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Riktlinjernas syfte 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling. Riktlinjerna ska 
vara ett stöd för handläggaren i bedömning av skälig nivå. De ska även stödja 
rättssäkerheten för den enskilde genom att handläggningen av ekonomiskt bistånd blir 
mer enhetlig. Det gäller såväl bidragsnivå som förutsättningar för rätten till ekonomiskt 
bistånd. Riktlinjerna ska vara en hjälp i det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen i 
de individuella behovsbedömningar som alltid ska göras. 

 

Övergripande principer för 

handläggning av ekonomiskt bistånd 
Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). Lagen är en ramlag 
och innehåller grundläggande värderingar och principer där lagstiftaren uppställer mål 
och i mindre utsträckning detaljreglerar. I 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) sägs att 
socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet på demokratins och solidaritetens 
grund. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och 
integritet. 

 

Självförsörjning 

Personer som söker ekonomiskt bistånd i Växjö kommun möts med en positiv förväntan 
om arbetsförmåga. Vi ser till möjligheter och förmågor som tillgångar för att nå egen 
försörjning och anpassar insatserna för att överbrygga eller åtgärda försörjningshinder. 
Det är den enskilde som i första hand har ansvar för sitt liv. Kommunens uppgift är att 
förstärka och komplettera människors egna resurser. Den enskilde måste själv göra vad 
den kan för att bli självförsörjande, bland annat vara aktivt arbetssökande, söka alla 
socialförsäkringsförmåner och så vidare. Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista 
skyddsnät inom välfärdssystemet. 

 

Aktivering 
Biståndsmottagare som står till arbetsmarknadens förfogande ska delta i aktiviteter 
motsvarande heltid utifrån arbetsförmåga. Deltagande i aktivering är ett villkor för 
bistånd. Växjö kommun vill att alla som söker bistånd ska delta i aktiviteter, för att stärka 
drivkrafterna för arbete, undvika passivitet, säkerställa korrekta utbetalningar och få tid 
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att rusta för arbetsmarknaden. Insatserna för de som idag inte omfattas av aktivitetskrav 
ska därför syfta till att fler ska stå till arbetsmarknadens förfogande.  

En person som inte kan försörja sig och som är arbetsför har rätt till ekonomiskt bistånd 
om han eller hon bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande.    

Den som söker ekonomiskt bistånd ska delta i en planering med syfte att hitta vägen till 
självförsörjning och fokus ska läggas på den enskildes behov och resurser. Vid nyansökan 
om ekonomiskt bistånd ska den enskilde inom tre arbetsdagar påbörja sin planering mot 
självförsörjning.  En utredning om förutsättningar för den enskilde att nå självförsörjning 
ska göras. Sedan görs en planering, i samråd med den enskilde, som dokumenteras i en 
individuell självförsörjningsplan1 som följs upp kontinuerligt. För den som står till 
arbetsmarknadens förfogande ska självförsörjningsplanen innehålla ett sökkontrakt, där 
det antal jobb som ska sökas per månad finns fastställt.   

Socialtjänsten ska villkora deltagande i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet 
med syfte att stärka individens egna resurser och som ett sätt att förkorta inträdet till 
arbetsmarknaden. Personer som har arbetsförmåga och saknar gymnasial utbildning kan 
anvisas till vuxenutbildning som kompetenshöjande aktivitet (Nämnden för arbete och 
välfärd, beslut 2018-08-30).  

Ekonomiskt bistånd ska sänkas eller i förlängningen helt vägras vid upprepad frånvaro 
eller om individen ej deltar i anvisad åtgärd utan godtagbara skäl (Kammarrätten i Sundvall 
2018-04-04 mål nr 2018-142). Det föreligger inte heller rätt till bistånd för sökande som ej 
söker arbete eller som tackar nej till anvisat arbete (Kammarrätten i Jönköping 2013-02-
19 mål nr 2012-3427).  

Sökande som avbryter sin planering/sysselsättning för att resa och vistas utomlands har 
inte rätt till ekonomiskt bistånd till sin försörjning, då hen inte bedöms stå till 
arbetsmarknadens förfogande i tillräcklig omfattning, eller försenar sitt inträde på 
arbetsmarknaden. Utgångspunkten är att den sökande ska vistas i kommunen som 
arbetssökande. Avdrag på inkomst, lön eller annan ersättning, till följd av utlandsvistelse 
ersätts inte av ekonomiskt bistånd. Ansökan från och utbetalning till en sökande som 
vistas utomlands accepteras inte. 

Föräldralediga sökanden som saknar sjukpenninggrundande inkomst och är berättigade 
föräldrapenning enligt grundersättning från Försäkringskassan kan villkoras ekonomiskt 
bistånd mot deltagande i kompetenshöjande verksamhet som till exempel: SFI studier, 
detta görs med målet att förkorta inträdet på arbetsmarknaden (Nämnden för arbete och 
välfärd, beslut 2018-08-30).   

                                                   
1 motsvarar genomförandeplan 
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Alla föräldralediga sökanden ska under föräldraledigheten delta i planering och medverka 
i upprättande av en självförsörjningsplan för tiden efter föräldraledigheten. Information 
ska ges om skyldighet att ställa sig i kö för barnomsorgsplats när barnet fyllt 6 månader 
och om skyldighet att markera tre olika alternativ på önskad förskola oavsett avstånd. Från 
ett års ålder ska barnet ha barnomsorgsplats även under skollov och semesterperioder. 
Föräldrar får inte tacka nej till anvisad plats.  

I vissa fall kan en person som inte står till arbetsmarknadens förfogande ändå ha rätt till 
ekonomiskt bistånd, om utredning visar att det finns godtagbara skäl till detta.  
Godtagbara skäl att inte stå till arbetsmarknadens förfogande kan vara sjukdom, behov att 
utreda arbetsförmåga, social problematik eller annat.  En individuell bedömning av den 
enskildes behov och förutsättningar bör ske i dessa fall.   

Försörjningsskyldighet mellan makar/sambor och försörjningsskyldighet föräldrar mot 
barn går före rätten till ekonomiskt bistånd, vilket innebär att ena makens eller föräldrars 
vägran att stå till arbetsmarknadens förfogande kan påverka den andre makens eller 
barnets rätt till ekonomiskt bistånd. 

 

Rättssäkerhet 
Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska vara effektiv och bedömningarna likvärdiga. 
Det innebär att den som är berättigad bistånd varken ska få mer eller mindre än vad 
hushållet har rätt till enligt lag, vägledande rättskällor och riktlinjer. Målet är att alla 
utbetalningar ska vara korrekta, varför noggrann kontroll av uppgifter och behov är viktigt 
i såväl handläggning som uppföljning. Den som anser sig felaktigt bedömd ska ges stöd att 
överklaga.  

Enligt Socialstyrelsen (2018) innebär arbetet med ekonomiskt bistånd i hög utsträckning 
myndighetsutövning med krav på rättssäkerhet, gemensamt förhållningssätt och 
likvärdiga bedömningar.  

Utredningen behöver besvara frågeställningarna om förutsättningarna för rätt till 
ekonomiskt bistånd är uppfyllda, om behovet kan tillgodoses på något annat sätt och vilket 
biståndsbelopp som ska beviljas. 

Vid bedömningen om rätt till bistånd bör hänsyn tas till individuella förutsättningar och 
behov samt till barnperspektivet. 

Den som ansöker om bistånd behöver medverka till att utredningen går att genomföra 
och att uppgifter går att kontrollera. 

Den enskilde har rätt till att få sin ansökan prövad. Den enskilde har också rätt till ett 
skriftligt beslut. Beslutet ska vara tydligt och det ska framgå vad den enskilde har ansökt 
om och vad hen beviljats/ej beviljats och på vilka grunder.  
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Om den enskilde är missnöjd med beslutet har hen möjlighet att överklaga beslutet. Det 
ska ske inom 3 veckor från den dagen hen fick beslutet.  

 

Helhetssyn 
Det ska finnas en helhetssyn på personens/familjens situation. Det innebär att se 
personen i hela dess livssammanhang och att beakta olika aspekter av dess liv. I förarbetet 
till socialtjänstlagen betonas att människor inte bara ska ses i relation till den egna 
familjen utan i ett vidare socialt sammanhang, där boende och arbete är några av de 
viktigare faktorerna som behöver uppmärksammas (proposition 1979/80: Om 
socialtjänsten, s 116 och 125).  

 

Barnperspektiv 
I hushåll där det finns barn och ungdomar ska deras situation alltid uppmärksammas. 
Barnets roll är stark eftersom Sverige har förbundit sig att följa FN:s barnkonvention och 
sedan 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Fyra av konventionens 
artiklar anses vara de grundläggande principerna. Det är principen om barnets bästa, 
barns rätt till inflytande, att varje barn har rätt till liv och utveckling och att inget barn får 
diskrimineras. 

I ärenden där det finns barn i familjen ska konsekvenserna för barnet alltid övervägas 
innan beslut fattas. I 1 kap. 2 § Socialtjänstlagen står ”När åtgärder rör barn skall det 
särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver”. I förarbetena till Socialtjänstlagen 
(prop. 1996/97:124) påpekas det att barnets bästa inte alltid är avgörande för vilket beslut 
som fattas, men det måste alltid beaktas. Att barnperspektivet beaktas innebär inte att alla 
inkommande ansökningar beviljas, men barnet och barnets situation ska synliggöras och 
utredas.  

 

Felaktiga utbetalningar 
Ekonomiskt bistånd ska utbetalas på rättssäkra och korrekta grunder. 

Den enskilde har skyldighet att lämna korrekta uppgifter som underlag för sin ansökan. 
Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska utgå från att rätt bistånd betalas ut till rätt 
person. Vid misstanke om att felaktig utbetalning har skett ska en utredning inledas. I 
utredningen kan ingå kontakter med andra myndigheter, registersökning, hembesök vid 
behov och annat som bedöms relevant för utredningen. 

Enligt 6 § Bidragsbrottslagen 2007:612 ska socialtjänsten göra en polisanmälan om det 
finns misstanke om brott. Återkrav enligt 9 kap 1 § Socialtjänstlagen ska göras. 
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Målsättningen är att Växjö kommun ska få tillbaka de felaktigt utbetalda pengarna och 
förhindra att bistånd fortsatt utbetalas på felaktiga grunder. 

 

Återkrav 
Grundregeln beträffande ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) är att 
den enskilde inte är återbetalningsskyldig. Undantag stadgas i 9 kap 1 och 2 §§ SoL. 

 

9 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL) 

Nämnden för arbete och välfärd får återkräva ekonomiskt bistånd som har utbetalats 
enligt 4 kap 1 § SoL om det har lämnats som förskott på förmån eller ersättning till den 
som är indragen i en arbetskonflikt, eller till den som på grund av förhållanden som han 
eller hon inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster eller 
tillgångar. 

Även ekonomiskt bistånd som har utbetalats enligt 4 kap 2 § SoL får återkrävas om det har 
getts under villkor om återbetalning. 

 

9 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) 

Grunden för återkrav enligt 9 kap 1 § SoL är att ekonomiskt bistånd har utbetalats på 
felaktiga grunder eller att socialtjänsten av misstag gjort en felaktig utbetalning som den 
enskilde borde ha insett var fel. 

Enligt 9 kap 1 § SoL får nämnden för arbete och välfärd återkräva ekonomiskt bistånd som 
har betalats ut för mycket om någon har lämnat oriktiga uppgifter eller har låtit bli att 
lämna uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att ekonomiskt bistånd beviljats felaktigt 
eller med för högt belopp. 

Nämnden för arbete och välfärd kan återkräva för högt utbetalt bistånd även om den 
enskilde inte haft för avsikt att orsaka felaktig utbetalning. 

Enligt 9 kap 1 § 2 st. SoL får nämnden för arbete och välfärd återkräva ekonomiskt bistånd 
som utbetalats felaktigt om någon har tagit emot bistånd som nämnden felaktigt utbetalt 
eller med för högt belopp och den enskilde borde insett detta (Kammarrätten i Jönköping 
2016-08-30 mål nr, 2016-437). 

 

Akut nödsituation 
Ett akut nödläge kan uppstå när en biståndsökande har kunnat försörja sig men inte gjort 
det. I dessa fall ska en utredning och bedömning göras i det akuta nödläget med syfte att 
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ge den sökande möjlighet att reda upp situationen och klara sin försörjning den närmaste 
tiden. I dessa särskilda fall kan riksnormen beräknas till en lägre nivå för att täcka basala 
behov för exempelvis mat.  Bistånd till akut mathjälp kan dock nekas då sökanden känt till 
kraven för rätt till bistånd men ändå vid upprepade tillfällen förorsakat ett nödläge. 
(Kammarrätten i Göteborg 2008-11-04, mål nr 2008-4704). 

Vid akuta nödprövningar ska särskild hänsyn tas till om det finns barn i familjen och 
barnperspektivet ska beaktas och bedömning göras om hur beslutet påverkar barnet.  

 

Kommunens yttersta ansvar vid akuta nödsituationer  

Enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas 
i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen 
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.  Om individens hemvist är oklar 
ska utredning ändå visa att alla andra förutsättningar för att ekonomiskt bistånd ska utgå 
är uppfyllda innan akut bistånd beviljas såsom till exempel giltigt uppehållstillstånd, 
uppehållsrätt med mera. Om den enskildes bosättningskommun är klarlagd begränsas 
vistelsekommunens ansvar till att avse endast akuta situationer. Om det däremot är oklart 
vilken kommun som är bosättningskommun har vistelsekommunen ansvar till dess att 
bosättningskommunen är klarlagd (Kammarrätten i Stockholm 2018-12-18 mål nr 2018-
1034). 

 

Jobbstimulans 
Huvudregeln är att all inkomst medräknas vid prövning av ekonomiskt bistånd. 
Jobbstimulans är ett undantag från detta. Jobbstimulans är en särskild beräkningsregel 
enligt 4 kap. 1 § b Socialtjänstlagen. Den innebär att 25 % av nettoinkomst av anställning 
inte ska medräknas vid bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd för den som 
bedöms uppfylla kriterier för att omfattas av denna beräkningsregel.  

 

Hushållsgemenskap och hushållstyper  
En hushållsgemenskap innebär att två eller flera personer stadigvarande bor i samma 
bostad så att de kan utnyttja flerpersonshushållets ekonomiska fördelar, till exempel köpa 
livsmedel och förbrukningsvaror gemensamt eller dela abonnemang på telefon och 
tidning. Det behöver alltså inte vara en hushållsgemenskap där parterna har någon form 
av ekonomiskt ansvar för varandra (Betänkande 1996/97: SOU 18 s. 43 Ändring i 
socialtjänstlagen).   

Sammanboende med hushållsgemenskap och försörjningsansvar  
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Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd bör makars inkomster räknas som 
gemensamma. Detsamma gäller för registrerade partners inkomster. Sambor jämställs 
enligt rättspraxis med make, maka eller registrerad partner vid prövning av ekonomiskt 
bistånd enligt socialtjänstlagen. (Kammarrätten i Stockholm 2005-08-29 mål nr 2005-
4453). Även under betänketid för äktenskapsskillnad har makarna fortfarande underhålls- 
och försörjningsskyldighet gentemot varandra (Kammarrätten i Stockholm 2011-05-02 
mål nr 63411).  

Enligt Socialtyreslen (2013) bör socialnämnden endast undantagsvis bevilja ekonomiskt 
bistånd enbart till den ena parten. Nämnden kan t ex. bevilja till en part i avvaktan på att 
den andre parten bidrar med sin inkomst eller uppfyller de villkor som nämnden ställer 
på honom eller henne för att bli berättigad till bistånd. Andra situationer då 
socialnämnden bör kunna göra undantag från principen om gemensamma tillgångar är 
om den ena parten är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av den andra 
parten.  

 

Försörjningsskyldighet för barn  

Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn som går i skolan tills de fyller 21 år. Enligt 7 
kap. 1 § andra stycket föräldrabalken upphör föräldrarnas underhållsskyldighet när barnet 
fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga 
under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 21 år. Föräldrar 
anses försörjningsskyldiga oavsett var barnet bor (Kammarrätten i Göteborg 2004-05-10 
mål nr 2003- 2648). Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och 
annan jämförlig grundutbildning (Kammarrätten i Göteborg 2004-03-03 mål nr 2004-
733). 

Om ett barn själv får ett barn är far- eller morföräldrarna underhållsskyldiga för sitt barn 
men inte för barnbarnet (FB 7 kap. 1 §). 

 

Gifta ungdomar under 21 år som studerar 

När en ungdom under 21 år som studerar på grundskola, gymnasium eller motsvarande 
gifter sig så övertar make/maka försörjningsplikten. Om maken/makan inte kan fullfölja 
sitt försörjningsansvar träder föräldrarnas underhållskyldighet in. (Kammarrätten 
Göteborg 2005-12-19, mål nr 2004-6310 samt beslut 2004-12-08, mål nr 2004-2352) 

 

Sammanboende med hushållsgemenskap utan försörjningsansvar  

För personer som bor ihop utan försörjningsansvar för varandra beviljas de personliga 
kostnaderna inom normen som för en ensamstående medan de hushållsgemensamma 



Information från  
 

14 

kostnaderna beviljas med den andel som sökande utgör, barnen inkluderas i denna 
beräkning.  

  

Riksnormen 
Regeringen fastställer ett belopp för de personliga kostnaderna och de gemensamma 
hushållskostnaderna genom en årlig ändring i Socialtjänstförordningen.  

 

Skäliga kostnader utanför riksnormen 
 

Advokat och rättshjälp 

Bistånd till kostnader för advokat och rättshjälp ska prövas restriktivt. 

Kostnaden kan beviljas med hänvisning till barnperspektivet t.ex. vid tvister om vårdnad 
eller umgänge. I ärenden som rör barn ska samråd ske med avdelningen Barn och familj. 

Kostnaden kan även beviljas då det gäller tvister om boende t.ex. för ärenden i 
hyresnämnden. 

 

Arbetsresor/Busskort 

Arbetsresor kan beviljas. Med arbetsresor avses resor till och från arbete. Som arbete 
räknas även sysselsättning, godkända studier och arbetsmarknadsåtgärder. Resor beviljas 
med allmänna kommunikationer och avser månadskort för den som har daglig 
sysselsättning, annars beviljas skäligt belopp för laddning av reskassekort.  En 
förutsättning för att bistånd till arbetsresor ska utgå, är att sökande bor mer än 3 
kilometer från den dagliga sysselsättningen och förskola. 

I undantagsfall kan kostnad för resor med bil godkännas enligt riktlinjer för bilinnehav. Då 
beräknas godkänd kostnad utifrån skatteverkets schablon. I denna schablon ingår 
kostnader för bilskatt, bilförsäkring, besiktning och underhåll. 

Reskassekort kan utifrån individuell bedömning beviljas av medicinska och/eller sociala 
skäl. 

 

Avgift bostadskö 

Ekonomiskt bistånd till avgift för att få stå i bostadskö i Växjö beviljas generellt inte. För 
att bistånd ska beviljas måste det föreligga särskilda omständigheter som t.ex. 
trångboddhet, medicinska skäl, att den enskilde har för stor lägenhet eller utifrån 
barnperspektivet. 
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Barnomsorg 

Barnomsorgsavgift är en godtagbar utgift. Familjer som har ekonomiskt bistånd ska 
begära nedsättning av barnomsorgsavgiften. Ansökan om nedsättning av avgiften ska 
göras även om barnomsorgen avser en icke kommunal förskoleplats. 

 

Begravningskostnader 

Rätten till ekonomiskt bistånd för begravningskostnader ska prövas i förhållande till 
dödsboets ekonomiska situation och kostnaderna ska i förstas hand täckas av tillgångarna 
i dödsboet. Tillgångarna ska i första hand täcka begravningskostnaderna och inte obetalda 
fakturor. Boet ska ”frysas”, dvs inget får röras innan den ekonomiska utredningen är färdig. 
I de fall där dödsboet, helt eller delvis, saknar tillgångar kan ekonomiskt bistånd beviljas 
till begravningskostnader inklusive sten. Bistånd kan beviljas med max 50 % av 
prisbasbeloppet, minus avdrag för eventuella tillgångar i boet.  

 

Boende/Hyra 

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till boendekostnader bör utgångspunkten i 
bedömningen vara sökandes faktiska kostnader och behov av boende. Vid prövning av 
boendekostnader ska alltid en bedömning göras om kostnaden är skälig. En skälig 
boendekostnad bedöms utifrån vad en låginkomsttagare på orten normalt har råd med. 
En individuell prövning måste ske i varje enskilt fall. Om behovet av ekonomiskt bistånd 
beräknas vara längre än tre månader ska alltid en prövning av skälig boendekostnad ske. 
Vad som räknas som skälig kan skilja sig åt från fall till fall och kan bero på den enskildes 
eller familjens övriga sociala situation. (Kammarrätten i Jönköping 2012-02-27 mål nr 2011-
3711).  

I vilket skede i livet den enskilde befinner sig kan också påverka bedömningen om skälig 
boendekostnad. För en ensamstående person utan hemmavarande barn kan ett boende 
om 1 rum och kök anses som skäligt. (Kammarrätten i Jönköping 2016-02-04 mål nr 2015-
1080). 

Nämnden för arbete och välfärd bör också i sin bedömning ta hänsyn till barns behov av 
utrymme hos umgängesföräldern.  

För sökande som redan har ett skäligt boende beviljas inte ekonomiskt bistånd till 
fördyrade boendekostnader vid flytt om det inte föreligger starka medicinska eller sociala 
skäl.  

Om det vid nyansökan görs en bedömning att en boendekostnad inte är skälig, bör 
kostnaden ändå godkännas under en övergångstid så att den enskilde ges skäligt rådrum 
att förändra sin boendesituation. Med skälig rådrumstid avses 4 månader. En högre 
boendekostnad kan även godtas efter 4 månader så länge som den enskilde medverkar till 
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att hitta ett billigare boende eller på annat sätt försöker sänka sina boendekostnader. En 
bedömning ska också göras utifrån hur bostadsmarknaden ser ut. Den enskilde förväntas 
dock inte begränsa sitt bostadssökande till att endast omfatta bostäder i den egna 
kommunen. För barnfamiljer ska man alltid uppmärksamma konsekvenser av en flytt för 
de berörda barnen.  

 

Andrahandskontrakt 

Om sökande hyr en lägenhet i andra hand så godtas den hyra som lägenhetsinnehavaren 
och andrahandshyresgästen har avtalat, under förutsättningen att hyran är skälig. Om 
lägenheten hyrs ut möblerad, kan 10 % av den totala hyran beviljas till lån av möbler.  

 

Boende i bostadsrätt  

Se under avsnitt ”Tillgångar som påverkar det ekonomiska biståndet”. Om bedömning har 
gjorts att godkänna tillgång i form av bostadsrätt eller under tiden fram till försäljning, 
gäller socialstyrelsens rekommendationer för boendekostnader.  Enligt SOSFS (2013–1) 
bör nämnden vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för en 
bostadsrättslägenhet beakta månadsavgiften, uppvärmningskostnaden och 
räntekostnaden för lån som tagits för inköp och underhåll eller liknande av lägenheten. 
Nämnden bör även beakta om den enskilde har rätt till skattejämkning för 
räntekostnaden.  

 

Boende i villa  

Se under avsnitt ”Tillgångar som påverkar det ekonomiska biståndet”. Om bedömning har 
gjorts att godkänna tillgång i form av egen fastighet eller under tiden fram till försäljning 
gäller socialstyrelsens rekommendationer för boendekostnader.  Enligt SOSFS (2013–1) 
bör nämnden vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för ett eget hus, i 
förekommande fall, beakta tomträttsavgäld och räntekostnaden för lån som tagits för 
inköp och underhåll eller liknande av fastigheten. Nämnden bör även beakta om den 
enskilde har rätt till skattejämkning för räntekostnaden och tomträttsavgäld. I den 
faktiska boendekostnaden bör dessutom nödvändiga driftskostnader räknas in, t.ex. för 
uppvärmning, vatten och avlopp, sophämtning och försäkring. 

 

Boendekostnad ungdomar 

Ungdomar som bor kvar i föräldrahemmet efter avslutade studier och som söker 
ekonomiskt bistånd har generellt inte rätt till boendekostnader. Ekonomiskt bistånd till 
hyra för egen bostad utgår inte till ungdomar om det inte föreligger starka sociala skäl 
som motiverar till flytt. Det finns ingen övre åldersgräns för hur länge boende i 
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föräldrahemmet kan anses som skäligt. (Se avsnitt: Kvarboende vuxet barn över 18 år som 
ej studerar). 

 

Inneboendehyra utan hushållsgemenskap  

Vid inneboende ska den faktiska boendekostnaden beaktas utifrån vad 
bostadsinnehavaren och den enskilde har avtalat om kostnaden är skälig. Om boendet 
hyrs ut möblerat, kan 10 % av sökandes hyresdel beviljas månadsvis om sökande aktivt 
söker till kostnaden.  

 

Delad bostad 

Om flera personer delar bostad men saknar eller har begränsad hushållsgemenskap bör 
nämnden vid beräkning av den faktiska boendekostnaden beakta kostnaden delad med 
antalet vuxna i bostaden.  

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till hyresdel ska inneboendekontrakt uppvisas. 
Kostnad för sökandes hemförsäkring beviljas vid uppvisande av ett eget avtal. För samtliga 
inneboendehyror förutsätts att den sökande är folkbokförd på adressen.  

Observera att barnfamiljer som bor inneboende inte har rätt till bostadsbidrag men kan 
ha rätt till särskilt bidrag. Ansökan görs till Försäkringskassan på samma blankett som det 
vanliga bostadsbidraget. 

 

Bredband/internetabonnemang 

Kostnad för månatlig avgift för internetabonnemang beviljas enligt skälig nivå. nivå 
(Högsta förvaltningsdomstolen 2017-05-11 mål nr 2016-1893). 

 

Cykel 

Ekonomiskt bistånd till cykel för barn beviljas inte. Kostnad för cykel ingår i riksnormens 
post för fritid/lek.  

Cykel kan beviljas till vuxna istället för busskort. Godkänd kostnad är max 2,5% av 
basbeloppet. Cykelhjälm beviljas med skälig kostnad. Kostnad för barnsadel kan tillkomma 
vid behov.  

 

Dator 

Dator eller liknande digitalt verktyg kan ingå i hemutrustning. Ekonomiskt bistånd till 
inköp av dator eller liknande digitalt verktyg beviljas endast till hushåll som bedöms vara 
i behov av ekonomiskt bistånd en längre tid. Bistånd kan beviljas till en dator eller liknande 
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digitalt verktyg per hushåll. För hushåll utan barn beviljas antingen TV eller 
dator/liknande digitalt verktyg vid ansökan om hemutrustning. 

 

Depositionsavgift 

Depositionsavgift för hyra, el eller telefon beviljas generellt inte.  

 

El 

Elkostnad beviljas enligt skälig kostnad beräknad utifrån antal personer i hushållet. 

 

Fackföreningsavgift/arbetslöshetskassa 

Fackföreningsavgift och avgift till arbetslöshetskassa är godtagbara utgifter. Den enskilde 
ska ansöka om nedsatt avgift på grund av arbetslöshet och/eller låg inkomst. 

 

Fickpengar  

Vuxna som vistas på sjukhus, behandlingshem eller är placerade utanför hemmet och 
saknar inkomst kan ansöka om fickpengar. Detta belopp ska täcka kostnader för 
kläder/skor, fritid, hygien, telefon och tidning. Om institutionen har ett visst belopp i 
fickpeng ska det följas. 

 

Flyttkostnader 

Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader ges om det är nödvändigt för att den enskilde ska 
uppnå en skälig levnadsnivå. En flytt kan vara motiverad både utifrån sociala eller 
ekonomiska skäl. Det ekonomiska biståndet till flyttkostnader kan omfatta hyra av bil 
inklusive försäkring, bensin, hyra av flyttlådor och eventuellt flytt av telefonabonnemang, 
mot uppvisande av kvitto.  

Ekonomiskt bistånd kan ges för flytt till annan ort utifrån arbetsmarknadsskäl om flytten 
bedöms öka möjligheten för den enskilde till egen försörjning genom studier eller arbete. 
Om den enskilde flyttar på grund att hen fått arbete på annan ort ska det även utredas om 
behovet kan tillgodoses genom bohagstransport från Arbetsförmedlingen. 

Vid flytt till annan kommun ska nämnden för arbete och välfärd pröva ansökan om 
ekonomisk biståndet första månaden i den nya kommunen.  

Ekonomiskt bistånd till dubbelhyra vid flytt kan beviljas i särskilda fall. Det krävs då att 
den enskilde har gjort vad hen kan för att undvika dubbla hyror samt att flytten bedöms 
nödvändig för att den enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå.  
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Fritidsaktiviteter för barn 

Fritidsaktiviteter för barn anses täckas av posten fritid i riksnormen.  

 

Färdtjänstavgift  

Ekonomiskt bistånd till färdtjänst beviljas i normalfallet till den faktiska egenavgiften, åtta 
resor per månad bedöms som skäligt. Om ansökan handlar om arbetsresor ska den 
enskilde ansöka om månadskort. Observera att kostnad för färdtjänst kan ingå i 
handikappersättningen/merkostnadsersättning och då ska inte ekonomiskt bistånd 
beviljas för kostnaden. 

Ansökan om ekonomiskt bistånd till egenavgift för riksfärdtjänst beviljas i normalfallet 
inte. Dessa resor bedöms på samma sätt som rekreationsresor eller andra resor utanför 
hemkommunen. 

 

Försäkringar 

Hemförsäkring beviljas enligt skälig kostnad. Se under rubriken ”Hemförsäkring”.  
Pensions-, kapital-, liv- och olycksfallsförsäkring godtas inte. Barnförsäkring ingår i 
riksnormen. 

 

Glasögon/kontaktlinser 

Ekonomiskt bistånd till glasögon bör beviljas i de fall behov styrks av läkare eller optiker 
och om kostnaden bedöms som skälig. Sökande ska visa upp ett kostnadsförslag från 
optiker för bedömning om kostnaden anses skälig innan beställning av glasögon sker.  

Kostnad avseende extra behandlingar som antireflex, antirep, hård yta osv. godtas 
generellt inte. 

Bistånd till vanliga läsglasögon som är avsedda för personer med avtagande synskärpa s.k. 
ålderssynthet beviljas med max 100 kronor. 

Ekonomiskt bistånd beviljas generellt inte till linser. Skäliga kostnader till linser kan 
beviljas om det är enda alternativet och behovet är styrkt av optiker eller läkare. 

 

Glasögon till barn och ungdomar 

Glasögonsbidrag från Region Kronoberg utgår till Barn och ungdomar. Bidraget gäller för 
barn och ungdom till och med 31 december det året ungdomen fyllt 19 år. I bidraget ingår 
dock inte kostnad för synundersökning. Kostnaden är en godkänd utgift vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd. 
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God man  

Ekonomiskt bistånd utgår inte till arvodeskostnad för God man. Kostnaden för arvode God 
man ska täckas genom att den enskilde ansöker hos Försäkringskassan om 
handikappersättning/merkostnadsersättning för utgiften. 

 

Hemförsäkring 

Kostnad för hemförsäkring beviljas enligt skälig nivå. Även kostnad för allriskförsäkring 
beviljas enligt skälig nivå. 

 

Hemtjänst 

Ekonomiskt bistånd beviljas generellt inte till kostnader för hemtjänst. Undantag gäller 
kostnader för trygghetslarm och hemsjukvård där ekonomiskt bistånd kan beviljas.  Om 
en person som betalar hemtjänstavgift söker till kostnader för tandvård eller glasögon ska 
sökande uppmanas att i första hand ansöka om nedsättning av hemtjänstavgiften.  

 

Hemutrustning 

Vid ansökan om hemutrustning kan hembesök göras för att utreda behovet.  Den enskilde 
ska skriftligt specificera vad han/hon ansöker om när det gäller komplett hemutrustning. 
Hemutrustning kan beviljas till hushåll som beräknas ha ett långvarigt behov av 
ekonomiskt bistånd. Hänsyn ska tas till vad en låginkomsttagare i normalfallet kan bekosta 
och vad som går att anskaffa på begagnat marknaden.  

För familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd bör barnens behov beaktas vid ansökan 
om förnyelse av hemutrustning. Umgängesföräldrar kan ha rätt till ekonomiskt bistånd 
för säng och sängutrustning för barn som inte stadigvarande bor hos dem.   

Personer som omfattas av kommunernas flyktingmottagande och som inte har varit 
kommunplacerade i mer än två år, kan beviljas hemutrustningslån genom Centrala 
Studiemedelsnämnden. Har den enskilde varit kommunplacerad i mer än två år har 
sökande inte rätt till hemutrustningslån. Om en person kommer till Sverige och är gift och 
make/maka inte kommer samtidigt, kan personen själv ansöka om hemutrustningslån och 
behöver inte vänta tills make/maka har anlänt till Sverige. Observera att det kan finnas 
särskilda skäl att frångå tvåårsgränsen för den första personen när maken/makan 
anländer till Sverige som gör att de kan söka tillsammans. Därför ska flyktingar som varit 
kommunplacerade i högst 5 år och vars familj kommer till Sverige, alltid anvisas till att i 
första hand ansöka om hemutrustningslån hos CSN. 
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Id-kort 

Kostnad för id-kort godkänns om den enskilde saknar legitimation. Id-kort kan beviljas till 
ungdomar tidigast fr. o. m. hösten de fyller 16 år, om de inte har extra tillägg från CSN. 

 

Julpeng 

Se under rubrik ”Barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd.” 

 

Kläder/skor utöver det som ingår i Riksnormen 

Kläder och skor ingår i riksnormen och beviljas generellt inte.  

 

Kläder vid gymnasieexamen 

För ungdomar som ingår i hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd kan kläder 
i samband med gymnasieexamen samt studentmössa beviljas om ungdomen inte har 
inkomst i form av extra tillägg. Det extra tillägget ska i normalfallet täcka detta. 

 

Kosttillägg 

Merkostnader för specialkost vid sjukdom eller allergi ska bedömas restriktiv och alltid 
styrkas med läkarintyg. För vägledning i bedömning av merkostnader för specialkost kan 
man använda sig av konsumentverkets tabell. Se www.konsumentverket.se 

 

Kvarskatt 

Kvarskatt är inte en godtagbar utgift vid ansökan om ekonomiskt bistånd. 

 

Läkarvård 

Läkarvård avser vård utförd av Region Kronoberg eller motsvarande samt av privatläkare 
som har avtal med regionen. Kostnader upp till högkostnadsskydd kan beviljas. Om 
personen har handikappersättning eller merkostnadsersättning och läkarvård ingår i 
merkostnadsdelen ska inte ekonomiskt bistånd beviljas till kostnaden. 

Kostnader för uteblivet läkarbesök beviljas ej (Kammarrätten i Jönköping 2018-09-14 mål 
nr.1473-18). 

 

http://www.konsumentverket.se/


Information från  
 

22 

Magasineringskostnader 

För personer som saknar bostad ska kostnad för magasinering av möbler endast godtas i 
undantagsfall. Sökande ska i sådant fall själv beställa tjänsten och ingå avtal med 
magasineringsfirman. Beslutet ska tidsbegränsas och kostnaden godtas i max 6 mån. Vid 
längre tid än sex månader ska en bedömning göras om bohagets värde och om detta 
överstiger kostnad för inköp av nytt motsvarande bohag. 

 

Medicin enligt recept 

Endast medicin som ingår i högkostnadsskyddet beviljas. Om personen har 
handikappersättning eller merkostnadsersättning och medicin ingår i merkostnadsdelen 
ska inte ekonomiskt bistånd beviljas för kostnaden. 

 

Pass 

Ekonomiskt bistånd till pass beviljas inte.  

 

Semester/rekreation/sommarlovspeng 

Restriktiv hållning, se under rubrik ”Barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd.” 

 

Sjukhusvård 

Ekonomiskt bistånd beviljas till dygnsavgift. Den enskilde ska själv ansöka om nedsatt 
avgift vid låg inkomst. Vid längre sjukhusvistelse reduceras matnormen. 

 

Sjukresor 

Ekonomiskt bistånd beviljas till kostnad för egenavgift upp till högkostnadsskydd. 

 

Skulder 

Ekonomiskt bistånd utgår generellt inte till betalning av skulder.    

 

Spädbarnsutrustning 

Ekonomiskt bistånd kan utgå till spädbarnsutrustning för familjer som beräknas ha behov 
av långvarigt bistånd. Vid ansökan om spädbarnsutrustning kan hembesök göras för att 
utreda behovet. Sökande ska specificera vad hen söker till. För första barnet beviljas 
maximalt 8 % av basbeloppet. Behovet får därefter bedömas utifrån den 
spädbarnsutrustning som det är rimligt att den enskilde har kvar från tidigare barn. Vid 
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ansökan av spädbarnsutrustning tas hänsyn till vad en låginkomsttagare kan bekosta och 
sökande bör i första hand undersöka begagnat marknaden.   

Personer som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet och som har rätt till 
hemutrustningslån ska söka tilläggslån för spädbarnsutrustning.   

 

Tandvård 

 

Akut tandvård 

Kostnad för akut tandvård är en godkänd utgift vid beräkning av ekonomiskt bistånd. Det 
ska styrkas att den utförda behandlingen har varit akut. 

 

Ekonomiskt bistånd till nödvändig tandvård, enligt kostnadsförslag från behandlande 
tandläkare 

Vid ansökan om nödvändig tandvård ska sökande visa upp ett kostnadsförslag från 
behandlande tandläkare för bedömning om kostnaden anses skälig innan behandling 
påbörjas. 

Vid utredning om ansökan till nödvändig tandvård ska hänsyn tas till om sökandes behov 
av ekonomiskt bistånd beräknas bli kort- eller långvarigt. Vid ansökan om nödvändig 
tandvård där priset överstiger 5 000 kronor ska bedömning göras i samråd med nämndens 
tandläkarkonsult för att utreda om behandlingskostnaderna är rimliga och för att utreda 
om det finns alternativa behandlingsalternativ. Vid behov kan samråd med 
tandläkarkonsult även ske när det gäller tandvårdskostnader under 5 000 kronor. 

 

Umgänges- och resekostnader 

Barn med skilda föräldrar ska inte missgynnas vid prövning av ekonomiskt bistånd. 
Sökande som har umgängesbarn är berättigad till ekonomiskt bistånd avseende kostnader 
för fyra dagar per månad, två veckor under sommarlovet och en vecka vid julledigheten.  
Annan bedömning kan göras om det finns dom eller avtal som visar annat. 

Vid prövning av umgängesresor ska socialtjänsten ta hänsyn till barnets behov av 
umgänge, båda föräldrarnas ekonomiska förutsättningar samt om kostnaden är skälig.   

 

Vatten 

Beviljas enligt skälig kostnad beräknad utifrån antal personer i hushållet. 
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Inkomster/tillgångar som påverkar 

rätten till bistånd 
För att kunna avgöra om rätt till ekonomiskt bistånd föreligger måste en bedömning göras 
om behovet kan tillgodoses genom egna faktiska tillgångar. Med faktiska tillgångar avses 
t ex bankmedel, aktier och fonder, fordon, fastigheter med mera. 

 

Tillgångar som påverkar det ekonomiska biståndet  

Bilinnehav/fordon 

Huvudprincipen är att bil eller annat fordon är en lätt realiserbar tillgång som ska avyttras. 

Undantag kan göras om synnerliga skäl föreligger: 

 Behov av bil för arbetsresor p g a bristande kommunikationer. Behovet ska kunna 
styrkas enligt de principer som gäller skatteavdrag för arbetsresor. 

 Medicinska och sociala skäl, utifrån individuell bedömning. Vid medicinska skäl ska 
behovet styrkas med läkarintyg/läkarutlåtande. 

Vid undantag, enligt ovanstående, får bilens värde uppgå till max ett basbelopp. 

 

Bilstöd via Försäkringskassan 

Bilinnehav bör, oavsett värde, inte räknas som en tillgång om den enskilde har erhållit 
bilstöd via Försäkringskassan p g a funktionshinder. Vid beviljat bilstöd från 
Försäkringskassan godkänns nödvändiga kostnader såsom bilskatt, bilförsäkring, 
besiktning, sommar/vinterdäck och reparationer. Kontrollera först vad som ingår i 
merkostnad om den enskilde har handikappersättning/merkostnadsersättning. 

 

Bankmedel/Fonder/Aktier 

Grundregel är att alla sparade pengar ska användas till försörjningen innan 
försörjningsstöd beviljas. Undantag är barns tillgångar. Barn får behålla sparade pengar 
upp till 15 % av prisbasbeloppet.  

 

Bostad som har ett ekonomiskt värde 

On en försäljning av en villa eller bostadsrätt bedöms innebära att sökande får tillgång till 
kapital för att klara sin försörjning och om biståndsbehovet bedöms bli långvarigt kan 
nämnden för arbete och välfärd ställa krav på byte av bostad. För att kräva att den enskilde 
ska flytta måste de finnas faktiska möjligheter för hen att få en annan bostad som uppfyller 
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skäliga krav samt att oskäliga sociala konsekvenser inte uppstår. Den enskilde måste också 
ges skäligt rådrum för byte av bostad (Kammarrätten i Göteborg 2015-10-20 mål nr. 2015-
46). Se även (Kammarrätten i Göteborg 2010-09-14 mål nr 2009-2289). 

 

Pensionssparande 

Pensionssparande räknas som en tillgång om inte sökande kan påvisa att sparandet är 
bundet. Om pensionssparandet är bundet kan uttag först göras det året man fyller 55 år.  

 

Övriga tillgångar 

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd ska alla övriga tillgångar realiseras. Övriga tillgångar 
kan handla om andra realiserbara tillgångar som tex. Båt, husvagn mm. Det kan även 
handla om att den enskilde har tillgångar utomlands.  

 

Inkomster som påverkar det ekonomiska biståndet   
Innan ekonomiskt bistånd kan bli aktuellt så ska alla sökandes inkomster och tillgångar 
användas för den egna försörjningen. Den enskilde ska i första hand söka generella 
ersättningar och förmåner som den kan ha rätt till. 

 

Arbetslöshetsersättning/Ersättning från ALFA-kassan   

Ersättning från A-kassa och ALFA-kassa räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd. Sökanden som blir arbetslösa och som inte varit med i A-kassan eller som inte 
uppfyller medlemsvillkoren, ska söka ersättning från arbetslöshetsförsäkringens allmänna 
grundförsäkring.  

 

Aktivitetsstöd 

Aktivitetsstöd utgår till personer som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program genom 
Arbetsförmedlingen. Ersättning i form av aktivitetsstöd räknas som inkomst vid ansökan 
om ekonomiskt bistånd.  

 

Arv  

Arv räknas i sin helhet vid ansökan om ekonomiskt bistånd.  
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Barnbidrag och flerbarnstillägg 

Barnbidrag och flerbarnstillägg räknas med som inkomst vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd. För barn födda den 14-03-01 eller senare, delas barnbidraget automatiskt mellan 
föräldrarna om de har gemensam vårdnad och de får halva barnbidraget var. Föräldrarna 
kan gemensamt anmäla till Försäkringskassan att de vill att barnbidraget ska utbetalas 
enbart till en av föräldrarna. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men barnet bor 
stadigvarande hos en av föräldrarna och den andra föräldern endast har umgänge t ex 
varannan helg, får umgängesföräldern ändå halva barnbidraget utbetalt till sig. Vid 
ansökan om ekonomiskt bistånd ska umgängesföräldern uppmanas att skriva över sin del 
av barnbidraget till den förälder där barnet har sitt stadigvarande boende. Om 
umgängesföräldern inte skriver över barnbidraget till den andra föräldern, får en 
individuell prövning göras i det enskilda ärendet. Vid växelvis boende ska barnbidraget 
delas mellan föräldrarna.  

 

Bostadsbidrag  

Bostadsbidrag räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Bostadsbidrag 
ska ansökas av de som är berättigade det vill säga ungdomar upp till 29 år och barnfamiljer. 
Barnfamiljer som är inneboende ska ansöka om särskilt bidrag till boendekostnader. 

 

Ersättning familjehem 

För sökande som erhåller ersättning för familjehemsuppdrag räknas endast arvodesdelen 
som inkomst. 

 

Etableringsersättning 

Etableringsersättning samt tillhörande etableringstillägg eller bostadsersättning räknas 
som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd.  

 

Försäkringar 

Extra försäkringsförmåner som till exempel arbetsmarknadsförsäkring (AMF), försäkring 
vid sjukskrivning (AFA) eller annat, räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd.  

 

Föräldrapenning 

Föräldrapenning räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. 
Föräldrapenning ska begäras för 7 dagar i veckan när barnet är fött. Den enskilde behöver 
inte utnyttja ersättningsdagar med föräldrapenning före barnets födelse.  
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Handikappersättning   

Handikappersättning medräknas som inkomst förutom den del som avser ersättning för 
merkostnader. Handikappersättning kan beviljas om en person har funktionsnedsättning 
eller sjukdom som gör att hen behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader på grund 
av sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Handikappersättning kommer på sikt att 
ersättas av ”merkostnadsersättning”. En övergångsbestämmelse finns för de som idag har 
beslut om handikappersättning. 

 

Hyresinkomst 

Hyresdel från inneboende räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. 

 

Insättningar på bankkonto 

Alla insättningar på sökandes konto som till exempel överföringar, swish eller annat, 
räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Även insättningar på spelkonton 
räknas som inkomst.  

 

Lön, arvode 

Inkomster av lön och arvode medräknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd  

Om personen omfattas av den särskilda beräkningsregeln Jobbstimulans ska inte 25% av 
nettoinkomst av anställning medräknas vid bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd, 
se vidare under ”Övergripande principer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd/jobbstimulans”. 

 

Omvårdnadsbidrag 

Omvårdnadsbidrag räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. 
Omvårdnadsbidrag är en beskattningsbar socialförsäkringsförmån som kan beviljas till 
föräldrar vars barn har ökat behov av omvårdnad och tillsyn på grund av 
funktionsnedsättning. Omvårdnadsbidrag ersätter arvodesdelen i ”vårdbidrag”. 
Omvårdnadsbidraget kan delas av föräldrarna.  

 

Pension/äldreförsörjningsstöd  

Personer som är 65 år eller äldre och som har låg eller ingen pension ska hänvisas till 
Pensionsmyndigheten för ansökan om äldreförsörjningsstöd. Pensions-/ 
äldreförsörjningsstöd med tillhörande bostadstillägg räknas som inkomst vid ansökan om 
ekonomiskt bistånd.  
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Sjuk-/aktivitetsersättning 

Sjukersättning kan sökas av personer som har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga 
och som är mellan 19 och 64 år. Aktivitetsersättning kan sökas av personer som är sjuka 
minst ett år och som är mellan 19 och 30 år.  Båda ersättningarna samt tillhörande 
bostadstillägg räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd.   

 

Sjukpenning  

Personer som på grund av sjukdom inte kan arbeta eller söka arbete ska söka sjukpenning 
från Försäkringskassan. Sjukpenning räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd.  

 

Skadestånd  

Ideellt skadestånd för sveda och värk räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd.  

 

Studiebidrag för gymnasiestuderande ungdomar  

Studiebidrag för gymnasiestuderande ungdomar räknas som inkomst vid ansökan om 
ekonomiskt bistånd. Familjer vars gymnasiestuderande ungdom får reducerat eller 
indraget studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro kompenseras inte för den förlorade 
inkomsten. (Nämnden för arbete och välfärd, beslut 2017-11-22).  

 

Studiemedel  

Studiemedel från CSN, såväl bidrag som lånedel räknas som inkomst vid ansökan om 
ekonomiskt bistånd och ska sökas fullt ut. Undantag gäller för körkortslån. 

 

Underhållsbidrag/Underhållsstöd/Barnpension   

Underhållsbidrag, underhållsstöd och barnpension räknas som inkomst vid ansökan om 
ekonomiskt bistånd. Sökande ska ansöka om dessa bidrag.  

Den förälder där barnet bor ska ansöka om underhållsbidrag från den andre föräldern. 
Om den andre föräldern inte kan, inte vill eller inte betalar i tid kan föräldern där barnet 
bor ansöka om underhållstöd från Försäkringskassan. Barnpension betalas ut av 
Pensionsmyndigheten till barn om någon av föräldrarna har avlidit.   
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Vårdbidrag 

Endast arvodesdelen medräknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. 
Vårdbidrag kan beviljas till vårdnadshavare som vårdar barn med funktionshinder eller en 
långvarig sjukdom. Vårdbidrag kommer på sikt. att ersättas av ”omvårdnadsbidrag” och 
”merkostnadsersättning”. En övergångsbestämmelse finns för de som idag har beslut om 
vårdbidrag. 

 

Överskjutande skatt 

Räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd förutom i de fall när 
Kronofogden disponerar beloppet.  

 

Inkomster som inte påverkar det 

ekonomiska biståndet 
 

Bidrag från fonder och stiftelser 

Bidrag från fonder och stiftelser räknas inte som inkomst vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd. Undantag görs om den enskilde ansökt om ekonomiskt bistånd till samma 
ändamål.  

 

Ersättning familjehem 

Omkostnadsdelen av familjehemsersättningen räknas inte som inkomst vid ansökan om 
ekonomiskt bistånd. 

 

Extra tillägg 

Extra tillägg till studiebidraget för gymnasiestuderande ungdomar räknas inte med som 
inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd men däremot beviljas inte kostnader för 
ungdomen som avser livsföring i övrigt t ex glasögon/synundersökning, extra kläder i 
samband med studenten, studentmössa mm.  

 

Habiliteringsersättning 

Habiliteringsersättning (”flitpeng”) räknas inte som inkomst vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd.  
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Handikappersättning 

Handikappersättning kan beviljas om en person har funktionsnedsättning eller sjukdom 
som gör att hen behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader på grund av sin sjukdom 
eller funktionsnedsättning. 

Den delen av handikappersättningen som avser merkostnader ska inte medräknas som 
inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Handikappersättning kommer på sikt att 
ersättas av ”merkostnadsersättning”. En övergångsbestämmelse finns för de som idag har 
ett beslut om handikappersättning.  

  

Jobbstimulans 

För personer som omfattas av den särskilda beräkningsregeln Jobbstimulans ska inte 25% 
av nettoinkomst av anställning medräknas vid bedömning av rätten till ekonomiskt 
bistånd, se vidare under ”Övergripande principer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd/jobbstimulans” 

 

Körkortslån, CSN 

Körkortslån via CSN medräknas inte som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. 
Körkortslån kan sökas av personer mellan 18 och 47 år som är arbetslösa. CSN kan bevilja 
lån till svenskt körkort med körkortsbehörighet B. Den enskilde kan som mest låna 15 000 
kronor. Det finns krav och villkor som måste vara uppfyllda för att personen ska kunna få 
körkortslån:  

 den trafikskola som personen anlitar måste vara godkänd av Transportstyrelsen 
 personen får inte ha ett B-körkort sedan tidigare 
 personen ska uppfylla villkoren för ålder och arbetslöshet 

 

Merkostnadsersättning 

Merkostnadsersättning medräknas inte som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. 
Merkostnadsersättning kan sökas av både vuxna med funktionshinder och av föräldrar till 
barn med funktionshinder för merkostnader på grund av sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Merkostnadsersättning är en ny socialförsäkringsförmån som på 
sikt ersätter merkostnadsdelen i ”vårdbidrag” och i ”handikappersättning”.  

 

Skadestånd  

Skadestånd som avser att täcka rehabiliteringskostnader räknas inte som inkomst vid 
ansökan om ekonomiskt bistånd.  
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Vårdbidrag 

Merkostnadsdelen i vårdbidrag medräknas inte vid ansökan om ekonomiskt bistånd. 
Vårdbidrag kan beviljas till vårdnadshavare som vårdar barn med funktionshinder eller en 
långvarig sjukdom. Vårdnadshavaren kan även i vissa fall få merkostnadsersättning som 
en skattefri del. Vårdbidraget kommer på sikt att ersättas av ”omvårdnadsbidrag” och 
”merkostnadsersättning” En övergångsbestämmelse finns för de som idag har ett beslut 
om vårdbidrag. 

 

Ersättning för nattvandring 

Ersättning som utgår som kompensation till enskilda för nattvandring i Växjö kommun 
som understiger 3000 kr i månaden räknas inte som inkomst vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd. 

  

Särskilda grupper 
Barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd 

För barnfamiljer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd bör barnets situation 
särskilt beaktas. Med barnfamiljer med långvarigt bistånd menas hushåll med barn som 
uppburit ekonomiskt bistånd i 10 månader eller längre. I dessa ärenden är det viktigt att 
uppmärksamma barnens behov och situation, med tydlig koppling till familjens 
ekonomiska situation.  

Rekreationsresa kan beviljas för barnfamiljer med långvarigt bistånd utifrån barnets behov 
av miljöombyte och rekreation. Bistånd för rekreationsresa gäller för barn upp till 18-
årsdagen samt för medföljande förälder/föräldrar. Enligt Kammarrätten i Stockholm 
(2014) kan det finnas särskilda behov av rekreation hos barnfamiljer som under lång tid på 
grund av ekonomiska problem inte har kunnat få någon form av semester (Kammarrätten 
Stockholm 2014-05-26 mål nr 2013-5156).  

För barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd kan ett skäligt belopp beviljas till 
inköp av julklapp till barn upp till 18-årsdagen. 

Även umgängesföräldrar med långvarigt ekonomiskt bistånd kan beviljas ekonomiskt 
bistånd till rekreationsresa och till ett skäligt belopp för julklapp. 

I de hushåll där någon av föräldrarna har jobbstimulans beviljas inte ekonomiskt bistånd 
till rekreationsresa eller till julklapp. 
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Företagare 

Egna företagare har generellt inte rätt till ekonomiskt bistånd. Undantag är personer som 
har beviljats starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen eller personer som beviljats 
särskilt försörjningsstöd vid nyetablering av företag.  

Anledningen till att bistånd inte beviljas till egna företagare är dels att kommunen enligt 
kommunallagen inte ska ge enskilda företagare individuellt riktat stöd. En annan aspekt 
är att företag normalt bör betraktas som en tillgång som den enskilde kan sälja för att 
klara sin försörjning. En tredje aspekt är att den som söker ekonomiskt bistånd är skyldig 
att stå till arbetsmarknadens förfogande. Sökande som driver ett företag som hen inte kan 
försörja sig på bör istället ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. (Kammarrätten i 
Jönköping 2001-07-10 mål nr 2001-1168) 

 

Personer med rehabiliteringsbehov   

Socialtjänsten har till uppgift att bidra till långsiktiga lösningar för människor som inte är 
självförsörjande. Det är dock viktigt att framhålla att självförsörjning inte alltid är 
detsamma som att försörja sig genom arbete.  Till socialtjänsten vänder sig ofta personer 
som inte omedelbart står till arbetsmarknadens på grund av nedsatt arbetsförmåga eller 
där arbetsförmågan inte är klarlagd.  Det kan handla om personer med fysisk eller psykisk 
ohälsa, personer med kognitiva svårigheter etc. där arbete kan bli aktuellt i framtiden men 
först efter utredning och social eller medicinsk rehabilitering. I de fall där det visar sig att 
arbete i framtiden inte kan bli aktuellt på grund av sökandes psykosociala eller andra 
hälsomässiga problem, ska socialtjänsten tillsammans med den enskilde arbeta mot att 
hen ska kunna nå självförsörjning till exempel via någon ersättning från 
socialförsäkringen.  

I ärenden där sökande har rehabiliteringsbehov ska socialtjänsten erbjuda insatser och 
åtgärder med hänsyn till den aktuella situationen samt till den enskildes förutsättningar. 
I dessa ärenden är det särskilt viktigt för socialtjänsten att ha en helhetssyn dvs. att beakta 
den enskildes totala livssituation och att samverka med andra delar av socialtjänstens för 
att kunna erbjuda individanpassade insatser. (Justitieombudsmannen 2000-03-15 mål nr 
1999-3582)  

Enligt Socialstyrelsen (2013) riskerar många människor med psykosociala eller andra 
hälsomässiga problem att hamna i en gråzon mellan myndigheter och de olika 
ersättnings- och vårdsystemen. Det beror på att deras problem ibland inte självklart faller 
inom någon viss myndighets ansvarsområde.  Därför är det viktigt att socialtjänsten i 
dessa ärenden samverkar med andra myndigheter för att hitta långsiktiga lösningar så att 
den enskilde ska kunna försörja sig och leva ett självständigt liv. 
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Personer med missbruksproblematik 

För personer som på grund av missbruksproblematik inte klarar av att försörja sig kan 
socialtjänsten inte ställa samma krav som för en arbetsför sökande och insatserna som 
ska erbjudas måste ges en annan riktning. Dessa sökande ska i första hand erbjudas hjälp 
för att komma ifrån sitt missbruk och socialtjänsten ska tillsammans med dem planera för 
hur de på lång sikt ska kunna bli självförsörjande.  I Socialtjänstlagen ges inget utrymme 
för att avslå ansökan om ekonomiskt bistånd om den enskilde inte accepterar behandling 
eller vissa insatser. Det är socialtjänstens ansvar att arbeta på ett sådant sätt att den 
enskilde blir motiverad till att förändra sin situation. Om försörjningsstödet villkoras 
innebär det att i praktiken att socialtjänsten tillämpar en sanktion som socialtjänstlagen 
inte ger utrymme för. (Högsta Förvaltningsdomstolen 2009-11-19 mål nr 2006-6165 samt 
Justitieombudsmannen 2018-12-21 mål nr 2017-2121) 

I ärenden med personer med missbruk är det viktigt med samverkan med andra delar av 
socialtjänsten där den enskilde är aktuell, med hälso- och sjukvården och andra 
myndigheter.  

 

Studerande 

Vuxenstuderande   

Vuxenstudier berättigar generellt inte till ekonomiskt bistånd då vuxenstuderande inte 
anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Vuxenstudier ska normalt sett finansieras 
genom det statliga studiemedelssystemet eller med aktivitetsstöd från 
Arbetsförmedlingen.   

För studerande som avlutat sin utbildning och söker ekonomiskt bistånd kan detta beviljas 
om personen anses ha planerat sin ekonomi för tiden efter studierna genom att t ex. söka 
arbete i god tid för att klara sin försörjning.   

Vid studieuppehåll mellan terminer kan ekonomiskt bistånd beviljas till studerande som 
aktivt sökt arbete men inte fått något, eller som får vänta på första utbetalning av lön.  
Samma aktivitetskrav gäller för studerande under studieuppehållet som för övriga 
arbetssökande. Se under rubrik ”Aktivering”.  

Studier vid beslut från Arbetsförmedlingen  

Studier vid beslut från Arbetsförmedlingen kan utifrån individuell bedömning berättiga 
till ekonomiskt bistånd. I dessa fall ska det finnas en godtagbar planering för vad studierna 
syftar till och en bedömning om studierna beräknas stärka den enskildes möjlighet att bli 
självförsörjande i framtiden.  

Svenska för invandrare (SFI)  
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Studerande som bedriver SFI studier kan ha rätt till ekonomiskt bistånd om studierna 
ingår i en arbetsmarknadsplanering.  

 

Ungdomar under 21 år som går i gymnasieskola 

Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn som går i skolan tills de fyller 21 år. 
Gymnasiestuderande ungdomar ingår i föräldrarnas hushåll vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd. Gymnasieungdomar har rätt till studiebidrag från CSN fram till vårterminen då år 
de fyller 20 år.  Studiebidraget jämställs med barnbidraget för de yngre barnen och räknas 
med som en inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Gymnasiestuderande vars 
föräldrar har låga inkomster kan ansöka om extra tillägg från CSN. Extra tillägg är grundat 
på föräldrarnas inkomst. Extra tillägg räknas inte som inkomst vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd. Däremot beräknas det täcka extra utgifter som den unge har under sin studietid.  

Gymnasieungdomar har rätt till studiemedel från CSN från hösten de fyller 20 år. 
Ungdomar över 20 år ska finansiera sina studier själv genom lån och bidrag, undantag kan 
alltid förekomma och individuell bedömning gäller. 

Gymnasieungdomar som har inkomster i form av arbete, vid sidan om studierna, har rätt 
att tjäna ett helt prisbasbelopp per år utan att det reducerar familjens bistånd. De har 
även rätt att ha ett sparande upp till 15 % av prisbasbeloppet. Söker ungdomen till poster 
som ingår i livsföring i övrigt ska de dock använda sina besparingar till detta. 

I vissa speciella situationer kan nämnden överväga att ge en gymnasiestuderande som fyllt 
18 år men inte 21 år ekonomiskt bistånd. Det rör sig bl.a. om situationer då nämnden inte 
lyckas förmå föräldrarna att fullfölja sin försörjningsskyldighet eller då ungdomen är 
utsatt för våld eller övergrepp från föräldrarna.  

 

Ungdomar som saknar föräldrar med försörjningsansvar 

Ungdomar där man bortsett från föräldrarnas försörjningsskyldighet och 
ensamkommande ungdomar som är placerade av socialtjänsten bör jämställas med 
hemmavarande ungdomar när en familj får försörjningsstöd. Extra tillägg från CSN räknas 
inte som inkomst. Ett helt prisbasbelopp per år kan intjänas under året utan att det 
påverkar försörjningsstödet för den unge. Ungdomen har också rätt att ha 15% av 
prisbasbeloppet i ett sparande men kostnader för livsföring i övrigt ska i första hand 
täckas av dessa pengar.  
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Kvarboende vuxet barn över 18 år som ej studerar 

Hyresdel 

Ekonomiskt bistånd till hyresdel kan beviljas endast om utredning visar att 
barnet/ungdomen tidigare betalat hyra hemma. (Kammarrätt 2008-01-22 mål nr 2007-
5881). 

 

Ansökan om bistånd till eget boende  

Om en kvarboende ungdom ordnar eget boende eller tecknar ett eget kontrakt under 
tiden som hen saknar egna inkomster för att själv betala hyran så beviljas inte ekonomiskt 
bistånd till boendekostnaden, om det inte föreligger starka sociala skäl.  Regeringsrätten 
(RÅ 1997 ref. 79) menar att hemmaboende ungdomar inte har någon ovillkorlig rätt till 
bistånd till eget boende utan endast om starka sociala skäl talar för en flyttning. Särskilda 
skäl kan exempelvis vara att svåra personliga motsättningar uppkommit inom familjen 
(Kammarrätten Göteborg 2011-10-17 mål nr 2010-6765). 

 

EU/EES medborgare 

Om en EU/ESS medborgare ansöker om ekonomiskt bistånd ska ansökan utredas och 
prövas av vistelsekommunen.  De EU/ESS medborgare som har rätt till likabehandling 
enligt socialtjänstlagen är de som bedöms uppfylla villkoren för uppehållsrätt.  

Uppehållsrätt kan definieras som rätten för EU/ESS medborgare att vistas i Sverige, 
under vissa villkor, i mer än tre månader utan uppehållstillstånd. Uppehållsrätten finns 
endast då villkoren är uppfyllda.   

Huvudregeln för att EU/ESS medborgare ska ha rätt till socialt bistånd är att de ska de 
kunna styrka sin uppehållsrätt. Vid ansökan om bistånd är det därför rimligt att inleda 
utredningen med att utreda och bedöma om personen uppfyller kriterierna för 
uppehållsrätt. Värt att notera i sammanhanget är att det finns inget formellt bevis för 
uppehållsrätt från Migrationsverket. Även om en person har haft uppehållsrätt tidigare, 
är folkbokförd i Sverige eller har haft svenskt personnummer styrker inte detta att 
personen har uppehållsrätt vid tidpunkten för ansökan om bistånd. Det åligger 
socialtjänsten att vid ansökan om bistånd ta ställning för vad sökande redovisar om sin 
situation och sedan bedöma om vederbörande uppfyller kraven för uppehållsrätt.   

EU/ESS medborgare som har rätt till ekonomiskt bistånd är de som definieras som 
ekonomiskt aktiva och därmed har uppehållsrätt.  Dessa kan delas in i två grupper:  

* Arbetstagare eller egna företagare och deras familjemedlemmar. Vid utredning om rätt 
till ekonomiskt bistånd och den enskildes/familjemedlemmarnas uppehållsrätt kan dessa 
personer styrka sin ställning på arbetsmarknaden för socialtjänsten genom att visa upp 
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anställningsbevis, lönebesked eller dylikt. (Kammarrätten i Örebro 2009-10-27 mäl nr 
2009-2674) 

* Arbetssökande med verklig möjlighet att få arbete i Sverige inom 6 månader. Vid 
utredning om rätt till bistånd och den enskildes uppehållsrätt kan socialtjänsten vända sig 
till Arbetsförmedlingen för att få underlag för bedömning om personen uppfyller kraven 
för uppehållsrätt.  (Kammarrätten i Göteborg 2009-09-23 mål nr 2009-5294) 

 

EU/ESS medborgare som definieras som ej ekonomiskt aktiva har inte rätt till 
likabehandling enligt socialtjänstlagen, men en ansökan om bistånd måste handläggas i 
vanlig ordning och en individuell prövning ska göras vilket kan innebära att bistånd 
beviljas för att avhjälpa en akut nödsituation. Personer som bedöms som ej ekonomiskt 
aktiva och som därmed saknar uppehållsrätt är:  

* Personer utan verklig möjlighet att få arbete i Sverige och som inte är självförsörjande. 
(Kammarrätten Jönköping 2011-06-09 mål nr 2011-959) 

* Studerande som inte är självförsörjande och deras familjemedlemmar.  

* Ej ekonomiskt aktiva som inte är självförsörjande (t ex pensionärer och deras 
familjemedlemmar).  (Kammarrätten i Jönköping 2011-12-07 mål nr 2011-2315) 

Observera att socialtjänsten alltid ska göra en individuell behovsprövning i varje enskilt 
ärende samt särskilt beakta barnperspektivet.  

För ytterligare information se Socialstyrelsens: ”Vägledning för socialtjänsten i arbetet 
med EU/ESS medborgare”  

 

Nyanlända som omfattas av etableringslagen 

Arbetsförmedlingen ansvarar för samordning av insatser för nyanlända flyktingar enligt 
etableringslagen. Den enskilde anvisas till etableringsprogrammet och en handlingsplan 
upprättas. Individen kan ta del av insatser under 24 månader. Insatserna kan ges inom en 
36-månaders period, räknat från handlingsplanens upprättande. Målgruppen är personer 
i ålder 20 - 64 år. 

Personer som söker ekonomiskt bistånd i väntan på etableringsersättning och eventuella 
tilläggsförmåner kan komma få bistånd som förskott på förmån mot återkrav, så kallat 
etableringslån. (Nämnden för arbete och välfärd beslut 2017-03-01) 
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Asylsökande 

Asylsökande har inte rätt till ekonomiskt bistånd till sin försörjning utan de ska hänvisas 
till Migrationsverket för att ansöka om dagersättning enligt LMA (Lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande med flera). Detta gäller såväl för asylsökande som bor på ett 
av Migrationsverkets anläggningsboenden som för de som ordnat eget boende i 
kommunen. (Kammarrätten i Sundsvall, 2011-03-25, mål nr 2010-1895). 

En person, med eller utan barn, som efter att ha fått avslag på sin asylansökan håller sig 
undan för att undgå avvisning, omfattas fortfarande av personkretsen enligt LMA och har 
därför inte rätt till motsvarande bistånd enligt socialtjänstlagen. (Högsta 
Förvaltningsdomstolen, 2017-06-05 mål nr 2016-1527) 

Kommunen ansvarar för gruppen ”Övriga som sökt uppehållstillstånd” i Sverige och som 
omfattas av 1 § punkt 3 Lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA).  Denna 
grupp består av personer som ”har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda 
skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas”. Dessa personer beviljas 
dagersättning enligt LMA som betalas ut av kommunen.  Detta avser även personer vars 
uppehållstillstånd upphört att gälla men som har sökt nytt uppehållstillstånd. I vissa fall 
kan det även bli aktuellt att bevilja hyra eller dylikt för sökande.   

Dagersättningen är avsedd att täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, 
fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror. Andra utgifter som ska 
täckas inom ramen för ersättningen är hälso- och sjukvård, mediciner samt tandvård. Om 
särskilt angelägna behov uppstår så kan det bli aktuellt att bevilja särskilt bidrag för 
glasögon, kosttillskott, vinterkläder, utrustning för personer med funktionsnedsättning, 
spädbarnsutrustning och begravningskostnader.  

Ekonomiskt bistånd som kommunen beviljar enligt LMA ska återsökas från staten.   

Personer som omfattas av LMA kan inte beviljas bistånd enligt 4 kap 1 § SoL då 
ersättningarna inte kan utgå samtidigt.   

Undantag från ovanstående gäller endast för barn som bor hos vårdnadshavare med 
uppehållstillstånd. Dessa har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.  

 

Anhöriginvandring 

Den enskilde har enligt rättspraxis en skyldighet att planera sin ekonomi i sådana 
situationer där det finns anledning att räkna med att han eller hon kan komma att sakna 
medel till sin försörjning. Vid anhöriginvandring ska det i utredningen om rätten till 
ekonomiskt bistånd framgå vilken försörjning maken/makan har haft innan ankomsten 
till Sverige. Det måste också framgå om make/maka har haft inkomster eller tillgångar. 
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Andra villkor för rätten till ekonomiskt bistånd ska också utredas, så som giltigt 
uppehållstillstånd, folkbokföring i kommunen, aktivt arbetssökande med mera. 

Ovan gäller i alla nedan uppräknade situationer: 

 Bosatt i Sverige och redan gift med en make/maka bosatt utanför Sverige. 
 Bosatt i Sverige och gifter sig med en person som är bosatt utanför Sverige. 
 Gift med en make/maka som är bosatt utanför Sverige och som säger upp sin 

anställning för att kunna flytta till Sverige. Vid avslag på ansökan om ekonomiskt 
bistånd första månaden i Sverige, måste utredningen ge stöd för att make/maka 
hade ekonomiska möjligheter att planera för sin försörjning när de var bosatta i 
hemlandet eller i annat land. 

 Gift med make/maka som är bosatt utanför Sverige och som har arbetsinkomst. 
Om det framkommer att sökande är gift och make/maka arbetar i hemlandet, ska 
make/makas ekonomiska situation utredas i den omfattning det är möjligt. Detta 
utifrån att makar är försörjningsskyldiga gentemot varandra. Om det efter 
utredning och med hänsyn till inkomster/utgifter (t ex hyra, el, mat och andra 
fasta utgifter) för make/maka i utlandet, framkommer att det finns ett överskott, 
ska detta räknas som inkomst för make/maka som är bosatt i Sverige. Bevisbördan 
för att make/maka ej har inkomster eller tillgångar för att fullfölja sitt 
försörjningsansvar ligger på den sökande. (Kammarrätten i Göteborg, 2017-04-05 
mål nr 2016-3830) 
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Bilaga 1 - Skälig nivå för boendekostnad  
 

Riksnormen  

Regeringen fastställer ett belopp för de personliga kostnaderna och de gemensamma 
hushållskostnaderna genom en årlig ändring i socialtjänstförordningen.  

Från och med 1 januari 2019 ingår följande poster i riksnormen: livsmedel, kläder/skor, 
hygien, fritid/lek, barnförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon.  

 

Gällande skälig nivå för boendekostnad per 2019-05-17 
Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig boendekostnad bör vara vad en 
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. 

1:a 4 300 kr  

2:a 5 800 kr  

3:a 6 500 kr  

4:a 7 600 kr  

5:a 8 400 kr  

Summorna ovan är inklusive värme men kostnad för varm- och kallvatten kan tillkomma. 
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Bilaga 2 - Rutiner vid felaktiga 

utbetalningar (FUT) 
 

En misstanke om felaktig utbetalning kan inkomma till nämnden för arbete och välfärds 
kännedom på olika sätt. Det kan handla om en anmälan från en annan myndighet eller från 
en privatperson. Det kan också handla om att felaktigheten upptäcks internt vid 
handläggningen av det ekonomiska biståndet.  

Nämnden för arbete och välfärd ska verka för allt ekonomiskt bistånd som betalas ut så 
långt som det är möjligt betalas ut på korrekta och rättssäkra grunder. Vid misstanke om 
att en felutbetalning av ekonomiskt bistånd har ägt rum har alla handläggare på Arbete 
och välfärd en skyldighet att efter en förhandsbedömning inleda en utredning om 
misstanke om felaktig utbetalning enligt 11 kap. 1 § 1st. SoL Utredningen syftar till att 
avgöra om pengar de facto har gått ut felaktigt. Huvudregeln är att socialtjänsten ska 
inhämta samtycke från den enskilde för att inleda utredning om honom eller henne men 
en utredning om eventuell felutbetalning är ett undantag från denna regel. Detta beror på 
att utredningen består av en sammanställning av fakta vars syfte är att möjliggöra för 
nämnden att fatta ett korrekt beslut för att ta tillvara på kommunens intresse. Utifrån 
utredningen bedöms om det finns grund för beslut om återkrav och/eller polisanmälan. 
Utredningen görs av handläggare på Arbete och välfärd. Om utredning visar att det även 
finns en misstanke om att ett bidragsbrott har begåtts så kopplas FUT handläggare in som 
då arbetar parallellt med båda utredningarna. 

 

Beslut om återkrav enligt 9 kap. 1 § SoL 

Grunden för återkrav enligt 9 kap 1 § SoL är att ekonomiskt bistånd har utbetalats på 
felaktiga grunder eller att socialtjänsten av misstag gjort en felaktig utbetalning som den 
enskilde borde ha insett var fel. Om FUT utredningen visat att en felaktig utbetalning har 
ägt rum så ska ett beslut om återkrav enligt 9 kap. 1 SoL fattas. Beslut om återkrav på hela 
skulden expedieras till den enskilde samt informationsbrev om möjlighet att upprätta 
avbetalningsplan. Uppföljning av avbetalningsplan samt preskriptionstid för återkravet 
sker regelbundet. Om den enskilde inte betalar måste arbete och välfärd utreda eventuellt 
betalningsutrymme. Utredningen baseras på uppgifter om personens nuvarande 
ekonomiska situation och ska resultera i en bedömning om den enskilde kan klara sin 
försörjning och livsföring vid en avbetalning av skulden. Visar utredningen att den 
enskilde för tillfället inte kan betala kan återkravet ligga vilande under en period. Om det 
anses troligt att den enskildes betalningsförmåga inte, inom rimlig tid, förbättras kan 



Information från  
 

41 

nämnden överväga eftergift helt eller delvis enligt 9 kap. 4 § SoL I dessa fall är det 
Individutskottet som fattar beslut om eventuell eftergift. 

 

Ersättningstalan enligt 9 kap. 3 § SoL  

Om den enskilde inte frivilligt betalar tillbaka det ekonomiska bistånd som avses i 9 kap. 1 
och 2 §§ SoL ska nämnden för arbete och välfärd väcka talan om ersättning hos 
förvaltningsrätten med stöd av 9 kap. 3 § SoL om nedanstående kriterier är uppfyllda. 
Talan måste väckas inom tre år från det datum då biståndet betalades ut. Innan talas väcks 
måste nämnden på nytt utreda den enskildes betalningsutrymme. Utredningen syftar till 
att klargöra om den enskilde kan klara sin försörjning och livsföring i övrigt om nämnden 
vidhåller sitt ersättningsanspråk. Om den enskilde ej bedöms ha detta betalningsutrymme 
får förvaltningsrätten inte bifalla nämndens ersättningsanspråk. Om den enskilde inte 
medverkar till utredning om hens ekonomiska situation ska nämnden väcka 
ersättningstalan. 

 

Beslut om polisanmälan 

Arbete och välfärd är skyldig att göra en polisanmälan om det finns misstankar om att 
någon begått brott enligt bidragsbrottslagen. Om utredning av felaktig utbetalning visar 
misstanke om att brott har begåtts ska en polisanmälan enligt 6 § bidragsbrottslagen ske. 
Innan polisanmälan görs ska utredningen om felaktig utbetalning fullföljas och ligga till 
grund för beslutet. Bestämmelserna om återkrav enligt 9 kap 1 § SoL varken inskränker 
eller ersätter skyldigheten att göra en polisanmälan och kräva skadestånd om det finns 
misstankar om att brott har begåtts. 

 

Utredning vid misstanke om brott  

Den som lämnar oriktiga uppgifter och därmed orsakar risk för att ekonomiskt bistånd 
felaktigt betalas ut, eller betalas ut med ett för högt belopp, kan begå ett brott mot 
bidragsbrottslagen. Det kan även vara ett brott att i vissa fall låta bli att anmäla ändrade 
förhållanden som borde ha uppgivits. Den enskilde ska ha agerat med uppsåt eller grov 
oaktsamhet. Utredning vid misstanke om brott genomförs av FUT handläggare. 
Brottsanmälan ska innehålla relevant information som polis och åklagare behöver för att 
genomföra en utredning. Anmälan bör också innehålla en beskrivning av 
händelseförloppet i det aktuella ärendet. I utredningen ska det också framgå vilken 
information om vilka regler som gäller som den enskilde fått och om hen varit medveten 
om konsekvenserna av sitt handlande. En polisanmälan ska också innehålla ett 
skadeståndsyrkande med motsvarade belopp som den felaktiga utbetalningen. 
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