet 

definieras som uppfyllelse av krav och mål en-

ligt lagar och andra föreskrifter. 

 

Fördelning av arbetsuppgifter som ingår i ar-

betet med att utifrån ledningssystemet systema-

tiskt och fortlöpande säkra och utveckla kvali-

teten. 

1. Beskriva processer i 

verksamheten som be-

hövs för att säkra verk-

samhetens kvalitet. 

2. Beskriva aktiviteter 

som ingår i processer-

na och deras inbördes 

ordning. 

3. Upprätta de rutiner som behövs för att 

säkra kvaliteten. Dessa ska dels beskriva till-

vägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, 

dels ange hur ansvaret för utförandet är för-

delat. 

Säkerställa att personalen arbetar i enlighet med angivna 

processer och rutiner och medverka i verksamhetens kvali-

tetsarbete. 

 

 

1. Egenkontroll  

Regelbunden uppföljning 

med den frekvens och i den 

omfattning som krävs för 

att säkra kvaliteten. 

2. Riskanalys 

Fortlöpande bedöma om det finns 

risk för att händelser kan inträffa 

som kan medföra brister i kvali-

teten. Uppskatta sannolikheten 

och bedöma vilka negativa konse-

kvenser som kan bli följden av 

händelsen. 

3. Klagomål och anmälningar 

Anmälningar enligt tex. Sarah och 

Lex Maria samt andra klagomål och 

synpunkter tas emot och utreds. De 

sammanställs för att mönster som 

indikerar brister ska kunna identifie-

ras. 

 

På grund av resultaten från egenkonkontroll, riskanalys och utredning av klagomål och anmälningar ska de  

åtgärder vidtas som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. Detta kan innebära att processerna och ruti-

nerna omarbetas. 
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2 Verksamhetsansvar 

2.1 Bistånd, stöd och omsorg 

Socialnämnden ansvarar för kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningen, 

som bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ungdom, omsorger om äldre 

människor och stöd till människor med funktionsnedsättning.  

 

Inom socialförvaltningen finns socialchefens stab, stöd- och behandlingsenheten, myndig-

hetsenheten, enheten för funktionsnedsättning samt vård- och omsorgsenheten.  

 

Socialchefens stab sköter administration, kvalitets- och utvecklingsarbete samt handlägg-

ning av serveringstillstånd. Här finns utvecklingsledare, äldre- och handikappombudsman, 

anhörigkonsulent och medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

2.2 Fokus på frivilliga behandlingsformer 

Socialförvaltningen ska arbeta med respekt för människors självbestämmanderätt och in-

tegritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt ges under frivilliga former utifrån 

individens behov, lagar och ekonomiska resurser. Socialförvaltningen arbetar i nära sam-

verkan med brukarna, bland annat genom att förvaltningen medverkar i det kommunala 

handikapprådet och pensionärsrådet.  

 
Länk 

http://www.habo.se/sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation 

 

Bild 2. Socialförvaltningens organisation 

Särskilt  boende: 
Attendo Care AB 
Hemtjänst: 

Rindlags Allstäd 
Grannvård 

Biståndsutskottet Socialnämnden 

 

Socialchef 
 

Äldreomsorg 

Dalängen, särskilt boende 
Dagverksamhet för äldre 
Hemsjukvård 
Fotvård 
Rehab 

Äldreomsorg 

Pomona Hus 4, särskilt boende 
Korttidsboende äldre 
Pomona reception 
Pomona vaktmästeri 

Dagverksamhet för äldre 

LSS- Sjövägen 1, gruppboende, LSS 
Lindegårdsvägen 21, gruppboende 
LSS 

 

Stöd- och behandlingsenheten 

- Familjerådgivning 
- Familjeteamet 
- Öppen missbruksvård 
- Ungdomsteamet 

- Biskops Arnö Folkhögskola samverkan 

Myndighetsenheten 
Flyktingmottagning 
Bistånd barn/unga 
Familjerätt 
Biståndsbedömning, LSS, SoL 
Missbruk, vuxna, Socialpsykiatri 

Försörjningsstöd, sysselsättning 

Socialförvaltningens stab 

 

Äldreomsorg 

Solängen 

Socialpsykiatrin 
Socialpsykiatri 

Ekan, korttidsboende 

Daglig verksamhet 

 

Personlig assistans 

Personlig assistans 
Pool 

Hemtjänst 

Hemtjänst, Kärnhuset 

Avlösarservice 

http://www.habo.se/sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation
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3 Ansvarsfördelning i kvalitetsarbetet  

För att kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt finns en angiven fördelning av ansvar och 

befogenheter.  

 
Länk 

http://intranet.habo.se /soc  

http://intranet.habo.se /soc  Delegationsordningar  

 

3.1 Nämndens ansvar 

Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet, 

och har ett övergripande ansvar för: 

- att ledningssystemet integreras med befintliga system för budget- och verksam-

hetsplanering, 

- att fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuer-

ligt följa upp och utvärdera målen, 

- att ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för verksamheten är ändamåls-

enligt och säkerställer kvaliteten, 

- att ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet är så utformat att processerna 

fungerar verksamhetsövergripande. 

 

3.2 Socialchefens ansvar 

Socialchefen ansvarar för: 

- att inom ramen för ledningssystem ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för 

hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra, 

följa upp och utveckla verksamheten, 

- att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås, 

- uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att förbättra 

verksamheten, 

- att kommunicera och omsätta nämndens övergripande strategier och mål inom 

verksamheten. 

 

3.3 Enhetschefernas ansvar 

Enhetscheferna ansvarar för att; 

- inom sitt verksamhetsområde bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, 

- göra en ansvarsfördelning inom sitt verksamhetsområde, 

- kommunicera och omsätta övergripande strategier och mål inom sitt verksamhets-

område, 

- föra dialog med personal, medborgare och intresseorganisationer om verksamhet-

ens utveckling och resultat, 

- skapa förutsättningar för personalen att i vardagen reflektera kring kvalitet, 

- inom sitt verksamhetsområde följa upp, utvärdera, utveckla och dokumentera kva-

litetsarbetet. 
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3.4 Biträdande enhetschefers och gruppledares ansvar 

Övriga chefer leder kvalitetsarbetet inom sin enhet/sektion. Detta innebär att; 

- genom bemötande och personligt engagemang vara föredöme i en offensiv kvali-

tetsutveckling, 

- inom sin enhet/sektion bedriva systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete, 

- kommunicera och omsätta strategier och mål inom sin enhet/verksamhet, 

- föra dialog med medarbetare och medborgare om verksamhetens utveckling och 

resultat, 

- vara tillgänglig för medborgare för att underlätta deras möjlighet att påverka kvali-

teten, 

- skapa förutsättningar för medarbetare att i vardagen reflektera kring kvalitet,  

- inom sin verksamhet/sektion följa upp, utvärdera, utveckla och dokumentera kvali-

tetsarbetet, 

- regelbundet återrapportera till enhetschef, 

- tillsammans med medarbetare utveckla och förbättra arbetsmetoder för att tillgo-

dose medborgares individuella behov. 

 

3.5 Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett övergripande ansvar för att patienterna får en sä-

ker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalité inom kommunens ansvarsom-

råde: 

- att det finns rutiner för olika områden inom hälso- och sjukvården bland annat för 

läkemedelshantering och läkarsamarbete, 

- att rutinerna följs upp och revideras vid behov, 

- att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen, 

- att anmäla till socialnämnden om en patient i samband med vård eller behandling 

drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada (vårdskada), 

- att göra utredningar om allvarliga händelser och bedöma om händelsen ska anmä-

las till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, 

- att sammanställa avvikelser till socialnämnden tre gånger per år. 

 

3.6 Alla medarbetares ansvar 

Medarbetare ska kontinuerligt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att; 

- skapa förtroende och god kvalitet genom att visa engagemang, lyhördhet, positiv 

inställning och respekt i varje möte med medborgare, närstående och varandra, 

- delta i framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder,  

- tillämpa gällande rutiner, 

- delta i uppföljning av mål och resultat, 

- rapportera fel och brister, missförhållanden, avvikelser, synpunkter och klagomål. 

 
Länkar 

http://intranet.habo.se /soc  
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4 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete 

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

ska dokumenteras i verksamhetsplaner respektive verksamhetsberättelser.  

 

Socialförvaltningen upprättar, med dokumentation från enheternas verksamhetsberättelser 

som utgångspunkt, varje år en sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det framgår hur 

arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har 

bedrivits under föregående kalenderår. Vilka åtgärder har vidtagits för att säkra verksam-

hetens kvalitet, och vilka resultat som har uppnåtts.  

 

Socialchefen har ansvar för att en kvalitetsberättelse redovisas i nämnd. Kvalitetsberättel-

sen ska publiceras på Håbos hemsida.  

 

En årlig uppföljning av ledningssystemets innehåll, metoder, blanketter med mera ska ske i 

samband med att kvalitetsberättelsen upprättas. Ansvar för uppföljningen är socialchef el-

ler av denne utsedd person. 

 
Länkar 

Verksamhetsplan (Stratsys)  

Verksamhetsberättelse (Stratsys) 

Kvalitetsberättelse (Stratsys) 

Stabens årsagenda (Stratsys) 

http://intranet.habo.se /soc  

 

4.1 Ledningens genomgång  

Ledningens genomgång sker kontinuerligt. Som underlag för genomgång används bland 

annat revisionsrapporter, brukarreaktioner, nyckeltal, avvikelserapporter och synpunkter 

från medarbetare. Beslut och åtgärder från ledningens genomgång dokumenteras och med-

delas medarbetarna. 

 
Länk 

http://intranet.habo.se /soc  

 

5 Dokumentstyrning 

För att säkerställa att medarbetare har aktuella dokument att tillgå finns en systematik gäl-

lande vad, hur och när dokument skapas, sparas, revideras och arkiveras. 

 

5.1 Ansvar för dokumentens aktualitet 

Ansvaret för dokumentaktualitet och dokumentstyrning beskrivs i rutinen ”Håbo kommuns 

riktlinjer för styrdokument”. Syftet med denna rutin är att ge riktlinjer för hur och av vem 

dokument på socialförvaltningen upprättas, fastställs, publiceras, revideras, arkiveras och 

slutligen gallras. Den beskriver layout och utformning på dokumenten så att det finns en 

enhetlig struktur och utseende samt klargör även hantering när dokument ska publiceras på 

hemsidan. Till rutinen hör ”Utformning”, ”Innehåll” och ”Dokumentansvarig”. 
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På Socialförvaltningens hemsida (internt) ska alla verksamheternas dokument finnas sorte-

rade under följande rubriker: 

– Stab och Ekonomi 

– Funktionsnedsättning/LSS 

– Hälso- och sjukvård 

– IFO 

– Stöd och behandling 

– Äldreomsorg 

 
Länkar: 

http://intranet.habo.se /soc   

http://intranet.habo.se /soc  Håbo kommuns riktlinjer för styrdokument 

 

5.1 Definitioner och förkortningar 

Definitioner av begrepp som används i detta dokument finns beskrivna i ”Håbo kommuns 

riktlinjer för styrdokument”. Förkortningar som används i detta dokument förklaras i lö-

pande text. 

 
Länk 

http://intranet.habo.se /soc  Håbos kommuns riktlinjer för styrdokument 
 

6 Processer 

Att utgå från processer istället för funktioner är ofta en framgångsfaktor när ett ledningssy-

stem byggs upp. Processerna ska beskrivas överskådligt, göras kända och finnas tillgäng-

liga för berörda personalkategorier.  Ett ledningssystem för kvalitet ska ge ledningen möj-

lighet att välja den mest säkra och effektiva vägen till målet och med så små risker som 

möjligt.  

 

Socialförvaltningen ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten 

som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet samt identifiera de aktiviteter som ingår 

och bestämma aktiviteternas inbördes ordning. För varje ordning ska socialförvaltningen 

utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutiner-

na ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange 

hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. 

 

Processerna och rutinerna är ledningssystemets grundläggande delar. Alla processer som 

till exempel verksamhetsplanerings-, budgets-, arbetsmiljö- och uppföljningsprocesser ska 

sätta fokus på resultat och syfta till att skapa kvalitet i verksamheten. En verksamhet som 

är särskild riskfylld eller komplicerad kan behöva mer styrning i form av fler processer och 

rutiner än en mindre riskfylld verksamhet. En verksamhet som omfattar många olika delar 

av hälso- och sjukvård eller socialtjänst kan behöva arbeta fram flera processer och rutiner 

än en verksamhet som är av mer begränsad inriktning eller omfattning.  
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Socialförvaltningens processer delas in i tre kategorier; kärn-, lednings- och stödprocesser, 

se nedan bild 3. 

 

Bild 3. Socialförvaltningens processer 

 

 
 

 
Länkar 

 http://intranet.habo.se /soc  

 

6.1 Kärnprocess 

Det som, på uppdrag av nämnd, utförs i verksamheterna för att tillgodose medborgarens 

eller brukarens behov och som skapar ett direkt värde för medborgaren eller brukaren. 

 
Länkar till processer, rutiner och blanketter 

http://intranet.habo.se /soc  

Avtal 

Avtalsuppföljning 

Myndighetsutövning 

Tjänster och service 

 

6.2 Ledningsprocess 

Det som utförs i verksamheten för att leda och styra genomförandet. I ledningsprocessen 

beskrivs socialförvaltningen stabs sätt att övervaka och leda verksamheten. Detta innefat-
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tar att samla in information om omvärlden, verksamhetens processer och deras status med 

hjälp av mätningar, hanteringar av eventuella avvikelser samt hänsyn till verksamhetens 

ekonomiska resultat. Denna information sammanställs och granskas för att kunna styra 

verksamheten i rätt riktning. 

 
Länkar till processer, rutiner och blanketter 

http://intranet.habo.se /soc  

Beslut och ledning 

Budget och ekonomiuppföljning 

Målstyrning och planering 

Verksamhetsutveckling 

 

6.3 Stödprocess 

Det som utförs i verksamheten för att stödja genomförandet av kärnprocesserna och led-

ningsprocesserna.  

 
Länkar till processer, rutiner och blanketter 

http://intranet.habo.se /soc  

Personal 

Kommunikation/information 

Ekonomihantering 

IT 

 

6.4 Samverkan 

Verksamheterna ska samverka med andra för att uppnå bästa möjliga resultat för medbor-

gare. Samverkan ska bedrivas mellan socialförvaltningen och andra huvudmän, intressen-

ter och organisationer. Denna samverkansform kräver på strukturell nivå, en annan organi-

sation än den som förekommer i ordinarie linjeverksamhet. Oavsett formen har all sam-

verkan individen i fokus. Samverkan på organisationsnivå bedrivs endast för att underlätta 

samverkan på operativ nivå.  

 

För att säkerställa samverkan med andra finns riktlinjer och rutiner som klargör ansvaret 

för samverkan utifrån den enskildes behov av insatser. I ansvaret ligger att tydliggöra vem 

som har ansvaret för samverkan kring den enskilde/brukaren och hur samverkan ska gå till. 

Vem som har huvudansvaret för överföring av information vid samverkan gällande den 

enskilde ska också vara tydliggjort. 

 

Det ska finnas fastställda processer för: 

- Informationsöverföring och samverkan inom organisationen 

- Informationsöverföring och samverkan med andra huvud-

män/organisationer/myndigheter 

- Samverkan mellan olika yrkeskategorier 

 
Länkar till processer, rutiner och blanketter 

http://intranet.habo.se /soc  
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6.5 Processtyrning 

Varje beskriven process ska ha en utsedd processägare (oftast någon i ledarposition), som 

tydligt ska framgå. Denne har till uppgift att från ett helhetsperspektiv förvalta, revidera 

och leda utvecklingen av den tilldelade processen. Processägaren ska ansvara för att flödet 

fungerar så optimalt som möjligt genom socialförvaltningens alla nödvändiga funktioner 

och att processen tillför det värde i erbjudna tjänster som brukaren behöver. 

 

Varje process ska ha ett mål och ett antal nyckeltal och kvalitetsmått som ska användas för 

att följa upp och styra processen. Det är processägarens ansvar att följa upp och analysera 

dessa, samt signalera kvalitetsbrister till berörda chefer. Processmöten hålls med alla pro-

cessägare regelbundet och enligt fastställd rutin. 

 
Länkar 

http://intranet.habo.se /soc  

http://intranet.habo.se /soc Håbo kommuns riktlinjer för styrdokument 
 

7 Faktabaserade beslut 

Målstyrningen syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot 

önskat resultat. Tydliga mål, delaktighet och helhetssyn är förutsättningar för leverens av 

kvalitativa tjänster och god service till invånarna.  

 

I Håbo kommun finns mål på alla nivåer i organisationen. 

 

 Kommunfullmäktiges mål. 

 

Mål och riktlinjer för verksamheten ska enligt kommunallagen (KL 3.9) fastställes av 

kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. I Håbo kommuns mo-

dell för målstyrning fastställer kommunfullmäktige mål för varje mandatperiod. 

 

 Socialnämndens mål 

 

Socialnämnden ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten (KL 6:7). I socialnämnden ska kommunfullmäktiges mål brytas ner så att de 

fungerar för nämndens verksamheter men också bidrar till kommunfullmäktiges mål.  

 

Socialnämndens mål följs upp med stöd av nyckelindikatorer som beskriver måluppfyllel-

sen. Nyckelindikatorerna ska vara mätbara och relevanta. 

 

 Mål för avdelningar och enheter 

 

Avdelningar och enheter fastställer årligen sina mål för vad som ska uppnås, med beak-

tande av socialnämndens prioriterade mål. Därefter bestäms aktiviteter som beskriver vad 

som ska göras för att målen ska tas. Mål och aktiviteter bestäms utifrån kunskap om verk-

samhetens styrkor och svagheter. Målen ska finnas på den nivå där det finns ett formellt 
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chefsansvar det vill säga där det finns budgetansvar. Mål och aktiviteter för enheter fast-

ställs och följs upp i linjeorganisationen. 

 

 Mål för medarbetare 

 

Ledarskap och medarbetarskap är viktiga förutsättningar för att målstyrningen ska fungera. 

Alla medarbetare måste se sin roll i helheten och sträva mot samma mål och det är viktigt 

att medarbetarna känner till målen från fullmäktigenivå till avdelnings- och enhetsmål. I 

samband med medarbetarsamtal ska överenskommelse träffas där målen bryts ned till 

varje enskild medarbetare. 

 

Bild 4. Struktur för faktabaserade beslut 

 
 

 

 

Uppdragsplan 

 

Externa 

krav 

Analys från ti-

digare år 

 

Förutsättningar 

 

Olika planer 

 

Agenda 

Ledningens förut-

sättningar 

Verksamhetsplan 

Mål och aktiviteter 

Verksamhets-

berättelse 

Kvalitets-

berättelse 

Inriktningsmål 

och uppdrag 

Krav 

 
Reflektion och 

lärande 

Effektmål 

och uppdrag 

Målsättningar för so-

cialförvaltningen 

Analys och  

måluppfyllelse 

Systematiskt för-

bättringsarbete 

Håbo kommun  

Kommunfullmäktige mål och politisk viljeriktning 2012 -2014 

 

Barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande, 

Förtroendet för Håbo kommun ska öka och  

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

 

Socialförvaltningens kvalitetsvision och kvalitetspolicy 

Socialnämndsmål 

Indikatorer 
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7.1 Verksamhetsplan  

Varje enhetschef ansvarar för att årligen ta fram en verksamhetsplan. Planen tas fram i slu-

tet av varje verksamhetsår och ska ske med medarbetarnas delaktighet. Arbetet utgår från 

”Bild 4. Struktur för faktabaserade beslut” och ”Bild 5. Förbättringshjulet”.  

 
Länkar 

Verksamhetsplan (Stratsys) 

 

7.2 Verksamhetsberättelse 

Beslutade aktiviteter följs av socialförvaltningens ledningsgrupp under verksamhetsåret 

och redovisas till nämnden vid delårsbokslut. 

 

Uppföljning av verksamhetsplan inklusive måluppfyllelse ska framgå i enheternas årliga 

verksamhetsberättelser. Det räcker inte med att följa upp att aktiviteten har genomförts, 

utan socialförvaltningen behöver analyser om aktiviteten har bidragit till ökad måluppfyl-

lelse. Ibland genomförs insatser utan att mäta effekter, men då ska det påvisas vilka anta-

gande som ligger bakom. Enheternas verksamhetsberättelser ska ligga till grund för nämn-

dens årsberättelse/årsbokslut samt för nämndens kvalitetsberättelse. 

 
Länkar 

http://intranet.habo.se /soc  

Verksamhetsberättelse (Stratsys) 

Aktivitetsplan (Stratsys) 

Måluppfyllelseanalys (Stratsys) 

http://intranet.habo.se /soc  Håbo kommuns riktlinjer för styrdokument 

 

7.3 Stabens agenda 

För att säkerställa de aktiviteter som ska ske under året ska det finnas en årsagenda som 

stöd. 

 
Länk 

Socialförvaltningens stabs årsagenda (Stratsys) 

 

8 Systematiskt förbättringsarbete 

Socialförvaltningen arbetar med ett lärandestyrt förbättringsarbete. Socialförvaltningen ska 

göra rätt saker, det vill säga prioritera och genomföra de aktiviteter som skapar mest värde 

för medborgaren och medarbetaren. Socialförvaltningen ska även göra saker rätt, det vill 

säga genomföra aktiviteterna på det mest resurseffektiva sättet.  
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Socialförvaltningen ska använda ledningssystemet som ett förbättringshjul. ”Bild 5. Led-

ningssystemet som ett förbättringshjul” visar grunden i uppbyggnaden av ledningssystemet 

samt det systematiska förbättringsarbetet. De inre pilarna visar på fasernas tidsordning och 

att kvalitetsarbetet alltid pågår. De långa pilarna visar på att underlag till att utveckla och 

förbättra verksamhetens processer och rutiner kan komma fram direkt under varje fas (pla-

nering genomförande och utvärdering). Eftersom kvaliteten ständigt ska utvecklas och säk-

ras blir ett ledningssystem aldrig färdigt. 

 

 

 
 

 

 

 

8.1 Egenkontroll 

Egenkontroll ska avse en regelbunden, systematisk uppföljning av verksamhetens plane-

ring, genomförande, resultat och förbättringsåtgärder. Uppföljning avser att man samlar in 

och analyserar olika mått på verksamheten för att se i vilken utsträckning olika insatser 

blivit utförda eller inte. Det innebär även kontroll av att verksamheten bedrivs enligt de 

processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. Egenkontrollen är en intern process 

och integreras i det dagliga arbetet. 

 

Egenkontroll ska göras bland annat genom: 

- jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och regionala kva-

litetssystem, 

- jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, dels 

med resultat för andra verksamheter, 

- jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, 

- målgruppsundersökningar, 

- granskning av journaler, akter och annan dokumentation, 

- analys av uppgifter från patientnämnder, och  

- inhämtning av synpunkter från revisorer och intressenter. 

Bild 5. Ledningssystemet som ett förbättringshjul 
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Länkar 
http://intranet.habo.se /soc  

 

8.2 Riskanalys 

Det ska fortlöpande ske bedömningar om det finns risk för att händelser kan inträffa som 

medför brister i verksamhetens kvalitet. För varje händelse ska sannolikheten för att den 

inträffar bedömas samt vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden. Vid för-

ändringar av verksamhet ska det också genomföras en riskanalys och vid behov ska hand-

lingsplan tas fram. 

 

Varje år ska det göras en riskanalys med ett medborgarperspektiv. Syftet med detta är att 

säkra verksamheten inför kommande år. Riskerna följs sedan i interkontrollplanen. 

 
Länkar 

Risk- och väsentlighetsanalys kopplat till verksamhetsplan ( Stratsys) 

Handlingsplan (Stratsys) 

 

8.3 Internrevision 

Interna revisioner av processer, rutiner och blanketter genomförs med planerade intervaller 

av oberoende personal för reviderad verksamhet/enhet.  

 
Länk 

http://intranet.habo.se /soc  

 

8.4 Synpunkter och klagomål 

Synpunkter och klagomål ska ses som en möjlighet till förbättringar och fångas upp i så 

stor utsträckning som möjligt. Alla förtroendevalda och anställda inom nämndens ansvars-

område ska kunna ta emot synpunkter och klagomål. Ambitionen är att de så långt det är 

möjligt ska besvaras/åtgärdas av den som tar emot. Alla synpunkter och klagomål ska in-

rapporteras till socialförvaltningens stab för registrering enligt gällande riktlinjer och ruti-

ner. 

 

Medarbetarna ska på ett lätt sätt kunna lämna synpunkter på socialförvaltningens stabs 

verksamhet. Dessa synpunkter ska hanteras på samma sätt som övriga inkomna synpunkter 

på verksamheten och vara ett naturligt led i stabens förbättringsarbete. 

 
Länkar 

http://intranet.habo.se /soc  

 

8.5 Rapporteringsskyldighet vid missförhållanden 

Nämnden ska besluta om rutiner för rapporteringsskyldighet och skyldighet att utreda samt 

vid behov avhjälpa eller undanröja missförhållanden enligt patientsäkerhetslagen, social-

tjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 
Länkar 
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http://intranet.habo.se /soc  

 

8.6 Sammanställning och analys 

Klagomål, synpunkter och rapporter enligt ovan ska sammanställas och analyseras. Syftet 

är att se mönster och trender som kan indikera på brister i verksamhetens kvalitet. Sam-

manställningen sker årligen, behandlas i socialnämndens ledningsgrupp samt redovisas till 

nämnden i samband med kvalitetsberättelsen. Sammanställningen sker centralt inom sta-

ben av socialchefen utsedd person. 

 
Länk 

Sammanställning av synpunkter och klagomål (mall Stratsys) 

 

8.7 Förbättrande åtgärder 

Resultaten av riskanalyser, egenkontroll, synpunkter och klagomål, rapporteringsskyldig-

heten samt sammanställning av mönster eller trender ska leda till att åtgärder vidtas som 

krävs för att säkra eller förbättra verksamhetens kvalitet. Beslut kring förbättrande åtgärder 

tas vid ledningens genomgång. Om resultaten visar att processer och rutiner inte är ända-

målsenliga så ska dessa revideras och förbättras. 

 

Förbättringsarbetet ska ske på olika nivåer inom socialförvaltningen och involvera de yr-

keskategorier som behövs. Förbättringsarbetet kan ske inom en enhet, inom ett verksam-

hetsområde eller genom arbetsgrupper där flera enheter deltar. Metoder och arbetssätt för 

detta arbete ska tas fram för att ge stöd för arbetet och bidra till systematik. 

 
Länkar 

http://intranet.habo.se /soc  

 

9 Delaktighet  

Ett optimalt samspel kräver att alla aktivt medverkar. Samspelet utvecklas genom kommuni-

kation, förståelse och nyfikenhet i en lärande process.  Alla medarbetare är skyldiga att med-

verka i socialförvaltningens kvalitetsarbete och ska bidra till att kvalitetsmålen uppnås. Kvali-

tetsarbetet ska vara integrerat i all verksamhet och information ska ges om ledningssystem för 

kvalitet, dess syfte och innehåll, enligt gällande informationsstruktur. 

 
Länk 

http://intranet.habo.se /soc  

 

9.1 Medarbetare  

Medarbetarnas delaktighet i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten är viktig och det ska 

därför finnas ett ändamålsenligt synpunktshanteringssystem för att kunna fånga medarbetar-

nas tankar, frågor och förlag på förslag på förbättringar. 

 

Medarbetarna ska få förutsättningar för att utföra sitt arbete, trivas och sträva mot att utveckla 

verksamheten och dess mål. Medarbetarsamtalen är ett verktyg och ett stöd för att lyckas i det. 

Medarbetarsamtal hålls en gång per år.  
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Arbetsplatsträff (APT) är ett forum för dialog, ständig utveckling, gemensamt ansvarstagande, 

attityder, förhållningssätt och grunden för samverkan. De ska därför präglas av delaktighet 

och samspel. Socialförvaltningen har regelbundna arbetsplatsträffar och planeringsdagar där 

riskanalyser kan genomföras, verksamhetsplaner tas fram samt synpunkter och klagomål på 

verksamheten kan tas upp, dokumenteras och följas upp. Minnesanteckningar ska föras som 

följs upp vid nästkommande arbetsplatsträff eller planeringsdag. 

 

Arbetsgivarföreträdaren i form av socialchef och enhetschefer har regelbunden samverkan 

med de fackliga organisationer som tecknat avtal om samverkan. 

 

Vartannat år ska en övergripande medarbetarundersökning genomföras. Resultatet ska analys-

eras och redovisas tillsammans med åtgärder i en handlingsplan för det året samt ligger till 

grund för nästa års verksamhetsplanering. Enkäten ska innehålla bland annat frågor relaterade 

till arbetsmiljö. 

 
Länkar 

http://intranet.habo.se /soc  

Handlingsplan (mall Stratsys) 

 

9.1.1 Kvalitetsråd 

Socialförvaltningen ämnar inrätta ett kvalitetsråd. Syftet med kvalitetsrådet är att på system-

nivå planera och följa upp resultaten av kvalitets- och utvecklingsarbetet på socialförvaltning-

en. Syftet är också att följa utvecklingen kring kvalitetsfrågor, värdera kvalitetsarbetet och fö-

reslå förändringar. Rådet ska främja ett bra arbetsklimat där frågorna får ta den tid som be-

hövs.  

 

En förutsättning för ett systematiskt förbättringsarbete är en formaliserad struktur för arbetet. 

En bra struktur innebär att formulera kvalitetsmål, rutiner för riskanalyser, rutin för egenkon-

troll, rutiner för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter, rutiner för att sammanställa 

och analysera rapporter, klagomål och synpunkter. 

 

Utifrån resultaten från riskanalyser, egenkontroll, analys av klagomål och synpunkter ska ru-

tiner finnas så att åtgärder ska kunna vidtas för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutiner ska 

finnas för att förbättra verksamhetens processer och rutiner som inte är ändamålsenliga. 

Systematiken i ledningssystemet ska hänga ihop, så att verksamheterna kan leverera tjänster 

med rätt kvalitet till brukare. Det som sker på verksamhetsnivå ska bidra till mål, strategier på 

ledningsnivå. Mål och strategier på ledningsnivå ska påverka hela verksamheten på alla ni-

våer. 

 
Länk 

http://intranet.habo.se /soc  

Kvalitetsråd 

 

9.2 Medborgare, brukare och klienter 

Medborgare, brukare och klienter ska vara delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kva-

liteten. Resultat från olika enkätundersökningar, nationella som lokala, ska analyseras samt 

redovisas tillsammans med åtgärder och ligga till grund för nästa års verksamhetsplanering 
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samt visa hur tjänsterna ska svara mot behov, upplevelse av kvalitet, kommunens mål och 

lagkrav. 

 
Länk 

http://intranet.habo.se /soc  

Brukarenkät  
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Bilaga 1. Struktur för socialförvaltningens intranet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-03-06  

Socialnämnden  

  

 

  

SN § 17 Dnr 2018/00015  

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att dokumentet för Ledningssystem för systema-

tiskt kvalitetsarbete får fortsätta att gälla i tillämpliga delar i enlighet 

med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) un-

der projekttidens gång, dock som längst fram till 2019-06-30.  

Sammanfattning  

Förvaltningen har startat ett projekt med att arbeta fram ett ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att vara ett styrsystem som 

används i praktiken. Inriktningen är att ledningssystemet ska finnas i vårt 

styr- och ledningssystem, Stratsys, och fungera som ett stöd för verksamhet-

en och ansvariga chefer i det praktiska arbetet i vardagen. I och med att det 

kommer att finnas i Stratsys så blir det också en naturlig koppling mot andra 

styrinstrument som mål och budget. Arbetet kommer att pågå under hela år 

2018 och beslut om det nya ledningssystemet kan fattas av nämnden tidigast 

i januari 2019 dock senast juni 2019. 

Ärende 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete antogs av dåvarande social-

nämnd 2013-06-11 § 56 med sista giltighetstid fram till 2017-12-31. Vård- 

och omsorgsnämndens arbetsutskott förslag är att dokumentet får fortsätta 

att gälla i tillämpliga delar under projekttidens gång, dock som längst fram 

till 2019-06-30. Detta också med hänvisning till förvaltningens pågående 

projektarbetet som kommer att resultera i ett nytt, mer informativt och be-

skrivande dokument.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, fortsatt giltighetstid för dokument Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, daterad 2018-02-28, SN2018/15, nr31076 

– Dokument Ledningssystem 2013-2017, daterad 2013-05-17, SN2012/47 

nr 98 
______________ 

Beslutet skickas till: 

Avdelningschef för administrativt stöd och utveckling 

 



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-05-29 SN 2019/00024 nr 32385 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Beatrice Lundegård, Nämndsekreterare  
0171-528 80 
beatrice.lundegard@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, val av ledamot till Brottsofferjouren 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att utse NN till ledamot i Brottsofferjourens 

styrelse i Uppsala län.     

Sammanfattning 

Håbo kommun har sedan 2017-01-01 en överenskommelse om idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) med Brottsofferjouren i Uppsala län. 

Brottsofferjouren ger stödinsatser och information till brottsdrabbade, 

anhöriga och vittnen. Jouren ger stöd och vägledning när det gäller 

polisanmälan och rättsprocesser. Stödsökande erbjuds stöd inför, under och 

efter rättegång. 

Ärendet 

Socialnämnden behöver nu utse en förtroendevald representant att ingå i 

Brottsofferjouren som träffas ca två gånger per år tillsammans med 

representanter från övriga kommuner i länet.  

Socialtjänsten i Håbo kommun har utsett en tjänsteman, Joacim Ringwall, 

som ansvarar för att följa upp arbetet och medverka till kunskapsöverföring 

mellan kommunen och jouren.        

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32385, daterad 2019-05-29 

 

______________ 
Beslut skickas till 
Brottsofferjouren i Uppsala län          



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-06-04 SN 2019/00026 nr 32397 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Beatrice Lundegård, 
Nämndsekreterare/ekonomiadministratör 
0171-528 80 
beatrice.lundegard@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, val av representant till Uppsala läns 
Barnavårdsförbund 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att utse NN till representant i Uppsala läns 

Barnavårdsförbund.     

Sammanfattning 

Håbo kommun, tillsammans med länets övriga kommuner är del i Uppsala 

läns Barnavårdsförbund. Förbundet stödjer arbetet som enligt lag om 

samhällets barn och ungdomsvård åligger länets socialnämnder. Samt i 

övrigt främja barn och ungdomsvården i länet.  

Ärendet 

Håbo kommun ska utse en representant at ingå i förbundets styrelse. 

Styrelsen består av förtroendevald från respektive kommun. Möten hålls 

ungefär tre gånger per år.  

Föreningar och verksamheter inom länets kommuner har möjlighet att söka 

bidrag i form av ”Guldkant på tillvaron” för att främja barn och unga. 

Fritidsgården K5 och Röda korsets ungdomsförbund i Bålsta tilldelades 26 

000 kronor 2018 som använts till en resa till Gröna lund. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

"[Beskriv eventuella kostnader eller besparingar]"         

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32397, 2019-06-04 

– Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018 nr 32396, 2019-03-04 

______________ 
Beslut skickas till 
Barnombudet i Uppsala län          
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 2019-06-05 SN 2018/00062 nr 32407 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Beatrice Lundegård, 
Nämndsekreterare/ekonomiadministratör 
0171-528 80 
beatrice.lundegard@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, behov av revidering av befintligt jourschema 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att revidera befintligt jourschema utifrån 

nämndens behov.     

Sammanfattning 

Socialnämndens befintliga jourschema behöver ses över inför sommaren för 

at säkerställa att jouren är bemannad. 

Ärendet 

Socialnämnden har i beslut § 65/2018 fattat beslut om bemanning av 

nämndens jourveckor.     

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32407, daterad 2019-06-05 

– Jourschema nr 32275, daterad 2019-04-15 

______________ 
Beslut skickas till 
Socialjouren i Uppsala 

Berörda ledamöter          
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 Datum Vår beteckning 

 2018-11-02 SN 2018/00062 nr 31708 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, nämndsekreterare 
hanna.rongren@habo.se 
 
 
 
 
 

Socialnämndens jourschema 2019 

Jourveckan startar måndag kl. 00:00 och avslutas söndag kl. 24:00. Under kontorstid 

08:00-16:45 (måndag-torsdag) och 08:00-15:00 (fredag) oavsett vecka, rings i 

turordning till: 

1. Ordförande Susanna Kraftelid (M) 

2. Vice ordförande Gunilla Gustavsson (S) 

3. Ledamot Bo Johnson (M) 

4. Ledamot Farid Chibout (Båp) 

5. ledamot Carol Lundahl Moore (SD) 

 
Jourschema från v. 52/2018 och hela år 2019 

52 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Carol Lundahl Moore 

Susanna Kraftelid 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Carol Lundahl Moore 

Susanna Kraftelid 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Carol Lundahl Moore 

Susanna Kraftelid 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Carol Lundahl Moore 

Susanna Kraftelid 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Carol Lundahl Moore 

Susanna Kraftelid 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Carol Lundahl Moore 

Susanna Kraftelid 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Carol Lundahl Moore 

Susanna Kraftelid 

Farid Chibout 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

1 

 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Carol Lundahl Moore 

Susanna Kraftelid 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Carol Lundahl Moore 

Susanna Kraftelid 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Carol Lundahl Moore 

Susanna Kraftelid 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Carol Lundahl Moore 

 

 

 
Susanna Kraftelid, 
ordf. 
Arbete: 08-
58169575 
Mobil: 
070-9199922 
E-post: 
Susanna.kraftelid@ 
habo.se 

Gunilla Gustavsson,  
vice ordf. 
Hem: 0171-54659 
Mobil: 072-2265026 
E-post: 
gunilla.gustavsson@ 
habo.se 

Bo Johnson 
Mobil: 070-
6766449  
E-post: 
bo.johnson@ 
habo.se 

Farid Chibout 
Mobil: 070-
7348371  
E-post: 
farid.chibout 
@habo.se 

Carol Lundahl 
Moore 
Mobil: 070-
2221510 
E-post: 
carol.lundahl-
moore@habo.se 
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 2019-05-10 SN 2018/00072 nr 32325 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, godkännande av delegationsförteckning 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen enligt 

nedan tillägg     

Sammanfattning 

Håbo kommun har av länsstyrelsen beviljats projektmedel för att finansiera 

kontaktpersoner för ökad integration. Projektet styrs av socialförvaltningen 

och integrationsnätverket i Håbo och bygger på att socialsekreterare kan 

bevilja kontaktperson enligt 4 kap 2 § SoL. Förvaltningen föreslår därmed 

att delegationsförteckningen uppdateras i enlighet med detta.  

Ärendet 

I april 2018 ansökte socialförvaltningen och föreningar ur 

integrationsnätverket i Håbo om projektmedel hos länsstyrelsen i enlighet 

med 37 a § Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar. Projektet kallas ”Kontaktperson för ökad integration” och 

bygger på idén att under en begränsad period kunna erbjuda stöd i form av 

en kontaktperson till de kvotflyktingar samt vissa andra nyanlända som av 

socialsekreterare bedöms vara i behov av särskilt stöd för integrering i 

lokalsamhället. 

Följande föreningar signerade de samverkansintyg som bifogades ansökan. 

Dessa föreningar ingår i det så kallade ”integrationsnätverket” och utgör 

tillsammans med två avdelningschefer från förvaltningen en styrgrupp för 

projektet: 

 
- ABF i Uppsala län 

- Centerpartiet i Håbo 

- Håbo Rödakorskrets 

- Håbo internationella kvinnors förening 

- Miljöpartiet de gröna Håbo 

- Liberalerna Håbo 

- Svenska kyrkan 

- Rotary 

Länsstyrelsen biföll ansökan i juni 2018 och tilldelade kommunen 739 tkr. 

Projektet avsågs att pågå mellan juli 2018 och december 2019. På grund av 

bemannings- och rekryteringsproblem hos enheten som rekryterar och 

arvoderar kontaktpersoner ansökte förvaltningen i december 2018 hos 

länsstyrelsen om att få projektperioden framflyttad till februari 2019 t o m 

juli 2020, vilket beviljades.  
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Förvaltningen har nu anställt en familjehemssekreterare som till 40 % ska arbeta 

med de arbetsuppgifter som i ansökan kallas ”rekryteringshandläggare”. 

Familjehemssekreteraren är på plats från och med 3 juni och projektet kan därmed 

starta. En förutsättning är dock att socialsekreterarna i enheten ekonomiskt bistånd 

och etablering kan fatta beslut om insatsen, i enlighet med 4 kap 2 § SoL, så som 

ansökan beskriver. I aktuell lagparagraf anges att socialnämnden får ge bistånd 

utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det. Förvaltningen bedömer att 

målgruppen inte generellt har behov av kontaktperson för att uppnå skälig 

levnadsnivå och därför kan inte 1 § användas. Däremot bedömer förvaltningen att 

det finns nyanlända där en kontaktperson skulle kunna innebära en snabbare 

integrationsprocess. Därmed kan insatsen beviljas enligt 2 §.  

Förvaltningen föreslår följande tillägg i nuvarande delegationsförteckning:  

 
Beslut               Lagrum                Delegat       Anmärkning 

Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson 

 4 kap 2 § SoL Socialsekreterare 

ekonomiskt bistånd 

I enlighet med projektansökan 

”kontaktperson för ökad integration” 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Projektet bedöms vara helfinansierat av länsstyrelsen.  

Uppföljning 

Förvaltningen kommer att, innan projektperiodens gång, utvärdera projektet inför 

avslut eller förslag till implementering i ordinarie verksamhet.    

Beslutsunderlag 

Beviljad ansökan om projektmedel från april 2018, samt tillhörande 

samverkansintyg, ärende nr 2018/00032 .  

______________ 
Beslut skickas till 

Avdelningen för stöd till vuxna         
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 2019-05-14 SN 2019/00020 nr 32331 

Förvaltningschef socialtjänsten 
Mats Ståhl-Elgström 
0171-538 64 
mats.stahl-elgstrom@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, Yttrande avseende motion om information 
kring återvändarbidrag och återetableringsstöd 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att, som svar på kommunstyrelsens remiss om 

information kring återvändarbidrag och återetableringsstöd, yttra sig i 

enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse och föreslå att 

kommunstyrelsen avslår motionens förslag.     

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna i Håbo har inlämnat en motion avseende information 

om återvändarbidrag och återetableringsstöd till Kommunstyrelsen. 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, KS 2019/00095 nr 

89911, remitterades motionen till socialnämnden för yttrande.  

Förvaltningen har utrett frågan och föreslår nämnden att som svar på 

kommunstyrelsens remiss yttra sig i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse.  

 

Förvaltningen föreslår avslag på samtliga yrkanden i motionen.  

Beslutsunderlag 

Utredning av motion avseende information om återvändarbidrag och åter-

etableringsstöd 2019-05-22. 

 

 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen        
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 Datum Vår beteckning 

 2019-05-22 SN 2019/00020 nr 32352 

Förvaltningschef socialtjänsten 
Mats Ståhl-Elgström 
0171-538 64 
mats.stahl-elgstrom@habo.se 

 

Utredning av motion avseende information om återvändarbidrag 
och återetableringsstöd 

 

Förvaltningens uppdrag  

Sverigedemokraterna har inlämnat en motion avseende information om 

återvändarbidrag och återetableringsstöd till Kommunstyrelsen. I enlighet 

med kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, KS 2019/00095 nr 89911, 

remitterades motionen till socialnämnden för yttrande.   

 

Motionens yrkande 

Sverigedemokraterna yrkar i motionen: 

 

Att information om återvändarbidrag och återetableringsstöd alltid ska 

erbjudas nyanlända, migranter och asylsökande i kontakt med kommunen och 

dess instanser  
 

Att Håbo kommun skall erbjuda möjlighet till återvändarbidrag och 

återetableringsstöd som alternativ till tvångsåtgärder inom statens 

institutionsstyrelse eller liknande instanser 
 

Att Håbo kommun utreder möjligheten att inrätta en funktion motsvarande 

återvandringshandläggare 

 

Bakgrund 

Migrationsverket ska enligt ett regeringsuppdrag arbeta med frivillig 

återvandring. I uppdraget ingår att verket ska underlätta återvandring för 

personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar och andra 

skyddsbehövande eller som har tagits ut på flyktingkvoten.  

Tidigare år har det funnits möjligheter för ideella föreningar eller kommunala 

verksamheter att ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket för olika 

projekt kring frivillig återvandring. Det finns inga sådana projektmedel att 

ansöka om under år 2019 och i dagsläget ingen information om eventuella 

projektmedel för kommande år. 

”Återvändarbidrag” som omnämns i motionen är ett samlingsbegrepp som 

används i dagligt tal för Migrationsverkets olika former av stöd till den som 

önskar återvandra. De olika stöden specificeras här nedan. Observera att det 

finns ytterligare detaljer kring kraven för att bli beviljad stöden. 

Migrationsverket är beslutsfattare i varje enskilt fall. För mer detaljer 

hänvisas till migrationsverkets hemsida. 
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Återetableringsstöd 

Ett ekonomiskt stöd för återetablering i hemlandet kan beviljas den som fått 

avslag på sin asylansökan eller som tagit tillbaka sin asylansökan. Ansökan 

om återetableringsstödet måste göras inom två månader efter avslagsbeslutet 

och gäller enbart den som självmant tänker återvända till ett land där 

förutsättningarna för att man ska kunna etablera sig är begränsade på grund 

av svåra motsättningar. Migrationsverket uppdaterar kontinuerligt sin lista på 

vilka länder som bedöms höra till denna kategori. Stödet är 30 000 kr per 

vuxen och 15 000 kr per barn, med 75 000 kr som maximal summa per familj. 

Stödet utbetalas efter ankomst till hemlandet. 

 

Återintegreringsstöd 

Sverige ingår i det europeiska samarbetsprogrammet ERRIN (European 

Return and Reintegration Network) som erbjuder stöd till återintegrering för 

den som har fått avslag på sin ansökan om asyl eller återtagit sin ansökan. 

Stödet gäller enbart i vissa länder. Stödet utformas utifrån individuella behov 

och är inte främst ekonomiskt utan kan till exempel bestå av jobbrådgivning, 

stöd vid kontakt med myndigheter samt medicinsk vård med mera.  

 

Resebidrag 

Den som har fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting, skyddsbehövande, 

kvotflykting, eller på synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter och 

även har ett giltigt hemlandspass kan ansöka om ett ekonomiskt bidrag för 

resekostnaden till hemlandet samt en kontant summa om maximalt 10 000 kr 

per vuxen, 5000 kr per barn eller maximalt 40 000 kr per familj. Den som 

blivit svensk medborgare kan inte få bidrag.  

 

Kommunalt återvändarbidrag 

Det framgår inte av motionen hur ett eventuellt ”kommunalt återvändar-

bidrag” skulle vara utformat, men förvaltningen förutsätter i den här 

utredningen att det som avses är någon form av ekonomiskt stöd vid frivillig 

återvandring.  

 

Förvaltningens synpunkter 

Berörd målgrupp i Håbo kommun 

De stöd för frivillig återvandring som finns hos Migrationsverket gäller, som 

beskrivits ovan, främst asylsökande. Det kommunala ansvaret kring 

nyanlända omfattar inte vuxna asylsökande, och de omfattas inte heller av 

socialtjänstens regelverk utan får vid behov både boende och ekonomiskt stöd 

från Migrationsverket under asyltiden. Socialförvaltningen i Håbo har därför 

mycket få kontakter med denna målgrupp. Enda undantaget var sommaren 

2018 då förvaltningen enligt gällande regelverk handlade ansökningar om 

ersättning enligt LMA från cirka tio individer som ansökte om 

uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Samtliga dessa har numera 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-05-22 SN 2019/00020 nr  

 

uppehållstillstånd och omfattas alltså inte längre av Migrationsverkets 

återvändarstöd.  

Det kommunala ansvaret omfattar däremot asylsökande som är under 18 år. I 

dagsläget finns dock endast en asylsökande ungdom och prognosen är att 

enbart en till två barn anvisas Håbo årligen framöver. Även denna målgrupp 

är alltså mycket liten. Det är därmed sällan som det skulle kunna vara aktuellt 

för kommunen att informera någon om stöd för återetablering eller 

återintegrering. Den myndighet som främst träffar de asylsökande är 

Migrationsverket. 

När det gäller personer med uppehållstillstånd, som efter individuell prövning 

skulle kunna ha möjlighet att beviljas Migrationsverkets resebidrag, är 

målgruppen i kommunen av naturliga skäl betydligt större. I dagsläget (maj 

2019) har socialförvaltningen kontakt med 87 nyanlända hushåll (familjer och 

ensamhushåll). 

Utöver dessa hushåll har förvaltningen i dagsläget även kontakt med 

ytterligare 45 ungdomar med uppehållstillstånd, både under och över 18 år, 

som tidigare varit asylsökande ensamkommande barn. Vissa av dem bor i 

Håbo kommun och andra på andra orter i Sverige. 

Kommunens uppdrag för personer med uppehållstillstånd 

Kommunens uppdrag för personer med uppehållstillstånd är detsamma som 

för övriga kommuninvånare, oavsett medborgarskap. Socialförvaltningens 

arbete med till exempel ekonomiskt bistånd eller med stöd till utsatta barn 

och deras familjer är starkt reglerat i lagar, föreskrifter och riktlinjer. Detta 

medför till exempel att de olika professionerna inom socialtjänstens 

verksamheter främst ska utgå utifrån den enskildes egen vilja. Det gäller inte 

enbart i planering av beviljade insatser utan även i inledande skedet av en 

kontakt där en utredning av eventuellt stöd bara kan omfatta de delar den 

enskilde vill få utredda. Detta regleras i såväl socialtjänstlag som 

förvaltningslag. Det är alltså inte ett korrekt agerande av t ex en 

socialsekreterare inom missbruk att till den som söker om stöd för sin 

beroendeproblematik ta eget initiativ att informera om möjlighet till frivillig 

återvandring. Därutöver finns det risk för att ett sådant agerande, beroende på 

hur det uppfattas av den aktuelle kommuninvånaren, skulle vara försvårande i 

kontakten med den enskilde och i motivationsarbetet för att få den enskilde 

att motta rätt stöd.  

 

Eftersom LVU nämns i motionen påpekas specifikt att en socialnämnd enligt 

lag måste ansöka om tvångsvård för ett barn som far illa när kriterierna i LVU 

(lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) är uppfyllda. Det är inte 

förenligt med lag att i det läget välja att erbjuda en mindre omfattande insats 

eller att till exempel föreslå familjen att lämna landet. 

 

Förvaltningen ställer sig därutöver tveksam till om det i en laglighetsprövning 

skulle bedömas lagligt av en kommun att inordna en kommunalt finansierad 
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verksamhet (vilket inrättandet av en återvandringshandläggare skulle 

innebära) vare sig det enbart rörde sig om en informationsservice eller om det 

var en beslutsfattande handläggning av ett kommunalt återvändarbidrag. 

Tveksamheten kommer sig av att detta är uppdrag som ligger utanför 

kommunens åtaganden så som de beskrivs i Kommunallag (2017:725) och 

Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Den aspekten har dock 

inte utretts djupare av förvaltningen och kan i dagsläget inte sägas med 

säkerhet.  

 

Kommunens nuvarande organisation för mottagande av nyanlända 

Många delar av den kommunala organisationen arbetar i viss mån med 

integrationsfrågor eller möter personer med uppehållstillstånd inom övriga 

kommunala frågor. Det rör sig utöver socialtjänsten kanske tydligast om 

exempel om förskollärare, lärare, fritidspedagoger och bibliotekarier men 

givetvis möter även undersköterskor, fysioterapeuter, bygglovshandläggare 

och alla andra professioner inom kommunen ibland invånare som beroende 

på vilken definition som används kan benämnas som nyanländ och som vistas 

i landet med stöd av ett tidigare beviljat uppehållstillstånd. 

Det samordnande ansvaret för integrationsfrågor ligger hos socialnämnden, 

liksom det praktiska mottagningsarbetet som i förvaltningen sker i samverkan 

med framför allt arbetsförmedlingen. Från nämndens flyktingprojekt, som är 

helfinansierat av bidrag från Migrationsverket, bekostas såväl allt bistånd till 

nyanlända vuxna och deras familjer som personalkostnader för 

socialförvaltningens två heltidsanställda flyktingsekreterare (som arbetar 

praktiskt och integrationsstödjande) samt totalt 1,5 socialsekreterartjänster 

(som arbetar med myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd) samt 25 % 

av en enhetschefstjänst.  

Myndigheters informationsansvar 

I Sverige har varje myndighet enligt förvaltningslagen ett långtgående ansvar 

att vara tillgängliga och att informera om det egna uppdraget samt hur den 

enskilde ska gå tillväga vid kontakt, ansökningar med mera.  

Migrationsverket har således ett eget ansvar att informera om de stöd 

asylsökande eller invånare med uppehållstillstånd kan ansöka om.  

 

Kommunen har å sin sida enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att 

invånarna i kommunen får den stöd och hjälp – inklusive upplysningar och 

råd – som behövs. Det innebär i praktiken till exempel att personal inom 

socialförvaltningen har ett ansvar att hålla sig välinformerade om samhället i 

övrigt och vid behov kunna lotsa en behövande kommuninvånare till rätt 

myndighet eller instans för den aktuella frågan. Inom socialförvaltningen har 

flyktingsekreterarna som en av sina uttalade arbetsuppgifter att hålla sig 

välinformerad om sådant i lokalsamhället, samt samhället i stort, som kan 

vara relevant för just nyanlända. Området är stort, men om en nyanländ skulle 

uttala tankar om frivillig återvandring har flyktingsekreterarna redan idag ett 

ansvar att vid behov stötta den enskilde att få fram information i frågan – eller 

visa hur den enskilde kan kontakta Migrationsverket för att få veta mer. 
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Sammanfattning av förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen föreslår avslag på samtliga yrkanden i motionen.  

Avseende yrkandet att kommunen i alla kontakter med de olika målgrupperna 

ska informera om Migrationsverkets stöd för återvandring föreslår 

förvaltningen ett avslag utifrån aspekterna informationsansvar hos 

Migrationsverket, målgruppens storlek och nödvändigheten av lagligt och 

korrekt utförda kärnuppdrag i kommunens verksamheter. 

Avseende yrkandet att kommunen utreder möjligheten att inrätta funktionen 

återvandringshandläggare anser sig kommunen i och med utredningen inför 

detta yttrande ha utrett frågan. Funktionen återvandringshandläggare föreslås 

att inte inrättas utifrån samma aspekter som nämnts ovan. Därtill bedöms det 

eventuella behovet av funktionen inte kunna motsvara kostnaden för 

funktionen.  

Avseende yrkandet att kommunen ska erbjuda någon form av kommunalt 

ekonomiskt stöd för återvandring som alternativ till tvångsåtgärder eller andra 

frivilliga insatser föreslår förvaltningen ett avslag utifrån att gällande lagar 

inte medger ett sådant förfarande.  

 

 



 

   
 

2019-01-20 

 

Motion: Informera om återvändarbidrag och återetableringsstöd 

I dagsläget tilldelas asylsökande i normalfallet tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) i Sverige. Asyl beviljas 

för en flykting i normalfallet i 36 månader eller för alternativt skyddsbehövande i 13 månader. 

Därefter kan en förnyad ansökan göras om förlängt tillfälligt uppehållstillstånd. Om skyddsbehov inte 

längre föreligger och den enskilde inte kan uppvisa att denne uppfyller kraven på egenförsörjning så 

faller rätten att stanna i Sverige. 

Migrationsverket erbjuder möjligheten att söka återvändarbidrag för hemresor och det är vår 

övertygelse att många invandrare önskar återvända till sina hemländer för att återförenas med familj 

och vänner framför en placering på HVB-hem eller annan institutionsplacering som exempelvis LVU 

och det är därför viktigt att politiken skapar förutsättningar och en väl fungerande handläggning och 

informationsrutin kring detta. Medvetenheten kring vilka möjligheter som finns vid återvandring 

behöver öka och information delges i ett tidigare skede. 

En återvandringshandläggare eller motsvarande funktion kan informera och bistå i 

återvandringsprocessen och vara en viktig resurs för de personer som önskar återvända. Håbo 

kommun bör därför i större utsträckning informera om möjligheten till återvändarbidrag samt 

möjligheten att erhålla återetableringsstöd. 

Det kan av olika anledningar vara svårt att anpassa sig till Sverige och till dess kultur och 

samhällsstruktur varför vi anser vi att det vore humant av Håbo kommun att informera om 

möjligheten till ovan nämnda bidrag och stöd. Migrationsverket för löpande register över länder som 

av myndigheten anses lämpliga och möjliga att hemvända till. 

Vi anser vidare det vara mycket olyckligt att människor pga. otrygghet i det nya landet fastnar i såväl 

missbruk som kriminalitet och psykisk ohälsa vilket ofta anges bero på att det nya landet inte levt upp 

till förväntningarna.1 

Vid nyttjande av återvändarbidraget upphör uppehållstillståndet att gälla. Bidragstagaren kan även 

om denne så vill avsäga sig sitt svenska medborgarskap. Detta görs enkelt med hjälp av en blankett 

som återfinns på migrationsverkets hemsida. 

Utbetalandet av ett kommunalt återvändarbidrag och/eller återetableringsstöd innebär de facto en 

kostnad för kommunen men innebär samtidigt en minskad kostnad för kommunen i form av bidrag 

och stöd som inte betalas ut. I de fall bidrag eller stöd beviljas och betalas ut av migrationsverket 

innebär det ingen kostnad för kommunen alls samt att utbetalandet av eventuella bidrag eller stöd 

helt uteblir. 

                                                             
1 Ex: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manniskor-riskerar-att-bli-langtidsarbetslosa 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manniskor-riskerar-att-bli-langtidsarbetslosa


 

   
 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

Att information om återvändarbidrag och återetableringsstöd alltid ska erbjudas nyanlända, 

migranter och asylsökande i kontakt med kommunen och dess instanser 

Att Håbo kommun skall erbjuda möjlighet till återvändarbidrag och återetableringsstöd som 

alternativ till tvångsåtgärder inom statens institutionsstyrelse eller liknande instanser 

Att Håbo kommunen utreder möjligheten att inrätta en funktion motsvarande 

återvandringshandläggare 

 

 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Thomas Moore (SD) 
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1. Allmänt om ekonomiskt bistånd 

1.1 Lagstiftning 

Socialtjänstlag, SoL (2001:453) 4 kap Rätten till bistånd 

1 § 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 

till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att 

det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

2 § 

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

3 § 

Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för: 

1. Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt 

dagstidning och telefon. 

2. Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, medlemskap i fackförening och 

arbetslöshetskassa. 

Skäliga kostnader enligt 1 stycket ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas 

enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av 

olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska 

socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt 

fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta. 

4 § 

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

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

kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 

1. inte har fyllt 25 år, eller 

2. har fyllt 25 år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 

3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning, men under tid för 

studieuppehåll behöver försörjningsstöd. 

Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till att utveckla 

den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes 

möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. 

Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. 

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt 1 stycket. 
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5 § 

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

verksamhet som anvisats enligt 4 § SoL, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. 

Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den 

kompetenshöjande verksamheten. 

6 § 

Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § SoL ska därvid inte 

anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som stämmer överens med 

eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han eller hon dock 

likställas med arbetstagare vid tillämpning av 

2 kap 1-9 §§, 3 kap 1-4 §§ och 7-14 §§, 4 kap 1-4 §§ och 8-10 §§ samt 7-9 kap arbetsmiljölagen 

(1977:1160) och av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. 

1.2 Utgångspunkt och förutsättningar 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 

till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att 

det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv. Den enskilde har alltid ett 

primäransvar för att klara sin försörjning och sin livsföring. Om den enskilde inte klarar att ta sig 

ur sitt försörjningsberoende, ska socialtjänsten ge socialt stöd och behandling. 

I socialtjänstlagens 4 kap 1 § anges fyra hörnstenar i biståndsbegreppet: 

– Försörjningsstödet, som består av två delar, dels riksnormen och dels utgiftsposter som  

         varierar individuellt: boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap  

         fackförening och arbetslöshetskassa. 

– Begreppet livsföring i övrigt avser alla de behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras  

         en skälig levnadsnivå. Här kan ingå ekonomiskt bistånd utöver riksnormen, men också  

         bistånd i form av vård, behandling, hemtjänst, särskilt boende för äldre och  

         funktionshindrade. 

– Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp. Den anger en minimistandard. 

– Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt  

         liv. 

 

Försörjningsstödet är individuellt behovsprövat. I varje enskilt ärende ska därför alla 

omständigheter som kan inverka på bedömningen av behovet av försörjningsstöd beaktas. Ett 

villkor för att bistånd ska  kunna beviljas är att sökandens behov inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Därför ska beslut om försörjningsstöd alltid föregås av en ekonomisk utredning och individuell 

inkomstprövning. Den individuella behovsprövningen får inte leda till att man eftersätter principen 

om lika behandling. Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ska medverka till att alla sökande så långt 

det är möjligt ska få sina ansökningar behandlade efter lika bedömningsgrunder. 

Inom försörjningsstödet ska insatserna leda till att behovet av försörjningsstöd blir så kortvarigt 

som möjligt. Alla insatser ska utformas så att de skapar förutsättningar för den enskilde att 

utveckla sina resurser och leva ett självständigt liv. I handläggningen ska samverkan ske med 

andra berörda myndigheter, framförallt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra 

../../../../Users/catjos01/AppData/Local/Microsoft/Users/catjos01/AppData/Local/Microsoft/Users/catjos01/AppData/Local/Microsoft/Users/catjos01/AppData/Local/Microsoft/Users/hanna.rongren/AppData/Local/Microsoft/Users/hanna.rongren/AppData/Local/Microsoft/Users/catjos01/AppData/Local/Microsoft/Users/lena.fertig/kjell.karlsson/rnp/SLS/LAG/19771160.HTM
../../../../Users/catjos01/AppData/Local/Microsoft/Users/catjos01/AppData/Local/Microsoft/Users/catjos01/AppData/Local/Microsoft/Users/catjos01/AppData/Local/Microsoft/Users/hanna.rongren/AppData/Local/Microsoft/Users/hanna.rongren/AppData/Local/Microsoft/Users/catjos01/AppData/Local/Microsoft/Users/lena.fertig/kjell.karlsson/rnp/SLS/LAG/19760380.HTM
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arbetsrehabiliterande organ för att åstadkomma en samordning av insatser och därmed bättre 

effektivitet. 

Alla ska ha en arbetsplan som innehåller mål, ansvarsfördelning och uppföljning. 

1.3 Barnperspektiv 

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

avses varje människa under 18 år (1 kap 2 § SoL). 

Bestämmelsen i socialtjänstlagen syftar till att stärka barnets ställning inom socialtjänsten. 

Barnperspektivet innebär att barnets situation ska uppmärksammas inom hela socialtjänstens 

verksamhetsområde. I syfte att ha ett barnperspektiv vid handläggningen av ekonomiskt bistånd så 

ska barnets bästa alltid beaktas, utredas och redovisas.  

I handläggningen ska handläggaren: 

– Vid långvarigt ekonomiskt bistånd i samarbete med föräldrarna uppmärksamma barnets 

behov och situation med en tydlig koppling till den ekonomiska situationen. 

– I upprättade arbetsplaner för hur självförsörjning ska uppnås kan barnets situation ingå som 

en del. 

– Bevaka barns behov inom särskilt viktiga områden, till exempel boende, umgänge med 

föräldrar, hälsa, fritidsaktiviteter och ungdomars ferieinkomster. 

– Dokumentera hur barnets behov beaktas, vilka eventuella överväganden som gjorts och hur 

detta påverkar beslutet vid såväl negativa som positiva beslut. 

 

2. Handläggningsrutiner 

För detaljerade handläggningsrutiner hänvisas till ”Rutinhandbok avdelningen för stöd till vuxna” 

i: M:\Soc\RUTINPÄRM VUXEN\Rutiner 

2.1 Delegation 

Aktuell delegation beslutad av socialnämnden styr rätten till beslutsnivå och handläggning av 

ekonomiskt bistånd. 

2.2 Ekonomisk utredning 

Ansökan bör vara skriftlig men i princip gäller även en muntlig ansökan. Vid skriftlig ansökan om 

försörjningsstöd så ska särskilt avsedd blankett användas. Blanketten ska efter ifyllande 

undertecknas av klient och lämnas i original. Den sökande ska informeras att han/hon är juridiskt 

ansvarig för de uppgifter han/hon lämnar. Eftersom försörjningsstödet är behovsprövat görs 

därefter en ekonomisk utredning.  

En utredning är en sammanställning av fakta, som syftar till att göra det möjligt för en nämnd eller 

delegat att fatta beslut i ett ärende. 
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I den ekonomiska utredningen ska följande delar ingå; 

– Legitimation (det är lämpligt att förvara kopia i akten) 

– Underlag som styrker rätten att vistas i Sverige 

– Fastställande av hushållets medlemmar. 

– Fastställande av vad ansökan avser. 

– Fastställande av orsak till varför sökande inte kan tillgodose sina egna behov. 

– Ta reda på om familjen och/eller barnet har kontakt med annan sektion/handläggare inom  

          socialförvaltningen. 

– Analysera/utreda barnens/barnets situation utifrån familjens ekonomiska situation. 

– Prövning om behovet kan tillgodoses på annat sätt. 

– Verifiering av hushållets inkomster och utgifter 

          Normalt inräknas samtliga insättningar på kontot som inkomster, det vill säga även   

         överföringar från bank och swish inklusive gåvor.  

– Kontoutdrag från samtliga konton (vid nybesök begärs även kontoöversikt) 

– Normberäkning 

– Fastställande av beslut 

– Dokumentation samt upprättande av arbetsplan 

Som medlemmar i hushållet räknas: 

– Makar enligt äktenskapsbalken (1987:230) 

– Samboende enligt sambolagen (2003:376) 

– barn och ungdomar till och med 20 år som föräldrarna är underhållsskyldiga för. 

 

Barn och ungdomar ska räknas som medlemmar i hushåll, både där de stadigvarande bor och där 

de vistas under umgängestid. Kostnaden ska beräknas efter de antal dagar barnet/ungdomen vistas 

hos respektive förälder. 

Hushållstyper 

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 till 

exempel 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. 

Någon underhållsskyldighet i juridisk mening finns inte sammanboende emellan, men 

regeringsrätten har fastslagit att en sökande inte har rätt till bistånd om behovet kan tillgodoses av 

en sammanboende. Ovanstående gäller också för sammanboende med barn där inget av barnen är 

gemensamma. 
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Delad bostad och myndigt barn med egen inkomst som bor hemma 

Övriga sammanboende, exempelvis syskon eller föräldrar och myndigt barn, räknas efter normen 

personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av gemensamma hushållskostnader för 

hushållet och antalet medlemmar i hushållet.  
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Gifta men inte 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. Även under betänketid vid skilsmässa är makar försörjningspliktiga 

gentemot varandra och gemensamma barn oavsett hur man väljer att bo. Endast om det är 

uppenbart olämpligt att makarna har gemensam ekonomi eller då någon av makarna vägrar eller är 

oförmögen att ta sitt ansvar för resten av familjen ska principen om gemensam försörjningsplikt 

frångås. Undantag kan naturligtvis även göras vid akuta nödsituationer. 

Inneboende 

För sökande som är inneboende räknas inte med hushållsgemenskap Dessa personer ska ha bistånd 

enligt vanlig norm för ensamstående. Om avtalet mellan hyresvärden och den inneboende innebär 

att vissa hushållsutgifter som till exempel telefon, förbrukningsvaror, ingår i hyran kan normen 

anpassas efter det. 

Underårig som är förälder 

Förälder har kvar sitt försörjningsansvar för underårigt barn även om den underårige själv blir 

förälder. Föräldrarna har däremot inget försörjningsansvar för sitt barnbarn.  

Underårig som är gift 
Vid giftermål övertar myndig make/maka 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). 

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 med mera. 

Ersättningar som ska räknas som inkomst 

Följande slag av inkomster ska i sin helhet reducera biståndsbeloppet. 

– Arbetsinkomster efter preliminärt skatteavdrag 

– Sjukförsäkringsförmåner och föräldrapenning efter preliminärt skatteavdrag 

– Etableringsersättning 

– Frånvaroavdrag som inte svarar mot sjukskrivning eller annan godtagbar frånvaro (läggs till  

          nettoinkomsten)  

– Underhållsbidrag, underhållstöd 

– Pension efter preliminärt skatteavdrag (om vårdbidrag, se nedan) 

– Arbetslöshetsunderstöd 

– Bidrag vid arbetsmarknadsutbildning 

– Bostadsbidrag, BTP (bostadstillägg för pensionärer) 

– Bostadsersättning för nyanlända 

– Vårdbidrag, skattepliktig del 

– Studiestöd 
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– Familjebidrag (vid militär grundutbildning) 

– Utryckningsbidrag (militär grundutbildning, kriminalvård) 

– Arvodesdel av familjehemsersättning eller annat arvode (efter skatteavdrag) 

– Skatteåterbäring 

– Avgångsvederlag 

– Försäkringsersättning/skadestånd (OBS! reducerar inte försörjningsstödet i de fall  

         ersättningen avser särskilt ändamål som till exempel ersättning för läkarvård) 

– Räntor inklusive livränta från arbetsskadeförsäkring 

– Barnbidrag, studiebidrag och flerbarnstillägg 

– Extra försäkringsförmåner till exempel AGS (avtalsgruppsjukförsäkring), AMF  

         (arbetsmarknadsförsäkring) eller STP/ITP (särskild tilläggspension/övriga avtalspensioner) 

– Äldreförsörjningsstöd 

– Eventuella övriga inkomster av jämförbar karaktär 

 

Särskild beräkningsregel 

Vad gäller arbetsinkomster gäller en särskild beräkningsregel för den som fått försörjningsstöd 

under sex månader i följd. Då ska, i enlighet med 4 kap 1 b §, under en tvåårsperiod direkt efter de 

sex månaderna enbart 75 % av arbetsinkomsterna medräknas. Därefter måste kravet på att 

försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att den särskilda 

beräkningsregeln ska kunna börja gälla igen. 

Närmaste chef ska alltid konsulteras innan särskild beräkningsregel nyttjas och bedömningen ska 

dokumenteras i journal och beslut.  

Ersättningar som inte ska räknas som inkomst 

– Handikappersättning 

– Vårdbidrag, inte skattepliktig del 

– Omkostnadsdel familjehem/kontaktfamiljsersättning 

– Extra tillägg till studiestöd 

– Habiliteringsersättning (ersättning från kommunen vid daglig verksamhet inom LSS) 

– Stipendier och fondmedel som är avsedda för ett visst ändamål 

– Ersättning till brottsoffer för sveda, värk, lyte och men. (Om ersättning för inkomstbortfall  

         ingår kan det räknas med som inkomst) 

– Överskjutande skatt som tagits i anspråk av kronofogdemyndigheten 

– Pension som skulle betalats ut om förtida uttag inte hade gjorts 

– Barns inkomster från tillgångar som står under överförmyndarens kontroll när  

         överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag. 
 
Hemmaboende barns och skolungdomars inkomster och tillgångar 

Hemmavarande barn och skolungdomar under 21 års ålder kan ha inkomster upp till ett 

prisbasbelopp per kalenderår utan att de beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 1a § SoL. Inkomster över ett prisbasbelopp får räknas av på samma sätt som vid inkomster av 

kapital och tillgångar, men enbart upp till samma nivå som ungdomens norm och del av 

boendekostnad. Hyresdel räknas ut enligt det beräkningssätt som försäkringskassan använder, se 

beskrivning under ”Hemmaboende myndiga barns bidrag till boendekostnad”. 

https://lagen.nu/2001:453#K4P1bS1
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Sparade medel för vissa målgrupper 

Det finns ett par undantag från regeln att alla sparade medel ska nyttjas innan den enskilde har rätt 

till försörjningsstöd: Ålderspensionärer kan ha sparade medel upp till ett halvt basbelopp och barn 

under 18 år upp till 15 procent av basbeloppet utan att det påverkar rätten till ekonomiskt bistånd. 

Kommuntillhörighet 

Något av det första som behöver göras vid nybesök är att kontrollera om den sökande vänt sig till 

rätt kommun. En och samma kommun ska så långt det är möjligt ha ett samlat ansvar för stöd och 

hjälp som den enskilde har behov av. Bosättningskommunen ska därför ansvara för stöd- och 

hjälpinsatser till den enskilde oavsett om han eller hon vistas i bosättningskommunen eller 

tillfälligt i en annan kommun. Bosättningskommunens ansvar innebär att utreda behovet av, 

besluta om, verkställa samt finansiera de stöd- och hjälpinsatser som den enskilde behöver.  

Med bosättningskommun avses enligt 2 a kap 3 § 1 SoL den kommun där den enskilde är 

stadigvarande bosatt. Den kommun som den enskilde är stadigvarande bosatt i är i de allra flesta 

fall också den kommun där han eller hon är eller borde vara folkbokförd enligt 

folkbokföringsreglerna (se bland annat 12 § folkbokföringslagen (1999:481)). I de allra flesta fall 

är vistelsekommunen och bosättningskommunen en och samma kommun.  

Om den enskilde saknar stadigvarande bostad ska den kommun till vilken han eller hon har sin 

starkaste anknytning anses vara bosättningskommun (2 a kap 3 § 3 SoL). Det kan till exempel 

gälla personer som är hemlösa eller som flyttar mellan tillfälliga boenden. De ska anses bosatta i 

den kommun till vilken de har starkast anknytning även om de inte är folkbokförda i den 

kommunen. Det kan även gälla för ett barn som bor växelvis hos vårdnadshavare som bor i olika 

kommuner. Även vid denna bedömning kan ledning hämtas från praxis i anslutning till 12 § 

folkbokföringslagen.  

Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar kvarstår. Det yttersta ansvaret innebär att 

den enskilde alltid ska kunna garanteras omedelbar hjälp oavsett i vilken kommun han eller hon 

befinner sig när behovet av hjälp inträder (2 a kap 1 §). Regeringsrätten har gjort bedömningen att 

en person som vid ansökan inte kunde anses ha sitt egentliga bo och hemvist i den aktuella 

kommunen inte var berättigad till bistånd i annat än en akut nödsituation. (Se RÅ 1995 ref. 70) 

För utförligare bestämmelser kring sökandes kommuntillhörighet se meddelandeblad från 

Socialstyrelsen nr 3, 2011. 

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd är det viktigt att de uppgifter som den sökande lämnar i sin 

ansökan kontrolleras. Godkännande av olika kontroller sker i huvudsak genom att den sökande 

undertecknat biståndsansökan. 

Inkomster och utgifter 

Kostnader i form av hyra och andra utgifter samt uppgifter om lön och andra inkomster ska alltid 

verifieras av den bidragssökande. Muntliga uppgifter om utgifter eller inkomster ska aldrig godtas. 

Kompletterande uppgifter begärs med ett sista svarsdatum. Om begärda uppgifter inte inkommer 

kan utredningen inte slutföras och ansökan avslås.  

Beräkningsperiod 

Vid nybesök ska de två närmast föregående månadernas inkomster redovisas, liksom innevarande 

månads inkomst (sammanlagt 3 månader). Till grund för beslut bör i regel enbart de inkomster 

medräknas som hushållet hade kalendermånaden före den månad som beräkningen avser. 
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Inkomstförfrågan ska dock alltså göras för ytterligare en månad bakåt i tiden eftersom även dessa 

inkomster kan komma att räknas med om de är mycket höga eller avsedda för en viss längre 

tidsperiod, som till exempel ett avgångsvederlag. Tidigare inkomster kan också komma att 

medräknas om omständigheterna i det enskilda fallet är sådana att det kan anses ha varit den 

sökandes ansvar att planera sin ekonomi på så sätt att tidigare överskott sparats. (Jämför RÅ 1997 

ref. 2 samt RÅ 1994 ref. 50) 

Vid nybesök för ansökan om försörjningsstöd gäller datum för ansökan som första dag i perioden, 

om inte sökande anger annat. Detta innebär att perioden för normberäkning, vid en första-gångs-

ansökan som inkommer 5 mars, blir 5-31 mars. Söker den enskilde även för mars månads hyra är 

det då att betrakta som ansökan om hyresskuld.   

I pågående ärenden, med kontinuerliga månatliga ansökningar, görs individuella bedömningar av 

försenad ansökan. 

Automatisk kontroll via Försäkringskassan och andra myndigheter 

Kontroll av inkomstuppgifter ska varje månad ske med CSN, försäkringskassan, 

pensionsmyndigheten, a-kassorna, arbetsförmedlingen och skatteverket. Detta är i enlighet med 11 

kap 11-11 b SoL, Förordning 2009:1200 och Förordning 2008:975.  

Den enskilde ska vid ansökan informeras om att uppgifter från ovan nämnda myndigheter 

inhämtas vid varje ansökan,  

Kontroll med bilregistret 

Kontroll avseende eventuellt innehav av bil ska ske med bilregistret vid både nybesök och därefter 

regelbundet vid återbesök. 

Löneavdrag 

Bidragsgrundande inkomst är utbetald nettolön/förmån. Eventuella löneavdrag gällande 

exempelvis underhåll, datorinköp, kost, förskott, införsel, kvarskatt läggs till inkomsten under 

förutsättning att den enskilde själv kunnat styra avdraget. Kontroll hos Kronofogden kan göras vid 

behov i syfte att ta reda på om den enskilde har rätt förbehållsbelopp. 

Övriga kontroller  

De vanligaste nödvändiga kontrollerna är identitet, civilstånd, tillgångar, arbetssökande, 

medborgarskap och uppehållstillstånd. Vid tillfälligt uppehållstillstånd ska sista giltighetsdatum 

noteras i journal. Det är den individuella ansökan som blir avgörande för om ytterligare kontroller 

blir nödvändiga för utredningen. 

Tillgångar 

Om den sökande har lätt realiserbara tillgångar ska dessa normalt realiseras och nyttjas först, 

eftersom det är ett sätt för den sökande att på egen hand tillgodose sina behov, eller minska ner på 

biståndsbehovet.  

Sparade medel 

Huvudregeln är att vid nyansökan ska sparade medel användas innan bistånd kan bli aktuellt. 

Försörjningsstödet bygger på att hushållet ska kunna planeras på längre sikt. Konstruktionen 

innebär att ett visst sparande till, till exempel inköp av kläder med mera. förutsätts. I fall då 

bistånd utgår löpande måste därför ett visst sparande accepteras vid prövningen. 
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Om sökande haft inkomster överstigande normen tidigare och därav sparat medel, föreligger ingen 

rätt till bistånd. Det samlade sparandet ska alltid tas i anspråk vid ansökan om extra bistånd till 

kostnader som redan täckts av bistånd inom försörjningsstödets ram. 

Som tillgång räknas inte bosparande upp till den nivå som behövs för att behålla platsen i 

bosparkön. 

Bilinnehav 
Bil och andra fordon (till exempel båt, motorcykel) representerar en tillgång som genom att säljas 

kan avhjälpa bidragsbehovet. Fordonsinnehav accepteras därför inte.  
Krav på avyttrande av bil bör inte ställas i de fall den enskilde måste ha bil  
 

 i sitt arbete 

 av medicinska eller sociala skäl 

Även i ovanstående fall ska bedömning göras restriktivt och om bilens värde är högre än ett halvt 

basbelopp bör också byte till en billigare bil aktualiseras. 

Som fordonsägare betraktas den som är registrerad ägare, Om bilen överlåts till annan räknas 

överlåtelsesumman som inkomst, under förutsättning att den är rimlig i förhållande till bilens 

värde. Värderingsbevis kan infordras. 

Skälig rådrumstid, dock högst en månad, bör tillämpas vid försäljning av bil.  

Kostnader förknippade med bilinnehavet, såsom drivmedel, underhåll med mera, berättigar inte 

till bistånd.  

Andra realiserbara tillgångar 

Grundprincipen är att den sökande ska realisera sina tillgångar innan rätt till bistånd föreligger. 

Det kan till exempel handla om aktier, försäljning av en fritidsfastighet, värdefull konst, 

antikviteter med mera som inte kan hänföras till kategorin bruksföremål. 

Efter individuell prövning kan undantag göras om biståndsbehovet bedöms som mycket kortvarigt 

(aldrig mer än tre månader) och om det finns andra särskilda skäl.  

Egen fastighet – bostadsrätt 

En villa eller en bostadsrätt ska betraktas som realiserbar tillgång om en försäljning bedöms kunna 

ge ett intäktsöverskott som motiverar åtgärden och det finns möjlighet att ordna annat boende. 

Innehav av husvagn eller husbil, som används som fast bostad, kan betraktas som en realiserbar 

tillgång efter samma överväganden som fastighet och bostadsrätt. Möjligheten för den enskilde att 

ordna annat boende ska alltid beaktas.  

Fritidshus eller andra realiserbara tillgångar 

Vid innehav av fritidshus bör bistånd i princip inte beviljas. Vid avyttring av värdeföremål måste 

rimligt rådrum godtas. Med längre rådrumstid än tre månader ska dock särskilda skäl föreligga. 

Normberäkning 

För att beräkna det totala behovet av ekonomiskt bistånd ska en normberäkning göras. Hushållets 

försörjningsstödsbehov framkommer genom att normens grundbelopp, riksnormen och eventuella 



 

 RIKTLINJER 15(52) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-14 SN 2018/00074 nr 31998 

 

tilläggsbelopp, samt vid behov skäliga faktiska kostnader, läggs samman. För att få fram 

biståndsbehovet avräknas sedan samtliga inkomster och realiserbara tillgångar som den sökande 

förfogar över. 

Normunderskott som understiger 50 kronor utbetalas inte, utan hänförs till eventuellt kommande 

utbetalning. 

2.3 Kommunicering  

Enligt § 25 Förvaltningslagen ska underlag till beslut, med få undantag, kommuniceras med den 

enskilde innan beslut fattas.  

Inom handläggning av ekonomiskt bistånd härrör ofta månatliga beslut om försörjningsstöd till 

den grundutredning som gjorts flera månader tidigare. Det är då inte alltid nödvändigt med 

kommunicering, om inget ändrats sedan tidigare. Underlag till beslut, inklusive förslag till beslut, 

ska dock som minimum alltid kommuniceras vid grundutredning och vid återkommande årlig 

utredning inom ekonomiskt bistånd samt därutöver vid varje planerat avslag. En förnyad utredning 

behöver genomföras oftare än årligen om något ändras såsom till exempel ändrad hushållsbild 

eller om ansökan gäller något annat än det som tidigare utretts.  

Kommunicering kan ske muntligt eller skriftligt beroende på vad som bedöms lämpligt utifrån 

frågans art och den enskildes insikt i materialet.  

2.4 Beslut 

Varje ansökan ska, efter utredning, avslutas med ett beslut där det klart ska framgå vad som 

begärts och vad som beviljas respektive avslås. Beslutet ska utformas som ett svar på framställan, 

vilket innebär att det ska framgå om ansökan är beviljad i sin helhet eller endast till någon del och 

i så fall vilken del. Även i den del ansökan avslås ska detta framgå av beslutet. 

Beslutsfattare beträffande ekonomiskt bistånd framgår av fastställd delegationsförteckning. 

Kopia av ekonomisk utredning och beslut med motivering skickas till sökande, vid avslag med 

möjlighet till förvaltningsbesvär, med besvärshänvisning. Originalhandlingarna sparas i ärendets 

akt.  

2.5 Dokumentation samt upprättande av arbetsplan 

Socialtjänsten har skyldighet att dokumentera sin verksamhet. Särskilt viktigt är det i samband 

med myndighetsutövning. Den enskilde ska hållas underrättad om den 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.  

Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom 

eller henne. För genomförande av beslut krävs planering. I samtliga ärenden där försörjningsstöd 

beviljats ska det finnas en arbetsplan som utformats tillsammans med klienten. 

Uppföljning av arbetsplanen ska göras en gång per månad eller vid tidpunkt som framkommer i 

arbetsplanen. 
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Arbetsplanen - en övergripande plan 

En arbetsplan beskriver planeringen framåt och syftar till att på lång eller kort sikt nå fram till 

självförsörjning. Arbetsplanen görs upp tillsammans med den sökande och kan dokumenteras i 

beslutsmeddelandet eller i ett fristående dokument.  

Följande frågor kan tas upp i en arbetsplan: 

– Vad är problemet/bristen? 

– Vad beror det på? 

– Vad som ska göras? 

– Vem som ska göra vad?  

– Hur det ska genomföras? 

– När det ska genomföras? 

– Vad insatsen/insatserna ska leda till på kort respektive lång sikt, målformulering. 

– När uppföljning av planen ska ske? 

 

 

3. Försörjningsstöd – riksnormen  

Försörjningsstöd enligt 4 kap 3 §, 1 stycket, 1 punkten i socialtjänstlagen beräknas enligt en och 

samma norm för hela riket, vilken anges i 2 kap 1 § socialtjänstförordningen. Normens nivå 

föreskrivs av regeringen på grundval av olika prisundersökningar rörande olika hushållstypers 

baskonsumtion. Kostnaderna får dock beräknas både högre och lägre än riksnormen om det finns 

särskilda skäl för detta. 

Fördelningen mellan normposterna beslutas årligen på kommunal nivå av socialnämnden. 

3.1 Riksnormens åtta budgetposter 

Personliga kostnader 

Livsmedel 

Beräkning av livsmedelskostnaderna utgår från en fyraveckorsmatsedel som följer Livs-

medelsverkets näringsrekommendationer. Utgångspunkten är att all mat lagas hemma, vissa 

halvfabrikat ingår samt inköp av allt matbröd. Livsmedelskostnaden för ensamhus-håll är något 

högre eftersom vissa kostnader kan bli högre än för flerpersonshushåll. 

Kläder och skor 

Summan ska täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Kostnader för 

skoreparationer och kemtvätt ingår också. 

Fritid och lek 

Utgiftsposten gäller kostnader för sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. 

Aktiviteterna gäller både inomhus och utomhus, viss motion och kultur.  

Barn och ungdomsförsäkring 

I posten ingår kostnad för barn- och ungdomsförsäkring. 
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Hälsa och hygien 

Gäller kostnader för den personliga hygienen till exempel tvål, tandkräm, blöjor och mensskydd. 

Kostnaderna omfattar även hårklippning. Kostnad för preventivmedel ingår inte och behöver vid 

behov alltså beviljas som ett tillägg.  

Gemensamma hushållskostnader 

Förbrukningsvaror 

Här återfinns varor som behövs för städning och för vård av kläder och skor, som till exempel 

diskmedel, tvättmedel, påsar till dammsugare, glödlampor och skokräm. 

Dagstidning, telefon med mera 

I denna post ingår helårsprenumeration för dagstidning, brev och avgifter för telefon.  

3.2 Förhöjning av normen 

Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet enligt norm beräknas till en 

högre nivå. Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter som 

ingår i riksnormen och om dessa kostnader inte täcks av annan ersättning som handikappersättning 

eller vårdbidrag. Förhöjda kostnader kan bero på till exempel behov av särskild kost eller extra 

stort behov av telefon eller tidningar. 

Kosttillägg 

Skälet till behov av särskild kost ska alltid styrkas med läkarintyg. Det ska framgå av intyget hur 

länge läkarens bedömning gäller. Vid behov kan tillägg göras för fördyrad kost enligt 

Konsumentverkets beräkningar av förhöjda matkostnader. Beräkningarna kan beställas från 

Konsumentverket. Om den sökande har väsentligt ökade matkostnader, ska möjligheten till 

handikappersättning undersökas. Vid vissa sjukdomar kan den sökande vara i behov av särskilt 

näringstillskott. I de fall näringstillskott är ordinerat av läkare kan normen höjas med 

merkostnaden om det inte står helt klart att näringstillskottet ersätter vanlig mat och inte innebär 

någon merkostnad. 

Telefon, tidningar 

Om en person på grund av medicinska eller särskilda sociala skäl har svårigheter att upprätthålla 

kontakter kan det finnas behov av att i högre utsträckning än andra använda telefon och läsa 

tidningar. Det kan röra sig om äldre eller fysiskt eller psykiskt funktionshindrade med låg inkomst 

som inte har rätt till handikappersättning. I dessa fall kan skälig kostnad för telefon eller tidningar 

räknas in i månadsbehovet istället för den beräknade kostnaden i normen. 

 

4. Försörjningsstöd – skäliga kostnader utanför riksnormen 

Försörjningsstöd enligt 4 kap 3 §, 1 stycket, 2 punkten, SoL består av skäliga kostnader för 

utgifter inom dessa fem olika poster: 

 Boende 

 Hushållsel 

 Hemförsäkring 
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 Arbetsresor 

 avgift till fackförening och arbetslöshetskassa 

 

Skäliga faktiska kostnader vid behov ska alltid verifieras med kvitton förutom i de fall räkningarna 

betalas direkt av socialförvaltningen. När det gäller hyreskostnader verifieras föregående månads 

hyra med kvitto för att bistånd till nästkommande månads hyra ska utgå. 

4.1 Boendets storlek och kostnad 

Boendekostnaderna ska vara skäliga i förhållande till antalet personer i hushållet. Allmännyttans 

kvadratmeter ska vara vägledande vid bedömning av rimlig boendekostand i kommunen. Det 

enskilda hushållet ska i möjligaste mån söka påverka sin boendekostnad så att hushållet kan bli 

självförsörjande. En utgångspunkt för bedömning av bostadens lämpliga storlek är att äldre barn 

ska ha möjlighet till eget sovrum. Yngre barn bör kunna dela på sovrum. Gällande umgängesbarn 

och bostadens lämpliga storlek görs individuell prövning utifrån barnets ålder och familjens 

situation.   

Hyresrätt 

Bistånd lämnas till faktisk bostadshyra i den mån bostadens yta och standard med hänsyn till 

familjens storlek, sammansättning, hälsotillstånd, förekomst av rörelsehinder och övriga 

föreliggande omständigheter kan anses som skälig.  Som utgångspunkt för bedömning av högsta 

godtagbara hyra används ”Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta 

godtagbara bostadskostnad”  

Nivån på boendekostnaderna i Håbo liksom faktisk tillgång på bostäder är andra faktorer som är 

väsentliga vid bedömning av vilken boendekostnad som ska accepteras. På senare år har 

hyresnivån för andrahandskontrakt höjts avsevärt.  

Om behovet av försörjningsstöd kan antas bli kortvarigt (högst 4 månader) kan bistånd lämnas 

även i de fall bostadskostnaden bedöms som alltför hög. Vid långvarigt behov ska möjligheten att 

byta bostad undersökas. Hänsyn ska då tas till barnets situation med tanke på skolgång och 

kamrater, om byte av bostad innebär byte av bostadsområde. 

Om familjen inte medverkar till detta, ska bistånd utgå endast till skälig bostadskostnad. Som en 

del i boendekostnaden räknas kabel TV:s basutbud. 

Observera vid beräkning av faktisk hyra, att kostnader för medlemskap i hyresgästförening och 

kostnader för parkeringsplats/garage kan vara inräknade i beloppet på hyresavin. Sådana kostnader 

ska normalt dras av. Förseningsavgift kan vara en godkänd utgift om orsaken att avgiften 

uppkommit härrör från socialförvaltningens handläggning i ärendet. 

Egen fastighet (bostadsrätt eller villa) 

Fastighetsinnehav innebär en tillgång som kan säljas och därmed undanröja behovet av bistånd. 

Huvudprinciper: 

a) Om behovet av försörjningsstöd kan antas bli kortvarigt (högst 4 månader) kan boende i egen 

fastighet accepteras, med maximalt högsta godtagbara boendekostnad. 
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b) Om utredning visar att behovet av försörjningsstöd kan antas bli längre än kortvarigt och/eller om 

boendet i sig skapar biståndsberoende ska den sökande redan vid nybesök uppmanas försälja 

fastigheten. 

c) Om utredning visar att familjen saknar möjlighet att framöver själva bekosta boendet och/eller om 

boendet i sig skapar biståndsberoende ska den sökande uppmanas försälja fastigheten. 

d) Ett rådrum om 3-6 månader accepteras under förutsättning att den sökande aktivt verkar för 

försäljning av fastigheten och har anmält detta till mäklare. Observera att bankerna brukar 

acceptera anstånd med betalning om fastigheten lämnats till försäljning.  

Beräkning: 

När det gäller bedömning huruvida kostnad för bostadsrättslägenhet eller annan fastighet är skälig, 

ska kostnaden jämföras med skälig boendekostnad på orten. Här ska den verkliga 

bostadskostnaden beräknas, med hänsyn taget till skattejämkning. 

För att beräkna om bostadskostnaden är skälig, får man fram beräkningsunderlaget för 

biståndsprövningen genom att summera följande poster: 

 renhållning 

 sotning 

 vatten 

 uppvärmning 

 skuldränta 

 villaförsäkring 

 tomträttsavgift 

 fastighetsskatt 

 

När det gäller amorteringar, så anses det inte rimligt att genom ekonomiskt bistånd bidra till den 

enskildes kapitalbildning. Istället ska den biståndssökande av banken begära uppskov med 

amorteringarna.  

Observera att i vissa fall finns lån som intecknats i fastigheten och använts för att skaffa 

kapitalvaror. Räntor på dessa lån ska inte räknas in. Vid lågt belånade fastigheter bör klienten 

uppmanas att undersöka möjligheten till ytterligare belåning av fastigheten för att på så sätt 

undanröja biståndsbehovet. 

Vid beräkning av boendekostnad ska ”Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och 

högsta godtagbara bostadskostnad” användas och beräkning ska redovisas i beslutet. Detta enligt 

socialnämndens beslut 2015-02-25 § 22. 

Bostadsrätt 

Samma regler gäller som för egen fastighet. Observera att i likhet med vad som sagts om egen 

fastighet utgör innehav av lägenhet med bostadsrätt en tillgång som kan säljas och därmed 

undanröja biståndsbehovet. 

Bostadskostnad i bostadsrättslägenhet utgörs av avgift till bostadsrättsförening och eventuell ränta 

på lån till insatsen. Bistånd kan utgå motsvarande högsta godtagbara boendekostnad.  
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Vid beräkning av boendekostnad ska ”Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och 

högsta godtagbara bostadskostnad ” användas.  

Andrahandskontrakt 

Det ska eftersträvas att andrahandskontrakt är godkända av hyresvärd. Det är dock inte ett krav för 

att få kostnaden medräknad utom i de fall då hushållet går miste om bostads-bidrag genom att hyra 

utan godkänt andrahandskontrakt. Det gäller barnfamiljer och personer 18-28 år som genom 

bostadsbidrag kan tillgodose sitt behov helt eller delvis på annat sätt än genom försörjningsstöd. 

För andrahandsboende gäller beträffande skälig standard och kostnad, krav på flyttning med mera, 

samma regler som vid förstahands-kontrakt. Begärd andrahandshyra ska accepteras om den är 

skälig utifrån den sökandes behov. Socialtjänsten har ingen rätt att utreda förstahandshyresgästens 

förhållanden. Är hyran högre än fastställd högsta godtagbara hyra och biståndsbehovet mer än 

kortvarigt, ska sökanden på samma sätt som vid förstahandskontrakt uppmanas sänka sina 

boendekostnader, om det inte finns skäl som talar emot.  

Följande gäller speciellt vid andrahandsboende: 

– Den sökande bör vara folkbokförd på adressen. 

– Lägenhetsinnehavaren bör inte vara folkbokförd på samma adress. Är lägenhetsinnehavaren  

         folkbokförd på samma adress utgår endast kostnad för halva hyran. 

– Skriftligt avtal mellan sökanden och förstahandshyresgästen ska uppvisas. 

– Utredningen bör som regel inkludera ett hembesök.  

 

Om dessa villkor inte kan uppfyllas måste en individuell bedömning göras utifrån den sökandes 

sociala situation och möjligheter att skaffa annat boende. Vid andrahands-uthyrning som inte är 

godkänt ska individen uppmanas att söka bostadsbidrag som inneboende. 

Ansökan om andrahandskontrakt hos Håbo kommun 

Ansökningar om bostad ”socialt kontrakt” handläggs av särskild socialsekreterare för tillfälligt 

boende. Se förvaltningens separata rutin och delegationsförteckning.  

När handläggare kontaktas med frågor kring hjälp med bostad i någon form bör den enskilde 

informeras om att det är den enskildes ansvar att själv förebygga bostadslöshet och att själv söka 

alla typer av boenden på den öppna bostadsmarknaden, vilket inkluderar andrahandskontrakt, 

inneboendekontrakt, i hela landet. Om en ansökan ändå lämnas in förmedlas den till 

socialsekreterare för tillfälligt boende.  

Inneboenderum 

Hyran för inneboenderum ska bedömas utifrån vad den sökande disponerar enligt uppvisat avtal 

med hyresvärden. Den faktiska hyran kan beviljas om den inte är oskälig. 

Vid bedömning av rätt till boendekostnaden ska det i utredningen anges vilken typ av boende som 

föreligger och hur boendekostnaden beräknats. Utredningen behöver som regel inkludera ett 

hembesök. 

För inneboende hos nära släkting eller delad bostad med någon typ av hushålls-gemenskap, se sida 

33 och framåt, inklusive bistånd till hemmaboende ungdomar.  

Vandrarhem 

Priset för vistelse på vandrarhem kan variera kraftigt mellan olika vandrarhem och i bedömningen 
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av ansökan behöver såväl aktuell tillgång på lediga rum, som utformning och läge av vandrarhem 

bedömas ur ett helhetsperspektiv i den individuella situationen. För barnfamiljer ska hänsyn tas till 

barnens behov av avskild samvaro med familjen.  

Bistånd till kostnad för vandrarhem kan beviljas under förutsättning att sökande uttömt alla andra, 

billigare, boendealternativ. Vid varje återkommande ansökningar om bistånd till kostnad för 

vandrarhem ska därför, utöver kostnadsnivån, även den enskildes försök att hitta andra boenden 

ingå i prövning av rätt till bistånd. Normalt krävs att bostad söks i hela landet, men efter 

individuell bedömning, där till exempel umgänge med barn eller pågående 

arbetsmarknadsåtgärder ingår, kan ett sökande som begränsas till pendelavstånd godtas. 

Observera att delegationsförteckningen anger särskild delegation för beslut om bistånd till kostnad 

för vandrarhem.  

Hushållsel 
Skäliga faktiska kostnader för hushållsel medräknas som godkänd utgift i beräkningen mot 

uppvisande av kvitto. Vid inneboendekontrakt delas elkostnaden på antalet personer som bor i 

bostaden (om elkostnad inte ingår i hyran). Som stöd i bedömningen av vad som kan anses som 

skälig förbrukning av hushållsel, se listan nedan, som är från Konsumentverket. Kostnader för 

eluppvärmning tas inte med här, utan i boendekostnaden. Observa också att förbrukningen för 

hushåll som bor i egna hus i regel är högre även om de inte har eluppvärmning. Ofta har dessa 

hushåll fler apparater som drar ström. 

Beräknad månadsförbrukning i lägenhet i flerbostadshus  

1 person 180 kWh/månad 

2 personer 240 kWh/månad 

3 personer 280 kWh/månad 

4 personer 340 kWh/månad 

5 personer 380 kWh/månad 

6 personer 430 kWh/månad 

7 personer 460 kWh/månad 

 

4.2 Arbetsresor 

Kostnad för arbetsresor med allmänna kommunikationer är ett godkänt tilläggsbelopp vid 

beräkning av försörjningsstöd. Den kostnad som godkänns är det billigaste färdsättet med 

allmänna kommunikationer. I begreppet arbetsresor ingår även resor för att aktivt söka arbete eller 

delta i någon form av arbetsmarknadsåtgärder, efter individuell prövning. Vid beräkning av 

godkänd kostnad för arbetsresor beviljas normalt månadskort (UL) för arbetsresor. Vid behov av 

resor även in i Stockholms län ska behovet styrkas och normalt endast enstaka resor beviljas. 

Månadskort kan även beviljas av sociala skäl efter individuell prövning. Vid nästkommande 

månad ska alltid kvitto kunna uppvisas. 

Även skäliga kostnader för egenavgift vid färdtjänst bör beaktas. 

Individen kan välja att använda eget fordon om allmänna kommunikationer inte kan till-godose 

behovet. Ersättning utgår med motsvarande kostnad för allmänna kommunikationer. Den enskilde 

erhåller genom skattemyndigheten jämkning för kostnader till arbete i enlighet med 
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skattelagstiftning. Eventuell jämkning ska anges på lönebesked och ska inte räknas som en 

inkomst, utan hänföras till det som ansökt jämkning avser. 

4.3 Hemförsäkring 

Skälig faktisk kostnad för hemförsäkring (grundskydd, inte tilläggsförsäkring) medräknas som 

godkänd utgift i beräkning mot uppvisande av kvitto. Handläggaren ska uppmana och vid behov 

medverka till att hemförsäkring tecknas och betalas löpande. Ersättning utbetalas månadsvis, 

individen ska uppmanas att ändra försäkring så att detta möjliggörs. 

Vid boende i social lägenhet är hemförsäkring ett krav, som handläggaren ska följa upp minst var 

sjätte månad.  

4.4 Fackföreningsavgift 

Bistånd till avgifter till fackförening eller arbetslöshetskassa ska utgå med det belopp som gäller 

för den organisation som den enskilde tillhör. Kostnaden för detta godkänns även vid arbetslöshet. 

I det fall det är möjligt att få helt eller delvis reducerad avgift ska i första hand sådan ansökan 

göras. 

 

5. Bistånd till livsföring i övrigt 

Om den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, 

kan den enskilde få ekonomiskt bistånd för sin livsföring i övrigt enligt 4 kap 1 § SoL. Särskild 

vikt ska läggas vid barnens situation i enlighet med bestämmelserna i socialtjänstlagen.  

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

avses varje människa under 18 år. (1 kap 2 § SoL). (se vidare under bland annat rubriken 

”barnperspektiv”, sida 5) 

5.1 Övrig medicinsk behandling 

Utgångspunkten är att kostnader för psykoterapi och övrig medicinsk behandling inte ska bekostas 

av socialtjänsten, då sådana insatser bör vara sjukvårdshuvudmannens ansvar att tillgodose. Det 

händer dock att läkare inom landstinget ordinerar speciell behandling som inte kan tillgodoses 

genom landstingets sjukvård till exempel behandling av kiropraktor. I den mån det föreligger ett 

behov och detta inte kan tillgodoses genom landstingets försorg samt kostnaden inte kan klaras på 

annat sätt kan bistånd till patientavgift accepteras. Sådant bistånd beviljas enbart efter individuell 

prövning med särskild motivering.  

5.2 Arbetskläder 

Bistånd kan beviljas till arbetskläder när någon som varit arbetslös och löpande (mer än tre 

månader) uppburit försörjningsstöd, får ett arbete, praktik eller sysselsättning via 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd, där arbetskläder krävs och dessa inte tillhandahålls av 

arbetsgivaren. För arbetsmarknadsåtgärd i socialtjänstens regi kan det förekomma att skyddskläder 

kan lånas ut till den sökande, för att återlämnas när praktik upphör. Vid sådana tillfällen finns inte 

behov av bistånd till egna arbetskläder. 
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5.3 Avgift för äktenskapsskillnad 

Avgift hos tingsrätten för ansökan om äktenskapsskillnad är en utgift som anses ingå i 

socialtjänstlagens skäliga levnadsnivå, varför ekonomiskt bistånd beviljas efter sedvanlig 

prövning. 

5.4 Barnomsorgskostnader 

Avgift för kommunal och enskild barnomsorg (förskola, familjedaghem och fritidshem) beräknas 

som tillägg med den faktiska kostnaden. Det gäller även när föräldrarna är arbetslösa eller 

föräldralediga. En förutsättning för att kunna bevilja bistånd till barnomsorgskostnader ska vara att 

den sökande ändrat inkomstuppgift till barnomsorgsavdelningen så att avgiften är satt utifrån 

korrekta inkomstuppgifter. I de fall man inte inkomständrat när inkomster sjunkit, till exempel vid 

arbetslöshet, ska bistånd inte utgå. Handläggare bör alltid informera om att ändrad inkomst måste 

anmälas till skolförvaltningen. 

5.5 Barns fritidsaktiviteter 

Riksnormen är sedan 2016 höjd avseende barns fritidsaktiviteter och i de flesta fall ska därför 

behovet anses tillgodoses genom normen. Vid prövning av ansökan om extra bistånd till 

fritidsaktiviteter ska dock medtas i bedömningen om barnet anses ha särskilda behov av någon 

viss kostnadsdrivande aktivitet. Om barnet är beviljad annat stöd från Socialförvaltningens 

avdelning för stöd till barn och unga ska även deras bedömning av barnets särskilda behov vägas 

in. Detta kan gälla även skolungdomar under 21 år.  

Som riktmärke ska användas vad barn i en låginkomsttagarfamilj normalt kan delta i. 

Ett riktmärke för handläggningen är att en familj som levt på försörjningsstödsnivå i mer än ett år 

bör få frågan om hur barns behov av fritidsaktiviteter tillgodoses och där barnets fritidspost i 

normen tydliggörs.  

Cykel och vinterutrustning till barn 

Bistånd kan utgå till begagnad cykel samt ny hjälm för barn i familjer som har varit långvarigt 

(cirka ett år) försörjningsstödsberoende, alternativt levt på en nivå som motsvarar 

försörjningsstödsnivån. Bistånd till cykel kan utgå under ett par tillfällen under grundskoletiden 

samt efter individuell bedömning även en gång under gymnasiet och i bedömningen är riktmärket 

vad en låginkomsttagare normalt kan kosta på sig 

På motsvarande sätt kan till långvarigt bidragsberoende bistånd efter individuell prövning utgå till 

skidutrustning och skridskor. 

Barn till nyligen nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande kan vid ansökan om 

ovanstående jämställas med långvarigt bidragsberoende.  

5.6 Begravningskostnader 

Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet saknar 

tillgångar, helt eller delvis, kan ekonomiskt bistånd utgå som möjliggör en värdig begravning. 

Begravningskostnad kan utgå med högst ett halvt basbelopp. I detta belopp kan följande ingå:  
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– Kista 

– Arvode, inklusive svepning 

– Annons 

– Kistdekoration, bukett 

– Urna eller bärare 

– Begravningskaffe för högst 20 närvarande personer 

– Begravningsbil 

– Representanter 

– Transportkostnader 

 

Ekonomiskt bistånd till gravsten kan utgå när ansökan avser begravningskostnader för barn. 

Kostnadsförslag ska alltid inhämtas från begravningsbyrå. 

Vid biståndsprövning till kostnaden för begravning är ofta dödsboets samtliga tillgångar inte 

kända eftersom bouppteckningen inte är klar. Bistånd till begravningskostnader ska inte utbetalas 

förrän dödsboanmälan eller bouppteckning är gjord. Innan beslut om bistånd fattas ska det 

undersökas om den avlidne hade några försäkringar som täcker begravningskostnaderna. För 

avliden i yrkesverksam ålder ska undersökas om begravningshjälp utgår genom någon 

arbetsmarknadsförsäkring, till exempel AFA. Är så inte fallet och dödsboets kända tillgångar inte 

uppgår till nämnda riktbelopp ska bistånd kunna utgå. I detta sammanhang bör uppmärksammas 

att oavsett om skulderna i ett dödsbo överstiger tillgångarna så har kostnaderna för begravning 

och boutredning företrädesrätt. I praktiken innebär detta, att så snart tillgångar finns ska dessa 

som regel avräknas från ett eventuellt biståndsbehov. 

Kostnad i samband med anhörigs begravning 

Bistånd kan utgå för att täcka kostnader som till exempel resa i samband med nära anhörigs 

begravning. Som nära anhörig räknas make, maka, barn, föräldrar, syskon,  

mor- och farföräldrar samt svärföräldrar. Bistånd kan utgå för resa till begravning inom Sverige 

eller Norden.  

5.7 Depositionsavgift för el 

Ekonomiskt bistånd till depositionsavgift för el kan beviljas mot återkrav om den sökande riskerar 

att få sin elleverans avbruten eller att el inte inkopplas till bostaden därför att elbolaget kräver 

depositionsavgift och den sökande inte kan tillgodose behovet själv och elbolaget inte godtar en 

avbetalningsplan. Beslutet bör alltid vara försörjningsstöd mot återkrav med bevakning. 

5.8 Fickpengar 

Fickpengar beviljas vid vistelse på exempelvis behandlingshem eller sjukhus om behovet inte kan 

tillgodoses med egen inkomst. Fickpengar är försörjningsstöd där normposterna fritid/lek och 

hygien ingår i sin helhet samt telefondelen av normposten för telefon/dagstidning. För den 

sistnämnda posten avräknas först motsvarande avgift för tv-licens. Därefter halveras kvarstående 

belopp för att avse enbart telefon.  

(År 2019 är tv-avgiften borttagen men med kvarvarande belopp, så uträkningen görs fortsatt på 

samma sätt men med 2018 års belopp för tv-avgift. ) 
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För år 2019 innebär ovanstående uträkning att fickpengen blir totalt 1144 kr/månad.  

Kläder och skor  
Vid vistelse på institution prövas bistånd till inköp av kläder och skor separat (ingår inte i månatlig 

fickpeng). Det kan vara lämpligt att göra en överenskommelse med den sökande om att biståndet 

till kläder och skor utbetalas klumpvis för 2-4 månader åt gången, beroende på årstid och sökandes 

behov. När biståndet utbetalas utgör det klädposten i riksnormen. 

Fickpengar till barn ska normalt inte beviljas eftersom de får sitt behov tillgodosett under 

placeringstiden på annat sätt. Vid en eventuell ansökan ska dock detta stämmas av med placerande 

enhet.   

5.9 Flyttkostnader 

Bistånd till flyttkostnader för flyttning inom eller utom kommunen kan beviljas om skälen till 

flyttning är rimliga och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Huvudprincipen är att 

flyttkostnader endast beviljas om sociala, ekonomiska och/eller medicinska skäl föreligger. 

Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader kan efter individuell bedömning omfatta till exempel 

bensinkostnader eller hyra av bil och/eller släp inklusive försäkring. I de fall flytten innebär 

resekostnader för klienten och dennes familj ska sådan beviljas med billigaste färdsätt om behovet 

inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Om den enskilde på grund av sjukdom, ålder eller andra skäl inte klarar av att flytta på egen hand 

så kan bistånd omfatta skäliga kostnader för en flyttfirma. Måste flyttning ske med hjälp av 

flyttfirma, ska anbud infordras från mer än ett företag, och ersättningen som regel utgå till 

billigaste anbudet. I anbudet bör försäkring ingå. Den enskilde är uppdragsgivare och ska redovisa 

faktura.  

Framställning om bistånd till kostnader för redan verkställd flytt är att anse som ansökan om 

betalning av skuld.  

5.10 Flytt till annan kommun 

Om den enskilde bedöms bli i behov av bistånd i den nya kommunen ska den enskilde 

rekommenderas att i god tid ta kontakt med socialtjänsten i inflyttningskommunen. Vid behov, 

och utifrån den enskildes samtycke, ska handläggare i Håbo kunna vara behjälplig med 

information och kontakter med nya kommunen.  

Om den enskilde har ett löpande behov av bistånd till sin försörjning beviljas normalt bistånd till 

kostnaderna för hyra och uppehälle under den första månaden i nya kommunen. Observera att i 

vissa fall, när flytten möjliggör ett arbete i minst sex månader, kan flyttbidrag – så kallad 

bohagstransport – beviljas av Arbetsförmedlingen. 

5.11 Glasögon 

Bistånd kan beviljas till skäliga kostnader för glasögon om behovet styrks av legitimerad optiker eller 

läkare. Biståndet bör beviljas den som har rätt till försörjningsstöd och som under de senaste sex 

månaderna levt på försörjningsstödsnivån och inte bedöms bli självförsörjande inom två månader. 

Innan beslut fattas ska kostnadsförslag ha inlämnats. 
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Om den vuxnes synskärpa är högre än 0.5 (körkortsgräns) och beror på enklare synfel (åldersrelaterad) 

som kan korrigeras med plusglas bedöms behovet kunna tillgodoses med glasögon som saluförs i 

butiker så som, apotek, bensinmackar mm.  

 

Glasögon för barn upp till 19 år 

Socialtjänsten ska beakta att barn och ungdomar får behovet av glasögon tillgodosett och kan efter 

individuell bedömning godkänna kostnaden även om inte hushållet kontinuerligt uppburit 

försörjningsstöd. Barn upp till 19 år kan en gång per år få ett bidrag av Region Uppsala till inköp 

av glasögon och det bidraget ska alltid nyttjas i första hand.   
 
Bistånd kan beviljas för:  

Synundersökning hos optiker med max 1 % av gällande prisbasbelopp  

Hårdhetsbehandling, ett skikt som läggs på glasen för att göra dem reptåliga och motverkar 

förslitningar med max 2 % av gällande prisbasbelopp.  

Bågar med max 2 % av gällande prisbasbelopp  

Progressiva glas 2 % av gällande prisbasbelopp/glas  

Enstyrkeglas med max 1 % av gällande prisbasbelopp/glas  

Bifokala glas 2 % av gällande prisbasbelopp/glas  

Trifokala glas 3 % av gällande prisbasbelopp/glas  

Egenavgift vid glasögon-/linsstöd från landstinget. Vid en del medicinska orsaker är linser ett 

bättre val än glasögon och bekostats därför delvis av landstinget.  

Finns det hos försäljaren paketpris som är billigare ska bistånd beviljas endast i nivå med 

paketpriset.  
 
Bistånd beviljas inte för:  

Linser till vuxna (kan i undantagsfall beviljas men enbart efter medicinska behov styrkt av läkare) 

Intagna inom Kriminalvården, då deras behov av glasögon ska tillgodoses av kriminalvården.  

Nyanskaffning för försumbar korrigering (riktvärde att få in optikers bedömning vid mindre 

korrigering än 0,25).  

Vid bedömningen av vad som är skäliga kostnader för synhjälpmedel bör utgångspunkten vara vad 

en självförsörjande låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig.  

5.12 Hemutrustning 

Bistånd till löpande komplettering och reparation av befintlig hemutrustning kan vid behov 

beviljas till personer med mer än 6 månaders behov av försörjningsstöd. Prövning av behovet ska 

göras i förhållande till vad som kan anses vara skälig levnadsnivå och vad en låginkomsttagare 

normalt kan kosta på sig. Ersättningsnivån i riktlinjerna utgår ifrån vad det kostar att införskaffa 

utrustningen på andrahandsmarknaden. Den hemutrustning som avses ska kunna tillgodose behov 

som till exempel matlagning, umgänge, sömn, förvaring, rengöring, rekreation och information via 

radio eller TV.  

Bistånd till grundutrustning ska bedömas mer restriktivt och beviljas endast om det finns särskilda 

skäl eller om behovet är akut och inte kan tillgodoses på annat sätt.  

Ekonomiskt bistånd till grundutrustning vid bosättning kan utgå om det finns särskilda skäl. Som 

särskilda skäl räknas; 

– Bostaden är ett led i en rehabilitering 
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– Den enskilde saknar möjligheter att förbättra sin ekonomi på mycket lång sikt 

– Den enskilde har varit utsatt för brott och behöver omgående flytta till annan bostad. 

 
Begränsad grundutrustning 

Begränsad hemutrustning ska vid behov beviljas personer som har tillfälligt behov av 

försörjningsstöd men inte kan vänta med inköp tills de har egen inkomst. Biståndet syftar till att 

den sökande ska kunna ta en lägenhet i besittning och innefattar möbler i kök och sovrum samt 

husgeråd. 

Hel grundutrustning 

Avser en mer omfattande grundutrustning som ska användas under lång tid. Ska endast beviljas till 

personer som inte inom överskådlig tid kommer att kunna förbättra sina inkomster och själva 

bekosta en grundutrustning till exempel personer med mycket svåra psykosociala problem eller 

äldre med låg eller ingen pension. 

Maximalt belopp, begränsad grundutrustning 

Möbler till kök och sovrum: % av basbelopp 

Makar  12% 

Ytterligare person 3% 

Ensamstående 8% 

Husgeråd/övrigt: % av basbelopp 

Makar 15% 

Ytterligare person 4% 

Ensamstående 12% 

Maximalt belopp, hel grundutrustning vid långvarigt bidragsbehov 

Möbler till kök och sovrum  % av basbelopp 

Makar  34% 

Ytterligare person  10% 

Ensamstående 22% 

Husgeråd/övrigt: % av basbelopp 

Makar  21% 

Ytterligare person 5% 

Ensamstående 17% 

 

För ungdomar som flyttar hemifrån är huvudprincipen att bistånd till grundutrustning inte ska 

beviljas. Undantag från denna princip kan göras om starka sociala eller medicinska skäl föreligger.  

När bistånd beviljas till hemutrustning förutsätts som regel inte nyinköp, med undantag för 

sängmadrasser, sänglinne och handdukar. 

Hemutrustning till nyanlända 

För nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande som anvisats till Håbo kommun är 

grundregeln att behov av hemutrustning löses genom hemutrustningslån hos CSN. 

Flyktingsekreterare är behjälpliga med den enskildes ansökan till CSN. Om den enskilde 

brådskande behöver hemutrustning, till exempel redan första dag vid ankomst till en tom bostad, 
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kan den enskilde beviljas bistånd enligt 4 kap 2 § SoL mot återkrav när CSN-lånet utbetalats. För 

att kunna beviljas bistånd behöver den enskilde först underteckna ansökan om hemutrustningslån. 

Se även instruktionerna under ”Handläggning – bistånd enligt 4 kap 2 § SoL med villkor om 

återbetalning”. Detta bör om möjligt förberedas innan den enskildes ankomst till kommunen.  

 

För kvotflyktingar gäller i viss mån andra rutiner i och med möjlighet att återsöka kostnader för 

basutrustning från Migrationsverket. Se andra rutiner för flyktingmottagningen.  

5.13 Högtidstillägg 

Till barnfamiljer som haft behov av kontinuerligt ekonomiskt bistånd minst 1 år kan extra tillägg 

inför en årlig högtid utgå. Tillägget innebär att en kostnadspost för fritid och lek per barn räknas 

som godkänd utgift i en månads normberäkning. 

Barn till nyligen nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande kan vid ansökan om 

ovanstående jämställas med långvarigt bidragsberoende.  

5.14 Kosttillägg 

Skälet till behov av särskild kost ska alltid styrkas med läkarintyg. Det ska framgå av intyget hur 

länge läkarens bedömning gäller. Kosttillägg kan beviljas med högst 1,25 % av basbeloppet per 

månad för ensamstående vuxen. Vid vissa sjukdomar kan den sökande vara i behov av särskilt 

näringstillskott. I de fall näringstillskott är ordinerat av läkare kan normen höjas med 

merkostnaden om det inte står helt klart att näringstillskottet ersätter vanlig mat och inte innebär 

någon merkostnad. 

Observera att för den som på grund av sjukdom eller funktionshinder har merkostnad 

för till exempel livsmedel eller hjälpinsatser, kan handikappersättning utgå enligt 

socialförsäkringsbalken. 

5.15 Legitimation 

Bistånd till kostnad för anskaffande av legitimation kan utgå i vissa särskilda fall där behovet av 

legitimation är stort och försörjningsstöd utgår annat än tillfälligt.  

5.16 Läkarvård  

Ekonomiskt bistånd beviljas till kostnader för åtgärder som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) och som omfattas av högkostnadsskyddet i avvaktan på rätt till frikort. Utöver läkarbesök 

kan biståndet omfatta till exempel besök hos distriktssköterska, sjukgymnast, psykolog eller annan 

öppenvårdsbehandling. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till fakturaavgift om den enskilde inte 

hade möjlighet att betala vid besöket, samt till kostnad för tilläggsavgift vid hembesök.  

5.17 Medicin 

Ekonomiskt bistånd beviljas till kostnad för förskrivet läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet 

i avvaktan på rätt till frikort. 

Enligt reglerna för högkostnadsskyddet, ska apoteken erbjuda det billigaste alternativet av det 

föreskrivna läkemedlet. Om den enskilde väljer ett dyrare alternativ får den enskilde betala en 
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merkostnad, som inte omfattas av högkostnadsskyddet. Ekonomiskt bistånd beviljas inte till sådan 

merkostnad. 

Om ett förskrivet läkemedel av medicinska skäl inte får bytas ut, ska läkaren ange detta på 

receptblanketten. Om det förskrivna läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet, behöver den enskilde 

då inte betala någon merkostnad.  

För mer information – se Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket hemsida, www.tvl.se 

 

Vid kortvarigt biståndsbehov bör den enskilde undersöka möjligheten att dela upp kostnaden över 

ett kalenderår och betala en månadsavgift.  

Även vid långvarigt bidragsberoende ska alltid den enskilde uppmanas att hos Apoteket ansöka 

om månadsvis betalning. Ekonomiskt bistånd kan då utgå till fakturaavgift.   

 

Ekonomiskt bistånd kan efter individuell bedömning även utgå till fysisk aktivitet på recept 

(FAR). I prövning av ansökan ska beaktas att fritidsposten i riksnormen ger visst utrymme till 

träning. Om den fysiska aktivitet som läkare förskriver är högre än den kan täckas av fritidsposten 

kan kostnaden godkännas under en begränsad period för att få igång den enskildes aktivitet och ge 

tid för att anpassa sin ekonomi för denna kostnad. 

5.18 Magasinering av möbler 

Bistånd till kostnad för magasinering av bohag kan beviljas den som har löpande försörjningsstöd 

om den sökande inom maximalt 6 månader förväntas kunna få ny bostad. Besluten ska 

tidsbegränsas och omprövas vid behov. Det är den enskilde som ska stå för kontraktet gentemot 

magasineringsfirman.  

Vid bedömningen ska också följande beaktas: 

– Kostnaderna för magasinering i förhållande till kostnad för nyanskaffning av hemutrustning. 

– Bohagets innehåll och skick. 

– Konsekvenser för den enskilde vid eventuell försäljning av bohaget. 

– Rimlighetsbedömning av den totala hyres- och magasineringskostnaden. 

5.19 Akut bistånd/matpengar 

Reducering av försörjningsstöd får endast göras utifrån särskilda skäl och i det enskilda fallet.  

Följande situationer kan bli aktuella: 

– Den sökande har kunnat försörja sig men inte gjort det och saknar därför nödvändiga medel, 

har till exempel avstått från arbete eller inte stått till arbetsmarknadens förfogande. 

– Den sökande har haft inkomster till sin försörjning men använt dem på annat sätt, tappat eller 

blivit bestulen på inkomsterna och saknar därför medel till sitt uppehälle. 

 

Beslut om akut bistånd ska i möjligaste mån föregås av sedvanlig utredning. 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 hjälp? 

http://www.tvl.se/
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– Har sökanden medicinska eller sociala problem som medför svårigheter att ta eget ansvar för     

     sin situation? 

– Kan sökanden få hjälp från familj eller vänner? 

– Är behovet av ekonomisk hjälp återkommande trots egen försörjning? 

 

Bistånd till personer som har egna inkomster över normnivå ska prövas restriktivt och endast 

beviljas för att avvärja en akut nödsituation eller där den sökande bedöms ha svårigheter att själv 

ta ansvar för sin ekonomi och livssituation. 

Om en person som beviljas akut bistånd över normnivå (oftast matpengar) befinner sig i 

förvirringstillstånd eller vars missbruk är pågående, kan matrekvisition bli aktuellt. Det måste 

dock i dessa fall bedömas som mycket sannolikt att beviljat bistånd inte går till rätt ändamål. 

Sökanden som upprepat tappar pengar eller blir bestulen ska informeras om hur han eller hon i 

fortsättningen kan förvara sina pengar så att inte samma situation uppstår igen. Om någon trots 

denna information tappar eller blir bestulen på sina pengar kan ansökan om bistånd avslås. 

Ansökan kan också avslås om det är uppenbart att uppgifterna kring den beskrivna situationen inte 

är trovärdiga. 

5.20 Semester- och rekreationsresor  

Huvudprincipen är att bistånd till rekreationsresor inte ska beviljas. För ensamstående vuxna ska 

biståndet prövas mycket restriktivt och endast ges när det finns starka sociala eller medicinska skäl 

för en resa till anhörig eller i rehabiliterande syfte. 

Mindre restriktiva bedömningar görs för barnfamiljer som haft behov av bistånd minst ett år eller 

som under minst ett år levt på egna inkomster på försörjningsstödsnivå och som inte beräknas få 

egna inkomster inom överskådlig tid. Behovet ska prövas utifrån barnets behov av miljöombyte 

och extra stödinsats. Om barnet är aktuellt inom socialtjänstens Barn och ungdomsgrupp ska 

kunskap om barnet inhämtas därifrån för att underlätta bedömningen. Rimligheten i biståndsnivån 

ska prövas i varje enskilt fall. Exempel 1: resa till Gröna Lund eller liknande dagsutflykt till en 

kostnad om 500 kronor per person. Exempel 2: Skälig kostnad för hyra av stuga, resa till släkting 

eller dylikt.  

Bistånd för barns skolresor, lägerverksamhet eller liknande beviljas mindre restriktivt och utan 

andra särskilda sociala skäl än familjens långvariga biståndsbehov. Kostnaden ska vara rimlig i 

förhållande till vad barnfamiljer med låga inkomster i allmänhet har råd till. 

5.21 Sjukhusvård/resor 

De månatliga kostnaderna för sjukhusvård godkänns i beräkningen som en godkänd utgift med 

avdrag på norm för matkostnader för samma tid (egenavgift). Sjukvårdsresor som godkänts av 

läkare och inte i sin helhet återbetalas av landstinget, godkänns i den månatliga beräkningen med 

den del som inte blivit utbetalad genom landstinget.  

Observera högkostnadskort för resor och sjukvård. 
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5.22 Spädbarnsutrustning 

Den som en längre tid (minst 6 månader) haft försörjningsstöd eller inkomster i nivå med normen 

kan beviljas bistånd till del av eller full grundutrustning för spädbarn. Biståndet prövas utifrån det 

faktiska behovet och sökandens egna möjligheter att skaffa nödvändig utrustning. Bistånd till hel 

spädbarnsutrustning beviljas med max 11 % ( max 15 % för tvillingar) av basbeloppet och 

innefattar en grunduppsättning kläder, säng med sängutrustning och begagnad barnvagn. 

Kostnaden för barnvagn beräknas utgöra ungefär halva beloppet och kostnad för säng med 

utrustning cirka en fjärdedel. Bistånd till begagnad sittvagn kan beviljas om behovet inte kan 

tillgodoses genom försäljning av befintlig liggvagn. 

Ovanstående beräkning av bistånd avser hushållets första barn. För efterkommande barn beviljas 

bistånd efter individuell prövning och oftast i begränsad omfattning eftersom delar av tidigare 

utrustning bör ha kunnat sparas.  

5.23 Tandvård 

Kostnader för tandvård beviljas om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Om behovet inte är 

brådskande och den sökande inom snar framtid inte längre förväntas vara i behov av ekonomiskt 

bistånd, kan ansökan avslås eftersom behovet kan tillgodoses genom att avvakta och invänta egna 

medel.  

Bistånd till tandvård kan beviljas för behandling hos folktandvården eller hos privat-praktiserande 

tandläkare ansluten till allmänna tandvårdsförsäkringen. Kostnadsförslag ska finnas innan beslut 

om bistånd fattas, och detta ska innehålla uppgifter om totala kostnaden och patientdelen. Vid 

beviljande av kostnadsförslag sätts en tidsbegränsning för utförande av tandvård utifrån 

Försäkringskassans karensperiod (som oftast framgår av kostnadsförslaget), dock högst 6 

månader. Därefter krävs nytt kostnadsförslag för ny bedömning. 

Från kravet om kostnadsförslag finns två undantag: akut tandvård och årlig kontroll. För att 

bistånd ska utgå fordras kvitto/faktura på kostnaden. Klienten bör genom intyg styrka att behovet 

av tandvård var akut. Med akut tandvård avses behandling vid akut värk där provisorisk lagning 

eller annan tillfällig behandling ges. Kostnad för årlig tandvårds-kontroll är en godkänd utgift i 

beräkning av biståndsbehovet. Behandlingen ska vara godkänd av Försäkringskassan, när sådant 

godkännande fordras (tandläkaren kan ge besked). I vissa fall ansöks om kostnader för hel 

tandsanering och/eller mycket dyrbara behandlingar. Vid stora saneringar tas hänsyn till tidigare 

ekonomisk situation. Kostnadsförslag över 25% av basbeloppet ska skickas till socialtjänstens 

konsulttandläkare för genomgång. 

Som allmän princip gäller att bistånd till tandvård ska kunna beviljas personer som kontinuerligt 

uppbär bistånd. Tandvårdskostnader ska betalas månatligen och medtas då som godkänd utgift i 

beräkningen. Faktureringsavgift godkännes. 

För personer med tillfälligt biståndsbehov ska utredas möjligheten om den sökande genom 

delbetalningar själv kan stå för hela eller delar av kostnaderna. 

För utländska medborgare som inte är inskrivna i försäkringskassan beviljas endast akut tandvård. 
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Särskilda målgrupper 

Observera att vissa målgrupper har rätt till tandvård genom landstinget till samma pris som 

sjukvård inom ramen för högkostnadsskyddet. Detta gäller äldre i särskilda boenden, personer som 

omfattas av LSS, samt personer som får hemsjukvård eller som bor hemma och har stort behov av 

vård, omsorg och service. De biståndsbedömare och socialsekreterare som har särskild behörighet 

för detta utfärdar nödvändiga tandvårdsintyg.  

5.24 Telefonabonnemang och inköp av mobiltelefon 

Inköp av mobiltelefon är något som den enskilde i normalfallet ska spara ihop till över tid, inom 

ramen för riksnormen. Vid särskilda behov kan hushåll efter individuell bedömning beviljas 

specifikt bistånd för inköp av mobiltelefon eller för start av nytt telefonabonnemang.  

Skäl att bevilja extra bistånd för detta kan till exempel vara ett aktuellt behov av kontakter med 

sjukhus eller anhöriga, risk för social isolering eller att trygghetslarm ska installeras.  

Observera att kostnader för telefoninstallation på grund av intensivövervakning med fotboja inte 

ska beviljas då detta bekostas av kriminalvårdsmyndigheten. 

Alla löpande kostnader för telefon ingår i riksnormen. 

5.25 TV, dator och internet 

TV och dator ingår i normal hemutrustning för att uppnå skälig levnadsnivå.  

Om den sökande bedöms bli beroende av försörjningsstöd i mer än tre månader kan bistånd 

beviljas till inköp av en lågpris-TV och dator. Internetabonnemang kan beviljas från första 

ansökningsmånad. Kostnad för kabel-tv godkänns som utgift om det ingår i hyran och om den 

sökande inte kan påverka detta.  

 

Bistånd till TV beviljas med upp till 4 % av ett prisbasbelopp, dator med 6 %. Bistånd utgår enbart 

om hushållet helt saknar TV och dator sedan tidigare. Vid eventuell ansökan om försörjningsstöd 

vid nästkommande månad ska kvitto uppvisas och eventuella överskjutande medel räknas som 

inkomst. Om medlemmar av samma hushåll inom överskådlig tid på nytt söker bistånd till dator, 

utifrån att den första gått sönder, ska ansökan bedömas restriktivt. För barn och ungdomar som går 

i skolan kan behov av stöd till dator finnas även vid korta bidragsperioder. Samtidigt kan behovet 

ibland tillgodoses genom den dator eller surfplatta som ofta tillhandahålls varje elev av skolan. 

För Internetabonnemang godkänns normalt schablonkostnad 250 kronor per månad mot 

uppvisande av kvitto/faktura. Om sökande sedan tidigare låst sig i ett abonnemang med högre 

månadskostnad kan undantag göras efter individuell prövning. Kostnad för inköp av mobiltelefon 

ingår i normposten gemensamma hushållskostnader. Vid alla individuella prövningar rörande TV, 

dator och internet ska barnperspektivet särskilt beaktas 

5.26 Umgängeskostnader samt umgängesresor för barn 

Barn har rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar och barnperspektivet är centralt i bedömning av 

bistånd till umgängeskostnader. För den som löpande är beroende av ekonomiskt bistånd för sin 

försörjning och har barn hos sig varannan helg ska barnets matkostnader samt kostnader för fritid 

och hygien läggas till för de dagar de vistas hos den sökande.  
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För längre sammanhängande vistelse finns möjlighet att få nedsättning av underhållsskyldigheten 

(för ytterligare information, se Försäkringskassan) 

I vissa fall kan det också finnas skäl att bistånd utgår till resekostnader för att hämta eller lämna 

barn boende på annan ort. Resekostnader ersätts för faktiska – billigaste – kostnader med allmänna 

färdmedel.  

Observera att båda föräldrarna är skyldiga att efter förmåga bidra till resekostnaderna, varför det 

normalt inte beviljas mer än maximalt halva resekostnaden för en sökande. Resor utomlands 

bedöms restriktivt men efter individuell prövning.  

 

Vid behov bör föräldrar uppmanas att kontakta familjerätten för att komma överens om umgänge 

och fördelning av kostnader.  

5.27 Övriga kostnader i samband med sjukdom eller funktionshinder 

Kostnader för till exempel skoinlägg och korsetter samt andra kostnader av jämförbar art kan 

beviljas efter särskild prövning om behovet styrkts av medicinskt kunnig personal och om behovet 

inte kan tillgodoses på annat sätt. Bistånd kan också, efter intyg, utgå för egenavgift till 

ortopediska skor eller skoinlägg (riktvärde max två par skor årligen) med mera. Bistånd kan även 

utgå till vissa estetiska ändamål såsom till peruk vid stort håravfall förorsakat av sjukdom.   

Vid ansökan ska den enskilde alltid i första hand uppmanas att se över möjligheten till 

kostnadsfria alternativ, via region Uppsala/landstinget. 

För de personligt förskrivna hjälpmedel som är belagda med en kostnad, till exempel 

engångskostnad för rollator eller månadskostnad för elrullstol, utgår normalt försörjningsstöd, 

eftersom behovet redan är bedömt vid förskrivning av rehabpersonal.  

Prövning görs i förhand, innan inköp.  

 

6. Skulder 

6.1 Allmänna principer 

När det gäller lån- och kreditgivning utgår socialtjänsten från grundinställningen att sådan 

verksamhet alltid är förenad med risker för långivaren. Dessa risker bör inte övertas av 

socialtjänsten. I vissa situationer finns dock anledning för socialtjänsten att bevilja bistånd till del 

av skuld eller till hel skuldsanering.  Sanering av skulder kan också vara ett komplement till annan 

form av bistånd och ett led i en rehabilitering. 

Utgångspunkten ska dock vara största restriktivitet vid prövning av bistånd till betalning av skuld. 

Den sökande bör informeras om den hushållsekonomiska rådgivning som kommunen erbjuder, 

liksom möjlighet till skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. 

Observera att bistånd till skuld är att betrakta som ”utanför riktlinjerna” och därför har särskild 

delegation enligt delegationsförteckningen.  
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Hyresskuld 

Bistånd till hyresskuld kan göras i följande fall: 

– Skuld som uppstått under tid då sökanden inte har haft egna inkomster som räckt till hyra.  

          Om ansökan gjorts 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. 

– Om den sökande på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande har saknat  

          förmåga att betala hyra och skuld därmed har uppstått. Den sökande ska uppmanas att hos  

          Tingsrätten ansöka om god man för att förhindra att skuld uppstår igen, alternativt kan   

          handläggaren anmäla behov av god man. 

 

Vid upprepade hyresskulder ska restriktivare bedömning göras. För att undvika upprep-ning ska 

hushåll som beviljats bistånd till hyresskuld så långt det är möjligt följas upp. 

Hushållsel 

Kostnader för hushållsel och uppvärmningskostnad ingår i försörjningsstödet. Vid ansökan om 

bistånd avseende obetalda elräkningar måste först konstateras om bistånd redan utgått till avgiften 

via tidigare beviljat försörjningsstöd. Är så fallet ska inte bistånd beviljas till skulden. Undantag 

kan också göras för bistånd till skuld för hushållsel och telefon i de fall där avstängning medför 

alltför stora sociala konsekvenser för hushållet. Depositionsavgift för abonnemang kan beviljas 

mot återkrav. 

Privatlån 

Ansökan om bistånd till betalning av privata lån ska bedömas synnerligen restriktivt. Med hänsyn 

till lånets art ska inte ens vid en genomgripande skuldsanering bistånd till sådana skulder kunna 

lämnas. Undantag ska i princip endast kunna göras där praktiska förhinder (till exempel sjukdom) 

hindrat någon att söka försörjningsstöd. Har privatlån i en sådan situation blivit nödvändigt ska 

bistånd kunna utgå med belopp motsvarande det som skulle ha lämnats om den biståndssökande 

inte av praktiska skäl varit förhindrad att ansöka om biståndet. 

Även vid nybesök (där sökande inte behöver antas vara bekant med kriterier för prövning av rätt 

till ekonomiskt bistånd) gäller normalt regeln att det i normberäkningen inte tas med som kostnad 

att den sökande ämnar återbetala ett privat lån. Om det vid nybesöket däremot framkommer att 

den sökande lånat privata medel som sedan också redan återbetalats, kan både intäkt och kostnad 

räknas med i beräkningen. 

Böter 

Böter är en form av straffpåföljd. Bistånd ska inte kunna användas för att undanröja en sådan 

påföljd. Den enskilde bör i stället uppmanas att ansöka om avbetalning eller avskrivning av 

bötesskulden. 

Kvarskatt 

Prövning av bistånd till skatteskuld ska göras mycket restriktivt. Det saknar betydelse om den 

enskilde hade bistånd vid skattejämkningen, men beviljades ett lägre belopp än som skulle ha 

blivit fallet om han eller hon gjort rätt skatteavdrag (RÅ 1996 ref 14). 
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Kvarskatt ska förebyggas genom att den enskilde stämmer av att rätt skatt dras. Vid uppkommen 

kvarskatt bör den enskilde uppmanas att kontakta skatteverket för avbetalningsplan.  

Återbetalning av bostadsbidrag 

Det bostadsbidrag som utbetalas är enbart preliminärt och avstämning görs senare mot den 

taxerade inkomsten. Har man då haft en högre inkomst än den beräknade uppkommer en skuld 

eftersom man fått högre bostadsbidrag än man haft rätt till. Denna skuld återkrävs av 

Försäkringskassan. Den enskilde bör uppmanas att efterfråga en avbetalningsplan hos 

försäkringskassan. Bistånd till skulden ska bedömas mycket restriktivt.  

Underhållsskulder och skuld för underhållsstöd 

I föräldrabalken (7 kap 3 §) finns regler om förbehållsbelopp vid fastställande av underhållsstöd. 

Förbehållsbeloppen för underhållsskyldiga överstiger socialtjänstens normbelopp. Möjligheter att 

få en underhållsskuld avskriven finns via Försäkringskassan. 

Bistånd vid skuldsanering 

Sökande som har avdrag för införsel på lön på grund av underhållsskulder, skatteskulder, böter 

och liknande, har som regel existensminimum. Komplettering upp till norm ska inte ske i dessa 

fall. Förbehållsbeloppet/existensminimum är enligt Regeringsrätten lägsta nivå för skälig 

levnadsstandard. En komplettering upp till biståndsnivå i dessa fall skulle innebära att bistånd 

utgick till betalning av de skulder införseln avser. Vid beslutet om existensminimum likställs 

sammanboende par med makar. 

Barnomsorgsskulder 

Skuld för avgift för förskoleverksamhet behandlas normalt som andra skulder. Den sökande har 

möjlighet att göra upp en avbetalningsplan med förvaltningen. Hotas ändå barnet av uppsägning 

från plats i förskoleverksamheten och det är viktigt att så inte sker ska ansvarig för 

förskoleverksamheten kontaktas. Har barnet av sociala skäl behov av platsen får den enligt 

skollagen inte sägas upp. Finns särskilda sociala skäl kan handläggaren vara föräldrarna 

behjälpliga med intyg. 

Skulder i eget företag 

Skulder som uppkommit i affärsverksamhet ska inte regleras genom bistånd. 

Bankskulder 

Bistånd till banklån utgår som regel inte. Den sökande ska hänvisas till banken för att undersöka 

om anstånd, lägre kostnader genom längre amorteringstid och liknande. I de fall skulden amorteras 

genom löneavdrag och någon överenskommelse med banken inte är möjlig, kan de sökande 

hänvisas att ändra sin löneutbetalning på så sätt att det inte längre är möjligt för banken att göra 

automatiskt löneavdrag. Samma förfaringssätt bör rekommenderas den som har ett arrangemang 

med banken där barnbidrag går in direkt som avbetalning på lån. 

I andra fall kan förekomma att ett månatligt belopp dras från lönen och går till ett 

uppsamlingskonto varifrån amortering och räntor på banklån dras kvartalsvis. Det kan innebära att 

det finns disponibla tillgångar på ett sådant uppsamlingskonto och den sökande kan, i de fall han 

eller hon inte är berättigad till bistånd, uppmanas ta ut sådana innestående tillgångar. 
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7. Behovet kan tillgodoses på annat sätt 

7.1 Genom eget arbete och egna tillgångar  

Om den enskilde är arbetslös, bör i regel kravet vara att han eller hon står till arbetsmarknadens 

förfogande på heltid och är villig att ta anvisat arbete. Se vidare angående ”arbetslösa” sida 39. 

Faktiska tillgångar  

När en bedömning görs av om den enskilde kan tillgodose sitt behov genom egna tillgångar, bör 

endast sådana tillgångar beaktas som den enskilde faktiskt kan förfoga över eller få tillgång till.  

Tillgångar som inte bör påverka rätten till ekonomiskt bistånd är till exempel: 

– pensionsförsäkringar som inte kan återköpas,  

– bankmedel som inte går att ta ut på grund av villkor i ett gåvobrev eller testamente, eller  

– fast egendom som inte kan överlåtas på grund av en bestämmelse i ett gåvobrev eller  

          testamente.  

Lätt realiserbara tillgångar  

När en bedömning görs av om den enskilde har rätt till ekonomiskt bistånd, ska först beaktas om 

den enskilde har tillgångar som är lätt realiserbara såsom kontanter, bankkonton, aktier, 

obligationer och bilar. 

Andra realiserbara tillgångar  

Om behovet av ekonomiskt bistånd bedöms överstiga tre sammanhängande månader eller om det 

finns andra särskilda skäl, bör även möjligheten att realisera andra tillgångar påverka rätten till 

bistånd. En tillgång bör dock endast påverka rätten till bistånd, om den har ett betydande värde 

och om överskottet vid en försäljning motiverar åtgärden. Sådana kapitalvaror som vanligtvis 

finns i ett hem, till exempel TV, dvd, stereo och dator, bör i regel inte påverka rätten till 

ekonomiskt bistånd, om varornas värde är skäligt.  

Vid en försäljning bör den enskilde kunna använda intäkten till att betala eventuella lån som är 

knutna till det som sålts, utan att det påverkar rätten till ekonomiskt bistånd. En villa eller en 

bostadsrätt betraktas som realiserbar tillgång, om en försäljning bedöms kunna ge ett 

intäktsöverskott som motiverar åtgärden och det finns möjlighet att ordna annat boende.  

7.2 Genom nedsättning av kommunala avgifter med mera  

Tillsammans med den enskilde ska klarläggande göras om till exempel förbehålls-beloppet vid 

utmätning eller avgifter för sociala tjänster, barnomsorg och liknande är korrekta i förhållande till 

den enskildes ekonomiska förhållanden. Handläggaren ska i förekommande fall hänvisa den 

enskilde till att begära höjning av förbehållsbeloppet eller sänkt avgift när så är möjligt. Även 

möjlighet till sänkning av a-kasseavgiften ska undersökas.  I avvaktan på en ändring bör 

ekonomiskt bistånd utgå.  

7.3 Genom socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar  

Om den enskilde genom socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar helt eller delvis kan 

tillgodose sitt behov, ska handläggaren hänvisa honom eller henne till att ansöka om dessa. Sådana 
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förmåner och ersättningar kan vara till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd, sjukpenning, 

föräldrapenning, äldreförsörjningsstöd samt sjukersättning och aktivitetsersättning.  

7.4 Genom andra personers inkomster och tillgångar 

Makar och sambor 

Makars inkomster ska räknas som gemensamma vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd. 

I regel bör detta även gälla för dem som lever i sådana samboförhållanden som avses i sambo 

lagen. Observera att makar som ligger i skilsmässa är försörjningsskyldiga gentemot varandra 

även under den så kallade betänketiden. 

I undantagsvis kan ekonomiskt bistånd utgå enbart till den ena parten, när den som har inkomst 

inte bidrar till familjens försörjning, till exempel i avvaktan på att den andra parten bidrar med sin 

inkomst eller uppfyller de villkor som nämnden ställer på honom eller henne. Villkoren kan till 

exempel gälla att stå till arbetsmarknadens förfogande och ta anvisat arbete eller delta i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Andra situationer då undantag kan göras är om den ena parten 

varit utsatt för hot eller misshandel av den andra parten.  

Bistånd till barn  

Om föräldrarna inte försörjer sitt barn, ska man i första hand försöka få föräldrarna att fullgöra sin 

underhållsskyldighet. Om detta inte är möjligt kan ekonomiskt bistånd utgå direkt till barnet 

utifrån barnets ålder och mognad. Att utan medgivande från vårdnadshavaren bistå barnet 

ekonomiskt bör dock vara en åtgärd som endast bör användas i undantagsfall.  

Barns inkomster och tillgångar  

Eftersom barn aldrig är underhållsskyldiga gentemot sina föräldrar eller eventuella syskon kan 

barnets egen inkomst bara ligga till grund för den del av det ekonomiska biståndet som gäller 

barnet. 

Ett barn ska alltid få disponera en del av sina inkomster för egen räkning utan att det påverkar 

föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller särskilt inkomster från feriearbete. 

Om ett barn har tillgångar som föräldrarna inte kan förfoga över, bör det inte påverka föräldrarnas 

rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller till exempel bankmedel som står under 

överförmyndarens kontroll, om överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag.  

Genom studiestödsformer  

Vuxna studerande bör i regel ha sin försörjning genom studiestödsformerna. En vuxen studerande 

bör dock kunna ges ekonomiskt bistånd till exempel: 

– om han eller hon aktivt har sökt feriearbete men inte fått något,  

– om han eller hon har fått ett feriearbete men får vänta på första löneutbetalningen,  

– i akuta nödsituationer även under pågående termin, eller  

– om han eller hon är nyanländ till Sverige, ännu omfattas av arbetsförmedlingens två-åriga  

         etableringsprogram och studierna är en del av hans eller hennes etableringsplan. 

– om han eller hon erhåller svenskundervisning för invandrare (SFI) och har studerat SFI i  

         mindre än två år. Även efter denna period kan bistånd beviljas till SFI-studerande, efter  

         individuell prövning. 
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8. Särskilda grupper av sökande 

8.1 Föräldrar med rätt till föräldrapenning  

För att rätt till ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd upp till biståndsnormen ska föreligga 

ska all föräldrapenning vara uttagen förutom tre veckor. Dessa ska kunna sparas för att ge förälder 

möjlighet att delta i barnets invänjning i barnomsorg och skolstart. Barnet ska vara anmält till 

kommunal barnomsorg och erbjuden plats i förskola eller familjedaghem ska accepteras. 

Rätt till kompletterande bistånd föreligger inte heller om den sökande enbart tagit ut till exempel 

fem dagar föräldrapenning per vecka eftersom biståndsbehovet skulle minska om 

föräldrapenningen nyttjades maximalt.  

Däremot kan bistånd beviljas under den del av föräldraledigheten där föräldrapenning till 

garantibelopp utgår om förhållandena i övrigt berättigar till bistånd. 

Föräldrapenning kan lyftas upp till två månader före beräknad nedkomst. Något krav att ta ut 

föräldrapenning före förlossning bör dock inte ställas på den som inte önskar. Detta är ett 

undantag från huvudprincipen att andra sociala förmåner ska utnyttjas före bistånd. 

8.2 Arbetskrav för småbarnsföräldrar 

Det finns inte någon villkorlig rätt att vara hemma och vårda barn och därigenom bli beroende av 

bistånd till sin försörjning, om kommunen kan anvisa barnomsorgsplats. Undantag från denna 

regel ska gälla endast då psykiska eller medicinska skäl föreligger hos barnet och detta styrkts av 

läkarintyg.  

8.3 Bistånd i samband med lagstadgad rätt till ledighet för vård av barn 

Enligt föräldraledighetslagen har förälder rätt till förkortad arbetstid till ¾ av normal arbetstid 

fram till att barnet fyller åtta år eller har avslutat första skolåret. Detta medför dock inte rätt till 

bistånd om inkomsterna, på grund av det inkomstbortfall som blir följden av denna frivilliga 

arbetstidsförkortning, understiger normen. 

8.4 Myndiga barn 

Föräldrar är underhållsskyldiga mot barn tills barnet fyllt 18 år eller vid den senare tidpunkt då 

barnet slutar grundskola, gymnasieskola eller motsvarande, dock senast när den unge fyller 21 år 

(7 kap 1 § FB). Underhållsstöd kan utbetalas upp till och med 20 års ålder under förutsättning att 

den unge studerar. 

Underhållsskyldigheten kvarstår även om barnet flyttat hemifrån, till exempel studerar 

på annan ort. Om föräldrarna inte klarar av att försörja en ungdom som har eget boende, bör man 

diskutera hemflyttning, såvida inte särskilda skäl föreligger. Observera att krav på att utreda 

föräldrarnas ekonomiska situation enbart gäller då föräldrarna har under-hållsskyldighet. När det 

gäller till exempel arbetslös ungdom över 18 år ska rätten till bistånd prövas med utgångspunkt 

enbart från den unge vuxnes egen situation. Bistånd får inte beviljas till ungdom om föräldrar är 

underhållsskyldiga, utan att föräldrarnas betalningsförmåga utretts. 
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Hemmaboende myndiga barns bidrag till boendekostnad 

Om bistånd utgår till föräldrar med vuxna barn, som bor hemma och har egna inkomster, ska 

barnet bidra till de gemensamma kostnaderna i hemmet. Grundregeln är att hemmaboende vuxna 

barn, som har betalningsförmåga, ska betala sin andel av bostadskostnaden och andra förmåner i 

hemmet. Hyresdel räknas ut enligt det beräkningssätt som försäkringskassan använder: 

 Köket läggs till antalet övriga rum multiplicerat med två. Hyresdelen fås när dubbla 

hyreskostnaden delas med denna summa. Exempel: Lägenheten är på 4 rum och kök med 5 200 

kronor i hyra. Kök plus 2 x 4 rum = 9. Dubbel hyreskostnad = 10 400 kronor. Hyresdel: 10 400 

kronor delat i 9 = 1 156 kronor. 

Bistånd till hemmaboende myndiga barn då föräldrars försörjningsskyldighet har upphört 

Myndigt barn som avslutat skolgång men inte tidigare betalat hyresdel till föräldrarna 

Huvudregeln är att bistånd till hyresdel inte ska beviljas. Undantag ska göras när den unge är 

medlem i en familj som har försörjningsstöd eller som annars skulle bli i behov av det.  

Förlorar hushållet bostadsbidrag med anledning av att ungdomen ska svara för sin egen 

försörjning, ska ungdomen erhålla försörjningsstöd till boendekostnad motsvarande sin andel av 

bostadskostnaden. 

Myndigt barn som tidigare betalat hyresdel till föräldrarna 

Hyresdel ska beviljas om den sökande tidigare en period själv betalt hyresdel. Perioden ska inte 

ligga mer än tre månader bakåt i tiden och vara av minst tre månaders varaktighet. Hyresdel 

räknas ut enligt det beräkningssätt som försäkringskassan använder, som beskrivits ovan. 

8.5 Brottsoffer och våld i nära relationer 

Enligt socialtjänstlagen 5 kap 11 § finns bestämmelser om socialtjänstens stöd till brottsoffer. 

Stödet från socialtjänsten kan vara aktuellt för alla typer av brottsoffer men särskilt bör beaktas 

kvinnor som utsatts för våld i hemmet, samt barn som bevittnat våld mot närstående. I följande fall 

kan det bli aktuellt att beräkna kostnaderna till en högre nivå än riksnormen; 

– Om den enskilde har tillfälligt höga kostnader till exempel för livsmedel, kläder och skor,  

          som beror på att han eller hon varit utsatt för brott. 

– Den enskilde har varit utsatt för brott och omgående behöver flytta till annan bostad. 

 

Utgångspunkten vid prövningen av ekonomiskt bistånd är att alla inkomster och tillgångar räknas 

som gemensamma för makar, registrerade partners och sambor. Om en misshandlad kvinna eller 

man som lever i ett parförhållande söker ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten så kan ekonomiskt 

bistånd utgå i avvaktan på att den andre parten bidrar med sin inkomst. 

För övrig handläggning, se socialnämndens handlingsplan rörande våld i nära relationer. 
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8.6 Studerande 

Ungdomar under 21 år som går i skolan 

Föräldrarna har enligt föräldrabalken försörjningsskyldighet för ungdomar som går i skolan till 

dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan 

jämförlig grundutbildning. 

En avbruten skolgång anses återupptagen när barnet faktiskt har påbörjat skolgången igen, eller 

skulle ha gjort det, om inte omständigheter som han eller hon inte kunnat råda över, till exempel 

sjukdom, kommit emellan. 

Det är först då - och inte till exempel vid tidpunkten för ett antagningsbesked - som behovet av 

underhåll uppstår. Föräldrarna är underhållsskyldiga bara om barnet går i skolan. Gör barnet ett 

uppehåll i sin skolgång är föräldrarna inte underhållsskyldiga under uppehållet men 

underhållsskyldigheten träder in igen om och när barnet återupptar skolgången. Ferier och tid då 

barnet på grund av sjukdom är förhindrad att delta i utbildningen anses i praxis utgöra tid då 

skolgång pågår. Underhållsskyldigheten upphör alltså inte under till exempel sommarlovet mellan 

två årskurser i gymnasieskolan.  

I de fall föräldrarna har försörjningsplikt ska ungdomen räknas in som barn i hushållet om det inte 

finns särskilda skäl för att ungdomen ska ha bistånd som eget hushåll. Sådana skäl kan vara att 

föräldrarna inte har möjlighet att ta sitt ansvar och den unge behöver samhällets stöd och att den 

unge flyttat till eget boende i samråd med socialtjänsten. 

Vid fyllda 20 år ställs krav att ungdomen söker bidragsdelen av CSN:s studiemedel. Den unges 

boendekostnad ska då beräknas i enlighet med beskrivningen under ”Hemmaboende myndiga 

barns bidrag till boendekostnad”. 

Vuxenstuderande på grundskolenivå 

Grundskolenivå avser studier till och med årskurs 9. Försörjningsstöd kan beviljas arbetslösa som 

påbörjar studier på grundskolenivå. Möjligheten att få annan finansiering som studiemedel eller 

aktivitetsstöd ska undersökas. Samråd ska ske med arbetsförmedling för samordning av insatser. 

Vuxenstuderande på gymnasienivå  

Bistånd till vuxenstuderande på gymnasienivå ska beviljas mycket restriktivt.  

Efter en individuell behovsbedömning kan bistånd, i undantagsfall beviljas, men den sökande ska 

alltid även ha ansökt om både bidragsdel och lånedel av de statliga studiemedlen via centrala 

studiestödsnämnden (CSN). 

När bistånd beviljad ska studierna ingå i en arbetsplan som Arbetsförmedlingen och socialtjänsten 

gemensamt gjort. Dessutom ska någon av följande omständigheter föreligga: 

– Vid mycket lång arbetslöshet 

– Om studierna är en förutsättning för att den arbetslöse i framtiden ska bli självförsörjande. 

– Studierna ingår i en rehabilitering. 

– Studierna utgör påbyggnad till SFI eller introduktionskurs för invandrare. 
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Studier på högskolenivå 

Försörjningsstöd beviljas inte under pågående studier. Undantag kan göras för en akut 

nödsituation då reducerat försörjningsstöd kan beviljas. Har den studerande familj och det trots 

försörjningsproblem är olämpligt att avbryta studierna under pågående termin kan försörjningsstöd 

beviljas som komplettering till studiemedel. Den studerandes månadsinkomst räknas ut genom att 

beviljat studiemedelsbelopp fördelas på det antal studiemånader som terminen omfattar enligt 

studiemedelsbeslutet. 

Kurslitteratur 

Om ekonomiskt stöd ges av socialtjänsten för studier ska även rimlig kostnad för böcker och annat 

studiematerial ingå i biståndet. Möjligheten att inköpa begagnade läromedel ska undersökas och 

utgångspunkten ska vara vad studerande i allmänhet har möjlighet att bekosta. 

Bistånd till studerande under studieuppehåll 

Enligt 4 kap 4 § 1 stycket i socialtjänstlagen får socialnämnden begära att studerande som under 

studieuppehåll behöver försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet. Samråd bör ske med Arbetsförmedlingen. För att ha rätt till försörjningsstöd ska 

studerande kunna visa att de i god tid sökt feriearbete då inkomstbortfallet är en förutsägbar 

situation. 

Studiemedlen ska täcka levnadsomkostnaderna under terminerna till och med den dag terminen 

slutar enligt studiemedelsbeslutet. Först därefter inträder rätt till försörjnings-stöd. 

Högskolestuderande har inget uppehåll mellan hösttermin och vårtermin och ska därför inte 

beviljas försörjningsstöd för studieuppehåll då. För övriga studerande kan reducerat 

försörjningsstöd till matpengar och eventuellt januarihyra beviljas för studieuppehåll över jul och 

nyår. 

Vid studieuppehåll över sommaren ska försörjningsstödet vara reducerat för de första 30 dagarna. 

I det reducerade försörjningsstödet ingår matpengar och eventuell hyra som förfaller till betalning 

under perioden. Motivet till reduceringen är att biståndet ska anses tillfälligt i avvaktan på lön från 

feriearbete samt att en månad normalt är den tid man får vänta på inkomst. Om behov kvarstår 

efter de första 30 dagarna kan den sökande beviljas fullt försörjningsstöd. Inkomster från 

extraarbete som utbetalas under månaden innan studierna avslutas ska räknas som inkomst inför 

uträkning av behovet första biståndsmånaden. Den som väntar inkomst av arbete eller 

arbetslöshetsersättning ska beviljas försörjningsstöd mot återbetalning enligt 9 kap 2 § SoL. 

8.7 Personer 65 år och äldre 

Hel pension överstiger normalt normen för bistånd, varav följer att biståndsbehov normalt inte ska 

föreligga för pensionärer.  

Personer 65 år och äldre som ansöker om försörjningsstöd ska hänvisas till pensions-myndigheten 

för att ansöka om äldreförsörjningsstöd i stället. Äldreförsörjningsstödet riktas till personer med 

ingen eller låg pension som är bosatta i Sverige för att de ska garanteras en viss lägsta 

levnadsnivå. Äldreförsörjningsstöd kan betalas ut från och med den månad en person fyller 65 år 

och personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd ska i god tid 

uppmanas att lämna in ansökan till Försäkringskassan. Äldreförsörjningsstödet beviljas inte 
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retroaktivt. En ny ansökan ska lämnas in var 12:e månad. Om försörjningsstöd beviljas i avvaktan 

beslut hos Försäkringskassan ska det återsökas. 

8.8 Arbetslösa 

Till den som söker ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och är arbetslös men arbetsför ska 

följande krav ställas: 

– Delta i av Arbetsförmedlingen eller annan anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

– Vid behov delta i svenskundervisning. 

– Vara inskriven på arbetsförmedling. 

– Aktivt söka arbete inom varierande yrkesområden. 

– Ta anvisat arbete förutsatt att det motsvarar hans eller hennes fysiska och psykiska 

förutsättningar.  

Erbjudet arbete ska anses lämpligt, om: 

- inom ramen för tillgången på arbetstillfällen har skälig hänsyn tagits till den sökandes 

yrkesvana och förutsättningar i övrigt för arbetet samt andra personliga förhållanden, 

- anställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som utgår till den som är anställd enligt 

kollektivavtal eller, om sådant inte finns, är skäliga i förhållande till de förmåner som vid 

jämförliga företag utgår till en arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer, 

- arbetet inte hänför sig till arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd av stridsåtgärd som är 

lovlig enligt lag och kollektivavtal, 

- förhållandena på arbetsplatsen är lagenliga rörande åtgärder till förebyggande av ohälsa eller 

olycksfall.  

Socialtjänsten kan även kräva att den sökande under begränsad tid deltar i kommunal verksamhet 

som är kompetenshöjande och syftar till att ge den arbetslöse större förutsättningar att få arbete. 

Det kan vara till exempel arbetssökarverksamhet eller arbetsträning i kommunal regi. 

Socialtjänsten ska samverka med andra berörda myndigheter som arbetsförmedling, 

försäkringskassa och andra arbetsrehabiliterande instanser. 

Arbetsplan ska upprättas tillsammans med den sökande och Arbetsförmedlingen. Av arbetsplanen 

ska framgå vad socialtjänsten respektive den sökande ska bidra med för att nå syftet med egen 

försörjning. 

Socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse aktiverar egna resurser. För att nå ett gott resultat 

för den enskilde är det viktigt att krav kombineras med aktiva och stödjande insatser. I arbetet ska 

stöd- och motivationssamtal ingå men även en skyldighet för den arbetslöse att redovisa sitt 

arbetssökande. Socialtjänstens krav på intensiteten i och redovisningen av arbetssökandet måste 

vara individuellt anpassade och rimliga i förhållande till sökandens förmåga. Krav på skriftlig 

redovisning av sökta arbeten kan i många fall vara en bra rekommendation eftersom det kan vara 

en hjälp att strukturera sitt arbetssökande men bör inte ensamt utgöra krav eller insats.  

Om det inte finns några särskilda skäl för undantag är huvudprincipen att försörjningsstöd inte ska 

kompensera för den avstängning från ersättning som det medför att säga upp sig på egen begäran. 

Den arbetslöse är berättigad till försörjningsstöd från och med den dag rätt till 

arbetslöshetsersättning inträder.  
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Unga Arbetslösa 

Om kommunen har avtal med staten om övertagande av ansvaret för unga arbetslösa upp till och 

med 24 år, gäller avtalet eller avtalen tillsammans med särskild lagstiftning. Finns inte avtal med 

staten gäller reglerna i 4 kap 4 § och 5 § SoL. Försörjningsstöd till unga arbetslösa kan enligt 4 § 

villkoras med deltagande i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som kommunen 

tillhandahåller. Detta gäller den som: 

- inte har fyllt 25 år 

- har fyllt 25 år men har särskilt behov av kompetenshöjande insatser 

- studerar men under studieuppehåll behöver försörjningsstöd. 

Punkt 2 gäller arbetslösa som fyllt 25 år men fortfarande är unga och som har särskilt behov av 

insats. Den övre gränsen bör gå vid ungefär 28 år. 

Villkoret och den kompetenshöjande insatsen ska vara tidsbegränsad och utformas i samråd med 

den unge och Arbetsförmedlingen. Beslut enligt 4 kap 4 § SoL går inte att överklaga med 

förvaltningsbesvär. Om den unge utan godtagbart skäl avböjer kompetenshöjande verksamhet eller 

uteblir från verksamheten kan försörjningsstöd avslås eller nedsättas enligt 4 kap 5 § SoL. Beslut 

enligt 5 § går att överklaga med förvaltningsbesvär. 

Bistånd vid avstängning från arbetslöshetsersättning 

Den som på egen begäran slutar ett arbete blir avstängd från ersättning under 45 ersättningsdagar. 

Denna avstängning går utöver den vanliga karens på 5 dagar som alla har i 

arbetslöshetsförsäkringen. För sökande som utan synnerliga skäl sagt upp sig ska stora krav ställas 

på planering angående försörjningen i avvaktan på utbetalning av arbetslöshetsersättningen. Vid 

prövning av rätt till försörjningsstöd kan ändå ibland hänsyn tas till orsaken till uppsägningen. 

Sökanden ska dock alltid uppmanas försöka få avstängningen från arbetslöshetsersättning hävd. 

8.9 Egna företagare 

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 kan den sökande genom att avregistrera firman hos patent- och registreringsverket ställa sig 

till arbetsmarknadens förfogande och skriva in sig på Arbetsförmedlingen samt bli berättigad till 

ekonomiskt bistånd.  

Undantag kan göras i följande fall: 

– Företagaren har uppburit aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen under 6 månader och det 

finns utsikter att företaget ger inkomster inom en snar framtid (cirka 3månader). 

– Verksamheten i firman ger en viss inkomst och den sökande bedöms inte vara möjlig att 

introducera på lönearbetsmarknaden inom överskådlig tid. 
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Sökande med fria yrken (konstnärer, författare, artister, frilans med mera.) har ofta F-skattsedel 

eftersom detta är ett krav från deras uppdragsgivare. Deras ansökan om försörjningsstöd eller 

annat ekonomiskt bistånd ska prövas på samma sätt som för andra hel- eller deltidsarbetslösa, det 

vill säga de ska vara inskrivna på arbetsförmedling och söka alla tillgängliga lämpliga arbeten. 

8.10 Inskrivna för vård eller behandling 

Personer som beviljas heldygnsvård eller behandling är berättigade till ekonomiskt bistånd på 

samma villkor som andra. Biståndet ska reduceras för kostnader den sökande inte har under 

vårdperioden. Följande bistånd kan beviljas när det av arbetsplan framgår att det är motiverat ur 

vård- och rehabiliteringssynpunkt: 

– Hyra för bostad. 

– Eventuella abonnemangskostnader för hushållsel och telefon. 

– Kläder och skor. 

– Läkarvård och tandvård om det inte ingår i vårdkostnaden. 

– Fickpengar om det inte ingår i vårdkostnaden. 

– Resor i samband med institutionsvård, till exempel för informationssamtal, in- och 

utskrivning på institutionen samt möten med socialsekreterare. 

8.11 Intagen på kriminalvårdsanstalt 

Huvudprincipen är att personer som är intagna på kriminalvårdsanstalt inte är berättigade till 

bistånd. För intagen på kriminalvårdsanstalt som inte har inkomster eller tillgångar och där 

vårdtiden blir kortvarig (inte över sex månader) ska bistånd kunna utgå till hyreskostnaden. Innan 

bistånd beviljas ska dock den enskildes hyresförhållanden undersökas. Gäller ansökan bistånd till 

en lägenhet som hyrs i andra hand ska socialtjänsten undersöka om hyresrätten står kvar efter 

frigivningen. Om så inte är fallet ska bistånd till hyra inte utgå. 

Vid uppsagt hyresavtal kan det bli aktuellt med bistånd till kostnaden för möbelförvaring. 

När det gäller häktade personer vet man som regel inte i förväg hur lång häktningstiden kan bli. 

Har den häktade egen bostad och förutsättningar för bistånd föreligger bör därför bistånd till 

hyreskostnaden utgå i avvaktan på domen. Först då denna föreligger blir det möjligt att bedöma 

om fortsatt bistånd till hyra ska utgå. 

8.12 Frivillig militär grundutbildning  

Bistånd ska inte utgå under den frivilliga militära grundutbildningen. I vissa fall kan dock 

kompletterande bistånd utbetalas till den unges familj om familjebidraget (från Försäkringskassan) 

och eventuellt andra inkomster ligger under norm. För ensamstående som gör militär 

grundutbildning och som söker bistånd till den del av hyran som inte täcks av familjebidraget, ska 

avslag ges och den sökande ska uppmanas försöka hyra ut sin bostad under den tid han eller hon 

går sin grundutbildning. 
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8.13 Utländska medborgare 

En utländsk medborgare får inte uppehålla sig i Sverige mer än 3 månader från inresan utan att ha 

uppehållstillstånd. I de fall sökande vistats i landet mer än 3 månader utan uppehållstillstånd har 

kommunen underrättelseskyldighet till polisen enligt utlänningsförordningen (2006:97), 7 kap 1 § 

punkt 3. Utländska medborgare med viseringsplikt ska ha uppehållstillstånd eller visum redan vid 

inresa. 

EU-medborgare  

För EU-medborgare gäller särskilda regler som innebär att kravet på permanent eller tillfälligt 

uppehållstillstånd enligt utlänningslagen inte gäller för dem. Bestämmelser om EU-medborgare 

återfinns istället i utlänningsförordningen som reglerar EU medborgares rätt att vistas i landet. 

Uppehållsrätt för EU-medborgare  

En person som är medborgare i ett EU-land och som tar anställning i ett annat EU-land ska få 

uppehållstillstånd för minst 5 år. Detta förutsätter att en arbetstagare kan visa att han eller hon kan 

försörja sig genom bevis om anställning. Även arbetstagarens familjemedlemmar omfattas av 

uppehållsrätten, även om familjemedlemmarna är medborgare i ett land utanför EU. 

Familjemedlemmar som omfattas är make eller maka, sambo, registrerad partner, deras barn som 

är under 21 år och över 21 år som för sin försörjning är beroende av föräldrarna samt släktingar i 

närmast föregående led till arbetstagaren och hans eller hennes maka som är beroende av dem. 

Rätten att vistas i Sverige omfattar även studerande, pensionärer och andra icke yrkesverksamma 

personer som är EU-medborgare under förutsättning att de kan visa att försörjningen är tryggad 

under vistelsen i landet samt att de har en heltäckande sjukförsäkring. För ytterligare upplysningar 

hänvisas till migrationsverket. 

Rätten till ekonomiskt bistånd för EU-medborgare 

EU/EES-medborgare som har uppehållsrätt i en annan medlemsstat ska i frågor om bland annat 

socialt bistånd behandlas på samma sätt som värdlandets egna medborgare. När det gäller 

ekonomiskt bistånd i Sverige har då vistelsebegreppet, liksom för andra sökande, en central 

innebörd även för EU/EES-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige. Saknar personen hemvist i 

kommunen har personen endast rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation. Har den 

sökande uppehållsrätt och kan anses vara bosatt i kommunen, ska ansökan prövas som för andra 

kommuninvånare. (Jämför RÅ 1995 ref 70, samt Socialstyrelsens handbok ”EG-rätten och 

socialtjänsten 2008”.) För personer med rätt till arbetslöshetsersättning enligt hemlandets regler 

finns möjlighet att under 3 månader ta med sig denna ersättning till det land där man tillfälligt 

vistas.  

Utan uppehållstillstånd 

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

säsongsarbetare ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets ambassad 

eller konsulat. I princip föreligger rätt till ekonomiskt bistånd i en nöd-situation och kommunen är 

skyldig att pröva biståndsbehovet i de fall behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Asylsökande 

ska alltid hänvisas till Migrationsverket som vid behov anordnar boende samt beviljar bistånd i 

form av dagersättning enligt lag om mottagande av asylsökande med flera (LMA).  

Kommunen ansvarar för de så kallade ”tillståndssökande” i gruppen Övriga som sökt 

uppehållstillstånd i Sverige och omfattas av 1 § punkt 3 i lag om mottagande av asylsökande med 

flera (LMA), det vill säga ”har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl 
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medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas”. Det är Migrationsverket som beslutar om 

detta. Dessa personer ska beviljas dagersättning enligt LMA och det utbetalas av kommunen. 

Detta gäller även personer som tidigare haft uppehållstillstånd som upphört att gälla och som sökt 

nytt uppehållstillstånd. I de senare fallen kan det även bli aktuellt att bevilja hyra eller dylikt. 

Dagersättningen ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, 

hygienartiklar och andra förbrukningsvaror. Dagersättningen ska även täcka utgifter för hälso- och 

sjukvård, tandvård samt läkemedel. Om särskilt angelägna behov uppstår kan särskilt bidrag 

lämnas för kostnader för vinterkläder, glasögon, kosttillskott, handikapputrustning, 

spädbarnsutrustning och begravningskostnad. Bistånd som kommunen utger enligt LMA ska 

återsökas från Migrationsverket. 

Migrationsverket tillämpar mycket restriktiva bedömningar när det gäller särskilt bidrag enligt 

LMA(se Migrationsverkets föreskrifter SIVFS 1997:2) så själva dagersättningen är i princip det 

enda belopp som kommunen kan påräkna sig vid återsökning från staten. Personer som omfattas 

av LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL för förmåner av motsvarande karaktär, vilket 

inte kan överklagas. Undantag från ovanstående ska göras för barn under 18 år som bor hos 

vårdnadshavare med uppehållstillstånd. Dessa ska ges bistånd enligt socialtjänstlagen. 

För beslut enligt LMA, samt i särskilda fall beslut enligt 4 kap 2 § SoL, se nämndens 

delegationsförteckning.   

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 

kunna uppvisa följande: 

– Beslut om uppehålls- och arbetstillstånd. 

– Om tidigare tillstånd gått ut, bevis på inlämnad ansökan om förnyat uppehålls- och 

arbetstillstånd. 

 

Utländska medborgare med uppehållstillstånd för besök ska bedömas på samma sätt som 

utländska medborgare som befinner sig tillfälligt i landet. För utländsk medborgare utan 

viseringsplikt krävs denna typ av uppehållstillstånd efter 3 månaders vistelse i Sverige. Utländska 

medborgare med viseringsplikt ska ha denna typ av uppehållstillstånd redan vid inresan. 

Nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande 

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna för de flyktingar och 

andra skyddsbehövande som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare (2010:197). I handläggning av ekonomiskt bistånd för denna målgrupp är nära 

samverkan med arbetsförmedlingen viktig. För mer information om samverkan med 

arbetsförmedling och skola samt flödet och särskilda arbetsuppgifter inom mottagandet, se lokal 

överenskommelse mellan Håbo kommun och Arbetsförmedlingen Enköping/Håbo samt 

socialförvaltningens interna checklistor och rutiner.  

Under den tvååriga etableringsperioden har den nyanlände rätt till etableringsersättning via 

Försäkringskassan under förutsättning att den enskilde upprätthåller sin individuella planering hos 

arbetsförmedlingen. Under denna tvåårsperiod föreligger därmed rätt till ekonomiskt bistånd 

enbart i de fall etableringsersättningen, till exempel på grund av familjens storlek, understiger 

nivån för försörjningsstöd. Om den nyanlände inte följer arbetsförmedlingens plan utgår ingen 
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eller nedsatt etableringsersättning. En ansökan om ekonomiskt bistånd bör i det läget avslås med 

motiveringen att den enskilde inte gjort vad som är möjligt för att komma ut i egen försörjning, 

(vare sig på kort sikt genom att kvalificera sig för etableringsersättning, eller på lång sikt genom 

att delta i allt som erbjuds för att påskynda integration och etablering på arbetsmarknaden.)  

Direkt efter mottagandet i kommunen och fram till att Arbetsförmedlingen har kunnat upprätta en 

individuell plan har den enskilde nyanlände rätt till ekonomiskt bistånd på samma villkor som 

andra sökande.  

Vad som för övrigt är sagt i dessa riktlinjer om arbetslösa, studerande, med mera gäller även 

nyanlända som efter sin etableringsperiod behöver ansöka om ekonomiskt bistånd. 

I varje individuell prövning ska dock den enskildes möjligheter till snabbast möjliga integration i 

samhället beaktas. 

Observera att vissa av kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd till nyanlända går att 

återsöka från Migrationsverket och att varje enskild handläggare i dessa fall har en 

informationsskyldighet gentemot närmaste chef. Se socialförvaltningens interna rutin och 

informationsblad angående detta.   

Myndiga ”ensamkommande barn” 

I Håbo kommun finns intern praxis att ensamkommande barn som fyllt 18 men inte 21 och 

fortfarande är i behov av antingen HVB-hem eller stödboende fortsätter att handläggas inom 

socialförvaltningens avdelning för stöd till barn unga familj.  

 

Om ungdomen inte har något sådant vårdbehov längre utan istället vill flytta till eget boende, men 

saknar försörjning, gäller vanlig ansökan om ekonomiskt bistånd som för övriga vuxna. Det är den 

kommun som ungdomen hittar en bostad i och alltså flyttar till som blir ansvarig för att ta emot en 

ansökan om försörjningsstöd. Observera dock vanliga regler om ”flyttmånad” med bistånd under 

första månaden. Om ungdomen står utan bostad gäller som vanligt individuell bedömning och 

skälig levnadsnivå vid ansökan om stöd till någon form av boende.  

 

Eftersom dessa unga vuxna saknar föräldrar i Sverige, som annars enligt Föräldrabalken har ett 

försörjningsansvar för sina barn tills de fyller 21 år om de går på gymnasiet är gymnasiestudier att 

betrakta som godkänd planering vid ansökan om försörjningsstöd. Vid fyllda 20 år ställs krav att 

ungdomen söker bidragsdelen av CSN:s studiemedel.  
 

Observera möjligheter till återsökning av kommunens kostnader hos Migrationsverket – se 

förvaltningens egen rutin och informationsblad angående detta.  

 

9. Avslag och överklagan 

Beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen är myndighetsutövning. Avslagsbeslut 

enligt 4 kap 1 § SoL ska alltid vara skriftliga och motiverade och delges den sökande. Av beslutet 

ska följande framgå: 

– Vad ansökan avser. 

– Hänvisning till § i SoL. 
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– Eventuell tidsperiod. 

– Motivering till avslaget.  

 

Om beslutet berör barn, direkt eller indirekt så ska det alltid övervägas samt framgå beslutets 

konsekvenser för barnet/barnen. Besvärshänvisning ska lämnas liksom hjälp med överklagandet 

om den sökande behöver och begär det. 

Vid inkommen överklagan ska det tas ställning till om överklagan inkommit i rätt tid och om det 

finns skäl att ompröva beslutet eller inte. Delegat vid eventuell omprövning är samma som i 

ursprungliga beslutet. Samtliga överklaganden ska därefter skyndsamt förmedlas till 

förvaltningsrätten.  

 

10. Återkrav av bistånd och biståndsbedrägeri 

Rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen är det yttersta skyddsnätet i samhällets 

trygghetssystem. Huvudprincipen är därför att ekonomiskt bistånd enligt  

4 kap 1 § SoL beviljas utan återbetalningsplikt för den enskilde. Undantag från denna princip 

regleras i Socialförsäkringsbalken 107 kap 5 § och 9 kap 1 § och 2§ SoL. 

10.1 Återsökning av beviljat ekonomiskt bistånd 

Om någon beviljas ekonomiskt bistånd i avvaktan en utbetalning av en förmån från 

Försäkringskassan ska det beviljas som förskott på förmån, vilket anges skriftligt i beslutet. En 

begäran sänds sedan till Försäkringskassan om att den retroaktiva ersättningen betalas ut direkt till 

socialnämnden. Det framgår av 107 kap. 5 § socialförsäkringsbalken, SFB. 

Undantag gäller för retroaktivt beviljad ersättning för barnbidrag, assistansersättning, 

aktivitetsstöd och etableringsersättning som inte kan betalas ut till socialnämnden.  

Villkoret för socialnämndens återsökning är att den enskilde för motsvarande period i väsentlig 

mån fått sin försörjning genom ekonomiskt bistånd från kommunen. Det innebär att det inte får 

röra sig om ekonomiskt bistånd av ”rent tillfällig natur”, till exempel några dagars matpengar. Om 

Försäkringskassan felaktigt till den enskilde betalar ut retroaktiv ersättning som kommunen har 

rätt till, finns möjlighet att kräva det av Försäkringskassan. Försäkringskassan har sedan möjlighet 

reglera den felaktiga utbetalningen med den enskilde. Försäkringskassan kan själv ge förskott på 

sökt pension om det är troligt att förmånen kommer att beviljas men beslut eller uträkning av 

ersättningen dröjer. Denna möjlighet ska undersökas innan ekonomiskt bistånd enligt 

socialtjänstlagen beviljas som förskott på sökt förmån. 

Handläggning av återsökning 

Återsökning sker via framställan. När återsökning läggs upp görs en preliminär framställan till 

Försäkringskassan. När Försäkringskassan fattat beslut om förmånen ska kommunen på kassans 

begäran göra en slutlig framställan. Det är försäkringskassan som fattar beslut om utbetalning och 

beslutet överklagas hos Försäkringskassan. Kommunen ska ge information om vad som ingår i 

den framställan som gjorts. 
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10.2 Återkrav av beviljat ekonomiskt bistånd 

Återkrav av ekonomiskt bistånd kan endast ske enligt reglerna i socialtjänstlagen och endast mot 

förmån eller ersättning som den enskilde redan har eller som är beslutad.  

Det finns två sätt för kommunen att få tillbaka utbetalt bistånd.  

– Överenskommelse med den enskilde om att han eller hon ska betala tillbaka 

          (9 kap 2 § SoL). 

– Krav till den enskilde om återbetalning av bistånd som han eller hon fått för 

          mycket eller på oriktiga grunder (9 kap 1 § SoL).  
 

Återkrav av ekonomiskt bistånd ska bara göras mot en väntad faktisk 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. 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 ett sådant överskott eller finns inte återbetalnings-förmåga inom överskådlig tid ska 

återkrav inte läggas upp. Återkrav får inte göras mot framtida försörjningsstöd. 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 exempel till 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. 

Återkrav enligt 9 kap 2 §, 1 stycket, SoL 

Återkrav av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL kan ske på tre grunder: 

- Bistånd som förskott på förmån eller ersättning. 

- Bistånd till enskild som är indragen i arbetskonflikt. 

- Bistånd till enskild som på grund av förhållanden som han/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, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning, livränta, BTP (bostadstillägg för 

pensionärer), sjukpenning, föräldrapenning, rehabiliteringsersättning, vårdbidrag och 

underhållsstöd. Andra ersättningar eller förmåner kan till exempel 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”, till exempel 

några dagars matpengar, ska inte återkrävas. Det ska preciseras i överenskommelsen mot vilken 

utbetalning som återkrav enligt punkterna 1 och 2. gäller. Däremot finns inget krav att det ska 

gälla samma tidsperiod. Situationer som avses under punkten 3 är till exempel 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. 
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Handläggning - förskott på förmån eller ersättning 

– Överenskommelse görs med den enskilde om att biståndet ska återbetalas och hur 

återbetalning ska ske. 

– 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: 

4. Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om 

den eller de omständigheter som utgör grund för återbetalnings-plikten. 

5. Beslut om återkrav enligt 9 kap 2 §, 1 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 ska skriftligt delges den enskilde innan biståndet utbetalas. 

Återkrav enligt 9 kap 2 §, 2 stycket, SoL 

SoL 4 kap 2 § SoL kan undantagsvis användas när kommunen ger ekonomiskt hjälp fast rätt till 

bistånd enligt 4 kap 1 § SoL inte föreligger. Bistånd enligt 4 kap 2 § SoL 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 §, 2 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 § SoL med 

villkor om återbetalning beviljas till hyresskuld där behovet kunnat tillgodoses genom egen 

inkomst och där återbetalningsförmåga finns. 

Observera att delegationsförteckningen anger särskild delegation för beslut enligt 4 kap 2 § SoL.  

Handläggning – bistånd enligt 4 kap 2 § SoL med villkor om återbetalning 

– Skriftlig överenskommelse ska upprättas med den enskilde. Av överenskommelsen ska det 

framgå hur och när återbetalning ska ske. 

– Observera att det är två beslut som ska fattas: 

6. Beslut om bistånd enligt 4 kap 2 § SoL. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om 

den eller de omständigheter som utgör grund för återbetalningsplikten. 

7. Beslut om återkrav enligt 9 kap 2 §, 2 stycket SoL. 

– Sökanden ska informeras om att besluten inte kan överklagas genom förvaltnings-besvär. 

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 ska skriftligt delges den sökande innan biståndet utbetalas. 

Återkrav enligt 9 kap 1 § SoL 

Återkrav av bistånd enligt 4 kap 1 § SoL ska göras om någon fått ett felaktigt bistånd genom: 

– Oriktiga uppgifter. 
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– 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 rutinen 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 alltså inte vara förskott på 

förmån eller ersättning, eller vara beviljat med villkor om återbetalning. 

Handläggning - felaktigt utbetalt bistånd 

– Beslut om återkrav fattas efter genomförd återkravsutredning. 

– Återkravet läggs upp och sökanden krävs på betalning. 

Ersättningstalan 

I de fall den enskilde inte återbetalar återkrav enligt 9 kap 1 § eller 2 § SoL kan kommunen med 

stöd av 9 kap 3 § SoL väcka talan om ersättning hos Förvaltningsrätten. Talan hos 

Förvaltningsrätten måste 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 betalnings-förmåga 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 rimlig tid förbättras kan återkravet efterges. 

Observera att beslut om ersättningstalan enligt 9 kap 1 § och 3 § SoL måste fattas av nämnden 

eller nämndens delegationsordning. 

Ansökan ska göras till Förvaltningsrätten 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 
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Kopior på ansökningsblanketter eller utredning som visar den enskildes ekonomiska förhållanden 

när biståndet utbetalades och förvaltningens beslut samt överenskommelse om återbetalning ska 

bifogas ansökan till Förvaltningsrätten. Om den enskilde betalt tillbaka del av återkravet ska det 

redovisas. Eventuellt domslut från Förvaltningsrätten till kommunens favör utgör underlag för 

ansökan om utmätning hos Kronofogdemyndigheten. 

Kraveftergift 

Om det är uppenbart att förhållandena ändrats så att den enskilde inte inom rimlig tid kommer att 

kunna göra återbetalning får kommunen enligt 9 kap 4 § SoL helt eller delvis efterge återkrav. 

Detta beslut går inte att överklaga. 

Utredning om misstänkt bedrägeri 

Har någon lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit inkomster och på så sätt obehörigen eller med för 

högt belopp fått ekonomiskt bistånd kan detta vara en olaglig handling. I princip ska alla 

misstankar om bedrägeri polisanmälas. Oavsett om polisanmälan görs eller inte, ska det belopp 

den enskilde fått obehörigen eller med för högt belopp återkrävas. Underlåtenhet att polisanmäla 

får inte ”kvittas” mot återbetalning. Innan polisanmälan övervägs ska en utredning göras. Den ska 

svara på följande frågor: 

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

– Är det misstänkta bedrägeriet av obetydlig omfattning? 

– Har den sökande varit medveten om konsekvensen av sitt handlande? 

 

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

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

och det som hänt.  

Den ska också innehålla följande fakta: 

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

          sätt de är felaktiga. 

– Fotokopior på olika verifikationer, till exempel löneavier, läkarintyg, med mera. 

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

– Vilket belopp nämnden återkräver. 

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

          fakta som legat till grund för de aktuella besluten. 

– Kopior på ansökningsblanketter med sökandens underskrift ska bifogas. 

– Utredningen ska delges den sökande. 

 

______________________________________________________________________________ 

 



Politikerinitiativ (M), revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd

2. att riktlinjerna börjar gälla 2019-

Bakgrund 
Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter. Inom 

ramen för detta bestämmer sedan varje kommun om detaljerna i tillämpningen, inom den egna 

kommunen. (M) yrkar om revidering för att dessa detaljer ska harmonisera med den styrande 

politiska linjen. (M) bedömer det även lämpligt att endast strikt följa det ansvar som åvilar 

kommunerna enligt lag.  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-06-05 SN 2019/00002 nr 32409 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Beatrice Lundegård, Nämndsekreterare 
0171-528 80 
beatrice.lundegard@habo.se 

Tjänsteskrivelse, redovisning av delegationsbeslut maj 2019 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av

delegationsbeslut med stöd av Alkohollagen (2010:1622) för perioden

2019-05-08 till och med 2019-06-05 har skett.

2. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av

delegationsbeslut avseende flyktingmottagande, individ- och

familjeomsorg och familjerätt för perioden 2019-05-08 till och med

2019-06-05 har skett.

Sammanfattning 

Beslut fattade med stöd av socialnämndens antagna delegationsförteckning 

ska redovisas nämnden löpande.  

Beslut avseende flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg och 

familjerätt för angiven period redovisas nämnden i separat förteckning vid 

nämndens sammanträde. 

Delegationsbeslut fattade med stöd av alkohollagen daterat 2019-05-29 

avseende tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, Kalmarsand 

restaurang och bar, SN 2018/00051 nr 32388 redovisas.     

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32409, daterad 2019-06-05

– Delegationslistor från Treserva

– Delegationsbeslut nr 32388, daterad 2019-05-29

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-06-05 SN 2018/00072 nr 32410 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Beatrice Lundegård, Nämndsekreterare 
0171-528 80 
beatrice.lundegard@habo.se 

Tjänsteskrivelse, förändrad hantering av redovisning av 
delegationsbeslut 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att alla delegationsbeslut med undantag av

gruppen bistånd enligt SoL, utifrån beslutad delegationsförteckning, ska

återrapporteras löpande till nämnden

2. Socialnämnden beslutar att gruppen delegationsbeslut enligt SoL som

fattas av handläggare eller chef endast återrapporteras till

förvaltningschef att gälla tills vidare

Sammanfattning 

Socialnämnden föreslås delegera vissa beslut till tjänstemän inom nämndens 

verksamhetsområde enligt delegationsordning daterad 2019-02-26.  

Redovisning av delegationsbeslut 

På Socialnämndens sammanträden redovisar socialförvaltningen alla 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) som har fattats med stöd 

av vidaredelegation, sammanställa i en pärm som politikerna får ta del av 

inför sammanträdet.  

Förvaltningen föreslår nu med hänvisning till SN § 4/2018 att 

socialnämnden godkänner att delegationsbesluten avseende beviljat eller 

avslaget bistånd enligt SoL endast återrapporters till förvaltningschef. 

Återrapportering med stöd av vidaredelegation 

De delegationsbeslut som föreslås redovisas till förvaltningschef är beslut 

som fattats av socialsekreterare eller chef i enlighet med antagen 

delegationsförteckning. 

Dessa beslut kan till exempel vara inleda/avsluta utredning, beslut om 

ekonomiskt bistånd, beslut om kontaktperson, beslut om 

öppenvårdsinsatser. 

Återrapportering sker löpande till förvaltningschef. Perioderna protokollförs 

och undertecknas av förvaltningschef. Protokollet anslås sen på kommunens 

digitala anslagstavla. Denna hantering möjliggör en större säkerhet kring de 

sekretesskyddade förteckningarna som då inte behöver bäras med i pärm till 

och från sammanträdeslokal.      

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32410, daterad 2019-06-05

– SN § 4/2018, daterad 2018-01-16
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