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Handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd
Förutsättningar för rätten till bistånd
Den enskilde har i första hand själv ansvar för sin situation och skall efter sin förmåga själv bidra till
sin försörjning och livsföring i övrigt. Den enskilde förutsätts planera och prioritera sin ekonomi så att
biståndsbehov inte uppkommer. Detta gäller såväl vid byte av anställning som vid studier. När
behovet helt eller delvis kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom egna tillgångar eller
försörjning av annan person, avslås eller begränsas rätten till bistånd.
Underlåtenhet att efter förmåga bidra till sin försörjning kan också medföra att rätten till bistånd
avslås eller begränsas.
Vid varje ansökan om försörjningsstöd skall individuell bedömning göras om rätten till bistånd
föreligger.

Nyansökan
Ansökan göres muntligen via telefon till mottagningen. Vid kontakten ges information om
försörjningsstöd samt ansökningshandlingar skickas till personen. Utifrån personens situation
bedöms vilka handlingar som skall lämnas tillsammans med ansökan.
Vid fortsatt behov av försörjningsstöd skall ansökan lämnas skriftligt varje månad tillsammans med
de handlingar som behövs för handläggning av ärendet.
Ansökan om försörjningsstöd till speciella ändamål utöver norm görs muntligt eller skriftligt.

Beslut
Beslut om beviljat ekonomiskt bistånd bör meddelas skriftligt.
Avslagsbeslut skall meddelas skriftligt med såväl motivering som besvärshänvisning.

Tillfälligt hjälpbehov
Vistelsekommunen är skyldig att handlägga ärenden där ett tillfälligt hjälpbehov har uppkommit. Då
person saknar dels egen bostad och dels direkt anknytning till vistelsekommunen kan endast en ringa
biståndsinsats bli aktuell.
Bistånd till livsmedel och biljett tillbaka till hemkommunen är i de flesta fall ett lämpligt bistånd. För
den som vistas på till exempel sjukhus, vårdboende eller kriminalvårdsanstalt uppkommer i
normalfallet inte behov av ekonomiskt bistånd till uppehälle. Skulle det emellertid under en sådan
vistelse uppstå behov av ekonomisk art, har bosättningskommunen i normalfallet ansvaret för att
behovet tillgodoses (2a kap 5 § SoL).
Ett undantag från principen om vistelsekommunens ansvar är då någon är placerad i kommunen av
socialnämnden i en annan kommun. I sådana fall har placeringskommunen ansvar för såväl
vårdkostnader som övrigt bistånd även om detta inte är förknippat med vården, förutom vid akuta
situationer (2a kap. 2 § SoL)
Behov som kan uppstå vid utskrivning/frigivning skall tillgodoses genom bosättningskommunen.
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Biståndets utformning
Bistånd jml 4 kap.1 §, först stycket, kan beviljas i form av försörjningsstöd och bistånd i andra former.
Försörjningsstödet delas upp i en för hela riket schabloniserad del - riksnorm -, en del som avser
skäliga kostnader utanför riksnorm och en del som avser livsföring i övrigt.
Riksnormen omfattar kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hygien, barn- och
ungdomsförsäkring, förbrukningsartiklar, dagstidning, telefon och TV-licens.
Skäliga kostnader utanför riksnorm avser boende, arbets- och praktikresor, hushållsel,
hemförsäkring, barnomsorg och avgift till fackförening och arbetslöshetskassa (4 kap. 3 § SoL).
Livsföring i övrigt avser hälso- och sjukvård, sjukresor, medicin, glasögon, hemutrustning,
flyttkostnader, spädbarnsutrustning, umgängesresor, avgifter,
Bistånd i andra former kan utgå utöver försörjningsstödet för att den enskilde skall vara tillförsäkrad
en skälig levnadsnivå. Detta skall ses som ett komplement till försörjningsstödet (4 kap. 1 § SoL).
Skälighetsprövning beträffande dessa kostnader skall alltid göras där utgångspunkten skall vara vad
en låginkomsttagare normalt har möjlighet att kosta på sig jämfört med vad den sökande har för
faktiska kostnader.

Förutsättningar för ekonomiskt bistånd till olika grupper
Arbetssökande
Arbetslösa skall i första hand söka sin försörjning genom ersättning från arbetslöshetsförsäkringar. I
de fall den sökande saknar rätt till dessa ersättningar eller om ersättningen inte räcker till
försörjningen kan den sökande ha rätt till ekonomiskt bistånd.
Den som kan arbeta är skyldig att:
 söka samtliga lämpliga arbeten inom pendlingsavstånd enligt arbetsförmedlingen normer om
två timmars resa enkel väg till arbetet
 acceptera erbjudet arbete
 delta i planering tillsammans med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och
socialförvaltningen.
 delta i den verksamhet som anordnas för arbetslösa inom ramen för
arbetsmarknadspolitiken, t.ex. arbetsmarknadsutbildning, arbetsrehabiliterande åtgärder
 delta i praktik anordnad av socialförvaltningen i syfte att ge en ökad kompetens för att
förbättra möjligheterna att ta arbete eller utbildning
 delta i svenskundervisning och andra delar av särskilda introduktionsprogram som syftar till
att förbereda och underlätta invandrarens inträde på arbetsmarknaden
För att betraktas som aktivt arbetssökande skall den enskilde:
 vara anmäld på arbetsförmedlingen, ha regelbunden kontakt med sin handläggare samt
delta i deras åtgärder och i övrigt utnyttja deras resurser
 söka alla lämpliga arbeten och som ligger inom rimligt pendelavstånd, två timmar enkel resa
 i samband med ansökan om bistånd lämna in en ifylld arbetssökarlista över sökta arbeten
 måste den sökande tacka ja till erbjudet arbete, arbetsmarknadspolitisk åtgärd, SFIutbildning
eller anvisad praktik.
Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form
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Varje beslut förutsätter en individuell bedömning, som skall utgå från den enskildes egna
förutsättningar att klara ett visst arbete/praktik.

Ledighet från anvisad praktik
I det fall Arbetsmarknads- och utbildningsenheten stänger någon/några veckor under sommaren är
det under dessa veckor som man måste ta ut eventuell ledighet, gäller då även om man har sin
sysselsättning utanför Arbetsmarknads- och utbildningsenheten. Övriga ansökningar om ledighet
prövas individuellt.

Barn
Barn är aldrig försörjningsskyldiga för sina föräldrar däremot kan barnets tillgångar beaktas när det
gäller barnets uppehälle och del av hyra eller en ansökan om ekonomiskt bistånd som gäller barnet.
Det är dock viktigt att det görs en individuell bedömning.
Barn bör dock kunna ha sparade medel, på ett särskilt konto, upp till 15 % av basbeloppet utan att
det vid ansökningstillfället påverkar föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet (för att
möjliggöra inköp av större saker till barnet t ex cykel).
I de fall där barnets tillgångar är satta under så kallad överförmyndarspärr kan dessa tas i anspråk för
att tillgodose barnets behov. Tillgångar som inte kan disponeras bör inte tas med vid bedömningen.

Egen företagare
Ekonomiskt bistånd utgår inte till egna företagare eller till att reglera skulder som uppkommit i sådan
verksamhet. Egen företagare måste först avregistrera/avyttra sitt företag och skriva in sig på
arbetsförmedlingen innan eventuellt bistånd kan beviljas. Det räcker inte med att företaget är
vilande utan måste ha avregistrerats.
I vissa undantagsfall kan det vara angeläget för den enskildes rehabilitering att få möjlighet att driva
sin rörelse trots att den inte lönar sig. I första hand bör arbetsförmedlingen vara den som lämnar
stöd, t ex näringsbidrag.

Funktionsnedsättning
I vissa fall kan funktionsnedsatta få ekonomiskt bistånd till driftskostnader av handikappfordon. Detta
under förutsättning att detta används för att ta sig till och från arbetet alternativt lämna och hämta
barn som har barnomsorg eller går i skola (4 kap. 3 § SoL). Utredning måste dock visa att körning
med det egna fordonet är enda alternativet framför t ex färdtjänst. Handikappanpassning av bostad
sker genom kommunens fastighetsavdelning efter bedömning av arbetsterapeut.

Intagna på kriminalvårdsanstalt
Den intagne är inte berättigad till försörjningsstöd under tiden på anstalt. Understiger strafftiden nio
månader, faktiskt tid sex månader kan det föreligga rätt till försörjningsstöd till boendekostnad. Vid
längre anstaltsvistelse uppmanas den intagne att hyra ut lägenheten i andra hand eller säga upp
densamma. Bistånd i samband med frigivningen skall prövas av folkbokföringskommun/hemkommun
(16 kap. 2 § SoL).

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form
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Makar/sammanboende
Makar har en ömsesidig försörjningsskyldighet gentemot varandra, oberoende vilken
samlevnadsform de valt. Om makar lever åtskilda t ex under betänketiden inför en förestående
skilsmässa är de fortfarande skyldiga att bidra till varandras försörjning. Den inbördes
försörjningsskyldigheten går före rätten till försörjningsstöd. I detta hänseende jämställs
sammanboende med makar. För att vara berättigade till ekonomiskt bistånd måste båda uppfylla
förutsättningarna för ekonomiskt bistånd. Det göres alltid en individuell bedömning om undantag
skall göras.

Personer med missbruk
Personer med missbruk av alkohol och/eller andra beroendeframkallande medel har rätt till
försörjningsstöd enligt samma regler som andra personer. I vissa fall kan formerna för utbetalning
med kortare betalningsperioder prövas med hänsyn till den enskildes behov av stöd – och
vårdinsatser.
Han/hon måste följa uppgjord planering där syftet är en framtida självförsörjning och för att
framöver kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.
Missbruk i sig utgör inget skäl för avslag på ansökan om försörjningsstöd men att inte följa uppgjord
planering kan utgöra grund för avslag på ansökan om bistånd då vederbörande inte gör vad som på
honom/henne ankommer för att bidrag till sin försörjning.

Pensionärer
Personer över 65 år bör i normalfallet klara sin försörjning via pension eller äldreförsörjningsstöd.
Personer som väljer att göra förtida uttag av sin pension är ej berättigad till kompletterande
ekonomiskt bistånd om pensionen understiger gällande norm för bistånd.
Invandrare eller utländsk medborgare, som på grund av ålder ej kan försörja sig, men ännu inte
kvalificerat sig för svensk pension, och vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt, har rätt till
ekonomiskt bistånd.
Senast nämnda grupp kan efter fem års vistelse i Sverige ansökan om svenskt medborgarskap och
efter tio år i Sverige erhålla svensk pension enligt samma regler som svenska pensionärer.

Person i arbetskonflikt
Personer indragna i arbetskonflikt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd om konfliktersättning inte utgår
eller understiger gällande norm för bistånd. Biståndet kan vara förenat med återbetalningsskyldighet
på eventuell retroaktiv lön, A-kassa eller annan ersättning.

Sjukskrivna
Nedsatt eller bristande arbetsförmåga skall alltid kunna styrkas med läkarintyg. Vid sjukpenning
understigande norm kan ekonomiskt bistånd beviljas. Om läkarintyg inte lämnas efter anmodan, kan
avslag göras på hela familjens totala försörjningsstöd med hänsyn till makars/sammanboendens
ömsesidiga försörjningsansvar.
När sjukskrivningen varat ett år bör sjukersättning/aktivitetsersättning sökas hos försäkringskassan.
Om personen har blivit sjuk i hemlandet har de inte rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning i Sverige.

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form
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Studerande
Vuxenstuderande skall ansöka om andra ersättningar exempelvis studiemedel från CSN. Genom
studiemedel anses studerande vara självförsörjande under terminerna.
Studerande som uppbär studiemedel under vår- och höstterminen och förvärvsarbetar under
terminsuppehållet skall, för att klara sin försörjning fram till terminsstart, i första hand begära
förskott på lön hos arbetsgivare.
Om man har en skuld till CSN, och därmed inte är berättigad till studiemedel, så har man inte heller
rätt att studera samtidigt som man uppbär ekonomiskt bistånd.
Försörjningsstöd utgår som regel inte till studerande utom i följande fall:
 studerande som erhåller utbildning som arbetsmarknadspolitisk åtgärd och där sökande
behöver komplettering till ersättningen från arbetsförmedlingen
 en av make/sammanboende studerar med studiemedel och studierna är en förutsättning för
den framtida försörjningen
 vid terminsuppehåll, under sommaren, då studiemedel inte utgör om sökande har påbörjat
arbetssökande i god tid innan sommaren
Vid andra fall skall beslut tagas av sociala utskottet, om det finns skäl för undantag.

Ungdomar
Föräldrars försörjningsskyldighet upphör när ungdomen fyller 18 år. Går den unge i skolan vid denna
tidpunkt eller återupptar skolgången före fyllda 19 år är föräldrarna försörjningsskyldiga så länge
studierna pågår dock längst till och med ungdomen fyller 21 år. Från höstterminen det år den unge
fyller 20 år ska han/hon söka om bidragsdelen från CSN. Till skolgång räknas grundskola,
gymnasieskola och annan jämförbar utbildning. Även om den unge har flyttat hemifrån har
föräldrarna ett försörjningsansvar under studietiden (FB 7 kap 1 §).
För ungdomar som föräldrarna har försörjningsskyldighet mot kvarstår försörjningsansvaret även om
ungdomen själv blir förälder. Föräldrarna har dock ingen försörjningsskyldighet mot sitt barnbarn.
Om ungdomar som föräldrarna har försörjningsskyldighet mot gifter sig övertar make/maka
försörjningsansvaret. Om maken/makan inte kan fullfölja försörjningsansvaret är det ungdomens
föräldrar som är fortsatt försörjningsskyldiga.
För ungdom boende i föräldrahemmet, där försörjningsskyldigheten har upphört för föräldrarna och
ungdomen är under 25 år, beviljas ingen hyreskostnad. Undantag kan dock också göras om
föräldrarna får dyrare hyra för att ungdomen bor hemma genom minskat
bostadsbidrag/bostadstillägg då samma summa som föräldrarna förlorat beviljas.
Ungdom bör vänta med att flytta till egen lägenhet tills han/hon blir självförsörjande genom egna
inkomster.
Hyreskostnad kan beviljas för ungdomar som flyttat hemifrån och av någon anledning måste flytta
tillbaka till föräldrarna eller om de är över 25 år. Hyreskostnader räknas då ut enligt Socialstyrelsen
rekommendationer att räkna enheter, två enheter/rum och en enhet för kök.

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form
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Utländska medborgare, EU-medborgare, nordiska medborgare samt flyktingar
Utländska medborgare, med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt, som är bosatta i landet beviljas
försörjningsstöd på samma grunder som svenska medborgare.
Utländska medborgare, som söker uppehållstillstånd i Sverige och som inte har anknytning i
kommunen hänvisas till Migrationsverket. Ansvaret omfattar både de som bor på förläggning och de
som ordnat eget boende i kommunen.
Den 1 januari 1994 trädde EES-avtalet i kraft vilket innebär att för EU-medborgare gäller fri rörlighet
som innebär möjlighet att flytta till ett annat land inom EU om man har sin egen och
familjemedlemmarnas försörjning ordnad. Det innebär inte rätten att flytta till ett annat land och där
leva på någon social förmån.
En EU-medborgare som är arbetstagare och har en reel möjlighet till arbete, egen företagare,
tillhandahållare eller mottagare av tjänster, studerande eller har tillräckliga medel för sin försörjning
har uppehållsrätt i Sverige. Med uppehållsrätt menas att en EU-medborgare och hans/hennes
familjemedlemmar får vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd. En person som
har uppehållsrätt ska registrera sig hos Migrationsverket senast tre månader efter inresan.
För nordiska medborgare gäller inte krav på registrering och egenförsörjning utan de har rätt att
bosätta sig u annat land i Norden utan att behöva söka om uppehållsrätt och därmed rätt till bistånd
på samma sätt som svenska medborgare.
För de flyktingar, och deras anhöriga, som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa
nyanlända har arbetsförmedlingen det samordnade ansvaret för etableringsinsatser och ersättning.
De ska i första hand ha sin försörjning genom etableringsersättningen. I de fall ersättningen inte
räcker för att tillförsäkra den/de nyanlända skälig levnadsnivå kan denna kompletteras med
försörjningsstöd liksom i ”glappet” till första utbetalningen av etableringsersättningen.
Vistelsebegreppet och socialtjänstlagens regler om kommunens yttersta ansvar och den enskildes
rätt till bistånd får prövas i varje enskilt fall.
Utländska medborgare som befinner sig tillfälligt i landet har rätt till bistånd i en nödsituation. Endast
om den sökandes behov inte kan tillgodoses på annat sätt, t ex genom en anhörig, kan bistånd
beviljas. Som regel beviljas i sådant fall endast resa till närmaste konsulat eller ambassad samt
nödvändiga utgifter under resan. Det krävs i regel att sökande vistas i Sverige för att få rätt till
bistånd enligt socialtjänstlagen.
Utländsk medborgare som har försörjningsstöd i Sverige och har underhållsskyldighet för
familjemedlemmar i annat land är inte berättigad till bistånd till deras försörjning.

Utbetalningsform
Klippans kommun har vid utbetalning av ekonomiskt bistånd följande utbetalningsformer:
 SuS (Sparbankernas utbetalningssystem)
 Rekvisitioner skall endast användas restriktivt, i det fall det går skall istället faktura begäras
 PrePaid kort för de som inte har konto eller id-handlingar
 Presentkort vid matnöd, utgår när nya rekvistionerna till mataffärerna i Klippans kommun är
på plats.

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form
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Beräkning av försörjningsstöd enligt riksnorm
Biståndets utformning
Ekonomiskt bistånd till försörjning delas upp i en för hela riket gällande riksnorm samt i en faktisk del
som avser rätt till ersättning för skälig kostnad för ett antal andra behovsposter.
Utgiftsposter som berättigar till ekonomiskt bistånd enligt riksnorm:
 Livsmedel
 kläder och skor
 lek och fritid
 hälsa och hygien
 förbrukningsvaror
 telefon och TV-licens samt dagstidning
Utgiftsposter som kan berättiga till ekonomiskt bistånd enligt den faktiska delen:
 boende
 arbetes/praktikresor
 avgifter för fackförening och A-kassa
 sjukvård och akut tandvård
 receptbelagd medicin som ingår i högkostnadsskyddet samt preventivmedel
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd och bistånd i annan form:

förebyggande vård t ex mammografi, cellprov och vaccination
 sjukresor
 glasögon
 hemförsäkring
 hushållsel
 avgift till hyresgästförening
 skolmåltidsavgift
 avgifter för kommunal service såsom barnomsorg
Utgiftsposter som kan berättiga till ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt:
 flyttkostnad
 hemutrustning
 TV
 mer omfattande tandvård
 barnomsorg
 umgängeskostnad
 spädbarnsutrustning
 familjerådgivning
 hyresskuld och elskuld
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Nettoinkomster som reducerar försörjningsstöd enligt riksnorm är bland annat:
 arbetsinkomst efter skatt, observera att övriga på lönespecifikationen uppgivna avdrag
såsom lunch, införsel, tjänstledighet räknas som inkomst, avgångsvederlag. Dock ska 25 % av
lönen inte tas med som inkomst, enligt jobbstimulansbidraget, om man haft
försörjningsstöd i minst sex månader i följd innan anställning
 sjuk- och föräldrapenning
 sjukersättning/aktivitetsersättning
 pension, äldreförsörjningsstöd och livränta
 arbetslöshetsersättning: A-kassa eller Alfa-kassa
 aktivitetsstöd
 extra studiebidrag i de fall den unge har eget boende
 inackorderingsbidrag
 underhållsbidrag, underhållsstöd, efterlevandestöd
 barnbidrag, flerbarnstillägg, studiebidrag
 vårdbidrag minus omkostnadsdelen
 handikappersättning minus omkostnadsdelen
 bostadsbidrag och bostadstillägg/kommunalt bostadstillägg för handikappade
 ränteinkomst
 överskjutande skatt, dock ej när kronofogden utmäter
 insättningar på konto
 etableringsersättning och etableringstillägg
 barns sparade medel över 15 % av basbeloppet
 ungdomars inkomster av arbete upp till ett prisbasbelopp/kalenderår får de behålla för egen
del, och det som överstiger detta skall användas till ungdomens egen försörjning 
utdömt skadestånd som inte är specificerat till ett speciellt ändamål  arvode för t
ex kontaktmannaskap, familjehemsersättning, övervakning.
Beträffande kontaktmannaskap och övervakning frånräknas omkostnadsdelen vid inkomst i
samband med normberäkningen.
Den som har kontanter, bankmedel, aktier, obligationer eller andra lätt realiserbara tillgångar ska
använda dessa först innan rätt till försörjningsstöd kan föreligga. Vid den ekonomiska prövningen ska
hänsyn tas till om andra realiserbara tillgångar finns. Det kan också finnas andra inkomster än
ovanstående som minskar, helt eller delvis, rätten till bistånd.
Skäligt rådrum att avyttra realiserbara tillgångar ska ges beroende på tillgångens art.

Beräkning av ekonomiskt bistånd – faktisk del
Boende
Utgångspunkten vid bedömning av vad som är skälig boendekostnad ska vara vad en
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig.
Vid beräkning av boendekostnad ingår:

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form
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 driftskostnader, vid kallhyra räknas 40 % av elförbrukningen som hushållsel vilket är en
godtagbar kostnad, resterande 60 % är uppvärmning och räknas in i boendekostnad upp till
högsta godtagbara hyra för hushållet.
Ingår inte:
 amortering av banklån vilket betraktas som sparande, den sökande bör uppmanas att
förhandla med banken om amorteringsbefrielse.
Norm för högsta godtagbara hyreskostnad:
Antal personer i boendet
1 – 2 vuxna
1 – 2 vuxna och 1 barn
1 – 2 vuxna och 2 barn
1 – 2 vuxna och 3 barn
1 – 2 vuxna och 4 barn
Familjer med ytterligare barn
Inneboendekostnad för de som ingår i
hushållsgemenskap (barn, syskon och
föräldrar)
Inneboendekostnad för de som inte
ingår i hushållsgemenskap

Hyreskostnad
5 200 kronor
5 800 kronor
7 300 kronor
8 800 kronor
9 300 kronor
200 kronor/barn
beräknat via enheter

vad som är avtalat om det anses skäligt, annars delat
på antalet boende

Barn som har växelvis boende hos sina föräldrar räknas med i normen för högsta godtagbar hyra för
hushållet, dock räknas inte barn med som bor mindre än 50 % i hushållet.

Avslag gällande hyra under pågående biståndsperiod
Om personen ej är berättigad till löpande försörjningsstöd, bor bistånd utgå till hyran första månaden
för att lämna möjlighet för den enskilde att göra upp en ny hållbar planering samt för att
socialförvaltningen ej ska medverka till att den enskilde får hyresskulder eller blir bostadslös. Om
personen därefter åter får helt avslag kommer inte heller hyran att beviljas.

Byte av bostad
Vid behov av försörjningsstöd mer än tre månader skall personen hänvisas till att byta till billigare
boende om boendekostnaden överstiger normen för godtagbar boendekostnad. Detta gäller även
boende i egen villa eller bostadsrätt.
Byte av bostad kan krävas under förutsättning att det finns faktiska möjligheter för familjen att
erhålla annan bostad med rimlig kostnad samt att det inte leder till att oskäliga sociala konsekvenser
uppstår. Det är den enskildes ansvar att ordna annat boende. Skälig tid till att byta eller avyttra
bostaden anses vara fyra månader.
När utredningen visar att den personen bör flytta till billigare boende och inte detta sker kan
försörjningsstödet till hyreskostnaden fastställas till högsta godtagbara hyreskostnad.
Den som är beviljad försörjningsstöd och har behov av annan bostad och detta är förenat med ökade
kostnader skall byte göras i samråd med socialförvaltningen. Saknas skäl för bytet utgår inte högre
ersättning för ökad boendekostnad.

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form
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Dubbla hyror
Försörjningsstöd till dubbla hyror kan utgå om:
 orsaken är ovanstående krav på byte av bostad
 särskilda skäl föreligger, t ex arbete på annan ort, medicinska skäl och liknande.

Akut boendelösning (ekonomiskt bistånd)
Ekonomiskt bistånd till akut boendelösning kan beviljas till den person som är i akut behov av tak
över huvudet, vilket exempelvis kan vara vid våld i nära relationer eller akut bostadslöshet. Akut
boendelösning är avsett att vara kortvarig och ej att ses som permanent boende. Bistånd till akut
boendelösning beviljas generellt sett upp till en vecka åt gången. Bistånd till akut boendelösning är
ej kravlöst utan kräver att personen aktivt söker boende på egen hand och kan redovisa detta. För att
ses som aktivt bostadssökande anses skäligt att personen söker två boenden per vardag, ca 40 per
månad.

Socialt boende (vuxeninsats)
Personer som på egen hand ej kan ordna boende kan ansöka om socialt boende. Vid bedömning om
rätt till bistånd i form av socialt boende beaktas huruvida den enskilde varit långvarigt bostadslös, att
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, barnperspektivet samt att den enskilde har särskilda
svårigheter att på egen hand finna boende. Utöver detta görs bedömning om det finns behov av
individuellt stöd i vardagslivet. Enbart bostadslöshet, avsaknad av inkomst eller skulder är inte skäl
för att bevilja socialt boende. Utredning och beslut om socialt boende fattas av handläggare i teamet
för Missbruk och socialpsykiatri på Vuxenenheten.

Hemförsäkring
Försörjningsstöd kan utgå till kostnad för grundhemförsäkring. Den som erhåller försörjningsstöd
uppmanas att teckna hemförsäkring med månadsfaktura då det enbart är månadskostnad som
beviljas

Arbetsresor
Försörjningsstöd kan utgå till kostnad för resor till och från arbetet eller vid annan planering, i första
hand genom kollektivtrafik. Om kollektivtrafik inte kan utnyttjas kan ersättning utgå till arbetsresor
med bil i enlighet med skatteverkets riktlinjer. I ersättningen ingår kostnader för bensin, bilskatt,
bilförsäkring, besiktning och normalt slitage.

Sjukvård
Kostnader för sjukvård och medicin, som ingår i högkostnadskort, ersätts med faktiskt belopp upp till
högkostnadsskyddet. Förebyggande sjukvård såsom mammografi, cellprov, vaccination kan beviljas
efter individuell prövning.
Kostnad vid sjukhusvistelse beviljas med halva summan då andra halvan anses vara tillgodosedd
genom att personen under samma tid som sjukhusvistelsen varat haft fullt försörjningsstöd.

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form
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Sjukresa
Ersättning beviljas för sjukresa med billigaste färdsättet med tanke på hälsotillstånd. För att få
ersättning skall kvitto på både resan och sjukvårdsbesöket lämnas in med ansökan. Vid längre
sjukresor skall dessa även styrkas med att reseersättning har sökts från Region Skåne. Saknas
allmänna kommunikationsmedel beviljas också ersättning för sjukresa med egen bil. För
sjukresa med taxifordon skall sjukreseintyg från behandlande läkare lämnas.
Sjukvårdsresa beviljas inte om behovet av sjukvård kan tillgodoses i Klippans kommun.
Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd.
Sjukresa är resa mellan folkbokföringsadressen och vård- och behandlingsinrättningen.

Fickpengar
Försörjningsstöd till fickpengar kan utgå vid institutionsvård, ej vid anstaltsvistelse, under
förutsättning att den som vårdas inte har egen inkomst, t.ex.
sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning eller pension. Fickpenningen skall täcka den
enskildes personliga utgifter såsom fritidskostnader, hygien och kläder enligt riksnorm.

Läkemedel
Ekonomiskt bistånd beviljas för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.
Läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet kan beviljas efter individuell prövning och/eller intyg
från läkare som styrker behovet.

Tandvård
Ersättning för kostnader vid akut tandvård ingår vid behov i försörjningsstödet.
Med akut tandvård avses behandling som måste utföras omedelbart för vars syfte är att lindra
smärta. Den sökande bör i första hand själv betala för den akuta behandlingen, kontant eller mot
faktura.
Försörjningsstöd kan i efterhand utgå för kostnaden under förutsättning att behandlande tandläkare
genom intyg eller på fakturan bekräftar att behandlingen avser enbart akut tandvård.
Sökande har möjlighet att beviljas mer omfattande tandvård om försörjningsstödsbehovet bedöms
bli långvarigt.
Innan mer omfattande tandvård beviljas ska personen själv undersöka om han/hon har rätt till
ersättning via tandvårdsstöd.

Glasögon
Skälig kostnad för glasögon kan beviljas i de fall behovet styrks av optiker/ögonläkare efter att
personen varit i kontakt med socialförvaltningen. Efter synundersökning, som beviljas oavsett om
personen kommer att godkännas kostnad för glasögon eller ej, skall kostnadsförslag lämnas. Om det
anses att kostnadsförslaget är oskäligt högt ska det begäras in ytterligare ett kostnadsförslag.
Föreligger behov av specialglas, färgning eller annat skall det framgå av ordinationen eller intyg från
legitimerad optiker/ögonläkare.
Försörjningsstöd utgår ej till kontaktlinser om inte läkare eller legitimerad optiker skrivit intyg om att
det inte fungerar med glasögon.
För glasögon till barn upp till 19 år ska det undersökas om rätten till bidrag till hela eller delar av
kostnaden.
Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form
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Fackförenings- och A-kasseavgift
Försörjningsstöd utgår till fackförenings- och A-kasseavgift med faktisk kostnad. I de fall det är möjligt
att få helt eller delvis reducerad avgift ska i första hand sådan sökas.

Bistånd i andra fall/former än försörjningsstöd
Barnomsorgsavgift
Bistånd kan beviljas till kommunal eller alternativ barnomsorg enligt den kommunala
barnomsorgstaxan. I första hand ska dock nedsättning av barnomsorgsavgiften begäras.

Umgängeskostnader
Bistånd kan beviljas för kostnad vid umgänge med barn enligt gängse umgängesregler. Normalt
umgänge anses vara vartannat veckoslut, två dygn, samt varannan storhelg och tre till fyra veckors
sammanhängande vistelse under sommaren.
Barns resa till umgängesförälder skall ske med billigaste färdsätt. Umgängesresa med bil godkännes
endast om allmänna kommunikationer ej finns att tillgå och ersätts enligt skatteverkets riktlinjer.
Ersättning avseende både kostnader för umgänge och resor utgår i efterhand mot uppvisande av
umgängesintyg. Kostnader för umgänge innefattar riksnormens poster för livsmedel, fritid/lek och
hygien för respektive ålder.

Flyttkostnader
Bistånd kan beviljas till flyttkostnader under förutsättning att flytten är planerad tillsammans med
socialförvaltningen. Vid flyttning till annan kommun kan Klippans kommun bevilja kostnader för
första månadens hyra och uppehälle i inflyttningskommunen om personen skulle haft rätt till bistånd
om han/hon bott kvar i Klippans kommun.
Flytten skall ske på billigast möjliga sätt vilket i regel innebär hyra av släp eller mindre lastbil samt
milkostnad, genom redovisande av kostnadsförslag. Om flyttningen beror på att personen fått arbete
på annan ort skall kontroll göras med Arbetsförmedling eller eventuellt blivande arbetsgivare om de
kan bistå till flyttkostnader innan bistånd beviljas.
Flyktingar med permanent uppehållstillstånd kan söka bistånd till hemresa via Migrationsverket.

Hemutrustning
Bistånd till hemutrustning skall förbehållas personer som:
 helt eller delvis saknar hemutrustning t ex efter separation, utskrivning/frigivning från
institution eller vid byte av vårdnadshavare för barn och under den närmaste framtiden inte
kommer att få möjlighet till egna inkomster som kan användas till inköp av behövlig
utrustning.
 under den närmaste framtiden inte kommer att få möjlighet till egna inkomster, som kan
räcka till hemutrustning.
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Nyanlända skall söka hemutrustningslån hos CSN och beviljas inte bistånd till nyanskaffning av
hemutrustning.
Personer upp till 25 år som flyttar till det första boendet beviljas inte bistånd till hemutrustning.
Undantag kan gälla för:
 personer som varit omhändertagna för vård och behandling och inte erhållit någon
hemutrustning i familjehemmet
 personer som av starka sociala skäl flyttar till eget boende och som inte kan få ekonomiskt
stöd från föräldrarna.

TV och dator
Behovet av TV/dator ska bedömas individuellt. TV/dator kan vid långvarigt biståndsberoende beviljas
till barnfamiljer eller i andra fall där särskilt behov kan anses föreligga. Behovet bör kunna tillgodoses
genom inköp av begagnad TV/dator.

Spädbarnsutrustning
Spädbarnsutrustning kan beviljas efter individuell bedömning till högst tio % av prisbasbeloppet vid
första barnets födelse. I beloppet ingår barnvagn och barnsäng med tillbehör och utrustning för
barnets skötsel och kläder. Biståndet kan beviljas med halva beloppet en månad innan beräknad
födelse, efter att moderskapsintyg inkommit, och andra halvan när intyg inkommit om att barnet är
fött.
Vid andra och därefter kommande barn bör man ha sparat utrustning från det första barnet om det
inte gått flertalet år mellan barnen. Man kan då beviljas delar av spädbarnsutrustning efter behov till
högst tre % av prisbasbeloppet. Är det tätt mellan barnen, högst 18 månader, beviljas enbart kostnad
för en säng.
Nyanlända som inte bott i Sverige längre än två år kan söka utvidgat utrustningslån till
spädbarnsutrustning från CSN.
Hygienartiklar, nappflaska etc. beräknas ingå i försörjningsstöd enligt normen som utgår från den
dagen barnet är fött.

Cykel
Bistånd till cykel kan beviljas om det behövs för arbets- eller praktikresor och allmänna
kommunikationer inte kan utnyttjas eller om starka sociala skäl föreligger.
Cykel kan dock beviljas till barn, tillsammans med kostnaden för cykelhjälm, med tanke på
barnperspektivet. Om barnet är under fem år beviljas det dock inte då det då anses ingå i posten lek
och fritid.
Cykel beviljas vid ett tillfälle och vid behov av större cykel, för växande barn, får detta tillgodoses
genom att man dels säljer den gamla cykeln och dels med komplettering från fritidsnormen.

Skulder och skuldsanering
Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till skulder. Den enskilde ska undersöka alla möjligheter att få
skulden avskriven eller uppnå annan överenskommelse för att reglera skulden.
I vissa fall kan dock skäl finnas för att bistånd till skulder kan beviljas, såsom hyresskuld eller skulder
för elkostnader under förutsättning att den sökande skulle ha varit berättigad om denne ansökt om
Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form
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kostnaden under den period kostnaden skulle betalas. Hänsyn ska också tas till barnperspektivet
samt till de sociala konsekvenser som kan uppstå om skulden inte betalas.
Bistånd till böter, skatteskulder eller dylikt beviljas ej.
Vid ansökan om skuldsanering hänvisas den enskilde till budget och skuldrådgivare i kommunen.

Kvarskatt eller överskjutande skatt
Sökande som erhåller kvarskatt beviljas inte ekonomiskt bistånd utan hänvisas till att söka uppskov
eller förbehållsbelopp hos lokala skattemyndigheten.
Överskjutande skatt räknas vid utbetalningstillfället som inkomst vid bidragsberäkning. Undantag
görs i de fall där kronofogden utmäter överskjutande skatt.

Återbetalning
Bistånd till försörjningen är enligt huvudregeln inte återbetalningspliktigt.
En generell återbetalningsskyldighet för ekonomiskt bistånd skulle ge socialnämnden en funktion av
låneinstitut. Människor, som ansöker om banklån för att klara en tillfällig ekonomisk belastning,
skulle kunna riskera att hänvisas till socialtjänstens lånesystem.
Återkrav av försörjningsstöd enlig 4 kap. I § SoL får dock ske när biståndet utgivits som förskott på
social förmån, till den som är indragen i en arbetskonflikt eller till den som på grund av förhållanden
som han inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar.
Bistånd lämnat med stöd av 4 kap. 1 § SoL får också återkrävas om det är lämnat med villkor om
återbetalning. Hjälp enligt 4 kap. 1 § SoL får återkrävas men får aldrig ersätta hjälp enligt 4 kap . 3§
SoL. Redan vid utbetalningen skall det:
 klargöra att det rör sig om ett förskott på social förmån
 meddela den enskilde att biståndet är förenat med återbetalningsskyldighet i samband med
att bidraget betalas ut

Bidragsbrott
Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat
sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd utgått obehörigt eller med för högt belopp skall ärendet
redovisas för sociala utskottet för bedömning angående eventuell polisanmälan.
Om någon av andra orsaker obehörigen eller med för högt belopp uppburit ekonomiskt bistånd och
skäligen borde ha insett detta, får enhetschefen besluta att återkräva det belopp som utbetalas för
mycket enligt 9 kap. 1 och 2 §§ SoL.
Om den enskilde inte betalar godvilligt får enhetschefen föra talan hos Förvaltningsrätten enligt 9
kap. 3 § SoL. Återbetalning av beviljat försörjningsstöd kan krävas för period då lön eller annan
ersättning utgår under samma period för vilken försörjningsstöd beviljats och bara under
förutsättning att den enskilde inte hamnar under nivån för försörjningsstödet efter betalningen.
Innan talan om ersättningsskyldighet förs bör möjligheten till eftergift prövas enligt 9 kap. 4 § SoL.
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Föräldrars underhållsskyldighet
Bistånd beviljas inte till kostnader för underhåll. Den förälder som är underhållsskyldig får ansöka om
anstånd med betalningen hos Försäkringskassan.

Överskott vid beräkning av försörjningsstöd
Det är motiverat att låta ett överskott i förhållande till försörjningsstödet som uppkommer en månad
medräknas i nästkommande beräkning. När det är frågan om en nyansökan görs beräkning tre
månader tillbaka i tiden och bedömning görs ifall eventuellt överskott skall medräknas i beräkningen.

Bilinnehav
Att äga en bil har man generellt inte rätt till, utan det räknas som en realiserbar tillgång som ska
avyttras. Den sökande ges då två månaders skäligt rådrum för att sälja bilen.
Särskilda skäl kan finnas för att man skall kunna ha rätt till att ha bil:
- det saknas allmänna kommunikationsmedel
- man bedöms ha behov av att kunna skjutsa barn till barnomsorg och skola
- man bedöms ha medicinska eller social skäl
- man är utsatt genom våld eller genom att det finns en hotbild
Värdet kan då uppgå till max ett prisbasbelopp. Om det finns rätt till att ha bil godkänns dock inte
mer än en bil i hushållet.

Advokatkostnader och rättshjälp
Bistånd till advokatkostnader bör i regel inte beviljas. Rättshjälp innefattas i hemförsäkringen.
Bistånd kan utgå till självrisk vid familjerättsliga ärenden.

Bistånd vid utmätning
Kronofogdemyndigheten (KFM) kan göra utmätning på olika sätt. Det vanligaste är genom avdrag på
lön, pension, sjukpenning eller annan ersättning.
KFM kan göra utmätning i lön och annan ersättning under hela året.
Normalt bör bistånd inte beviljas till den som har utmätning eftersom KFM:s förbehållsbelopp
överstiger försörjningsstödet. Vid utgifter för tillfälliga behov t ex tandvård och glasögon kan efter
ansökan högre förbehållsbelopp beviljas av KFM.

Telefon och internet
Löpande kostnader för telefon ingår som delpost i försörjningsstödsnormen varmed man generellt
inte beviljas detta separat. Det kan dock beviljas om det finns särskilda skäl i form av att det avser en
småbarnsfamilj, kombinerat med ett isolerat boende, eller att man är utsatt för hot och våld, har
funktionshinder eller sjukdom i familjen som gör att det är viktigt att kunna få kontakt med
omvärlden.

Avhysning
Vid avhysning meddelas socialförvaltningen detta genom Kronofogdemyndigheten. I de fall det finns
minderåriga barn informeras Enheten för utredning av barn, unga och familj. Kan familjen inte själv
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lösa boendefrågan har socialförvaltningen det yttersta ansvaret att tillse att barnet/barnen har tak
över huvudet.
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