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1 DELEGATION
Efter varje punkt anges lägsta delegat i höger marginal, med början på 6: e avsnittet
Överklagan. Utöver anvisningar gällande delegation har enhetschef samt
avdelningschef rätt att besluta om ett helt basbelopp/månad och hushåll. För
nyanställd personal samt vikarier råder begränsningar i delegationsrätten. Enhetschef
avgör i det enskilda fallet när full delegation ska gälla. I normalfallet råder
begränsning i delegationsrätten under de tre första månaderna av anställningen.
I övrigt gäller begränsning i delegationsrätten enligt delegationsförteckning. Som
stöd för att uppnå enhetlig handläggning kan ärenden föredras vid policymöte. I
ärenden där socialnämnden är beslutsfattare kan socialnämndens ordförande fatta
beslut i brådskande situationer.
Ärenden av principiell karaktär är inte möjliga att delegera och ska därför beslutas av
socialnämndens arbetsutskott alternativt socialnämnden.

2 MÅL OCH INRIKTNING/LAGSTIFTNING
2.1

ÖVERGRIPANDE MÅL

Den verksamhet som gäller ekonomiskt bistånd ska präglas av socialtjänstlagens
övergripande mål i enlighet med 1 kap. 1 § SoL.
1 kap. 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja
människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
En viktig princip är att människor i första hand har ett eget ansvar för sina liv.
Socialtjänstens uppgift är att förstärka och komplettera människors egna resurser
och biståndet från socialnämnden ska stärka den enskildes möjligheter att leva ett
självständigt liv.

HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

7 (47)

I arbetet med ekonomiskt bistånd ska insatserna utformas tillsammans med den
enskilde så att den enskilde så snart som möjligt kan klara sin egen försörjning. Det
kan till exempel vara insatser för att förbättra förutsättningarna att komma in på
arbetsmarknaden, att hitta arbete eller praktikplats, att få rätt
socialförsäkringsförmån eller att med stöd av budget- och skuldrådgivning få en
tryggare vardagsekonomi. Sådana insatser främjar den enskildes ekonomiska och
sociala trygghet och ökar förutsättningarna för jämlikhet i levnadsvillkor och
inkludering i samhället.

2.2

BARNPERSPEKTIV

I 1 kap. 2 § SoL betonas vikten av att barnets bästa särskilt ska beaktas. Detta
barnperspektiv grundar sig på FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Vid
ansökan om försörjningsstöd där det i sökandes hushåll ingår barn ska alltid ett
barnperspektiv finnas med i utredningen. Barnets bästa ska alltid beaktas, utredas
och redovisas.
1 kap. 2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är
bäst för barnet vara avgörande.
Med barn avses varje människa under 18 år. Lag (2012:776).
I grundutredningen ska det alltid framkomma om det finns hemmavarande barn
och/eller umgängesbarn, var barnen går i förskola/skola och om barnen är aktuella
inom Barn-, ungdoms- och familjeenheten. Socialsekreteraren ska vara uppmärksam
på om barnen kan vara i behov av andra insatser. Socialsekreteraren bör ta stöd av
barnkonventionens artiklar i bedömning kring beslut som rör barn.
Socialtjänsten har ett ansvar att i sitt arbete uppmärksamma barns situation och
behov. Det gäller inte minst för barn i familjer med ett långvarigt behov av
försörjningsstöd. I Höganäs kommun ska barnfamiljer som beviljats
försörjningsstöd under en längre tid (minst 10 månader) få särskilt riktad
information vid två tillfälle per år utifrån barnperspektivet. Det gäller även familjer
med umgängesbarn. Inför sommaren informeras familjerna om möjligheten att
ansöka om bistånd till sommaraktivitet. Efter sommaren följs biståndet upp och vid
detta tillfälle ska, i samråd med föräldrarna, barnens situation belysas för att klargöra
hur familjens ekonomiska situation påverkat barnen och om barnen har särskilda
behov av något för sin livsföring och utveckling, till exempel cykel eller
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hemutrustning. Hembesök av socialsekreterare kan erbjudas vid dessa tillfällen för
att bilda sig en uppfattning om sökandes rätt till bistånd men detta ska då ske i
samråd med sökande.
Att arbeta för att föräldrarna ska bli självförsörjande är ett arbete med ett
barnperspektiv då risken för ekonomisk utsatthet minskar om en eller båda
föräldrarna förvärvsarbetar.
I utredningar där sökande med barn riskerar att bli avhysta eller där risk finns för att
el- eller vattenförsörjning stängs av ska även Barn-, ungdoms- och familjeenheten
underrättas.

2.3

RÄTTEN TILL BISTÅND

Den enskildes rätt till och förutsättningar för försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd regleras med stöd av 4 kap 1-6 §§ SoL.
2.3.1

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND TILL LIVSFÖRING
I ÖVRIGT

4 kap. 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat
sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring
i övrigt.
Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket
om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande, i vilket ingår att vid behov delta i
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola.
Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte
står till arbetsmarknadens förfogande.
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes
ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så
att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Lag (2021:159).
För att ha rätt till försörjningsstöd ska sökande göra vad han eller hon kan för att
bidra till sin egen försörjning. I de flesta fall innebär det att göra vad man kan för att
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få ett arbete som man kan klara sin försörjning genom. Det är dock viktigt att beakta
att alla inte har förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete utan ibland kan
socialtjänsten i samråd med sökande undersöka möjligheten till självförsörjning
genom andra ersättningar såsom sjukersättning eller aktivitetsersättning.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vad som är
skälig levnadsnivå ska bedömas med utgångspunkt i den tid och i de förhållande
under vilka den enskilde lever.
Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL om det finns
skäl för det. Biståndet beviljas då med stöd av 4 kap. 2 § SoL. Detta beslut kan bara
överklagas genom laglighetsprövning och inte genom förvaltningsbesvär så det är ur
rättssäkerhetssynpunkt viktigt att alltid först pröva en ansökan enligt 4 kap. 1 § SoL.
4 kap. 2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.
Rätten till försörjningsstöd preciseras i 4 kap. 3 § SoL. Försörjningsstödet är
uppdelat i två delar, dels riksnormen som gäller i hela landet, dels utgiftsposter som
varierar individuellt: boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, samt
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.
4 kap. 3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning
och telefon,
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, samt medlemskap i fackförening och
arbetslöshetskassa.
Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver
beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella
prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får
också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta.
Lag (2018:1894).
Utgiftsposterna under punkt 2 ska alltid prövas utifrån om de är skäliga. En
jämförelse som kan vara vägledande är vad en låginkomsttagare i kommunen
normalt kan bekosta. Det måste dock alltid göras en individuell bedömning av vad
som är skäligt för just den sökande.
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2.3.2

FERIEINKOMSTER OCH JOBBSTIMULANS

Vanligtvis ska den enskilde tillgodose behovet genom att i första hand använda sina
egna inkomster och tillgångar. Det finns dock vissa undantag och två av dessa finns
reglerade i 4 kap. 1 a-b §§ SoL och avser feriearbetande ungdomars inkomster samt
jobbstimulansen som är ett incitamentet för arbete och som innebär att endast en
del av inkomst från arbete medräknas.

4 kap. 1 a § Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt

1§
1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år.
Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig
grundutbildning.
Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämning av 1 § till den del de överstiger
ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag
(2013:421).
4 kap. 1 b § För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 procent av
inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 § (särskild
beräkningsregel).
Den särskilda beräkningsregeln gäller under två år. Därefter måste kravet på att försörjningsstöd
ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att den särskilda beräkningsregeln
ska gälla igen.
Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a §. Lag (2013:421)
2.3.3

KOMPETENSHÖJANDE INSATS

Socialnämnden får enligt 4 kap. 4 § SoL begära att den som får försörjningsstöd ska
delta i praktik eller annan kompetenshöjande insats om sökande inte kunnat beredas
någon lämplig arbetspolitisk åtgärd. Syftet med insatsen är att den ska öka sökandes
möjligheter att få ett arbete och därmed bli självförsörjande.
4 kap. 4 § Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av
nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har
kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
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Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till att
utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den
enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt
utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och
förutsättningar.
Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. Lag
(2013:421)
Socialnämnden har enligt 4 kap. 5 § SoL rätt att avslå fortsatt försörjningsstöd eller
minska stödet om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i eller uteblir
från den kompetenshöjande verksamheten.
4 kap. 5 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller
nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den
kompetenshöjande verksamheten.
4 kap. 6 § Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § ska i
det sammanhanget inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som
överensstämmer med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han
eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1-9 §§, 3 kap. 1-4 §§ och 613 §§, 4 kap. 1-4 och 8-10 §§ samt 7-9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och av
bestämmelserna om arbetsskadeförsäkring i socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1284)

3 UTREDNING
Alla inkomna ansökningar om försörjningsstöd ska noggrant utredas. Ansökan kan
inkomma muntligt, skriftligt eller digitalt. Då en ansökan kommer in för första
gången bokas ett möte för planering med handläggare. Sökande och handläggare
kommer då överens om en individuell och behovsanpassad genomförandeplan som
syftar till självförsörjning.
Vid alla nybesök görs en utförlig grundutredning. Grundutredningen ska göras så
skyndsamt som möjligt och vanligtvis ska sökande få ett beslut på sin ansökan inom
en vecka från det att begärda handlingar är inlämnade till socialnämnden.
Utredningen syftar till att ge en helhetsbild av den sökande, dennes livssituation och
ge information om försörjningshinder, resurser och behov hos den sökande.
Utredningen ska klargöra hur sökande kan bli självförsörjande och vilka
handlingsalternativ som finns. Finns behov av samverkan med andra myndigheter
såsom Arbetsförmedling och Försäkringskassa ska detta ske i samråd med sökande
och med dennes samtycke. Försörjningsstöd kan också vara en del i en större
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behandlingsplanering. Andra insatser kan vara aktuella både inom Vuxenenheten
och Barn-, ungdoms- och familjeenheten. I de fall sökande har barn beaktas särskilt
deras situation och behov av olika insatser.
Genomförandeplanen ska ange mål, en tydlig ansvarsfördelning mellan vad sökande
ska göra och vad socialtjänsten ska göra samt överenskommen tidpunkt för när
planen ska följas upp, vanligtvis var tredje månad. Eventuella konsekvenser som
inträder om genomförandeplanen inte följs ska också anges. För sökande som inte
bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande och som har en pågående
genomförandeplan med Vuxenenheten eller en SIP upprättas ett tilläggsdokument
till genomförandeplan/SIP som specificerar vad som gäller för försörjningsstödet.
För stöd och vägledning för bedömningen av rätten till bistånd används
Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd; SOSFS 2013:1, prejudicerande
domar från Kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen samt Socialstyrelsens
publikation Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten.

4 BERÄKNING
Vid nybesök avseende ansökan om försörjningsstöd görs ekonomisk beräkning en
månad tillbaka samt för innevarande månad. Inkomster som sökande fått tidigare
ska dock medräknas längre tillbaka än föregående månad om sökande fått en större
engångssumma eller inkomster som varit avsedda för en längre tidsperiod. Inkomst
kan också medräknas längre om den sökande tidigare beviljats försörjningsstöd och
varit informerad om beräkningsgrunderna och därigenom haft förutsättningar att
planera och anpassa sin ekonomi efter gällande nivå på försörjningsstödet.
I pågående ärende där sökande tillfälligt har ett överskott mot riksnormen ska
sökande informeras om att överskott kommer att medräknas i påföljande period och
att sökande bör planera sin ekonomi utifrån detta.
Alla inkomster ska i princip medräknas vid beräkning av försörjningsstöd. Följande
inkomster ska dock inte medräknas:
•
•
•
•

överskjutande skatt som tagits i anspråk av kronofogdemyndigheten,
pension som skulle ha utbetalts om förtida uttag inte hade gjorts,
barns inkomster från tillgångar som står under överförmyndarens kontroll när
överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag eller när annan vårdnadshavare
inte ger sitt samtycke till uttag,
ersättning för merkostnader till följd av funktionshinder,
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•
•
•
•
•
•
•

ersättning för omkostnader i samband med ett åtagande till exempel
familjehemsersättningens omkostnadsdel,
försäkringsersättningar som den enskilde får för att kompensera ekonomiska
förluster och som inte utgör ersättning för inkomstförlust,
traktamente för omkostnader vid arbete,
stipendier och fondmedel som är avsedda för ett visst ändamål, till exempel en
resa,
extra tillägg till studiebidrag,
inkomster under ett basbelopp från feriearbete för ungdomar som ingår i
föräldrarnas försörjningsskyldighet (4 kap. 1 a § SoL),
25 procent av inkomst från anställning om sökande uppfyller förutsättningarna
för jobbstimulansen (4 kap. 1 b § SoL)

Se avsnitt 10 avseende vilka godkända utgifter som kan medräknas vid ekonomisk
beräkning.
Om sökande har löneutmätning via Kronofogden bör normalt inte försörjningsstöd
beviljas. Genom kronofogdens förbehållsbelopp tillförsäkras den enskilde en skälig
levnadsnivå. Vid ekonomisk beräkning där löneutmätning finns på lönen medräknas
lönen utan avdrag för löneutmätningen. Detsamma gäller om en arbetsgivare har
fordringar gentemot den anställde och gör avdrag, så kallad kvittning.

5 UTBETALNING
Försörjningsstöd utbetalas i första hand till sökandes bankkonto. Enbart
receptionspersonal har behörighet att registrera betalningsmottagare i datasystemet.
Om receptionspersonal inte finns tillgänglig kan dataansvarig lägga in
betalningsmottagare efter godkännande av enhetschef.
Undantagsvis kan utbetalningen ske via rekvisition eller förladdat kort.
Jämställda utbetalningar innebär att utbetalningar för ansökt bistånd delas på två och
utbetalas till båda parter i hushållet, oavsett inkomster. Utbetalningarna kan ske till
ett och samma konto om parterna önskar detta, men under förutsättning att båda
parter i hushållet har tillgång till det.

6 ÖVERKLAGAN
Vid beslut om avslag på försörjningsstöd ska sökande få ett tydligt motiverat
skriftligt beslut med besvärshänvisning. Om sökande vill överklaga ska överklagan
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inkomma till socialnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick del av
beslutet. När överklagan inkommer ska ansvarig socialsekreterare i samråd med
enhetschef ta ställning till om det finns skäl för att ompröva beslutet. Om det inte
bedöms finnas skäl för omprövning sänds överklagan omgående till
förvaltningsrätten för vidare prövning. Finns skäl för omprövning ska det ske utan
dröjsmål. Bifallsbeslutet ska skickas till förvaltningsrätten tillsammans med
överklagan. Detta då överklagandet anses omfatta det nya beslutet.
Om överklagan inkommit för sent ska beslut fattas om att överklagan avvisas.

ENHETSCHEF

7 FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL OLIKA GRUPPER
7.1

ARBETSLÖSA

Den som är arbetslös ska i första hand klara sin försörjning genom att söka
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Om ersättning saknas eller understiger
riksnormen är sökande berättigad till försörjningsstöd under vissa förutsättningar:
Den som är arbetslös ska stå till arbetsmarknadens förfogande genom att vara
inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbeten som sökande har utbildning
för/erfarenhet av samt arbeten utan krav på yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet.
Kravet gäller både heltidsarbete och deltidsarbete. För sökande som redan arbetar
deltid kan krav ställas på heltidsarbete, om det är möjligt att få. Detsamma gäller
även deltidsarbetande föräldrar som minskat sin arbetstid med stöd av 7 §
Föräldraledighetslagen (1995:584). Sökande har med andra ord inte rätt att avstå
från att arbeta heltid och kompensera inkomstbortfallet med försörjningsstöd. I
detta krav ingår även att delta i anvisade arbetsmarknadspolitiska åtgärder, till
exempel arbetsmarknadsutbildning, praktik eller arbetsrehabiliterande åtgärder.
Vid uppsägning utan giltig anledning kan försörjningsstöd komma att påverkas i
samma utsträckning som a-kassans karenstid. Svenska för invandare (SFI) kan vara
aktuellt om sökande saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket. Arbeten ska
sökas inom rimligt pendlingsavstånd. Vad som är rimligt pendlingsavstånd
bedöms utifrån sökandes sociala situation. Om sökande har barn ska hänsyn tas
till vilken omfattning barnomsorg kan erhållas. Utifrån barnets bästa och med
kunskap om att risken för ekonomisk utsatthet minskar med yrkesarbetande
föräldrar kan det vara motiverat att även barnfamiljer flyttar för att föräldrarna
långsiktigt ska kunna försörja sig genom arbete.
Vid ansökan om försörjningsstöd ska sökta arbeten redovisas muntligt eller
skriftligt. Socialsekreterare kontrollerar att aktivitetsrapport är inlämnad till
Arbetsförmedlingen via sammansatt bastjänst. Vid nybesök ska sökande även
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kunna redovisa sin aktivitet som arbetssökande tillbaka i tiden, cirka en till två
månader, samt uppvisa sitt CV och personligt brev. I det fall CV och/eller
personligt brev saknas eller behöver kompletteras kan sökande få hjälp med detta
på Höganäs Utvecklingscentrum. Medicinska arbetshinder ska styrkas med tydliga
och aktuella läkarintyg.
Om sökande är arbetssökande utan rätt till ersättning och inte kan beredas någon
lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd får socialnämnden begära att sökande ska
delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 kap. 4 § SoL.
Insatsen ska vara på heltid om det inte framgår något annat av läkarintyg.
Kompetenshöjande insats beviljas inte om behovet av bistånd bedöms vara
tillfälligt. Insatsen ska utformas i samråd med sökande och en skriftlig
genomförandeplan ska upprättas vari det ska framgå syftet med insatsen, tidsramar
och innehåll samt vilka konsekvenser som inträder om planen inte följs. Samråd
med Arbetsförmedlingen ska ske innan insatsen beviljas för att förvissa sig om att
insatsen är den lämpligaste.
Deltagare i kompetenshöjande insats/praktik och övriga arbetslösa med
försörjningsstöd är skyldiga att ta anvisade arbeten från både Arbetsförmedlingen
och Höganäs utvecklingscenter (UC). Detta gäller även korttidsvikariat och
deltidsanställningar.
Upprepad frånvaro överstigande sex tillfällen inom en tolv månaders period bör
styrkas med läkarintyg från första sjukdagen.
Om sökande utan godtagbart skäl avböjer att delta i kompetenshöjande insats som
anvisats enligt 4 kap. 4 § SoL föreligger inte rätt till försörjningsstöd. Detsamma
om sökande utan godtagbart skäl är frånvarande från den kompetenshöjande
insatsen eller på annat sätt frångår den uppgjorda genomförandeplanen.
Om sökande haft en kompetenshöjande insats/praktik i mer än ett år föreligger
rätt till tjugo arbetsdagars ledighet med bibehållet försörjningsstöd. Ledigheten ska
planeras i samråd med ansvarig handledare och ansvarig socialsekreterare.

7.2

ARBETSKONFLIKT

Personer indragna i arbetskonflikt har rätt till försörjningsstöd på lika grunder som
andra sökande. Socialnämnden får enligt 9 kap. 2 § 1 st SoL återkräva
försörjningsstöd som den sökande beviljats enligt 4 kap.1 § SoL till den som är
indragen i arbetskonflikt.
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7.3

EGNA FÖRETAGARE

Huvudregeln är att försörjningsstöd inte ska utgå till att finansiera
affärsverksamhet eller till att reglera skulder som uppkommit i sådan verksamhet.
Om verksamheten inte kan bedrivas vidare måste företaget vara helt avvecklat för
att rätt till försörjningsstöd ska föreligga. I Kommunallagen anges att kommuner i
princip endast får vidta åtgärder som allmänt främjar näringslivet i kommunen.
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får bara lämnas om det finns
synnerliga skäl. Tillämpningen av SoL innebär att en egen företagare hänvisas till
att avveckla verksamheten i företaget och anmäla sig som arbetslös på
Arbetsförmedlingen. Den sökande bedöms vara egen företagare så länge företaget
är registrerat. Detta gäller även om företaget är vilande.

ENHETSCHEF

Om utredningsarbetet är komplicerat finns kompletteringsresurser i form av
kommunens budget- och skuldrådgivare och näringslivsavdelning. Sökande måste
först samtycka till att dessa kontakter används i utredningsarbetet. Vid eventuell
konkurs ska kontakt tas med konkursförvaltare och möjligheten att få lönegaranti
eller annan ersättning ska utredas.
Om sökande har fordringar på aktiebolag, ska sökande i första hand kräva
aktiebolaget på fordran innan försörjningsstöd kan beviljas.

7.4

FUNKTIONSHINDRADE

Om den enskilde på grund av funktionshinder har svårigheter att upprätthålla
kontakten med andra människor eller delta i samhällslivet och därför har extra
utgifter, för t.ex. fritidsaktiviteter, som inte täcks av annat särskilt stöd kan
försörjningsstöd beviljas till skäliga kostnader för detta.

7.5

FÖRÄLDRALEDIGA

Den som är föräldraledig ska i första hand klara sin försörjning genom att ansöka
om hel föräldrapenning (sju dagar per vecka). Om det trots detta saknas tillräckliga
inkomster för försörjningen kan kompletterande försörjningsstöd beviljas under
föräldraledigheten fram till dess barnet fyller ett år och kan få en
barnomsorgsplats. Därefter bedöms det skäligt att sökande bidrar till sin
försörjning efter förmåga genom att arbeta eller söka arbete. Sökande som saknar
arbete eller studier att återgå till ska vara aktivt arbetssökande två månader före
avslutad föräldraledighet. Barnomsorgsplats ska sökas fyra månader innan barnet
fyller ett år.
Föräldrarna har rätt att spara fyra veckor av föräldrapenningen fram till det år
föräldrapenning senast kan tas ut. Om det utöver detta finns dagar med
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föräldrapenning kvar ska dessa tas ut under exempelvis helger och lov i de fall det
är möjligt.
Att sökande ska ta ut föräldrapenning innan barnet är fött är inte något krav för
att försörjningsstöd ska kunna beviljas.

7.6

INTAGNA PÅ KRIMINALVÅRDSANSTALT ELLER
RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD

När det gäller personer som är intagna på kriminalvårdsanstalt svarar staten för
kostnader som är förenade med vården. Däremot ansvarar kriminalvården inte för
den intagnes boendekostnader i folkbokföringskommunen. Ekonomiskt bistånd
beviljas till boendekostnad eller magasineringskostnad under fängelsevistelse i
maximalt sex månader. Om det finns särskilda skäl i form av bostadsbrist eller
rehabiliteringsaspekter kan boendekostnad eller magasineringskostnad beviljas för
längre tid.

SOC SEKR

Den som vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller är
omhändertagen enligt smittskyddslagen (2004:168) har rätt till ekonomiskt bistånd
på samma villkor som personer inskrivna för vård enligt socialtjänstlagen.
Personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård kan ha rätt att ha kvar ersättning
som sjukpenning, sjukersättning, pension etc.

7.7

MAKAR, REGISTRERADE PARTNER OCH SAMBOR

Makars/registrerade partners inkomster ska räknas som gemensamma vid
prövning av rätten till försörjningsstöd. För sambor ska båda parters sammanlagda
inkomster och tillgångar från sammanflyttningsdagen beräknas. Undantagsvis kan
försörjningsstöd beviljas enbart till den ena parten, om den som har inkomst inte
bidrar till familjens försörjning. I första hand bör den enskilde få hjälp med att få
den andre maken/partnern att bidra med de pengar som behövs. För äkta makar
gäller att den partner som försummar sin skyldighet kan av domstol åläggas att
betala underhållsbidrag till den andre (6 kap. 5 § ÄktB). Exempel på situationer då
undantag kan göras från principen om gemensamma inkomster/tillgångar är om
den ena parten varit utsatt för hot eller misshandel av den andra parten.
Då försörjningsskyldighet föreligger för makar/registrerade partners/sambor
enligt ovan avslås hela hushållets försörjningsstöd även om det enbart är den ena
parten som inte uppfyller kraven för försörjningsstöd.
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7.8

PERSONER MED ARBETSHINDER AV SOCIALA SKÄL

SOC SEKR
För sökande som inte omedelbart står till arbetsmarknadens förfogande på grund
av sociala skäl såsom missbruk är det viktigt att klargöra vilka insatser som behövs
och vem som ansvarar för att erbjuda dessa. Om sökande är i ett aktivt missbruk
är socialnämndens främsta uppgift att hjälpa den sökande att komma tillrätta med
missbruket genom behandlingsinsatser, personligt stöd eller andra åtgärder som
socialnämndens Vuxenenhet svarar för. För att på sikt bli självförsörjande behöver
den sökande medverka vid planeringsmöte, annars föreligger inte rätt till
försörjningsstöd. Om sökande inte längre är i aktivt missbruk kan insats i form av
arbetsträning via Ekonomi- och flyktingenheten eller Arbetsförmedlingen vara en
viktig del i sökandes rehabilitering.

För sökande som inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande och som har
en pågående genomförandeplan med Vuxenenheten eller en SIP upprättas ett
tilläggsdokument till genomförandeplan/SIP som specificerar vad som gäller för
försörjningsstödet.
Vid bedömning av arbetsförmåga alternativt rätt till sjukersättning bör
Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan konsulteras. Om socialsekreterarens
utredningsarbete försvåras vid en komplicerad bedömning kan utredningen
kompletteras med hjälp av att konsultera läkare.
Barnens situation vid missbruk i familjen ska särskilt beaktas. Finns behov av stöd
och hjälp ska kontakt initieras med Barn-, ungdom- och familjeenheten, detta
avser även umgängesbarn. Om socialsekreterare får kännedom om eller har en oro
för att ett barn far illa ska orosanmälan göras till Barn-, ungdom- och
familjeenheten i enlighet med 14 kap. 1 § SoL.
7.9

PERSONER SOM ÄR ELLER HAR VARIT UTSATTA
FÖR/BEVITTNAT VÅLD ELLER ANDRA ÖVERGREPP I
HEMMET

SOC SEKR
Vid en akut situation av våld eller övergrepp där sökande och eventuella barn
behöver lämna hemmet kan försörjningsstöd enligt mat- och hygiennorm samt
boende direkt beviljas upp till fyra dagar, om det kan konstateras att sökande
saknar disponibla medel till att själv lösa situationen. Om sökande och eventuella
barn tvingats lämna bostaden under sådana omständigheter att de inte har fått
med sig några kläder eller hygienartiklar samt saknar disponibla medel, kan
försörjningsstöd till kläder (strumpor och underkläder) beviljas med 0,3 procent av
basbeloppet per person samt hygienartiklar (tandkräm, tandborste, tvål, schampo
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och deodorant) beviljas med 0,3 procent av basbeloppet till hushållet. Om behov
finns av telefon kan mobiltelefon med kontantkort beviljas.
Försörjningsstöd till mat- och hygiennorm och boende utöver fyra dagar och
hygienartiklar och kläder enligt ovan, beslutas av enhetschef fram till dess att en
fullständig ekonomisk utredning kan slutföras.

ENHETSCHEF

Om sökande har tillfälligt höga kostnader för exempelvis boende, hemutrustning,
livsmedel, kläder, skor eller telefon och som beror på att sökande är eller har varit
utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller för något annat brott kan
försörjningsstöd beviljas till en högre nivå än riksnormen. Om det bedöms vara
bästa lösningen för sökande och eventuella barn att bo kvar i bostaden, kan
ekonomiskt bistånd beviljas till kostnad för byte av lås i ytterdörren.

ENHETSCHEF

Samordning av insatser ska ske tillsammans med socialsekreterare från
Vuxenenheten och Barn-, ungdoms- och familjeenheten i enlighet med
socialnämndens ”Handbok i: Våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och
förtryck” som finns i mappen VINR på arbetsnätet.

7.10

SJUKSKRIVNA

Den som är sjukskriven ska i första hand ansöka om sjukpenning hos
Försäkringskassan. Om sökande inte har rätt till sjukpenning eller om
sjukpenningen understiger riksnormen kan försörjningsstöd beviljas om det finns
ett giltigt och tydligt läkarintyg som styrker att arbetsförmågan är nedsatt under
viss period. Som stöd kan socialsekreterare använda sig av Försäkringsmedicinskt
beslutsstöd.

SOC SEKR

Sökande som inte har ett arbete eller studier att återgå till bör i den mån det är
möjligt vara aktivt arbetssökande under sjukskrivningsperioden för att förkorta
tiden till inträde på arbetsmarknaden efter sjukskrivningsperiodens slut. Det är
viktigt att en individuell bedömning och planering görs i varje enskilt ärende. Den
sjukskrivne bör om möjligt delta i rehabiliterande insatser.
Vid sjukskrivning längre än tre månader ska trepartssamtal eller
rehabiliteringsförfrågan med läkare övervägas. Om den sökande inte uppbär
sjukpenning eller aktivitetsersättning och behöver stöd för att åter komma i arbete
kan den sökande ansöka om samordning av rehabiliteringsinsatser från
Försäkringskassan och ska då fylla i blankett 7434 från Försäkringskassan.
Som ytterligare åtgärd kan en bedömning av den sjukskrivnes arbetsförmåga
initieras och eventuellt bekostas.
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7.11

STUDERANDE

Som huvudregel gäller att försörjningsstöd inte beviljas till studerande. Vuxna
studerande ska i första hand ansöka om andra ersättningar genom
studiestödsformerna. Undantag gäller för SFI-studier. Försörjningsstöd kan också
beviljas efter individuell prövning i följande fall:
•
•

efter särskild prövning i akuta nödsituationer under pågående termin,
studerande som under studierna erhåller ersättning från Arbetsförmedlingen.

För studerande ska studiemedel eller annan ersättning täcka försörjningen
motsvarande den tidsperiod som angivits av den utbetalande myndigheten.
För studerande som uppbär studiemedel under höst- och vårterminerna och är
arbetslösa under sommarmånaderna föreligger rätt till försörjningsstöd under
sommaren, under förutsättning att sökande i god tid(februari-mars) före
sommaruppehållet ställt sig till arbetsmarknadens förfogande genom att aktivt
söka sommararbete samt anmält sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
första arbetslösa dag. Om den studerande inte fått sommararbete är kravet att den
sökande deltar i kompetenshöjande insats/praktik enligt 4 kap. 4 § SoL. Två
veckors ledighet godtas under sommaruppehållet.
Vid ekonomisk beräkning beräknas uppehället från första arbetslösa dagen. Hyran
i den månad som studierna avslutas kan medräknas som godtagbar utgift om
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Föregående månads bostadsbidrag
medräknas då som en inkomst. Försörjningsstöd beviljas inte under juluppehåll
och inte till januari månads hyra eftersom studiemedel beräknas täcka
försörjningen under nio månader och studerande kan beviljas försörjningsstöd
under sommaruppehållet.
Studerande som uppbär studiemedel under höst- och vårtermin och arbetar under
sommarmånaderna ska för att klara sin försörjning fram till lönen i första hand
begära förskott hos arbetsgivaren. Om förskott av lön inte är möjligt att få och
studierna fortsätter efter sommaruppehållet kan det bli aktuellt att bevilja
försörjningsstöd som förskott på ersättning enligt 9 kap. 2 § SoL.
I hushåll där endast den ena parten studerar medräknas kostnader för litteratur
och resor vid beräkning av försörjningsstöd.
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7.12
7.12.1

UNGA VUXNA
HEMMAVARANDE UNGA VUXNA

SOC SEKR
För barn under 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga enligt 7 kap. 1 §
Föräldrabalken. Föräldrarna är även fortsatt försörjningsskyldiga för unga vuxna
som studerar på gymnasienivå under den tid som skolgången pågår, dock längst till
dess den unga vuxna fyller 21 år. Detta gäller även om den unga vuxna flyttat
hemifrån.

Unga vuxna som ingår i föräldrarnas försörjningsskyldighet och som gifter sig
övertar make/maka försörjningsansvaret för. Om maken/makan inte kan försörja
den unga vuxna är föräldrarna fortsatt försörjningsskyldiga.
För unga vuxna som ingår i föräldrarnas försörjningsskyldighet kvarstår
försörjningsansvaret för föräldrarna även om den unga vuxna själv blir förälder.
Den unga vuxnas föräldrar har dock inget försörjningsansvar för sitt barnbarn.
För unga vuxna som ingår i föräldrarnas försörjningsskyldighet ska inkomster från
arbete inte medräknas vid beräkning av familjens försörjningsstöd så länge som
inkomsterna understiger ett prisbasbelopp per kalenderår. Om inkomsterna
överstiger ett prisbasbelopp ska avräkning göras mot den unga vuxnas del i
familjens kostnader inklusive boendekostnad och hushållsel.
För unga som ingår i föräldrarnas försörjningsskyldighet och som av någon
anledning inte får studiebidrag eller annan inkomst som de kunnat få medräknas
inte en motsvarande fiktiv ersättning vid beräkning av försörjningsstöd. Det är
dock viktigt att följa upp den planering som finns för den unges skolgång så att
frånvaron minskar och studiebidraget kan utbetalas igen.
Från och med höstterminen det år den unga vuxna fyller 20 år utgår inte längre
studiehjälp. Unga vuxna som studerar på gymnasiet hänvisas till att söka
studiemedel om de inte klarar sin försörjning på annat sätt. Den unga vuxna
medräknas i förälderns ekonomiska beräkning fram till dagen innan den unga
vuxna fyller 21 år eftersom föräldrarna har ett försörjningsansvar. Studiemedel
(bidrag och lån)medräknas inte i sin helhet som inkomst då den unga vuxna inte är
försörjningsskyldig gentemot de andra i hushållet. Istället medräknas det belopp
som motsvarar den unga vuxnas norm, andel av gemensamma hushållskostnader
samt de kostnader som endast omfattar den unga vuxna. Denna möjliga inkomst
från studiemedel medräknas i beräkning under de månader studiemedel utbetalas.
Den unga vuxna förväntas inte bidra till hyra och el under den tid
gymnasiestudierna pågår.
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Unga vuxna 18-25 år som bor i föräldrahemmet men inte omfattas av föräldrarnas
försörjningsskyldighet beviljas vanligtvis inte försörjningsstöd till boendekostnad.
Undantag finns då föräldrarna till följd av att den unga vuxna bor kvar hemma har
högre boendekostnader antingen genom att de tvingats behålla en större bostad
eller genom att de förlorat rätt till eller fått sänkt bostadsbidrag/bostadstillägg. I
dessa fall beräknas boendekostnaden enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter
(RFFS 1998:9) om enheter. Boendekostnaden blir den andel som motsvarar det
antal rum som den sökande disponerar i förhållande till det totala antal rum i
bostaden. Varje rum beräknas som två enheter och köket som en enhet.
Huvudregeln är att faktisk boendekostnad för hela hushållet räknas men om den
överstiger högsta godtagbara boendekostnad för hela hushållet räknas andelar på
högsta godtagbara boendekostnad för hela hushållet. Om boendekostnad
medräknas i beräkning av försörjningsstöd kan även kostnad för hushållsel
medräknas. Detta görs genom att beräkna den unga vuxnas del av föräldrarnas
kostnad för hushållsel på samma sätt som vid beräkning av boendekostnaden.
Unga vuxna 18-25 år som bor i föräldrahemmet och har försörjningsstöd får
under pågående bidragsperiod inte fördyra sina kostnader genom att flytta till egen
bostad. En individuell bedömning ska dock alltid göras då det kan finnas starka
sociala eller medicinska skäl. Sociala skäl kan styrkas med en utredning av Barn-,
ungdom- och familjeenheten alternativt Vuxenenheten. Medicinska skäl ska
styrkas med läkarintyg.
7.12.2

UNGA VUXNA, ÖVERTAGET FÖRSÖRJNINGSANSVAR

Om föräldrarna till en gymnasiestuderande ung vuxen som fyllt 18 men inte 21 år
inte fullgör sin underhållskyldighet och om socialnämnden genom samtal och
samverkan med föräldrarna och den unga vuxna inte kan förmå föräldrarna att
fullgöra ansvaret så kan det bli aktuellt för socialnämnden att bevilja
försörjningsstöd direkt till den unga vuxna. Detta kan också bli aktuellt om den
unga vuxna utsatts för/bevittnat våld eller andra övergrepp av närstående.
Förutom en ekonomisk utredning ska en social utredning göras av Barn-,
ungdoms- och familjeenheten.
I de fall socialnämnden övertar föräldrarnas försörjningsansvar ska en individuell
genomförandeplan upprättas med den unga vuxna och ansvariga socialsekreterare.
Inkomster från arbete medräknas inte vid beräkning av den unga vuxnas
försörjningsstöd så länge som inkomsterna understiger ett prisbasbelopp per
kalenderår. Inkomster som överstiger ett prisbasbelopp medräknas såsom inkomst
i ekonomisk beräkning.
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Från och med höstterminen det år den unga vuxna fyller 20 år utgår inte längre
studiehjälp. Unga vuxna som studerar på gymnasiet hänvisas till att söka
studiemedel om de inte klarar sin försörjning på annat sätt.
7.12.3

ENSAMKOMMANDE UNGA VUXNA

För unga vuxna med uppehållstillstånd som står inför att flytta till
stödboende/eget boende är det Ekonomi- och flyktingenheten som prövar
ansökan om försörjningsstöd. Barn, ungdom och familjeenheten har
uppföljningsansvar för unga vuxna i stödboende. Vuxenenheten har
uppföljningsansvar för unga vuxna med bostadssocialkontrakt.

SOC SEKR

Från och med höstterminen det år den unga vuxna fyller 20 år utgår inte längre
studiehjälp. Unga vuxna som studerar på gymnasiet hänvisas till att söka
studiemedel om de inte klarar sin försörjning på annat sätt.
Inkomster från arbete medräknas inte vid beräkning av den unga vuxnas
försörjningsstöd så länge som inkomsterna understiger ett prisbasbelopp per
kalenderår. Inkomster som överstiger ett prisbasbelopp medräknas såsom inkomst
i ekonomisk beräkning.

7.13
7.13.1

UTLÄNDSKA MEDBORGARE
NORDISKA MEDBORGARE

Nordiska medborgare likställs med svenska medborgare vid tillämpningen av
socialtjänstlagen.
7.13.2

EU/EES MEDBORGARE

EU-rättens princip om likabehandling innebär att en EU/EES-medborgare som
bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har rätt till socialt bistånd och andra sociala
förmåner på samma villkor som svenska medborgare. Principen innebär också att
socialnämnden kan ställa samma krav på biståndssökande EU/EES-medborgare
som på svenska medborgare vad gäller exempelvis skyldigheten att efter förmåga
bidra till sin egen försörjning. Socialnämnden måste därför i varje enskilt fall
bedöma om en biståndssökande EU/EES-medborgare:
1. har uppehållsrätt eller inte
2. vilka biståndsinsatser som han eller hon kan ha rätt till
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Uppehållsrätten grundas inte på något formellt myndighetsbeslut utan inträder när
de i lagen uppställda villkoren för olika kategorier av EU/EES-medborgare är
uppfyllda. Uppehållsrätten kan därmed också upphöra om förutsättningarna
förändras. Förutsättningarna för att ha uppehållsrätt skiljer sig åt mellan så kallat
ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare och så kallat icke ekonomiskt aktiva.
De tre första månaderna har alla EU/EES-medborgare rätt att uppehålla sig i
Sverige utan några andra krav än id-kort eller pass där medborgarskapet framgår.
Uppehållsrätten består så länge de inte blir en belastning för det sociala
biståndssystemet. Kommunens yttersta ansvar att genom bistånd avhjälpa en akut
situation som inte går att lösa på något annat sätt gäller dock.
Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare har uppehållsrätt längre tid än tre
månader om de är arbetstagare, egen företagare eller arbetssökande. För att
bedömas vara arbetssökande ska sökande vara inskriven på Arbetsförmedlingen,
aktivt söka arbete samt bedömas ha en verklig möjlighet att få en anställning i
Sverige. Olika kriterier kan ligga till grund för bedömningen av möjligheten att få
ett arbete; sökandes utbildning, språkkunskaper, arbetslivserfarenhet och
möjligheter att kunna ta ett arbete utan särskilda kvalifikationskrav. För att kunna
göra denna bedömning kan socialnämnden ta hjälp av Arbetsförmedlingen. EGdomstolen har konstaterat att sex månader normalt är tillräckligt för att den
arbetssökande ska ha en verklig möjlighet att hitta ett arbete.
Även icke ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare, pensionärer och studerande
har uppehållsrätt längre än tre månader om de har tillräckliga tillgångar för sin och
sina familjers försörjning och har heltäckande sjukförsäkring.
Familjemedlemmar till en EU/EES-medborgare med uppehållsrätt har också
uppehållsrätt i Sverige. Till familjemedlemmar räknas make, maka, registrerad
partner, sambo, barn under 21 år eller barn som är beroende av föräldrarna för sin
försörjning samt föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn som bor i Sverige.
I vissa fall kan även andra släktingar ha uppehållsrätt om de i det land de kommer
från varit ekonomiskt beroende av personen med den ursprungliga
uppehållsrätten.
När EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar vistats lagligt i Sverige i
fem år utan avbrott är uppehållsrätten permanent.
Till kategorin icke aktiva EU/EES-medborgare hör turister samt personer som
sökt sig till Sverige utan att ha realistiska möjligheter att göra sig gällande på den
svenska arbetsmarknaden. Skulle en icke ekonomiskt aktiv EU/EES-medborgare
stå utan tillräckliga tillgångar för sin försörjning har kommunen det yttersta
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ansvaret att genom bistånd avhjälpa en akut situation som inte går att lösa på
något annat sätt. Det kan handla om enstaka bistånd till mat, tillfälligt boende eller
resekostnader för att kunna ta sig tillbaka till det land som EU/EES-medborgaren
kom ifrån.
7.13.3

ASYLSÖKANDE

Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här men
ännu inte fått sin ansökan avgjord. Migrationsverket har ansvaret för boende och
försörjning för alla asylsökande. De som har behov av ekonomiskt stöd för sitt
uppehälle kan få det av Migrationsverket oavsett om de bor på en förläggning eller
i eget boende enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande, SFS 1994:137).
Försörjningsstöd till asylsökande beviljas därför i normalfall inte men det finns
undantag. Kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap. 1 § SoL gäller även personer
som omfattas av LMA. Om en person som omfattas av LMA ansöker om bistånd
för behov som inte täcks av LMA, måste kommunen pröva den enskildes ansökan
enligt bestämmelserna om rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL.
Begravningskostnader är exempel på ett sådant behov. För barn under 18 år utan
uppehållstillstånd och som bor hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd
ska alltid behovet av bistånd prövas enligt SoL.
7.13.4

PERSONER MED PERMANENT/TILLFÄLLIGT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Utländska medborgare som beviljats uppehållstillstånd, på grund av flyktingstatus
eller skyddsbehövande samt anhöriga till dessa flyktingar tillhör
Arbetsförmedlingens etableringsansvar. När en nyanländ över 20 år blivit
folkbokförd i en kommun ska han/hon kontakta Arbetsförmedlingen för att få
beslut om att delta i etableringsprogrammet. Etableringsersättning beviljas under
tiden i programmet. Fram till anvisningsdatum har nyanlända rätt till LMA. I
avvaktan på utbetalning av etableringsersättning kan försörjningsstöd bli aktuellt.
När en person fått uppehållstillstånd i Sverige, kan även anhöriga som befinner sig
i annat land ansöka om uppehållstillstånd. För vissa familjer finns det krav på att
den nyanlända har ordnat bostad och försörjning innan uppehållstillstånd beviljas
för de anhöriga. Migrationsverket ansvarar inte för att ordna boende till anhöriga
som beviljats uppehållstillstånd. Om Migrationsverket inte ställer krav på att
boende och försörjning ska vara ordnat innan PUT/TUT beviljas har de anhöriga
som reser in i Sverige ändå ett eget ansvar. Socialnämnden utreder deras behov på
samma sätt som för övriga kommuninvånare.
För nyanlända som inte har rätt till etableringsprogrammet kan det bli aktuellt med
försörjningsstöd. Det kan exempelvis vara personer som på grund av sjukdom
eller annan varaktig nedsättning av prestationsförmågan inte kan delta i aktiviteter
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på minst 25 procent. Medicinsk rehabilitering kan dock vara en del av
Arbetsförmedlingens etableringsplan och i dessa fall bör etableringsersättning
kunna utbetalas.
Personer utan asylskäl som är medborgare i ett land utanför EU och som vill flytta
till Sverige behöver söka och beviljas uppehållstillstånd. Den som beviljats tillfälligt
uppehållstillstånd och därefter flyttar till Sverige har rätt att ansöka om
försörjningsstöd. Rätten till bistånd bedöms bland annat utifrån hur personen
planerat ekonomiskt inför sin flytt till Sverige och vilka åtgärder som vidtagits för
att klara sin försörjning här.
Personer som har tillfälligt uppehållstillstånd och söker förlängning innan TUT går
ut har rätt till försörjningsstöd fram till beslut om fortsatt TUT.
7.13.5

KVOTFLYKTING

Migrationsverket anvisar en kvotflykting till kommunen med stöd av
bosättningslagen. I avvaktan på att etableringsersättning utbetalas kan det bli
aktuellt att pröva ansökan om ekonomiskt bistånd. Migrationsverket ersätter
kommunens kostnader genom ett schablonbelopp för initiala kostnader för
ekonomiskt bistånd och kommunen har också möjlighet att söka statlig ersättning
för vissa kostnader i samband med mottagandet. Specificerade kostnader och
maxbelopp finns i rutin Återsök kvotflykting.

7.14

PENSIONÄRER

Personer över 65 år bör i normalfallet klara sin försörjning via pension eller
äldreförsörjningsstöd. När den sökande kan ta ut full garantipension utgår inte
försörjningsstöd.

SOC SEKR

Sökande med rätt till förtida uttag av ålderspension kan inte hänvisas att söka detta
innan rätt till försörjningsstöd kan komma ifråga. Förtida uttag måste ses som en
rättighet för den enskilde att kunna välja pensionsålder utan motsvarande
skyldighet att utnyttja förmånen. Personer som väljer att göra förtida uttag av
pension är under denna tid inte berättigade till försörjningsstöd.

7.15

VID ÄKTENSKAPSSKILLNAD/SEPARATION

För att försörjningsstöd ska kunna beviljas bara till den ena parten ska ansökan om SOC SEKR
äktenskapsskillnad vara inlämnad till tingsrätten och avgiften vara betald.
Parterna ska vara folkbokförda på olika adresser. Om den andre parten vägrar att
folkbokföra sig på annan adress ska den sökande skriva till Skatteverket och
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begära förflyttning av den andre partens folkbokföringsadress. Om det finns barn
ska ansökan om bostadsbidrag vara inlämnad till Försäkringskassan. I första hand
ska föräldrar själv komma överens om underhållsbidrag. Försäkringskassan kan
genom stöd och råd hjälpa föräldrar att komma överens. I det fall föräldrar inte
kan komma överens kan Försäkringskassan betala ut underhållsstöd. Om
underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet kan Försäkringskassan betala ut
mellanskillnaden. Beakta om försörjningsskyldighet för både vuxen och barn finns
från den andre maken under betänketiden. Vid ansökan om hemutrustning ska det
utredas om behovet kan tillgodoses via bodelning.

8 TILLGÅNGAR/SKULDER/ÅTERKRAV/EFTERGIFT
8.1

TILLGÅNGAR

För bedömning av kapitalinnehav inhämtas uppgifter till exempel från senaste
inkomstdeklaration/skatteverkets besked. Kontanter, banktillgodohavanden,
aktier, fonder eller andra lätt realiserbara tillgångar, ska användas innan rätt till
försörjningsstöd föreligger. Vid bedömning om den sökande kan tillgodose sitt
behov genom egna tillgångar, bör endast tillgång som den sökande faktiskt kan
förfoga över eller få tillgång till beaktas. Tillgångar som inte bör påverka rätten till
försörjningsstöd är till exempel
•
•
•

pensionsförsäkringar som inte kan återköpas,
bankmedel som inte går att ta ut på grund av villkor i gåvobrev eller
testamente,
fast egendom som inte kan överlåtas på grund av bestämmelse i gåvobrev eller
testamente.

En tillgång påverkar endast rätten till försörjningsstöd om den har ett betydande
värde och om överskottet vid en försäljning motiverar åtgärden. Sådana
kapitalvaror som vanligtvis finns i ett hem till exempel TV, mobiltelefon och
dator, bör inte påverka rätten till försörjningsstöd, om varornas värde är skäligt.
Vid en försäljning tillåts den sökande använda intäkten till att betala eventuella lån
som är knutna till det som har sålts.
8.1.1

FORDON

Ett hushåll har rätt äga ett fordon upp till ett värde av 28 procent av basbeloppet.
Sökande som är i behov av fordon för inkomsternas förvärvande eller har
medicinska skäl (ska styrkas med läkarintyg) får äga ett fordon till ett värde av
50 procent av basbeloppet. När det bedöms att fordonet kan ha ett värde som är
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nära eller överstigande maxkostnaden ska värdering av fordonet göras av
socialnämnden godkänd registrerad bilhandlare. Kostnaden för värderingen
betalas av socialnämnden. Förhandsvärdering av fordon kan göras via internet.
Om sökande äger ett fordon vars värde överstiger 28 procent (eller 50 procent, se
ovan) av basbeloppet ska som regel fordonet säljas. Fordonet ska säljas till sitt
reella värde. Skälig avyttringstid är en månad. Inkomst av fordonsförsäljning
medräknas som inkomst vid ekonomisk beräkning av försörjningsstöd. Om det
finns lån på fordonet och sökande vid försäljning av fordonet kan uppvisa kvitto
på att pengarna betalats in på lånet ska dessa inte medräknas som inkomst. I de fall
handlingar saknas som visar att lånet är betalt ska försäljningsbeloppet medräknas
som inkomst i ekonomisk beräkning. I det fall fordonet säljs till ett lägre värde än
det som framkommer av värderingsintyg, ska inkomst enligt värderingsintyg
medräknas vid beräkning av försörjningsstöd.
Om sökande på grund av funktionshinder har ett specialanpassat fordon, ska detta
oavsett värde, inte räknas som en tillgång.
8.1.2

FASTIGHET/BOSTADSRÄTT

I de fall fråga uppstår om en fastighet/bostadsrätt utgör en tillgång som kan
belånas eller säljas ska uppgift om befintliga bolån och taxeringsuppgift begäras.
Kostnad för värdering av mäklare kan godtas om det är nödvändigt för att
utredning ska kunna färdigställas.
Om en försäljning av fastigheten/bostadsrätten bedöms kunna ge ett
intäktsöverskott och sökande bedöms ha möjlighet att skaffa ett nytt boende
hänvisas sökande att klara sin försörjning genom att sälja fastigheten. Undantag
kan vara om behovet av bistånd förväntas bli kortvarigt (mindre än tre månader)
eller om flytt skulle få orimliga sociala konsekvenser. Barnperspektivet ska alltid
beaktas. Sökande ska ges skäligt rådrum, ca fyra månader, för att sälja fastigheten.
8.1.3

SPARADE MEDEL

Barn som omfattas av föräldrarnas försörjningsskyldighet får ha ett sparbelopp om
15 procent av basbeloppet utan att rätten till försörjningsstöd berörs. Om
beloppet överstiger 15 procent och sökande kan visa att beloppet avser sparade
pengar från feriearbete/extraarbete ska beloppet inte medräknas vid beräkning av
försörjningsstöd.
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Ensamstående ålderspensionär får ha ett sparbelopp på 40 procent av basbeloppet
utan att rätten till försörjningsstöd berörs. Makar får ha 80 procent av
basbeloppet.
Ett privat pensionssparande som har en behållning på högst ett prisbasbelopp kan
avslutas i förtid. Det krävs dock att banken (sparinstitutet) godkänner att kontot
avslutas. I andra fall kan Skatteverket medge att kontot avslutas genom en
utbetalning i förtid, men då krävs att den enskilde är på obestånd och genom
utbetalningen kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller att det i
övrigt finns synnerliga skäl.
8.1.4

SKADESTÅND

Om sökande får ett ideellt skadestånd är huvudregeln att detta medräknas som en
inkomst/tillgång vid ekonomisk beräkning av försörjningsstöd. Undantag kan
göras om sökande är i behov av medel för klart förutsägbara kostnader till följd av
skadan som till exempel långvariga och kostsamma behandlingar som inte
tillgodoses på annat sätt.

8.2

ENHETSCHEF

SKULDER

Lån- och kreditgivning innebär risker för långivaren samt eventuell borgensman,
vilka inte ska övertas av socialnämnden. Ekonomiskt bistånd till skulder beviljas
restriktivt och vanligtvis endast om det är enda möjligheten att uppnå skälig
levnadsnivå och när det enligt socialnämndens bedömning skulle få allvarliga
sociala konsekvenser om skulden inte betalas. Erbjudande om budget- och
skuldrådgivning ska alltid övervägas om det framkommer att sökande är skuldsatt.
Sökande är inte berättigad till ekonomiskt bistånd för skulder som till exempel
kvarskatt eller bostadsbidragsskuld trots att sökande haft försörjningsstöd under
perioden då skulden uppstod, se RÅ REF 1996:14.
Socialsekreterare fattar beslut i ärenden med skulder upp till max 10 procent av
prisbasbeloppet.

SOC SEKR

Enhetschef fattar beslut i ärenden med skulder upp till max 20 procent av
basbeloppet.

ENHETSCHEF

Övriga skulder prövas av socialnämndens arbetsutskott.

SNAU
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8.2.1

HYRESSKULD

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till hyresskuld ska prövning ske avseende:
•
•

•
•

den sökandes ekonomiska förhållanden under den tid skulden uppstod samt
sökandes framtida betalningsmöjligheter,
om den sökande har barn boende hos sig ska särskilda hänsyn tas även om den
sökande haft medel att själv klara av kostnaden. Hänsyn ska även tas till
särskilda sociala skäl såsom anknytning till bostaden eller mycket låg
boendekostnad jämfört med nyanskaffning,
möjligheten att upprätta en avbetalningsplan avseende skulden med
hyresvärden,
praktiska och ekonomiska konsekvenser av ett avslag: möjligheten att få ny
bostad, flyttkostnader, eventuellt högre bostadskostnad än tidigare, fysiska och
psykiska förutsättningar att genomföra en flytt.

Om sökande under den tid hyresskulden uppstått hade varit berättigad till
försörjningsstöd till hyreskostnaden, om sökande hade ansökt om
försörjningsstöd, beslutar socialsekreterare.

SOC SEKR

Enhetschef fattar beslut i ärenden med hyresskuld upp till sex månader.

ENHETSCHEF

Övriga hyresskulder prövas av socialnämndens arbetsutskott.

SNAU

8.2.2

ELSKULD

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till elskuld ska prövning ske avseende:
•
•
•
•

den sökandes ekonomiska förhållanden under den tid skulden uppstod samt
sökandes framtida betalningsmöjligheter,
om den sökande har barn boende hos sig ska särskilda hänsyn tas även om den
sökande haft medel att själv klara av kostnaden,
möjligheten att upprätta en avbetalningsplan avseende skulden med
fordringsägaren,
den sökandes psykiska och fysiska förutsättningar att leva utan el.

Om sökande under den tid elskulden uppstått hade varit berättigad till
försörjningsstöd till elkostnaden, om sökande hade ansökt om försörjningsstöd,
beslutar socialsekreterare.

SOC SEKR

Enhetschef fattar beslut i ärenden med elskuld upp till max 20 procent av
basbeloppet.

ENHETSCHEF
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Övriga elskulder prövas av socialnämndens arbetsutskott.

8.3

SNAU

ÅTERKRAV

Enligt 9. Kap. 1 § SoL kan försörjningsstöd återkrävas om den enskilde fått det
felaktigt eller med för högt belopp på grund av
• oriktiga uppgifter,
• underlåtenhet att lämna uppgifter, eller
• på annat sätt förorsakat att försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL betalats ut
obehörigen eller med för högt belopp.

SOC SEKR

Enligt 9 kap. 2 § SoL kan försörjningsstöd återkrävas som har beviljats
• som förskott på förmån eller ersättning,
• till sökande som är indragen i arbetskonflikt,
• till sökande som på grund av förhållanden som man inte kunnat råda över
hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar.
Om den enskilde inte frivilligt återbetalar kan socialnämnden väcka talan hos
Förvaltningsrätten. Talan måste väckas inom tre år från det att försörjningsstödet
utbetalades. Innan talan väcks måste en utredning göras avseende den enskildes
möjlighet att återbetala beloppet. Det saknas lagstöd för att lägga till ränta på
återkravet.
I övrigt kan försörjningsstöd återkrävas om den lämnats i annat fall än 4 kap. 1 §
och beviljats under villkor om återbetalning.

8.4

EFTERGIFT

Rätt finns att helt eller delvis efterge den ersättningsskyldighet som beviljats enligt
9 kap. 1-2 § SoL. För sökande som beviljats bistånd såsom förskott på förmån
men som erhållit ett lägre ersättningsbelopp eller fått avslag på sin ansökan om
förmån fattas beslut om justering i Procapita.

ENHETSCHEF

Övriga eftergifter prövas av socialnämndens arbetsutskott.

SNAU

HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

32 (47)

9 BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING
Budget- och skuldrådgivning ger råd och stöd till kommuninvånare som upplever
sig ha ekonomiska svårigheter. Kommunens skyldighet att erbjuda budget- och
skuldrådgivning regleras i 5 kap. § 12 SoL:
Skuldsatta personer
Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Denna skyldighet
gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering eller Fskuldsanering är helt avslutad.
Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som
kommunerna ska svara för. Lag(2016:686)
Rådgivningen är kostnadsfri, bygger på frivillighet och utgör ingen
myndighetsutövning.

Arbetsuppgifter i korthet:
Budgetrådgivning: arbetar med personers vardagsekonomi med syfte att få en
fungerande månadsbudget.
Skuldrådgivning: råd och stöd till personer som har skulder. Informerar om och
hjälper personer att ansöka om skuldsanering samt finns som stöd under
skuldsaneringsperioden som vanligtvis omfattar fem år. Upprättar och hjälper till
vid betalningsuppgörelser mellan den enskilde och fordringsägare.
Hyresrådgivning och rådgivning vid elskuld: uppsökande arbete med målsättning
att nå en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd, elabonnent och
elbolag för att undvika avhysning och elavstängning.
Förebyggande arbete: föreläser och informerar på skolor, öppna förskolan,
Höganäs Utvecklingscentrum med flera. Samverkar med banker, kronofogden,
överförmyndarnämnden, kyrkan, läkare med flera.
Socialsekreterare inom Ekonomi- och flyktingenheten ska informera sökande om
möjligheten att få budget- och skuldrådgivning om sökande har skulder och/eller
har svårt att klara sin vardagsekonomi. Om sökande riskerar att bli avhyst från sin
bostad på grund av försummad hyresinbetalning ska samarbete ske med budgetoch skuldrådgivning.
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Personer som tecknar ett bostadssocialkontrakt/träningslägenhet bör erbjudas
budget- och skuldrådgivarnas koncept ”Ekonomikoll”. Det består av tre
besökstillfällen där den enskilde och dennes kontaktperson får baskunskaper kring
vad som gäller när man är hyresgäst samt verktyg för att hantera vardagsekonomi.

10 FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT
BISTÅND TILL OLIKA ÄNDAMÅL
Förutsättningarna för att ekonomiskt bistånd ska kunna beviljas till kostnader som
följer är att hushållet i övrigt uppfyller rätten till bistånd. En individuell prövning
ska göras i varje enskilt ärende.

10.1

BANKAVGIFTER

Kostnader för internetbank och bankkort kan beviljas med maximalt en procent
av prisbasbeloppet per år.

10.2

BARNOMSORGSAVGIFT

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till barnomsorgsavgift enligt maxtaxa.

10.3

SOC SEKR

BEGRAVNING

Begravningskostnader ska i första hand betalas av tillgångarna i dödsboet eller
genom försörjningsskyldigas inkomster och tillgångar. Försörjningsskyldiga är
efterlevande make, maka, registrerad partner, sambo och föräldrar som enligt 7
kap. 1 § Föräldrabalken är underhållsskyldiga.
Vid bedömning av dödsboets betalningsförmåga ska begravningskostnader gå före
betalning av eventuellt obetalda räkningar som exempelvis hyra, el, telefon eller
kostnader för utflyttning och städning av bostaden Alla kända tillgångar på
dödsdagen samt alla inkomster efter dödsdagen ska i första hand användas till att
betala begravningskostnader. Exempel på inkomster är pension, sjukersättning,
lön, skatteåterbäring och försäkringsutbetalningar.
Det kan också finnas skäl att beakta om den avlidne exempelvis har gett bort eller
sålt tillgångar förmånligt till en dödsbodelägare strax före dödsfallet, om den
avlidne strax före dödsfallet tecknat en kapitalförsäkring med dödsbodelägarna
som försäkrade eller när en efterlevande make eller maka har enskild egendom
som kan tillgodose behovet av begravningskostnad.
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Rätten till bistånd omfattar kostnader för att begrava den avlidne i Höganäs
kommun, i annan kommun eller utomlands. Merkostnader som uppkommer på
grund av att begravningen sker i annan kommun eller utanför Sverige, som
exempelvis transportkostnader, beviljas inte. Det beviljas inte heller ekonomiskt
bistånd till kostnader som är avsedda för de anhöriga såsom handbuketter,
blomsterhälsningar och minnessaker.
Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och gravsten kan beviljas upp till ett
halvt basbelopp efter att dödsboets tillgångar och inkomster räknats av. Blir
begravningskostnaderna högre än ett halvt basbelopp är den person som beställt
begravningen ansvarig att stå för dessa kostnader.
Beviljat ekonomiskt bistånd utbetalas vanligtvis direkt till begravningsbyrån.

Kostnader som beviljas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kista med dekoration
Urna
Bisättning(svepning, kistläggning, utkörning av kista till bårhus, bärare vid
bisättning, transport av kista till kyrkogårdens kapell)
En dödsannons
Representant vid begravningen
Begravningsbyråns kostnader
Begravningskaffe
Gravsten, inskription på befintlig gravsten eller namnskylt i en askgravlund

Om den avlidne saknar anhöriga som ordnar begravningen har den kommun där
den avlidne var folkbokförd eller om den avlidne inte har varit folkbokförd i
Sverige, den kommun där dödsfallet inträffade, skyldighet att ombesörja att en
gravsättning kommer till stånd. Socialnämndens uppgift är att beställa
gravsättningen hos en begravningsbyrå. För kostnaderna har socialnämnden rätt
till ersättning av dödsboet. Detta gäller såväl kostnaderna för gravsättning som
ersättning för nedlagt arbete. Mer information finns i socialnämndens riktlinjer för
dödsbohandläggning.

10.4

BOENDEKOSTNAD

Sökande som är berättigad bistånd har rätt till försörjningsstöd för skäliga
boendekostnader. Utgångspunkten för vad som är skälig boendekostnad är vad en
låginkomsttagare på orten har råd med och utifrån de lokala förhållande som råder
på hyresmarknaden.
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Befintlig boendekostnad får inte fördyras under tid sökande har försörjningsstöd.
Undantag kan göras om det finns starka medicinska/sociala skäl, se 10.3.2 Faktisk
boendekostnad.
Om sökande bedöms ha ett stort behov av ny bostad kan ekonomiskt bistånd till
årsavgiften på Boplats Syd beviljas.
Ibland kräver bostadsbolagen depositionshyror/ hyresgarantier för att en enskild
ska kunna få ett hyreskontrakt. Prövning ska ske utifrån sökandes behov av
bostad, rehabiliterande skäl, övriga sociala skäl och om behovet kan tillgodoses
med egna medel eller borgensman. Vidare beaktas vad sökande själv gjort för att
ordna en bostad. Barnperspektivet ska beaktas.
10.4.1

ENHETSCHEF

GODTAGBAR BOENDEKOSTNAD

Socialnämnden tillämpar en högsta godtagbara boendekostnad som vägledning
för bedömningen om vad som kan anses vara skälig boendekostnad enligt
följande:
Antal personer i hushållet
1-2 vuxna

Högsta godtagbara boendekostnad
6 900 kronor

1-2 vuxna + 1 barn

7 600 kronor

1-2 vuxna + 2-3 barn

8 700 kronor

1-2 vuxna + 4 barn

9 400 kronor

1-2 vuxna + 5-6 barn

10 000 kronor

1-2 vuxna + 7-8 barn

11 300 kronor

Även barn som bor växelvis eller har umgänge med sina föräldrar beräknas såsom
hemmavarande barn vid bedömning av godtagbar boendekostnad.
10.4.2

FAKTISK BOENDEKOSTNAD

Vid kortvarigt biståndsbehov (maximalt tre månader) godtas vanligtvis den
faktiska boendekostnaden. Bedöms behovet av försörjningsstöd bli längre än tre
månader ska en prövning göras huruvida det är skäligt att sökande bidrar till att bli
självförsörjande genom att flytta till billigare bostad. Om sökande medverkar till
att söka billigare boende genom att ställa sig i bostadskö och aktivt söka bostad
godkänns den faktiska boendekostnaden under den tid det tar att hitta ny billigare
bostad. Om sökande inte medverkar till att söka billigare bostad utan väljer att
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behålla ett boende med en kostnad som inte bedöms skälig beräknas det
ekonomiska biståndet utifrån riktlinjerna för högsta godtagbara boendekostnad.
Vid bedömning av skälig boendekostnad och standard för barnfamilj, ska hänsyn
också tas till barns behov av utrymme. Detta gäller även för de barn som vistas i
bostaden endast under umgängestid. I de fall bostadsbyte övervägs, måste de
sociala konsekvenserna av en flyttning ses ur ett barnperspektiv. Det kan även
finnas medicinska och/eller sociala skäl att godkänna en högre boendekostnad.
Medicinska skäl bör styrkas med läkarintyg.
10.4.3

HUSHÅLLSGEMENSKAP MED BOSTADSINNEHAVAREN

Hemmavarande unga vuxna 18-25 år beviljas normalt sett inte försörjningsstöd till
boendekostnad. Se 7.12.1
För sökande som delar hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren
(exempelvis ett kvarboende vuxet barn över 25 år eller förälder som bor hos barn)
bör beräkning av boendekostnaden göras utifrån hur stor andel av bostaden som
sökande disponerar. I dessa fall beräknas boendekostnad enligt
Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om enheter. Boendekostnaden
blir den andel som motsvarar det antal rum som den sökande disponerar i
förhållande till det totala antalet rum i bostaden. Varje rum beräknas som två
enheter och köket som en enhet.
Hemmavarande barn med egna inkomster, som inte ingår i föräldrarnas
försörjningsskyldighet, ska även bidra till kostnaden för hushållsel. Detta görs
genom att avräkna barnets del på föräldrarnas kostnad för hushållsel på samma
sätt som vid beräkning av boendekostnaden.
10.4.4

HYRA I ANDRA HAND

Vid andrahandsuthyrning bör den avtalade hyran godkännas om den bedöms vara
skälig. Tillägg för fullt möblerat rum/lägenhet kan godkännas med maximalt 15 %
av hyran.
10.4.5

INNEBOENDE

För inneboende som inte delar hushållsgemenskap bör den faktiska
boendekostnaden som bostadsinnehavaren och den inneboende avtalat om godtas
om kostnaden anses skälig.
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10.4.6

DELAD BOSTAD

Delad bostad avses när ett antal personer delar bostaden på jämlika villkor, t.ex.
vuxna syskon eller studiekamrater, där var och en står för din andel av kostnaden.
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden beakta
kostnaden delad med antalet boende i bostaden om flera personer delar bostad
men inte har hushållsgemenskap.
10.4.7

EGEN FASTIGHET

Vid egen fastighet eller bostadsrätt upprättas en boendekostnadskalkyl. Vid
beräkning av faktisk boendekostnad ska medräknas:
• ränteutgifter,
• driftskostnader; vatten, olja, el, sophämtning, sotning med mera,
• tomträttsavgäld,
• fastighetsavgift,
• månadsavgift till bostadsrättsföreningen
• villa/bostadsrättsförsäkring
• vägförening
Försörjningsstöd beviljas inte till amorteringar, då dessa anses bidra till den
enskildes kapitalbildning. Möjlighet till skattejämkning bör undersökas i varje
enskilt fall.
En utredning ska alltid göras för att klargöra om fastigheten utgör en tillgång som
kan belånas eller säljas, se 8.1.2 Fastighet
10.4.8

DUBBLA BOENDEKOSTNADER

Dubbla boendekostnader kan medräknas vid beräkning av försörjningsstöd om
kostnaden uppstått på grund av att sökande fått plats på ett vårdboende och det
inte funnits möjlighet till att hinna säga upp befintligt boende.

10.5

BREDBAND

Kostnad för bredband kan beviljas med maximalt 0,5 procent av basbeloppet per
hushåll och månad.

10.6

CYKEL/MOPED

Ekonomiskt bistånd till cykel/moped kan beviljas om det är nödvändigt för
inkomsternas förvärvande och om det inte är möjligt att utnyttja allmänna
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kommunikationer. Försörjningsstöd till cykel/moped kan även beviljas då starka
medicinska skäl, sociala skäl eller avsaknad av allmänna kommunikationer
föreligger. Försörjningsstöd till cykel utgår med maximalt tre procent och till
moped med maximalt sju procent av basbeloppet.
Hos familjer där försörjningsstödet varit långvarigt (minst tio månader) och där
sökande inte bedöms bli självförsörjande inom kort kan försörjningsstöd beviljas
till cykel och hjälm till barn från och med det år barnet fyller sex år.

10.7

MEDLEMSKAP I FACKFÖRENING/A-KASSA

Försörjningsstöd till kostnad för medlemskap i fackförening och
arbetslöshetskassa godtas utöver riksnormen.

10.8

FICKPENGAR

Försörjningsstöd beräknas till en lägre nivå än riksnormen om sökande inte har
vissa kostnader för poster som ingår i riksnormen eller om dessa är lägre än
riksnormen, t.ex. under vistelse i heldygnsvård. Det kan handla om personer som
vårdas på hem för vård eller boende eller i familjehem. Under dessa
förutsättningar kan sökande som saknar egna inkomster ha rätt till fickpengar från
folkbokföringskommunen. Denna summa ska dock minskas med fickpengar som
utbetalas av institutionen. I summan för fickpeng ingår utgifter för kläder, hygien
samt kostnader för fritiden.

10.9

SOC SEKR

FLYTTKOSTNADER/MAGASINERING

Ekonomiskt bistånd till flyttkostnad kan beviljas om flytten är nödvändig för
försörjning eller om andra sociala skäl föreligger. Om flytt sker av
arbetsmarknadsskäl ska möjligheten att få bidrag från arbetsförmedlingen
undersökas. Vid flytt till annan ort kan försörjningsstöd beviljas till hyra och
uppehälle första månaden på den nya bostadsorten.
I flyttkostnad ingår hyrbil, släp alternativt liten lastbil och bensinkostnad. Om
sökande på grund av medicinska skäl inte kan genomföra flytten på egen hand kan
kostnader för flyttfirma beviljas. Försörjningsstöd till adressändring beviljas inte
eftersom detta kan göras utan kostnad via skatteverket.
Om sökande tillfälligt saknar egen bostad kan ekonomiskt bistånd beviljas till
skäliga kostnader för magasinering av bohag under maximalt sex månader. Detta
under förutsättning att sökande aktivt söker nytt boende som kan tillgodose
behovet på sikt.
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Övriga flyttkostnader beslutas av enhetschef.

ENHETSCHEF

10.10 FÖRSÄKRINGAR
Försörjningsstöd till hemförsäkring godtas utöver riksnormen. Beakta om sökande
redan har hemförsäkring genom medlemskap i fackförening. Kostnad för
hemförsäkring innefattande egendomsskydd, ansvarsskydd, rättsskydd,
överfallsskydd godtas. I många hemförsäkringar ingår reseskydd utan extra
kostnad. Beloppet för lös egendom i hemförsäkringen bör vara skäligt och inte
överstiga det värde som finns i den aktuella bostaden. Kostnader för andra
försäkringar beviljas inte.

SOC SEKR

10.11 GLASÖGON
SOC SEKR
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kostnad för glasögon om sökande inte
förväntas bli självförsörjande inom kort. I särskilda fall kan glasögon beviljas även
då sökande förväntas bli självförsörjande inom kort, om behovet är akut. Behovet
ska styrkas med recept/kostnadsförslag utfärdat av ögonläkare eller optiker. Behov
av specialglas, färgning eller annat ska framgå av kostnadsförslaget.
Försörjningsstöd till glasögonbågar beviljas med högst 1,5 procent av basbeloppet
samt till glas och optikerundersökning enligt faktisk kostnad. Ekonomiskt bistånd
till kontaktlinser beviljas endast efter läkarutlåtande där det framgår att det är
medicinskt motiverat framför glasögon. Beträffande glasögonkostnader för barn
och ungdomar under 19 år ska rätten till bidrag från Region Skåne beaktas.

10.12 HEMUTRUSTNING
Avgörande för om ekonomiskt bistånd till hemutrustning ska beviljas är sökandes
faktiska behov av hemutrustning och när i tiden sökande bedöms ha egna
ekonomiska förutsättningar att kunna skaffa hela eller del av utrustningen. Har
den sökande haft möjlighet att skaffa nödvändig hemutrustning med egen inkomst
eller på annat sätt, ska ekonomiskt bistånd inte beviljas. I de fall biståndsbehovet
bedöms bli kortvarigt (mindre än tre månader) ska bistånd beviljas till de delar av
hemutrustningen som är nödvändiga för livsuppehället. När det gäller unga vuxna
som nyligen flyttat från föräldrahemmet och som inte har barn, kan det anses
skäligt med en relativt enkel standard som förbättras först på längre sikt.
I samråd med sökande kan hembesök ske för att få en bättre bild av sökandes
behov och rätt till bistånd. Om det finns barn i familjen ska barnperspektivet
särskilt beaktas.
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Nödvändig hemutrustning:
•
•
•
•
•
•

säng,
sängutrustning,
köksmöbler,
husgeråd,
soffa och soffbord
övrigt (till exempel lampor, dammsugare, byrå).

Sökande som helt saknar hemutrustning kan beviljas säng enligt pris från IKEA
samt hemutrustningspaket enligt prisuppgift från Framtid i Helsingborg. Sökande
som saknar del av nödvändig hemutrustning kan beviljas den delen enligt
prisuppgift från IKEA. Om sökande inte vill handla på Framtid eller IKEA kan
motsvarande summa beviljas för inköp från annat ställe.
Ekonomiskt bistånd till dammsugare kan beviljas med maximalt 1,5 procent av
prisbasbeloppet.
För ekonomiskt bistånd till Telefon/TV/Dator se avsnitt 10:24
Familjer som fått eller haft möjlighet att få hemutrustningslån från CSN bedöms
ha tillgodosett sina behov av hemutrustning i tio år från det år då lånet beviljades
(hemutrustningslån upphörde 1 januari 2022).

10.13 ID-HANDLING
Ekonomiskt bistånd till kostnad för ID-handling inklusive foto kan beviljas för
personer över 13 år som saknar giltig legitimation.

SOC SEKR

10.14 JURIDISKA KOSTNADER
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kostnad för självrisk till rättsskydd som ingår i
hemförsäkring och till den kostnad som tillkommer sökande vid statlig rättshjälp,
om målet gäller familjerättsliga ärenden

SOC SEKR

10.15 KLÄDER
Huvudregel är att ekonomiskt bistånd till kläder inte beviljas utöver vad som redan SOC SEKR
ingår i riksnormen. Undantag kan dock göras om den enskilde har ett särskilt
behov av kläder och skor. Detta kan bland annat gälla för personer som långvarigt
vistats på institution och helt saknar kläder. Prövning av behovet av kläder vid
institutionsplacering sker i samråd med Vuxenenheten. Vid institutionsplacering
ingår kläder i normen för fickpengar. Försörjningsstöd till vinterkläder kan utgå
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med maximalt sju procent av basbeloppet samt sommarkläder med maximalt
fem procent av basbeloppet. Vid behov av enbart ytterkläder beviljas ett halvt
vinterklädesbidrag.

10.16 KOSTTILLÄGG
Försörjningsstöd kan utgå till ett högre belopp än riksnormen om sökande av
medicinska skäl har behov av dyrare kost. Detta kan gälla vid glutenfri kost,
komjölksproteinfri kost samt fettreducerad kost och om inte
merkostnadsersättning från till exempel Försäkringskassan redan utbetalas. För
aktuella belopp se Konsumentverkets hemsida.

SOC SEKR

Behov av kosttillägg ska styrkas med utförligt läkarintyg, där det tydligt framgår
vilken kost personen är i behov av samt att denna kost är avsevärt dyrare än
normalkost.

10.17 KURSLITTERATUR
Huvudregel är att ekonomiskt bistånd inte beviljas till kostnader för kurslitteratur.
Undantag kan göras i familjer där en är studerande och den andre är
arbetssökande. Möjlighet till boklån ska först och främst undersökas. Om detta
inte är möjligt kan kurslitteratur beviljas efter uppvisande av litteraturlista.

SOC SEKR

10.18 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, MEDICIN OCH SJUKRESOR
Kostnad för besök inom den öppna hälso-och sjukvården beviljas upp till den
maximala egenavgiften.
Kostnad för alternativ medicinsk behandling beviljas vanligtvis inte.

ENHETSCHEF

Kostnad för receptbelagda läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen beviljas
upp till den maximala egenavgiften under en högkostnadsperiod. Ekonomiskt
bistånd kan också beviljas till skäliga kostnader för receptbelagda preventivmedel
och medel för lus och skabb vid konstaterad smitta trots att dessa inte ingår i
läkemedelsförmånen.

SOC SEKR

Skäliga kostnader för medicinska hjälpmedel och förbrukningsmaterial som
föreskrivits av behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan beviljas.
Ekonomiskt bistånd till sjukresor kan beviljas upp till den maximala egenavgiften.
Därefter hänvisas sökande till ersättning via Region Skåne. Även resor till
mammografi och resor som är nödvändiga för att hämta ut förskrivna läkemedel,
hjälpmedel eller förbrukningsmaterial kan beviljas.
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10.19 RESOR

SOC SEKR

Försörjningsstöd till nödvändiga resor, t.ex. till arbete, studier, arbetsförmedling,
försäkringskassa samt för att följa uppgjord planering, utgår med belopp
motsvarande lägsta kostnad för att resa med Skånetrafiken. Om egen bil är enda
sättet att ta sig till arbetet beroende på avståndet, arbetstiderna och/eller brist på
allmänna kommunikationer kan försörjningsstöd utgå till kostnader enligt
skatteverkets schabloniserade milersättning. Sökande ska om det är möjligt ansöka
om skattejämkning för resor till och från arbetet. Detta kan reducera
bilkostnaderna.
För att ekonomiskt bistånd till resor ska beviljas måste resvägen överstiga fyra
kilometer enkel väg. Undantag kan göras om det finns medicinska skäl som kan
styrkas med läkarintyg.
För resa till anställningsintervju hänvisas sökande att i första hand ansöka om
kostnaden hos arbetsförmedlingen. Ekonomiskt bistånd kan beviljas för resa till
anställningsintervju som inte bekostas av arbetsförmedlingen om det bedöms
finnas goda möjligheter för sökande att bli självförsörjande genom arbetet.
Ekonomiskt bistånd för resor till frivården kan beviljas efter uppvisande av intyg
där det framgår vilken tidsperiod klienten ska avtjäna straffet och med vilken
kontaktfrekvens klienten ska besöka frivården. Kriminalvården kan i vissa fall
bevilja bidrag för merkostnader som uppkommer genom dyrare resor för
deltagande i program vid ett frivårdskontor som ligger längre bort än klintens
hemort samt för klinter som verkställer skyddstillsyn med särskild
behandlingsplan. I dessa fall ska klienten i första hand hänvisas söka bidraget hos
Kriminalvården.
Ekonomiskt bistånd kan beviljas för resor till begravning för nära anhörig inom
Sverige. Med nära anhörig avses make/maka eller motsvarande, förälder, barn,
syskon, mor- och farföräldrar och barnbarn.
Ekonomiskt bistånd till övriga resor inom landet kan beviljas till följande: för
besök av nära anhörig på fängelse, hem för vård eller boende, skyddat boende,
familjehem med mera då särskilda skäl finns.
Övriga resor beslutas av enhetschef.
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10.20 SOMMARAKTIVITET
Ekonomiskt bistånd till en aktivitet under sommarlovet beviljas de barnfamiljer
som har haft försörjningsstöd under en längre tid (minst tio månader). Aktiviteten
ska prövas utifrån det enskilda barnets behov. Ekonomiskt bistånd beviljas med
maximalt en procent av basbeloppet per hushållsmedlem över två år.

SOC SEKR

10.21 SPÄDBARNSUTRUSTNING
I de fall föräldrarna helt saknar ekonomiska möjligheter att köpa utrustning till ett
väntat barn kan ekonomiskt bistånd beviljas till skäliga kostnader för nödvändig
spädbarnsutrustning, med max tio procent av basbeloppet för första barnet. En
individuell bedömning utifrån barnets behov behöver alltid göras. Vid långvarigt
biståndsbehov kan ekonomiskt bistånd utifrån en individuell bedömning av
barnets behov beviljas om sökande får ytterligare barn och behov av
komplettering av spädbarnsutrustning föreligger. Skäliga kostnader för
kompletterande spädbarnsutrustning beviljas med maximalt tre procent av
basbeloppet.

SOC SEKR

Nyanlända kan söka tillägg till hemutrustningslånet från CSN om familjen får
ytterligare ett barn. Barnet måste vara fött inom två år från det att familjen erhållit
uppehållstillstånd för att lån från CSN ska kunna utgå. Om hemutrustningslån kan
sökas beviljas inte försörjningsstöd till spädbarnsutrustning.

I nödvändig spädbarnsutrusning ingår:
•
•
•
•
•

säng med sängkläder och andra tillbehör,
skötbädd med tillbehör,
bärsele,
barnvagn med tillbehör, och
utrustning för bad.

10.22 STUDENTEXAMEN
Ekonomiskt bistånd till kostnader i samband med studentexamen kan beviljas med SOC SEKR
maximalt fyra procent av basbeloppet.
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10.23 SVENSKT MEDBORGARSKAP SAMT UPPEHÅLLS- OCH
ARBETSTILLSTÅND
Kostnad för ansökan om medborgarskap beviljas inte då svenskt medborgarskap
inte är nödvändigt för att vistas och arbeta i Sverige. Migrationsverket tar ut en
avgift för fortsatt uppehållstillstånd i de fall den enskilde saknar asylskäl eller
humanitära skäl. Dessa personer är inte förhindrade att vistas i sitt land varför
ekonomiskt bistånd till denna avgift inte beviljas.

SOC SEKR

10.24 TANDVÅRD
Barn och unga vuxna har rätt till kostnadsfri tandvård till och med det kalenderår
de fyller 23 år. Vuxna har rätt till statligt tandvårdsstöd från det år man fyller 24 år.
SOC SEKR
Kostnader för akut tandvård är en godtagbar utgift. Ekonomiskt bistånd till
tandvård av icke akut karaktär, till exempel årligt tandläkarbesök eller månatlig
kostnad för frisktandvård premiegrupp ett till fyra, kan beviljas av socialsekreterare
upp till fem procent av basbeloppet. Vid tandvårdskostnader överstigande fem
procent av basbeloppet ska skriftligt kostnadsförslag inhämtas av tandläkare. Vid
tandvårdskostnad överstigande 15 procent av basbeloppet ska utlåtande från
förtroendetandläkare begäras avseende om behandlingen och kostnaden är skälig,
det vill säga uppfyller lägsta nivå för att tillförsäkra en skälig levnadsnivå.

Om den sökandes behov av försörjningsstöd bedöms vara kortvarigt och denne
själv kan tillgodose sitt behov inom en rimlig tid, bör detta vägas in i bedömningen
av hur omfattande biståndet till tandvård ska vara. Godkända kostnader för
tandvård medräknas i ekonomisk beräkning för den period tandvården utförs och
betalas alternativt då faktura för tandvård förfaller till betalning.
Beakta att vissa äldre, sjuka och funktionshindrade kan ha rätt till tandvårdsstöd
utöver det allmänna tandvårdsstödet. För belopp och regelverk se Region Skånes
information om tandvårdsstöd.

10.25 TELEFON/TV/DATOR
I dagens digitala samhälle är det önskvärt att sökande har tillgång till internet,
företrädelsevis via en smartphone. Ekonomiskt bistånd till smartphone kan
beviljas med maximalt tre procent av prisbasbeloppet. En sökande som tappar
bort, har sönder eller där telefonen blir stulen har inte rätt till smartphone vid mer
än ett tillfälle under en två års period.
Ekonomiskt bistånd till TV och/eller dator kan beviljas med maximalt fyra
procent respektive sju procent av prisbasbeloppet om det av sociala eller
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medicinska skäl finns behov som inte kan tillgodoses på annat sätt och inom
rimlig tid. Exempel kan vara ensamstående personer som på grund av ålder,
sjukdom eller andra orsaker lever isolerade och barnfamiljer med långvarigt behov
av bistånd (minst tio månader). Skolbarns behov av dator är vanligtvis tillgodosett
genom skolan. De flesta typer av program som behövs för att använda en dator
finns i gratis versioner varför programvara inte beviljas.

10.26 UMGÄNGESKOSTNAD
SOC SEKR
Barn och ungdomar som är gymnasiestuderande upp till 21 år som vistas på
umgängestid hos den som uppbär försörjningsstöd beräknas enligt umgängesnorm
vilket innehåller kostnader för mat, fritid/lek, förbrukningsvaror och hälsa/hygien.

Om umgänget överstiger sex dagar per månad krävs dom, avtal, skriftligt intyg
eller muntlig försäkran från boendeföräldern avseende umgängets omfattning för
att ytterligare försörjningsstöd enligt umgängesnorm ska medräknas. I beräkningen
medräknas barnet enligt halv norm avseende personliga kostnader. För beräkning
av de gemensamma hushållskostnaderna beräknas halva mellanskillnaden mellan
om barnet ingår i hushållsgemenskapen eller ej. Till exempel om en ensamstående
vuxen har ett barn som bor växelvis hos denne medräknas halva mellanskillnaden
mellan två personer i hushållet och en person i hushållet. Barnbidrag medräknas
som inkomst i sin helhet om det utbetalas till sökande.
Det primära ansvaret för resor i samband med umgänge ligger på den förälder
som inte bor tillsammans med barnet. Den förälder som barnet bor med ska dock
ta del av kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas
ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. En förälder som saknar förmåga
att bidra till resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det. Med tanke på
barnens behov kan socialnämnden då behöva bevilja ekonomiskt bistånd till
umgängesresor. Om den förälder som barnet bor hos, trots förmåga, inte bidrar
till resekostnaderna har umgängesföräldern möjlighet att begära att frågan prövas
av domstol.
Ekonomiskt bistånd bör beviljas till skäliga kostnader för att en förälder ska kunna
umgås med sitt barn som bor på annan ort. Med annan ort kan även avses en ort
utanför Sverige. Vid bedömning bör beaktas vad som har reglerats genom dom
eller beslut av domstol eller genom avtal om umgänge. Kostnaden för
umgängesresor bör anpassas till vad en familj i allmänhet har råd med. Om
behovet finns och inte kan tillgodoses på annat sätt, kan det i vissa fall innebära att
socialtjänsten får bevilja ekonomiskt bistånd till kostnader som är högre än vad en
låginkomsttagare normalt klarar av. Det ska ses som ett bistånd för barnets skull
och inte den vuxnes.
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I normalfallet beviljas umgängesresor med maximalt 30 procent av basbeloppet
per tolvmånadersperiod, med start första umgängesresan.

10.27 UPPVÄRMNING OCH ELKOSTNADER
Vid beräkning av försörjningsstöd medräknas kostnader för hushållsel.

SOC SEKR

I de fall uppvärmningskostnaden inte ingår i hyran medräknas denna kostnad
under förutsättning att summan av kallhyra och uppvärmningskostnad inte
överstiger högsta godtagbara boendekostnad. Kostnader för uppvärmning av egen
fastighet samt vatten, sophämtning, sotning utgår under förutsättning att den
totala boendekostnaden inte överstiger högsta godtagbara boendekostnad.
Om boendekostnaden understiger högsta godtagbara boendekostnad, beräknas
hushållselen i boendekostnaden. Om boendekostnaden överstiger högsta
godtagbara boendekostnad medräknas skälig kostnad för hushållsel enligt
pensionsmyndighetens riktlinjer för elanvändning per hushåll (PFS 2018:10).
I de fall sökande bor inneboende och där boendekostnad medräknas vid
beräkning av försörjningsstöd kan även kostnad för hushållsel medräknas (om inte
hushållsel ingår i hyreskontraktet). Den faktiska kostnaden för hushållsel delas då
på antalet boende i hushållet.
För hemmavarande unga vuxna beräknas hushållsel på samma sätt som
boendekostnaden, genom enheter. Se punkt 10.3
Om sökande har inneboende (avser även hemmavarande unga vuxna) och det
medräknas hyresintäkt för den inneboende ska det från hushållselskostnaden
avräknas den inneboendes elkostnad beräknad enligt ovan.

10.28 UTLANDSVISTELSE
Huvudregel är att ekonomiskt bistånd inte beviljas till resa utomlands. Om ingen
planering bryts med arbetsförmedling, försäkringskassa eller socialtjänst kan dock
uppehälle beviljas under utlandsvistelse. För gymnasiestuderande och SFIstuderande godkänns ingen ledighet under termin utan resor får ske under lov.

SOC SEKR

10.29 VÅRDAVGIFT
I första hand ska möjlighet till nedsättning av avgiften undersökas. Därefter godtas
vårdavgiften för sjukhusvård utöver riksnorm. För de dygn vårdavgift beviljas,
görs avdrag för beloppet avseende livsmedel i riksnormen.
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10.30 ÄKTENSKAPSSKILLNAD – AVGIFT
Huvudregel är att ekonomiskt bistånd inte beviljas till avgift för äktenskapsskillnad
utan behovet ska i första hand tillgodoses genom gemensamma inkomster och
tillgångar. Sökande betraktas som gifta och försörjningsskyldiga gentemot
varandra till dess att ansökan om äktenskapsskillnad är inlämnad till tingsrätten ,
avgiften är betald och makarna är folkbokförda på olika adresser. Undantag kan
göras om det finns starka sociala skäl.

SOC SEKR

10.31 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSAVGIFTER
I första hand ska möjlighet till avskrivning eller nedsättning av avgiften
undersökas. Därefter godtas eventuell avgift utöver riksnormen.
När sökande har matdistribution medräknas det som en godtagbar utgift vid
ekonomisk beräkning. Dock avräknas 50 procent av livsmedelsnormen vilket
beräknas utgöra middagskostnaden. Samma princip tillämpas om
matdistributionen utgör frukost, 25 procent, kvällsmat 25 procent.

HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

SOC SEKR

