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1. Allmänt om riktlinjerna 

1.1 Inledning 

Nämnderna i Mörbylånga kommun har befogenhet att besluta om riktlinjer 

som är styrande för berörd nämnds verksamhet. Detta dokument innehåller 

anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd i Mörbylånga kommun. 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen.  

Verksamheten Individ- och familjeomsorgen och enheten för ekonomiskt 

bistånd, inom verksamhetsområde Social omsorg, utför uppgifterna. I 

dokumentet används fortsättningsvis begreppet socialtjänst som 

sammanfattning för utförandet. 

Socialtjänstens huvudsakliga uppgift inom ekonomiskt bistånd är att bidra 

till att hitta lösningar på människors försörjningsproblem med fokus på att 

den enskilde långsiktigt ska kunna leva ett självständigt liv och försörja sig 

själv och sin familj. Under tiden prövas rätten till ekonomiskt bistånd.  

Utförandet ska vara kompetens- och kunskapsbaserat, jämlikt, jämställt och 

likvärdigt samt bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 

integritet.  

1.2 Riktlinjernas syfte och innehåll 

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i 

Mörbylånga kommun när det gäller utredning, bedömning och tillgång till 

insatser avseende ekonomiskt bistånd. Det gäller så väl bidragsnivå, 

förutsättningar för rätten till ekonomiskt bistånd som vilka insatser som ska 

erbjudas från socialtjänstens sida. 

Riktlinjerna utgör komplement till gällande lagstiftning, föreskrifter och 

allmänna råd samt Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. De 

knyter även an till kommunens egna styrdokument.  

Riktlinjerna ska ge stöd i det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen i 

de individuella behovsbedömningar som alltid ska göras. Riktlinjerna anger 

vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet, men ska inte tolkas som 

absoluta regler. En individuell behovsprövning ska alltid göras och i de fall 

det finns sakliga skäl kan bistånd beviljas utöver det som framgår av 

riktlinjerna.  

Riktlinjerna beskriver vanligt förekommande situationer och behov eftersom 

det inte är möjligt att beskriva alla typer av situationer och behov som kan 

uppstå. Behov av långvarigt ekonomiskt bistånd definieras i Mörbylånga 

kommun som tio av de senaste tolv månaderna i alla delar i riktlinjen. 

1.3 Mål, vision och värdegrund 

Vägledande för socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ska vara 

helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, normalisering, kontinuitet, 

flexibilitet och närhet. 

Socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ska också bygga på 

Mörbylånga kommuns vision om att skapa växtkraft och livskvalitet. Detta 

ska göras med vägledning av kommunens servicepolicy samt de värdeord 

som finns i kommunens värdegrund; nyfikenhet, kreativitet och 

initiativförmåga. Målen i Agenda 2030 är också vägledande i arbetet för 
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ekonomiskt bistånd. Fyra av de sjutton målen har särskild vikt och fokus i 

arbetet med ekonomiskt bistånd. Mål 10, minskad ojämlikhet, tydliggör att 

ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och 

möjligheter oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion, 

funktionsvariation, ålder och annan ställning. Mål 1, handlar om att avskaffa 

fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett 

värdigt och tryggt liv. Mål 3, god hälsa och välbefinnande, handlar om att 

säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Mål 5, jämställdhet, handlar om att uppnå jämställdhet och jämlikhet mellan 

könen.  

Årligen fastställs socialtjänstens aktuella utvecklingsmål i 

verksamhetsplanen. Utvecklingsmålen har sin grund i genomförd analys av 

verksamhetens resultat och utmaningar föregående år och fokuserar på de 

resultat verksamheten ser behöver prioriteras i ett utvecklingsarbete.   

2. Särskilt utsatta grupper 

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för olika grupper i samhället vilket 

regler i 5 kap. Socialtjänstlagen. Det rör barn och unga, äldre människor, 

människor med funktionshinder, missbrukare, personer som vårdar eller 

stödjer närstående, brottsoffer, våldsutövare och skuldsatta personer. 

Socialtjänsten utgår från Socialstyrelsens vägledning ”Brottsoffer och deras 

närstående - Socialtjänstens ansvar för att ge stöd och hjälp”, ”Vägledning 

för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare” och ”Barn i 

internationell människohandel och exploatering” jämte de i handboken 

presenterade övriga stöden från Socialstyrelsen. 

3. Samverkan 

Utöver de samverkansformer som beskrivs i handboken är nedanstående 

specifika för Mörbylånga kommun. 

3.1 Nära vård 

Nära vård är ett nationellt uppdrag som innebär att arbeta personcentrerat, 

sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. Inom arbetet med ekonomiskt 

bistånd blir det personcentrerade förhållningssättet centralt där handläggaren 

Mörbylånga kommuns riktlinjer utgår från Socialstyrelsens handbok för 

ekonomiskt bistånd som är ett stöd för arbetet inom verksamhetsområdet 

ekonomiskt bistånd och är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd 

(SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd. Syftet med handboken är att 

förtydliga lagstiftningen och underlätta den praktiska tillämpningen av 

socialtjänstlagen för dem som arbetar med ekonomiskt bistånd. Syftet är 

även att ge vägledning för arbetet med stöd för självförsörjning. 

Särskilda förtydliganden som inte tas upp i handboken kommer noteras i 

denna riktlinje men också där kommunen har nivåer och normer för 

utbetalningar. I övrigt hänvisas till Socialstyrelsens handbok och benämns 

vidare som handboken.  
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lägger vikt vid att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter 

individens behov och förutsättningar och som bygger på relationer. För att 

hitta vägen till självförsörjning är det av vikt att den sökande är delaktig i 

arbetet med sitt försörjningshinder. Den sökande ska erbjudas 

rehabiliterande insatser för att främja goda förutsättningar till ett 

självständigt liv.  

3.2 Samordningsförbundet 

I arbetet med ekonomiskt bistånd är Samverkansteamet, som är en del av 

Samordningsförbundet, som består av representanter från Mörbylånga 

kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Kalmar av 

stor vikt. Teamet arbetar tillsammans för att på ett effektivt sätt hjälpa den 

enskilde utifrån ett helhetsperspektiv. 

Inom ramen för samordningsförbundet finns Kompass som är en insats som 

bedrivs i samverkan mellan de myndigheter som ingår i samverkansteamet. 

Insatsen riktar sig till vuxna personer som är i behov av samordnade insatser 

för inträde eller återgång till arbetsmarknaden, studier, arbetslivsinriktad 

rehabilitering, eller i annan varaktig försörjning. Piren är en insats som 

bedrivs i samverkan mellan Mörbylånga kommun och 

samordningsförbundet. Insatsen har en låg tröskel och vänder sig till 

personer som av olika anledningar inte är redo för andra aktiviteter. 

3.3 Lokal överenskommelse, LÖK, mellan Mörbylånga kommun 
och Arbetsförmedlingen 

Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av Mörbylånga kommuns styrgrupp och 

Arbetsförmedlingens samverkan med utgångspunkt i de lokala 

överenskommelserna LÖK och Delegationen för unga och nyanlända till 

arbete (DUA). Målgruppen är medborgare i Mörbylånga kommun som är i 

ett utsatt läge på arbetsmarknaden. Arbetsgruppens uppdrag är att möta/följa 

de individer och grupper som faller inom ramen för målgruppen.  

Arbetsgruppens deltagare ansvarar för att respektive individer har en 

planering för vilka aktiviteter de ska genomföra för att komma närmare 

arbete eller studier. Gruppen arbetar också på uppdrag av styrgruppen och 

lyfter själva utvecklingsmöjligheter till styrgruppen för beslut.  

3.4 Intern samverkan inom kommunala verksamheter 

3.4.1 AME/Integration 

Arbetsmarknadsenheten (AME) är en viktig samverkanspartner i arbetet med 

ekonomiskt bistånd. Deras uppdrag är att stötta de invånare som har 

försörjningsstöd och de som står utanför arbetsmarknaden med riktade 

aktiviteter som leder till självförsörjning. Dess uppgift är också att vara 

bollplank och stöd till kommunens arbetsgivare i frågor som handlar om 

kompetenshöjande insatser för personal och riktade rekryteringar. Inom 

AME finns även kommunens aktivitetsansvar (KAA) som riktar sig till 

ungdomar mellan 16-20 år som inte påbörjat eller fullföljt gymnasiestudier. 

Integrationsenheten gör insatser för att hjälpa flyktingar som kommer till 

kommunen. Detta gäller både asylsökande och nyanlända som fått 

permanent uppehållstillstånd i Sverige. Handläggare på ekonomiskt bistånd 

och handledare på AME/integration samverkar runt gemensamma sökande 

bland annat genom trepartssamtal. 
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3.4.2 Vräkningsförebyggande arbete 

I Mörbylånga kommun ska ingen vara hemlös och det bedrivs på de olika 

enheterna inom socialtjänsten ett kontinuerligt arbete för att förebygga 

vräkningar. 

Enheten för ekonomiskt bistånd får kännedom om personer som riskerar 

hemlöshet främst via hyresvärdar och elbolag. Om personen har ett pågående 

ärende och handlingarna avser skulder av något slag kopplas det till 

befintligt ärende och kontakt med den enskilde tas. Om personen i fråga inte 

är aktuell inom ekonomiskt bistånd vid det tillfälle kommunen får kännedom 

om risk för hemlöshet så skickas informationsmaterial ut tillsammans med 

kontaktuppgifter till berörd enhet. Personen kan vid behov ta kontakt med 

socialtjänsten för att få stöd och hjälp. 

Ärenden där det är barn inblandade beaktas särskilt. Vid behov ska en dialog 

föras med enheten för barn och familj.  

4 Ansvar att anmäla om god man eller förvaltare 

Om en klient på ekonomiskt bistånd kan vara i behov av att förordnas god 

man eller förvaltare enligt föräldrabalken, ska detta anmälas till 

överförmyndarnämnden. Detsamma gäller om det finns anledning att tro att 

en förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande 

sätt. Anmälan ska även göras till överförmyndarnämnden om en klient inte 

längre bör ha god man eller förvaltare. Socialnämndens 

anmälningsskyldighet i dessa fall framgår av 5 kap. 3 § 

socialtjänstförordningen och 15 § 6 punkten i lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade.   

5 Olika gruppers rätt till ekonomiskt bistånd 

5.1 Gifta och sambor 

Om en klient är gift eller sambo med flera partner är klienten 

försörjningsskyldig gentemot samtliga partner. Respektive partner är 

försörjningsskyldig gentemot klienten, men inte gentemot varandra. 

Även personer som inte är registrerade som gifta i folkbokföringsregistret 

och inte bor tillsammans på heltid, men lever tillsammans under 

äktenskapsliknande förhållanden, kan under vissa omständigheter betraktas 

som försörjningsskyldiga gentemot varandra. Vägledande i bedömningen ska 

vara om det föreligger ett sådant gemensamt ansvar för och samarbete kring 

ekonomi och hushåll att man kan tala om en hushållsgemenskap. 

Avstegsbeslut gällande makars och sambors försörjningsskyldighet kan 

fattas i enskilda fall, framförallt om den ena parten är utsatt för våld eller 

andra övergrepp av den andre. Om en person som söker ekonomiskt bistånd 

som ensamstående misstänks vara sambo eller leva med någon under 

äktenskapsliknande förhållanden, ska detta utredas vidare. 

5.2 Skolungdomar i eget hushåll 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till ungdomar i åldern 18-20 år, som 

studerar på högst gymnasial nivå och som saknar försörjningsskyldiga 
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föräldrar i landet eller där ungdomen av andra skäl handläggs som eget 

hushåll. Dessa ungdomar beviljas riksnorm som ensamstående vuxna. 

Bestämmelsen i 4 kap. 1 a § SoL om skolungdomars arbetsinkomster är inte 

tillämplig på denna grupp, eftersom bestämmelsen gäller vid prövningen av 

föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd. Istället gäller den särskilda 

beräkningsregeln i 4 kap. 1 b § SoL. Det innebär att de arbetsinkomster samt 

sparade medel som skolungdomar i eget hushåll har ska beaktas vid 

prövningen av rätten till bistånd. Samtidigt har dessa skolungdomar rätt till 

jobbstimulansavdraget på sina arbetsinkomster, under förutsättning att de 

uppfyller övriga villkor för detta. 

När en skolungdom har fyllt 21 år eller avslutat sina gymnasiestudier 

handläggs han eller hon som övriga vuxna sökande.  

5.3 Personer som vistas på annan ort 

Ekonomiskt bistånd beviljas normalt endast om klienten befinner sig i 

Mörbylånga kommun under biståndsperioden och följer den planering som 

upprättats med ekonomiskt bistånd. En eventuell resa och dess finansiering 

ska därför godkännas av klientens handläggare i förväg. Som regel får resan 

inte påverka vare sig försörjningen under aktuell månad eller klientens 

möjlighet att bli självförsörjande på sikt. Det innebär att klienten inte får gå 

miste om ersättningar eller andra inkomster, utebli från möten och aktiviteter 

eller på annat sätt bryta den planering som finns med ekonomiskt bistånd och 

andra myndigheter i syfte att närma sig egen försörjning. 

Vid särskilda skäl, såsom trängande familjeangelägenheter, kan klienten 

dock medges rätt att tillfälligt vistas på annan ort i Sverige eller utlandet 

även om det innebär att vägen till egen försörjning fördröjs. Ekonomiskt 

bistånd beviljas då inte till själva resekostnaden (om inte särskilda skäl 

föreligger). 

5.4 Akut nödbistånd under pågående biståndsperiod  

Om bistånd beviljas till akut nödbistånd ska det motsvara livsmedelsnormen 

i riksnormen senast fram till datumet för nästa inkomst. Bistånd till akuta 

matpengar kan utbetalas i form av rekvisition om det kan antas att hushållet 

skulle använda kontanta medel till annat än det är avsett för 

(Justitieombudsmannen 2000-2222). 

5.5 Inskrivna på sjukhus, behandlingshem eller anstalt 

Om bistånd beviljas till vårdavgift för sjukhusvård som varit planerad i 

förväg ska avdrag göras för livsmedelskostnader för det antal dagar som 

vistelsen omfattar. Avdrag för livsmedelskostnader ska även göras vid 

planerad eller långvarig inskrivning på behandlingshem eller annat 

vårdboende, där alla måltider ingår. Om klienten ska ordna vissa måltider 

själv, och möjligheten att förvara eller tillaga mat är begränsad, ska hänsyn 

tas till detta vid beräkningen av klientens livsmedelskostnader. 

Om tillägg eller avdrag för måltidskostnader av någon anledning behöver 

göras beräknas måltidskostnaderna enligt följande: frukost beräknas 

motsvara 20 procent, lunch 30 procent, middag 40 procent och mellanmål 10 

procent av livsmedelsnormen. Avdraget för måltidskostnader får inte i något 
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sammanhang vara högre än att den enskilde får behålla ett belopp 

motsvarande normen för fickpengar. 

Klienter som är inskrivna på sjukhus eller behandlingshem, inklusive SiS-

hem och avdelningar för rättspsykiatrisk vård, har rätt till bistånd för de 

poster i riksnormen som klienten har faktiska kostnader för och som inte 

tillgodoses av den institution klienten vistas på. Bistånd kan beviljas för 

följande poster i riksnormen: 

 Hygien 

 Dagstidning och telefon 

 Fritid och lek 

 Kläder och skor 

Om klienten saknar faktiska kostnader eller har reducerade kostnader för en 

post, bör riksnormen beräknas till en lägre nivå. Om institutionen eller 

behandlingshemmet betalar ut så kallade fickpengar beviljas inte ekonomiskt 

bistånd för de poster som fickpengarna ska täcka. 

Inskrivna på sjukhus eller behandlingshem kan även ha rätt till bistånd till 

livsföring i övrigt, exempelvis resor vid permission eller umgänge med barn 

som inte ingår i vårdavgiften.  

6 Krav på att bidra till sin försörjning utifrån förmåga 

6.1 Arbetsföra 

Särskilda skäl kan finnas exempelvis för familjer med barn med särskilda 

behov, där en flytt skulle medföra att familjen tvingas bryta upp från det 

nätverk som byggts upp kring barnet. Även hemmavarande barn som bor 

växelvis hos både föräldrarna kan utgöra särskilda skäl. Däremot bedöms 

inte hemmavarande barn i allmänhet utgöra särskilda skäl. Klienter som 

omfattas av särskilda skäl ska även söka arbete på pendlingsavstånd. Som 

pendlingsavstånd räknas en total restid på högst tre timmar per dag. 

Klienten ska fullfölja den planering som finns med Arbetsförmedlingen för 

att närma sig egen försörjning och tillgodogöra sig rätt till aktuella 

ersättningar, såsom aktivitetsstöd eller etableringsersättning. Handläggaren 

på ekonomiskt bistånd ska dock göra en självständig bedömning av om 

klienten står till arbetsmarknadens förfogande. Klientens planering med 

ekonomiskt bistånd bör innefatta, men inte begränsas till, den planering 

individen har med Arbetsförmedlingen. 

6.2 Nyanlända 

Nyanlända klienter som har rätt till insatser inom etableringsprogrammet ska 

delta i programmet på heltid om det inte finns medicinska skäl till att 

undantas från kravet, för att tillgodogöra sig rätt till etableringsersättning och 

till ekonomiskt bistånd som utfyllnad på denna. 

Nyanlända som inte omfattas av etableringsprogrammet, men som saknar 

tillräckliga språkkunskaper, ska läsa SFI för att vara berättigade till 

ekonomiskt bistånd. 
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Klienter som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte har 

påbörjat eller fullföljt etableringsprogrammet, alternativt inte deltar i 

programmet på heltid, ska redovisa Arbetsförmedlingens beslut om detta, 

samt aktuellt medicinskt underlag som styrker nedsättningen av 

arbetsförmågan. Detta för att nämnden ska kunna söka statlig ersättning för 

det ekonomiska bistånd som betalas ut till personen. 

6.3 Personer med ohälsa och arbetshinder av sociala skäl 

6.3.1 Personer med nedsatt eller outredd arbetsförmåga 

För att undantas från kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande på 

heltid på grund av hälsoproblem, ska klienten redovisa ett aktuellt 

medicinskt underlag som styrker att arbetsförmågan är nedsatt. Om klienten 

är sjukskriven med sjukpenning, alternativt sjuk- eller aktivitetsersättning, 

ställs inga aktivitetskrav för den andel av heltid som ersättningen omfattar. 

Om klientens arbetsförmåga inte är ordentligt utredd, eller om klienten 

redovisar medicinskt underlag på att arbetsförmågan är nedsatt men saknar 

ersättning från sjukförsäkringen, ska kontakt tas med aktuella 

samverkansaktörer såsom vården, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Detta i syfte att få arbetsförmågan fastställd, alternativt 

utreda om klienten uppfyller villkoren för att få ersättning från 

sjukförsäkringen. Ett verktyg för att uppnå detta är att myndigheterna 

tillsammans med klienten upprättar en samordnad individuell plan (SIP). 

Klientens planering mot egen försörjning ska tydliggöra klientens respektive 

handläggarens ansvar för att kontakta berörda parter i syfte att få till stånd en 

samordnad planering. 

Habiliteringsersättning ska ej beaktas vid beräkning av ekonomiskt bistånd. 

6.3.2 Personer med missbruksproblematik 

När bistånd beviljas till en person med pågående missbruk bör åtgärder 

vidtas för att motverka att biståndet bidrar till att upprätthålla missbruket. 

Om det är uppenbart att klienten inte använder biståndet till vad det är avsett 

för, och därigenom inte har vissa kostnader som ingår i riksnormen, bör 

riksnormen beräknas till en lägre nivå (Prop. 1996/97:124 s. 170). 

6.4 Personer med tillgångar 

6.4.1 Faktiska tillgångar 

När det gäller försäkringsersättningar och skadestånd som en klient får för 

att kompensera ekonomiska förluster och som inte utgör ersättning för 

inkomstförlust, ska dessa beaktas om klienten inte använder pengarna till att 

ersätta det han eller hon har förlorat. 

Om en klient är dödsbodelägare till en anhörig som avlidit och väntar ett arv 

ska klienten redovisa en kopia av bouppteckningen från Skatteverket. Om 

det står klart att klienten kommer att få ett arv bör ekonomiskt bistånd 

beviljas enligt 4 kap. 1 § SoL med villkor om återkrav mot enskild enligt 9 

kap. 2 § 1 stycket. 

6.4.2 Bil och andra lätt realiserbara tillgångar 

Krav på försäljning ska inte ställas för bilar vars värde bedöms understiga 10 

procent av ett prisbasbelopp. Om klienten har tagit ett lån för bilen ska krav 
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på försäljning inte ställas om försäljningen bedöms ge ett intäktsöverskott på 

mindre än 10 procent av ett prisbasbelopp, efter att lånet är betalt. 

6.4.3 Skälig tid för att sälja bostad 

Vid krav på bostadsbyte ska klienten få ett separat beslut om skälig tid för att 

sälja bostad med besvärshänvisning. Som regel bedöms fyra månader vara 

en skälig tid, i enlighet med rättspraxis (Se exempelvis Kammarrätten i 

Göteborg 2009-2289 och Kammarrätten i Stockholm 2011-5091). Under 

skälig tid för försäljning godtas som regel den faktiska boendekostnaden. 

Klienten ska redovisa varje månad vilka åtgärder han eller hon har vidtagit 

för att sälja bostaden samt hitta en annan bostad. Om den skäliga tiden för 

försäljning passerar utan att klienten har sålt bostaden, ger det grund för att 

avslå biståndsansökan helt. Undantag ska göras om klienten trots aktiva 

åtgärder inte har lyckats få bostaden såld, på grund av omständigheter som 

han eller hon inte råder över, exempelvis en svag bostadsmarknad i 

glesbygd. I så fall kan den skäliga tiden för försäljning att förlängas. 

7 Försörjningsstöd 

I handboken framgår principerna för beräkning av ekonomiskt bistånd och 

vilka inkomster som ska medräknas. 

7.1 Skäl att beräkna riksnormen till en högre eller lägre nivå 

Om en klient har ett medicinskt behov av glutenfri eller mjölkproteinfri kost, 

som är styrkt av en dietist eller läkare, kan klienten beviljas bistånd för 

kosttillägg med maximalt 0,8 procent av prisbasbeloppet per månad 

(Konsumentverket beräknar att glutenfri och mjölkproteinfri kost medför 

extra kostnader). Barn upp till 16 år ska i första hand nyttja sin rätt att få 

gluten- och mjölkfria produkter till subventionerat pris genom att få dem 

förskrivna av läkare. För att beviljas kosttillägg för annan specialkost krävs 

intyg från dietist eller läkare på att klienten har ett medicinskt behov av 

kosten och att kosten medför extra kostnader. 

Riksnormen bör beräknas till en lägre nivå om det är uppenbart att en klient 

med missbruksproblematik inte har vissa kostnader som ingår i normen, 

eftersom han eller hon inte använder biståndet till vad det är avsett för (Prop. 

1996/97:124 s. 170). 

7.2 Boendekostnad 

7.2.1 Skälig boendekostnad 

Skälig boendekostnad är vad en låginkomsttagare på orten vanligtvis har råd 

med. Kostnader för tillval till bostaden i standardhöjande syfte godtas som 

regel inte. Undantag görs om tillvalen redan fanns när klienten flyttade in i 

bostaden eller har beslutats av fastighetsägaren. Kostnad för parkeringsplats 

eller garage godtas endast om bilinnehav är godkänt. 

Om en bostad har kallhyra bör uppvärmningskostnaderna betraktas som en 

boendekostnad och därmed läggas till kallhyran. Kallhyran inklusive 

uppvärmningskostnader bör alltså rymmas inom normen för att bedömas 

som godtagbar. 
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Klienter som kan vara berättigade till bostadsbidrag eller bostadstillägg ska 

ansöka om detta för att vara berättigade till bistånd för hela 

boendekostnaden. Om så inte sker ska delavslag göras med den summa som 

bostadsbidraget skulle ha uppgått till. 

Om klienten har en boendekostnad som överstiger den godtagbara med mer 

än 5 procent, ska denne ges skälig tid att sänka sin boendekostnad.  

7.2.2 Skälig boendeyta 

Normerna för godtagbar boendekostnad bygger på att två personer delar 

sovrum. 

För en vuxen person utan barn bedöms ett rum med kokmöjlighet som en 

skälig boendeyta. För två vuxna utan barn bedöms två rum med 

kokmöjlighet som en skälig boendeyta. 

7.2.3 Andrahands- och inneboendekontrakt 

När en klient hyr ett hus eller en bostadsrättslägenhet som någon annan äger, 

räknas detta som en förstahandsuthyrning. Om klienten hyr hela bostaden 

ska boendekostnaden bedömas utifrån nämndens normer. Vid hyra av ett 

rum och del i kök hos någon som äger sin bostad beviljas maximalt 7 procent 

av prisbasbeloppet per månad i bistånd till boendekostnad. När ett 

flerpersonshushåll som bedöms ha behov av flera rum bor inneboende i en 

ägd bostad, gäller normer för godtagbar kostnad utifrån hushållets storlek. 

7.2.4 Av kommunen anordnad bostad 

Om en person är eller blir i behov av ekonomiskt bistånd när han eller hon 

får kontrakt på en bostad som anordnas av kommunen godtas den faktiska 

kostnaden. Krav på att sänka boendekostnaden ska som regel inte ställas på 

klienter som har kontrakt på en bostad anordnad av kommunen.  

7.2.5 Skälig kostnad för tillfälligt boende 

Bistånd till tillfälligt boende beviljas för det billigaste alternativet som 

tillgodoser en skälig levnadsnivå för klienten. Kostnaden ska styrkas med 

kostnadsförslag. Om klienten har fått bistånd för tillfälligt boende för en 

tidigare period bör klienten styrka att den kostnaden har betalats. 

7.3 Hushållsel 

Elnätsavgiften går inte att påverka och godtas därför under förutsättning att 

den är korrekt beräknad. Socialnämnden utgår från Konsumentverkets 

normer för beräkningar av genomsnittlig elförbrukning för hushåll av olika 

storlek. 

Normerna gäller vid boende i hyreslägenhet. Om en klient är inneboende hos 

någon annan eller har en inneboende i sin bostad ska kostnaden för 

elnätsavgiften och elförbrukningen delas med antalet boende i bostaden, 

såvida inte elkostnaden ingår i inneboendekontraktet. 

Krav kan ställas på klienten att byta elleverantör, om han eller hon 

därigenom kan sänka sin elkostnad med en summa som inte är obetydlig. 

Om klienten har anvisningsavtal ska han eller hon göra ett aktivt val av 

elleverantör. 

Som regel godtas faktiska kostnader för hushållsel motsvarande en 

elförbrukning som överstiger normerna med maximalt 15 procent. Klienten 
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ska ges möjlighet att sänka en hög elförbrukning innan en del av elkostnaden 

avslås. En månad bör som regel vara en tillräcklig tid för detta. Därefter ska 

som regel endast kostnaden för skälig förbrukning enligt normen plus 15 

procent beviljas. 

7.4 Vattenförbrukning 

Skälig vattenförbrukning ska bedömas utifrån Energimyndighetens 

beräknade medelvärde för vattenanvändning, som är cirka 185 liter per 

person och dag i lägenhet samt Konsumentverkets beräkningar för kostnader 

per månad. Som regel godtas faktiska kostnader för en vattenförbrukning 

som överstiger medelvärdet med maximalt 15 procent.  

Vid orimligt hög eller låg vattenförbrukning ska klienten ges möjlighet att 

sänka en hög vattenförbrukning, innan en del av kostnaden avslås. En månad 

bör som regel vara en tillräcklig tid för detta. Därefter ska som regel endast 

en kostnad motsvarande medelvärdet plus 15 procent beviljas per 

hushållsmedlem. 

7.5 Hemförsäkring 

Ekonomiskt bistånd beviljas till faktisk skälig kostnad för hemförsäkring 

som omfattar egendomsskydd, rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd. 

Bistånd beviljas inte till tilläggsförsäkringar. Om klienten är medlem i en 

fackförening bör han eller hon ha sin hemförsäkring via fackföreningen om 

det medför en lägre kostnad. Kostnaden ska styrkas med ett försäkringsbrev. 

Bistånd till hemförsäkring beviljas i regel månadsvis, årskostnad beviljas 

inte. 

Som regel godtas faktiska kostnader för hemförsäkring som överstiger 

normerna med maximalt 15 procent. Om kostnaden överstiger normen mer 

än så och klienten inte redovisar några godtagbara skäl till detta, ska som 

regel endast kostnaden enligt normen plus 15 procent beviljas. 

7.6 Arbetsresor 

Bistånd beviljas till faktiska kostnader för arbetsresor som överstiger gång- 

och cykelavstånd. Avstånd som understiger fem kilometer bedöms som 

gång- och cykelavstånd. Månadskort för resor med lokaltrafiken beviljas 

endast om det ger den lägsta totalkostnaden för det antal arbetsresor som 

klienten har behov av. Resor bör kunna verifieras. Kostnaden för allmänna 

kommunikationer skall i första hand användas som underlag vid beräkning 

av skäliga kostnader för arbetsresor. Undersök alltid möjligheten om att söka 

arbetsresor genom Arbetsförmedlingen. Skäliga kostnader för avgift till 

färdtjänst är en godtagbar utgift. 

7.7 Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa 

Ekonomiskt bistånd beviljas till faktisk kostnad för medlemskap i 

fackförening och arbetslöshetskassa för klienter som är eller bedöms kunna 

bli arbetsföra inom överskådlig framtid. Bistånd för dessa kostnader beviljas 

inte till klienter som har pension eller sjukersättning. Klienten ska ha ansökt 

om att få avgiften helt eller delvis nedsatt. 

Om klienten har en anställning som kvalificerar honom eller henne till 

arbetslöshetsförsäkringen ska klienten ansöka om medlemskap i en 
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arbetslöshetskassa, i syfte att kunna tillgodogöra sig ersättning från 

arbetslöshetsförsäkringen i ett senare skede. 

8 Ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt enligt 4 kap. 
1 § SoL 

8.1 Hälso- och sjukvård 

Under en tolvmånadersperiod beviljas maximalt det belopp som motsvarar 

egenavgiften i högkostnadsskyddet. Kostnad för uteblivet besök ersätts inte.  

8.2 Tandvård 

Ekonomiskt bistånd beviljas till de skäliga kostnader för nödvändig tandvård 

som återstår sedan klienten nyttjat det statliga tandvårdsstödet. Vad som 

bedöms som nödvändig tandvård skiljer sig åt beroende på om behovet är 

akut eller inte. 

Bedömningen av om kostnaden är skälig ska göras utifrån Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverkets referensprislista. Ekonomiskt bistånd kan beviljas 

till behandlingskostnader som överstiget referenspriset med maximalt 15 

procent. Kostnad för uteblivet besök ersätts inte. 

8.2.1 Akut tandvård 

Med nödvändig akut tandvård avses exempelvis behandling av akuta 

inflammationer och smärttillstånd, provisoriska fyllningar och reparationer 

av protetik. Klienten behöver inte lämna in kostnadsförslag innan 

behandlingen, utan lämnar in underlag som styrker kostnaden i efterhand. 

8.2.2 Icke akut tandvård 

Bistånd till icke akut tandvård beviljas som regel endast om klienten inte 

bedöms kunna betala tandvården själv inom en sexmånadersperiod. Behovet 

ska som regel ha uppstått nyligen och klienten ska vara i behov av 

behandling omgående på grund av allvarlig risk för hälsan eller risk för att 

tandstatusen snabbt kan försämras, exempelvis behandling av svår 

tandlossning eller av kariesskador som måste åtgärdas för att förhindra 

fortsatt kariesangrepp, samt behandling för att åtgärda väsentligt nedsatt 

tuggfunktion eller gravt utseendemässigt handikapp. 

Kostnaden ska vara skälig och till lägsta tillgängliga kostnad med det 

billigaste behandlingsalternativet som utgångspunkt. Exempelvis avtagbar 

protetik istället för fast protetik och fyllning istället för krona. Bistånd till 

särskild bettskena från tandläkare beviljas endast efter intyg från tandläkare, 

som styrker att behovet inte kan tillgodoses med en vanlig bettskena från 

handeln. Kostnadsförslaget ska bedömas av socialförvaltningens 

konsulttandläkare om kostnaden uppgår till 10 procent av prisbasbeloppet 

eller mer. Konsulttandläkaren kan även bedöma kostnadsförslag där det av 

andra skäl är svårt att bedöma om tandvården är nödvändig eller om 

kostnaden är skälig. Ett kostnadsförslag som tillstyrker behandling betraktas 

som giltigt i maximalt sex månader.  

8.2.3 Förebyggande tandvård 

Personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd kan beviljas 

bistånd till undersökning i förebyggande syfte en gång vartannat år. Klienten 
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behöver då inte lämna in kostnadsförslag innan undersökningen utan 

redovisar kostnaden i efterhand. 

8.2.4 Frisktandvård 

Frisktandvård är ett avtal mellan individen och folktandvården där den 

enskilde får regelbunden tandvård till fast pris från det år man fyller 24 år. 

Frisktandvård i premiegrupp 1-3 kan beviljas för de med behov av långvarigt 

ekonomiskt bistånd.  

8.3 Glasögon 

Vid misstänkt synnedsättning beviljas bistånd till faktisk kostnad för 

synundersökning med maximalt 1 procent av prisbasbeloppet. Kostnaden 

beviljas som regel högst en gång vartannat år. 

Vid behov av glasögon som har styrkts av en legitimerad optiker eller 

ögonläkare beviljas bistånd till glasögonbågar och enkelslipade standardglas 

för faktisk kostnad, som regel med maximalt 2 procent av prisbasbeloppet. 

Klienten ska inhämta kostnadsförslag innan bistånd beviljas. Vid behov av 

progressiva glas beviljas bistånd till faktisk kostnad för bågar och glas, som 

regel med maximalt 3 procent av prisbasbeloppet. Kostnader utöver detta, 

för övrig behandling av glasen, godtas endast om behovet är styrkt av optiker 

eller läkare. Bistånd beviljas till faktiska skäliga kostnader för kontaktlinser, 

om behovet har styrkts av en läkare och linser är det enda alternativet. 

Vid förändring av synnedsättningen kan bistånd beviljas till nya glasögon 

efter intyg från ögonläkare eller optiker som styrker behovet. Som regel 

beviljas bistånd till nya glasögon maximalt en gång vartannat år. Vid 

ansökan om bistånd för att ersätta trasiga glasögon ska en bedömning göras 

utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Om bistånd beviljas ska 

klienten nyttja hemförsäkringen om självrisken är lägre än kostnaden för nya 

glasögon. Bistånd till borttappade glasögon beviljas som regel inte. 

Barn och unga till och med 19 år får bidrag för glasögon och kontaktlinser av 

regionen. De flesta optiker tillhandahåller glasögon för barn som inte kostar 

mer än vad regionens bidrag uppgår till och som regel tillgodoses barns 

behov av glasögon därför genom regionens bidrag. Om kostnadsfria 

glasögon inte finns att tillgå eller om barnet har ett medicinskt behov av 

glasögon som är styrkt av läkare och som inte täcks av regionens bidrag, kan 

bistånd beviljas till den kostnad som återstår. 

En del optiker erbjuder även gratis synundersökning för barn i vissa åldrar. 

Om detta inte finns att tillgå beviljas bistånd till faktisk kostnad för 

synundersökningen med maximalt 1 procent av prisbasbeloppet. 

8.4 Hemutrustning 

Den enskilde som beräknas bli självförsörjande inom rimlig tid skall endast 

beviljas mindre belopp till omedelbart nödvändig hemutrustning och 

hänvisas till möjligheten att införskaffa resterande hemutrustning när 

han/hon på egen hand kan tillgodose behovet. Hembesök ska alltid göras 

och den individuella bedömningen ska ta hänsyn till de saker som redan 

finns i hemmet. Mindre inköp av produkter till hemmet, såsom handdukar 

och sängkläder, bedöms klienten kunna bekosta själv genom sparutrymmet i 

riksnormen. Det första egna boendet skall normalt bekostas av ungdomen 

själv. 
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8.4.1 Full hemutrustning 

Bistånd till full hemutrustning vid bosättning beviljas endast vid särskilda 

skäl. Det kan exempelvis vara att klienten har behövt byta bostad med kort 

varsel till följd av att han eller hon har varit utsatt för våld i en nära relation 

eller något annat brott. Klienter som nyligen kommit till Sverige för att 

bosätta sig kan också beviljas bistånd till full hemutrustning. 

Vid bistånd till hemutrustning beviljas maximalt 20 procent av 

prisbasbeloppet för en ensamstående person. Biståndet kan utökas med högst 

5 procent för varje ytterligare person i hushållet. Beloppet bygger på att 

klienten gör en viss prioritering av vad som ska inhandlas och det är upp till 

klienten att avgöra vad som ska inhandlas och var det ska ske. 

8.4.2 TV och dator 

Enligt socialnämndens riktlinjer har ensamstående utan barn, som har en 

dator, surfplatta eller smart telefon med internetuppkoppling, inte rätt till 

ekonomiskt bistånd till TV. Enligt rättspraxis anses TV som regel ingå i en 

skälig levnadsnivå. Ensamstående personer, som inte är särskilt bundna till 

hemmet på grund av sjukdom eller liknande, anses dock inte ha behov av TV 

för att uppnå en skälig levnadsnivå (Kammarrätten i Sundsvall 2008-870, 

Kammarrätten i Stockholm 2009-2412 och Kammarrätten i Stockholm 1998-

2385).  

För att tillgodose behovet av internetuppkoppling har ett hushåll som saknar 

både dator, surfplatta och smart mobiltelefon, rätt till ekonomiskt bistånd till 

inköp av en av dessa utrustningar. Hushållet kan då själv välja vilken 

utrustning som ska inhandlas. Oavsett vilken typ av utrustning som väljs 

beviljas maximalt 5 procent av prisbasbeloppet i bistånd. Enligt rättspraxis 

ingår tillgång till internetuppkoppling i hemmet i en skälig levnadsnivå 

(HFD 2017 ref. 23, Kammarrätten i Jönköping 354-2020 och Kammarrätten 

i Göteborg 3255-18).  

Bistånd till borttappad dator, surfplatta eller mobiltelefon beviljas som regel 

inte, då klienten har ett eget ansvar att vara aktsam om sina tillhörigheter och 

undvika att merkostnader uppstår. Vid ansökan om bistånd för att reparera 

eller ersätta en trasig dator, surfplatta eller mobiltelefon ska en bedömning 

göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Om bistånd beviljas ska 

klienten nyttja hemförsäkringen om självrisken är lägre än kostnaden för 

reparation eller nyinköp. 

Skolbarn- och ungdomar ska få sitt behov av dator för skolarbetet 

tillgodosett av skolan och beviljas därför inte bistånd till dator för detta 

ändamål. 

8.5 Internetuppkoppling  

Ekonomiskt bistånd till kostnad för internetuppkoppling kan ges som bistånd 

för den enskildes livsföring i övrigt. Om klienten har internetuppkoppling 

genom sitt telefonabonnemang eller via kontantkort med en surfmängd som 

tillgodoser hushållets behov, beviljas inte ytterligare bistånd för denna 

kostnad utöver riksnormen. Om internetuppkoppling inte ingår i klientens 

telefonabonnemang eller tillgodoses via kontantkort, eller om den surfmängd 

som ingår inte tillgodoser hushållets behov, beviljas bistånd till detta för 

faktisk kostnad, med maximalt 0,6 procent av prisbasbeloppet per månad. 

Handläggaren ska efterfråga faktura inklusive specifikation för 
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bredbandsavgiften för att kunna säkerställa att endast internetuppkoppling, 

och inte exempelvis kanalpaket för TV, ingår i kostnaden. Enligt rättspraxis 

ingår som regel internetuppkoppling i hemmet i en skälig levnadsnivå, 

eftersom det vanligen krävs för att effektivt kunna ta del i samhällslivet 

(HFD 2017 ref. 23).  

Hushållets medlemmar ska ha möjlighet att söka arbete samt sköta 

myndighetskontakter och bankärenden digitalt. Särskild hänsyn ska även tas 

till skolelevers och vuxenstuderandes behov av internetuppkoppling i 

hemmet för att kunna bedriva sina studier (Se HFD 2017 ref. 23 och 

Kammarrätten i Jönköping, 2017-3081). 

För klienter som är inneboende hos någon annan eller har en inneboende i 

sin bostad, ska kostnaden för internetuppkoppling delas med antalet boende i 

bostaden, såvida inte kostnaden tillgodoses genom telefonabonnemang eller 

kontantkort eller ingår i inneboendekontraktet. 

8.6 Spädbarnsutrustning 

Bistånd till spädbarnsutrustning kan beviljas hushåll som haft långvarigt 

behov av ekonomiskt bistånd. Klienten har i första hand ett ansvar att 

planera sin ekonomi så att nödvändiga inköp inför ett barns födelse kan 

göras genom sparutrymmet i riksnormen. Om klienten inte har kunnat göra 

nödvändiga inköp av spädbarnsutrustning och behovet inte kan tillgodoses 

via lån av utrustning från familj och vänner, kan ekonomiskt bistånd beviljas 

till den utrustning som saknas i enlighet med socialnämndens normer för 

anskaffningskostnaderna för exempelvis säng med sängkläder, skötbädd med 

tillbehör, bärsele, barnvagn med tillbehör, bilstol och utrustning för bad. Det 

gäller framförallt vid första barnets födelse. Familjer som har barn sedan 

tidigare förutsätts i hög grad kunna återanvända utrustning. Bedömningen 

ska utgå från det faktiska behovet under barnets första levnadsår och en 

vägledande nivå för bistånd till den första utrustningen är 15 procent av 

prisbasbeloppet.   

8.7 Kostnader för flytt, magasinering och sanering 

Bistånd till kostnad för flyttfirma beviljas endast om klienten på grund av 

exempelvis ålder eller sjukdom inte klarar att flytta på egen hand och inte 

har något privat nätverk som kan hjälpa till. 

Klienten ansvarar själv för att i möjligaste mån planera sin ekonomi så att 

dubbla boendekostnader undviks vid flytt. Bistånd till dubbla 

boendekostnader kan dock beviljas om det finns särskilda skäl, såsom att 

flytten sker med anledning av att hushållet har fått en skälig tid för att sänka 

sin boendekostnad. Bistånd till dubbla boendekostnader kan också beviljas 

till exempel om en klient flyttar från ett hem där han eller hon har varit utsatt 

för våld i en nära relation, där klienten står på kontraktet och har 

uppsägningstid för bostaden. 

Klienter som tillfälligt saknar egen bostad ska i första hand uttömma 

möjligheten att förvara sina tillhörigheter hos släkt och vänner. Om behovet 

inte kan tillgodoses på det sättet och det bedöms som skäligt med hänsyn till 

värdet på det som ska förvaras, kan ekonomiskt bistånd beviljas till 

magasinering för en begränsad period. Bistånd till magasinering beviljas som 

regel under maximalt sex månader och rätten till bistånd till kostnaden 

bedöms månadsvis. Kostnaden ska godkännas av handläggaren i förväg. 
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Ekonomiskt bistånd kan beviljas till sanering om mycket särskilda skäl 

föreligger. Det kan exempelvis vara att bostaden måste saneras för insatser 

ska kunna verkställas från en annan huvudman, såsom hemtjänst eller 

boendestöd. Kostnaden ska godkännas av handläggaren i förväg. 

8.8 Bilkostnad 

Om en klient bedöms ha behov av bil, kan han eller hon även ha rätt till 

ekonomiskt bistånd för kostnader för bilen. Se avsnittet Bil och andra lätt 

realiserbara tillgångar angående vilka kriterier som gäller för att bedömas 

vara i behov av bil. Om klienten har undantagits från kravet att sälja sin bil 

på grund av bilens ringa värde så har han eller hon inte rätt till bistånd för 

kostnader kopplade till bilen. 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kostnader för drivmedel för resor som 

klienten har skäligt behov av, bilskatt, besiktning samt skälig kostnad för 

bilförsäkring (trafik- eller halvförsäkring, ej helförsäkring). Bistånd beviljas 

inte till kostnader för bilservice och reparationer eller inköp av tillbehör 

såsom nya däck. 

8.9 Lokala resor utöver arbetsresor 

Ekonomiskt bistånd beviljas utöver det till resor som överstiger gång- och 

cykelavstånd för att besöka myndigheter som klienten har ärenden hos, samt 

till resor till vård och behandling upp till nivån av högkostnadsskydd eller 

för att hämta ut medicin. Även andra aktiviteter kan generera skäliga 

resekostnader, exempelvis aktiviteter som ingår i klientens planering med 

ekonomiskt bistånd. Avstånd som understiger fem kilometer bedöms som 

gång- och cykelavstånd. En annan bedömning kan göras för klienter som på 

grund av ålder eller medicinska skäl inte kan gå eller cykla. 

Bistånd beviljas till faktiska kostnader för det antal resor som klienten har 

behov av, alternativt månadskort om det ger en lägre totalkostnad. Bistånd 

till reskassa beviljas inte om inte klienten har skäliga resekostnader. 

Angående vilka resekostnader som beviljas om klienten bedöms ha behov av 

bil för skäliga resor, se avsnittet Bilkostnad. Om klienten har rätt till 

färdtjänst beviljas bistånd till färdtjänstavgiften för det antal resor som 

klienten har färdtjänsttillstånd för. 

Skolbarn- och ungdomar får sitt eventuella behov av skolresor tillgodosett av 

skolan och ska inte beviljas bistånd till detta. Bistånd till andra lokalresor 

kan beviljas för skolbarn- och ungdomar om resan är skälig utifrån de 

riktlinjer som gäller för vuxna. 

8.10 Rekreation samt utgifter vid ferier 

Bistånd till rekreation beviljas endast till långtidsberoende biståndshushåll, 

det vill säga hushåll som tagit emot ekonomiskt bistånd minst tolv 

föregående månader. 

Om en klient tagit emot ett bidrag från en organisation i civilsamhället och 

bidraget är avsett för ett särskilt ändamål, exempelvis en rekreationsresa eller 

att köpa julklappar, ska bidraget inte medräknas som inkomst vid 

biståndsbedömningen. 
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8.11 Barnpeng 

Barnfamiljer som haft långvarigt försörjningsstöd har rätt att ansöka om och 

beviljas barnpeng för barn från noll år till dess att föräldraansvaret upphör, 

som längst till 21 år. Dessa pengar är avsedda att täcka behov av något extra 

såsom julklappar, presenter, aktivitet, högtider eller familjefest.  

Biståndet kan ansökas om och beviljas vid två tillfällen under en 

tolvmånadersperiod, i maj inför juni samt i november inför december, med 

maxbelopp per tillfälle enligt nedan: 

8.11.1 Studentexamen 

För de som haft långvarigt ekonomiskt bistånd kan 2 procent av 

prisbasbeloppet beviljas inför hemmavarande barns studentexamen. 

Pengarna är tänkta att täcka kostnad i anslutning till examen. 

8.12 Kostnader för kommunal service, juridisk hjälp samt övriga 
avgifter 

8.12.1 Avgifter för juridisk hjälp 

Ekonomiskt bistånd beviljas till hemförsäkring, i vilken 

rättsskyddsförsäkring ingår. Den som saknar rättsskyddsförsäkring kan under 

vissa förutsättningar få rättshjälp, vilket medför en avgift. Som regel beviljas 

inte ekonomiskt bistånd till rättshjälpsavgiften, eftersom klienten har ett eget 

ansvar att skaffa en hemförsäkring som ger ekonomiskt skydd vid tvister i 

domstol. Bistånd beviljas inte heller till advokatkostnader som inte täcks av 

rättsskyddsförsäkringen. 

Bistånd till självrisken i rättsskyddsförsäkringen kan beviljas om det finns 

särskilda skäl. Det gäller framförallt i tvister gällande vårdnad, boende, 

umgänge eller underhåll rörande barn. 

8.12.2 Ansökningsavgifter för uppehållstillstånd och medborgskap 

Bistånd till avgiften för svenskt medborgarskap beviljas endast om 

medborgarskap krävs för att klienten ska få en anställning. 

8.12.3 Legitimation och bankavgift 

En klient som saknar en giltig svensk identitetshandling har rätt till bistånd 

för avgiften vid anskaffning av en sådan, samt lägsta tillgängliga kostnad för 

fotografering. Ekonomiskt bistånd till pass beviljas som regel inte om 

klienten redan har en annan svensk identitetshandling. 

Bistånd kan beviljas till kostnad för bankkort och internetbetalning via 

internetbank med maximalt 1 procent av prisbasbeloppet per år. 

Barn 0-2 år 1 procent av prisbasbeloppet   

Barn 3-10 år 1,5 procent av prisbasbeloppet   

Barn 11-max 21 år 1,75 procent av prisbasbeloppet  
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8.12.4 Övriga avgifter 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till avgiften för att ansöka om skilsmässa. 

Bistånd beviljas inte till avgift för bostadsförmedling eller medlemskap i 

Hyresgästförening. 

8.13 Begravningskostnad 

Ekonomiskt bistånd beviljas inte när begravning anordnas av socialtjänsten 

inom ramen för dödsboförvaltning. Bistånd beviljas inte till kostnaden för att 

transportera den avlidne till hemlandet. 

8.13.1 Resa till begravning 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till skälig kostnad för resa inom landet till 

begravning av en nära anhörig. Med nära anhörig avses framförallt make, 

maka, sambo, barn som tillhör klientens hushåll, förälder, syskon, mor- eller 

farförälder samt barnbarn. Skälig kostnad är kostnad för tåg- eller bussresa 

alternativt drivmedel om klienten bedöms vara i behov av bil. 

8.14 Skulder 

8.14.1 Hyres- och elskulder 

Hyresvärdarna har en lagstadgad skyldighet att meddela uppsägning av 

hyreskontrakt till socialtjänsten och avsikten med detta är att socialtjänsten 

tidigt ska kunna undersöka om det finns behov av stöd och insatser. Att 

socialtjänsten agerar snabbt är särskilt viktigt om det finns barn i en familj 

där en hyresskuld uppstått och i biståndsbedömningen ska särskild hänsyn 

tas till barnens situation. Socialtjänsten ska aktivt verka för att undvika 

avhysning av barnfamiljer. 

Om barn berörs av beslutet ska handläggaren göra en barnkonsekvensanalys 

inför beslutet. Observera att vid kännedom eller misstanke om att ett barn far 

illa ska en orosanmälan göras till socialkontoret enligt 14 kap. 1 § SoL. 

Vid hyres- eller elskuld ska klienten som regel ha fått besked om avhysning 

eller avstängning av elen om inte skulden regleras, för att bistånd ska 

beviljas. Möjligheterna att få anstånd eller att upprätta en avbetalningsplan 

ska vara uttömda. Det ska framgå av utredningen av vilken anledning 

skulden har uppkommit och vilka åtgärder som har vidtagits för att en ny 

skuld inte ska uppstå.  

Faktorer som ska vägas in i bedömningen av bistånd till hyresskulder är läget 

på den lokala bostadsmarknaden och den enskildes möjligheter att få ett 

annat boende. Hyresskulder i kommunens andrahandslägenheter ska 

handläggas enligt samma principer som för andra bostäder. Kommunens 

hyres- och budgetrådgivning är en viktig förebyggande resurs i arbetet för att 

förhindra avhysningar. Förutom att ge ekonomisk rådgivning kan man här 

förhandla fram avtal med hyresvärdar och bidra till socialtjänstens underlag 

för beslut i hyresskuldsärenden. 

8.14.2 Övriga skulder 

Om ena eller båda föräldrarna måste tacka nej till eller avbryta en 

sysselsättning för att barnet inte har rätt till barnomsorg på heltid så länge 

familjen inte påbörjat avbetalning av skulden, kan bistånd beviljas till 

barnomsorgsskuld enligt 4 kap. 2 § SoL med villkor om återkrav enligt 9 

kap. 2 § 2 stycket SoL.  
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Ekonomiskt bistånd beviljas normalt inte till personer med utmätning hos 

Kronofogdemyndigheten, eftersom förbehållsbeloppet vid utmätning – det 

vill säga det belopp som den enskilde får behålla – ska sättas så att det 

motsvarar en skälig levnadsnivå. Om den enskilde har fått ändrade 

ekonomiska förutsättningar och begärt att förbehållsbeloppet ska höjas med 

anledning av detta, kan ekonomiskt bistånd beviljas i avvaktan på 

Kronofogdemyndighetens beslut 
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