
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
(Dnr STK-2013-458)

Till kommunfullmäktige i Malmö

Kommunstyrelsen 6/11 2013 (Katrin Stjernfeldt Jammeh/Tomas Bärring):

Kommunstyrelsen biträder vad vård- och omsorgsberedningen i skrivelse anfört och 
föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta de av stadskontoret föreslagna riktlinjerna för handläggning av  
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt att gälla 
fr.o.m. den 1 januari 2014.

Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har Anja Sonesson (M), Håkan Fäldt (M), 
Martina Jarnbring Palm (M), Stefan Lindhe (M) och Ewa Bertz (FP) – med instäm-
mande av Peter Österlin (M), Emil Erikson (M), Mohammad Mohammad (M) och Sven 
Rosén (SPI) – avgivit följande
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Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) – med instämmande 
av Anders Olin (SD) – avgivit följande
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I ärendet har Carlos González (V) – med instämmande av Hanna Gedin (V) - avgivit 
följande 

Särskilt yttrande
Barnen behöver fritidsverksamhet nu!
I förslaget som gick ut på remiss föreslogs att barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, mer än 10 månader, skulle få ett schablonbidrag till barnens fritidsverksamhet 
på 2400 kr/år.

Under remisstiden har nu regeringen aviserat att det kommer ett statligt bidrag till fri-
tidsaktiviteter. I det läget föreslås att vi väntar med att införa ett sådant bidrag i Malmö. 
Det tycker vi är fel. De barn som idag lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd 
kommer att få vänta på sina fritidsaktiviteter. Skulle regeringen införa sitt bidrag, så är 
det inte riktat till de grupper vi ville i vårt förslag. Regeringens förslag innebär också ett 
omyndigförklarande av familjernas möjlighet att fatta egna beslut, eftersom det innehål-
ler ett krav på kvittoredovisning. 

Av dessa skäl tycker vi att Malmö stad nu borde ta beslut om att införa ett bidrag för 
fritidsaktiviteter till barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd i Malmö. Kommer 
det senare ett statligt fritidsbidrag, får vi se om våra riktlinjer behöver justeras. 
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Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 

Reservation 
 
Ärende: STK-2013-458 
   
Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 

Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del av förslaget till 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.  

Vi kan konstatera att det omfattande utanförskapet som finns i Malmö är ett stort 
misslyckande från den styrande majoriteten. Under många år som vänstermajoriteten har styrt 
i Malmö stad har deras förslagna åtgärder inte lätt till ett minskat bidragsberoende, istället har 
utanförskapet och de ekonomiska bistånden i Malmö ökat avsevärt. 

För oss i Alliansen är det oerhört viktigt att man inte skapar system som gör människor 
bidragsberoende utan möjligheterna för att komma ut i arbete alltid ska vara prioriterat. Under 
våren 2013 har riksdagen beslutat om förslag till ändringar inom bl.a. socialtjänstlagen och 
flera lagändringar har under våren 2013 även trätt i kraft. Likaså har Socialstyrelsen 
publicerat nya Allmänna råd för ekonomiskt bistånd, vilket vi i Alliansen anser att vi ska 
följa.  

Därför väljer vi att följa regeringens nya förslag som berör handläggning av ekonomiskt 
bistånd.  

Vi yrkar därför avslag på ärendet till förmån för regeringens förslag till riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd. 

Malmö den 16 oktober 2013  

 

Martina Jarnbring Palm (M) Montaser Eneim (M) 

 

Ulla Herbert (FP) 

Instämmande av: 

Lilian Gerleman (M)  Torbjörn Tenghammar (M) 

 

Folkpartiet Liberalerna
Malmö
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Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 
Ärende nr: 3 
STK-2013-458 
 

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 

Malmö ligger i toppskiktet även vad gäller långvariga biståndsmottagare. Också 
biståndtiden har ökat. I det här fallet behöver vi inte påpeka att detta är något 
negativt. Man väljer att lägga fokus och stöd på barnfamiljerna, då det psykiska 
välbefinnandet hos dessa barn många gånger är dåligt. 

Sverigedemokraterna anser att det är en positiv tanke, men att man för den sakens 
skull inte behöver gå till överdrift. Majoriteten gör som vanligt just detta i riktlinjerna 
och man upphör aldrig att häpna över deras tankesätt. I ena änden ojar man sig över 
det ökande antalet långvariga biståndsmottagande barnfamiljer medan man i andra 
änden fyller på med nya.  

Idag får man söka tillägg för fritidsaktiviteter till barnen utöver de 45-525 kronorna per 
månad som ingår i riksnormen. Inga belopp finns här specificerade och det är upp till 
socialsekreterarna att bedöma behov och skälighet. Man ville i de nya riktlinjerna 
som var ute på remiss införa ett ”automatiskt” bidrag om 2400 kr per år som skall 
utfalla till de som haft bidrag under minst 10 månader. Vare sig de behöver det eller 
inte. Ej heller skall familjen behöva uppvisa kvitto eller liknande på att dessa pengar 
verkligen gått till barnens fritidsaktiviteter. Man beräknar en kostnad av ca 10-12 
miljoner per år. Detta är nu tillbakadraget ”för vidare utredning”. Vi blir inte 
överraskade om det kommer tillbaka som förslag, då majoriteten har för vana att 
handhålla skattebetalarnas pengar oansvarigt överlag. 

Man kan också få dator och internetuppkoppling, en kostnad som arbetande familjer i 
många fall inte kan klara av. Baserat på 2700 familjer i långvarigt bistånd skulle detta 
uppgå till en sammanlagd kostnad på 18,5 miljoner. Man får i detta inte glömma de 
familjer med en förälder som sliter för pengar som precis uppnår existensminimum. 
Dessa föräldrar kommer aldrig ha råd att köpa en dator eller ha internetuppkoppling 
på sin ynka lön. Återigen straffar det sig att vara skötsam i ett rött Malmö. 

Vidare föreslår Stadskontoret att ekonomiskt bistånd ska utgå till nödinstaser 
avseende barn enligt full norm och till vuxna till livsmedel hos de så kallade 
papperslösa. Detta är en grupp som vistas illegalt i Sverige och de ska på inget vis 
uppbära några bidrag anser vi. Det är att uppmana till kriminellt beteende och inget 
en kommun bör syssla med.  
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Med hänsyn till ovanstående yrkade vi avslag på förslaget. Då vårt yrkande inte vann 
gehör reserverar vi oss mot beslutet. 

 
 
 
 
_______________________________  
Nina Kain (SD)                    
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Datum   Tjänsteskrivelse 
2013-10-04   
Vår referens 
Helena Hansson   
Utvecklingssekreterare 
 
helena.hansson@malmo.se 
 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd  
STK-2013-458 

 
Sammanfattning 
Stadskontoret har på uppdrag av vård- och omsorgsberedningen gjort en översyn av riktlinjerna 
för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt med fokus 
på stöd och hjälp till barnfamiljer med långvarigt biståndsmottagande. Förslag på nya riktlinjer 
har remitterats till samtliga stadsdelsfullmäktige och sociala resursnämnden som alla inkommit 
med yttranden. Förslaget till reviderade riktlinjer avser att tydliggöra socialtjänstens dubbla upp-
drag som omfattar såväl stöd till självförsörjning som att pröva rätten till bistånd i avvaktan på 
egen försörjning. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att      anta de av stadskontoret föreslagna riktlinjerna för handläggning av försörjningsstöd  

          och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt att gälla från den 1januari 2014. 

Kommunstyrelsen föreslås vidare för egen del besluta 

att      uppdra åt stadskontoret att fortsatt utreda och föreslå nya riktlinjer för beräkning av  

          bistånd avseende barn och skolungdomars fritidsaktiviteter samt  

att      i budgetarbetet 2014 beakta stadsområdenas påtalade behov av resursförstärkning för att  

          kunna arbeta efter intentionerna i riktlinjerna. 

  

Beslutsunderlag 
 Remissvar från Stadsdelsfullmäktige Västra Innerstaden samt reservation M + FP, reser-

vation SD 
 Remiss till SDF Centrum, SDF Fosie, SDF Husie, SDF Hyllie, SDF Kirseberg, SDF 

Limhamn/Bunkeflo, SDF Oxie, SDF Rosengård, SDF Södra Innerstaden, 
 SDF Västra Innerstaden, Sociala resursnämnden 
 Remissvar från Stadsdelsfullmäktige Limhamn/Bunkeflo samt reservation M + FP 
 Remissvar från Stadsdelsfullmäktige Södra Innerstaden samt reservation M + FP, reser-

vation SD 
 Remissvar från Stadsdelsfullmäktige Centrum samt reservation SD 
 Remisvar från Stadsdelsfullmäktige Oxie samt reservation SD 

Malmö stad
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 Remissvar från Stadsdelsfullmäktige Fosie samt särskilt yttrande M + FP, FP 
 Remissvar från stadsdelsfullmäktige Kirseberg 
 Remissvar från stadsdelsfullmäktige Kirseberg 
 Remissvar från stadsdelsfullmäktige Kirseberg, reservation (SD) 
 Remissvar från stadsdelsfullmäktige Rosengård  
 Remissvar från stadsdelsfullmäktige Rosengård, reservation M  
 Remissvar från stadsdelsfullmäktige Hyllie (1/2) 
 Remissvar från Sociala resursnämnden samt reservation M + FP 
 Remissvar från stadsdelsfullmäktige Husie samt reservation M och Särskilt yttrande FP 
 Remissvar från stadsdelsfullmäktlige Hyllie, särskilt yttrande M och reservation SD (2/2) 
 G-Tjänsteskrivelse Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bi-

stånd för livsföring i övrigt 
 Remisssvar från  Sociala resursnämnden, reservation SD 
 Förslag till nya riktlinjer 

 
Beslutsplanering 
Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 
KS Arbetsutskott 2013-10-28 
Kommunstyrelsen 2013-11-06 
Kommunfullmäktige 2013-11-28 
 
Ärendet 
 
Initierat 
  
Vård- och omsorgsberedningen beslutade den 8 februari 2012 att ge stadskontoret i uppdrag att 
göra en översyn av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd med fokus på stöd och hjälp 
till barnfamiljer med långvarigt biståndsmottagande.  

Läsanvisning; Text som är hämtad från det tidigare tjänsteutlåtandet 2013-01-18 är markerad med 
fet stil och har tagits med för att ge en helhetsbild och sammanhang i framställningen. 

Bakgrund 

Malmö stad tillämpar sedan flera år lokala riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, avsedda att underlätta den delegerade beslutsordning-
en samt säkerställa att likställighet råder i kommunens olika delar. De lokala riktlinjerna utgör ett 
komplement till socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen, Socialstyrelsens allmänna råd och 
handbok samt rättspraxis. Den senaste revideringen av riktlinjerna gjordes 2009. Mot bakgrund 
av det stora antalet barnfamiljer med (långvarigt) ekonomiskt bistånd i Malmö har den nu ge-
nomförda översynen haft särskilt fokus på stöd och hjälp till den gruppen.  

När det gäller ekonomiskt bistånd intar Malmö en särställning bland landets kommuner ifråga om 
andel biståndsmottagare, kostnad per invånare, långvarigt biståndsmottagande och andel barn i 
familjer med bistånd. Under en rad av år minskade biståndsmottagandet i Malmö, liksom i övriga 
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landet, men utvecklingen vände i slutet av 2008 och de senaste åren har både antalet hushåll och 
kostnaderna ökat. Färska siffror visar att det långvariga biståndsmottagandet har ökat under de 
senaste åren och även den genomsnittliga biståndstiden har ökat något.  

2011 presenterade Socialstyrelsen för första gången öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 
och rapporten lyfter särskilt fram det långvariga biståndsmottagandet som ett bekymmer. Eko-
nomiskt bistånd (försörjningsstöd) är tänkt som en kortvarig lösning på tillfälliga försörjningspro-
blem men stora grupper mottar bistånd under långa perioder. Nivån på den av regeringen fast-
slagna riksnormen, som tillämpas i Malmö stad och de flesta andra kommuner, beräknas utifrån 
tanken om kortvariga biståndsperioder. 

Långvarigt ekonomiskt bistånd beskrivs i forskning som en viktig markör för betydande social 
problematik och är alltså inte enbart ett tecken på ekonomiska svårigheter. Barn i familjer med 
långvarigt ekonomiskt bistånd har högre risk än andra barn för ogynnsam utveckling i form av 
exempelvis låg utbildningsnivå, tonårsföräldraskap, missbruk eller psykisk sjukdom. Barn till en-
samstående föräldrar med långvarigt biståndsmottagande uppvisar relativt sett mycket hög risk 
att placeras i familjehems- eller institutionsvård. Det är också större risk att bli biståndsmottagare 
som vuxen om man växt upp i en familj med (långvarigt) ekonomiskt bistånd, även om andra so-
cioekonomiska faktorer också har betydelse. (Social rapport 2006 och 2010, Socialstyrelsen.) 

Kommunen har ett ansvar för att mottagare av ekonomiskt bistånd får det stöd och den hjälp de 
behöver. Malmö stad har särskilda utmaningar när det gäller att motverka långvarigt bi-
ståndsmottagande, att säkerställa en skälig levandsnivå för de som mottar bistånd under långa 
perioder samt att arbeta med ett tydligt och konkret barnperspektiv utifrån en helhetssyn.  

Om förslaget 

Stadskontoret har utarbetat förslag till reviderade riktlinjer avseende långvarigt biståndsmotta-
gande, barnperspektivet och stöd till självförsörjning. I dessa avsnitt betonas socialtjänstens dubbla 
uppdrag i arbetet med ekonomiskt bistånd; huvuduppdraget med hjälp till självförsörjning samt 
uppdraget att pröva rätten till bistånd i avvaktan på att egen försörjning uppnås.  Kring självförsörj-
ningsuppdraget betonar de föreslagna riktlinjerna vikten av att en utredning av god kvalitet ligger 
till grund för bedömning och beslut om insatser. I budgetskrivelsen för Malmö stad för 2014, anta-
gen av kommunfullmäktige i juni 2013, anges att alla som söker försörjningsstöd ska få kvalitativa 
individuella handlingsplaner och individuella mål och att dessa ska följas upp minst en gång var 
tredje månad genom i första hand personligt möte. Riktlinjerna föreslår vidare att uppföljning av 
barnens situation i familjer med långa biståndstider bör ske minst var sjätte månad, även det ge-
nom personligt möte. 

Ärendets fortsatta disposition 

Nedan redovisas inkomna remissvar och inledningsvis återges övergripande och generella syn-
punkter som framförts i remissyttrandena. Inkomna reservationer och särskilda yttranden redovisas 
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därefter. Efterföljande avsnitt behandlar vad som tillkommit under ärendets beredning bl.a. genom 
ändringar i lagar och förordningar. Därefter lyfts behov av förändringar av nu gällande riktlinjer som 
uppmärksammats under ärendets beredning tillsammans med en närmare redovisning av de syn-
punkter som framförts i remissyttrandena kring specifika delar i förslaget till riktlinjer för handlägg-
ning av ekonomiskt bistånd. Redovisning av dessa sker under respektive ämnesrubrik tillsammans 
med stadskontorets bedömning. Avslutningsvis redovisas de konsekvenser som de nu ändrade för-
slagen beräknas medföra. 

Inkomna remissvar  

Remissförslaget avseende reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd har över-
sänts till samtliga stadsdelsfullmäktige och sociala resursnämnden. Remissvar har inkommit från 
samtliga berörda nämnder.  

Övergripande synpunkter i remissvaren 

Remissinstanserna uttrycker generellt att det är positivt med den uttalade ambitionshöjningen i de 
föreslagna riktlinjerna avseende utredning och uppföljning samt att tillsammans med den enskilde 
aktivt arbeta med stöd till självförsörjning och motverka långvarigt biståndsmottagande. Likaså 
framhåller remissinstanserna att betoningen av barnperspektivet är av vikt, så även att likställighet 
råder för malmöbor som ansöker om bistånd i de olika stadsområdena.  

Flera av remissinstanserna berör i sina yttranden riksnormen för försörjningsstöd. SDF Limhamn –
Bunkeflo anför att, mot bakgrund av att riksnormen ej följt den allmänna kostnadsutvecklingen och 
de ökade behov som idag anses tillhöra en normal standard, bör i första hand regeringen besluta 
om att höja riksnormen. I avvaktan på sådant beslut bör Malmö stad, enligt SDF Limhamn – Bunke-
flo, genomföra en riktad höjning för de mest utsatta barnfamiljerna och stödjer därmed förslaget 
om ett särskilt bidrag till organiserade fritidsaktiviteter samt att vid behov även kunna bevilja eko-
nomiskt bistånd till datorinköp och internetuppkoppling. SDF Södra Innerstaden anser det viktigt att 
identifiera behov som uppstår efter en längre tid utan ekonomisk rörelsefrihet mot bakgrund av att 
försörjningsstödet är konstruerat för att täcka kortvariga behov. Även SDF Kirseberg skriver att det 
är av stor vikt att riksnormen används för kortvarigt stöd. SDF Hyllie anger att försörjningsstödet 
idag får betraktas som en permanent del av välfärdssystemet då behov inte kan tillgodoses via 
andra socialförsäkringssystem. Detta medför, enligt SDF Hyllie, behov av en översyn av riktlinjerna 
för försörjningsstödet så som stadskontoret nu har gjort. Sociala resursnämnden anför att Malmö 
stad vid relevanta tillfällen bör påtala behovet av en översyn och uppdatering av riksnormen. 

De tio stadsdelsnämnderna berör samtliga behovet av personella resurser i förhållande till de före-
slagna handläggningsrutinerna. SDF Limhamn – Bunkeflo uttrycker att det är väsentligt att det finns 
kompetens och resurser till att kunna ha en tät kontakt med familjer som långvarigt uppbär ekono-
miskt bistånd. SDF Västra Innerstaden framhåller att den föreslagna ambitionshöjningen är svår att 
leva upp till i samtliga ärenden utifrån dagens ärendemängd. SDF Oxies bedömning är att utökade 
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resurser till fler socialsekreterare kan behöva övervägas och SDF Södra Innerstaden uttrycker att 
den indikerade ambitionshöjningen och kvalitetssäkringen väntas öka behovet av utökade resurser 
inom verksamheten. SDF Hyllie anför att det kan bli svårt att genomföra uppföljning redan efter tre 
månader på grund av den arbetsbelastning som råder. SDF Centrum, SDF Kirseberg, SDF Rosengård 
och SDF Husie bedömer alla att införandet av de förslagna riktlinjerna kräver resursförstärkning i 
förhållande till nuvarande personalbemanning. Fosie SDF framför att de delar stadskontorets ambit-
ion om att täta personliga uppföljningar bör vara utgångspunkten samt anger att en sådan höjning 
av ambitionsnivån kan resultera i önskvärda effekter på sikt om det medför att fler personer kom-
mer ut i egen försörjning. Fosie SDF ser då samtidigt att förslaget kräver ytterligare, alternativt en 
omfördelning av befintliga resurser.   

SDF Västra Innerstaden och SDF Centrum framför önskemål om ett tydliggörande av den individu-
ella behovsprövningen enligt socialtjänstlagen.    

SDF Hyllie framför behov av forskning och samverkande kringresurser för att kunna rikta sig till de 
komplexa behov som hushåll med långvarigt biståndsmottagande kan ha.  

SDF Fosie och SDF Rosengård anför båda det som önskvärt att verksamhetssystemet Procapita ut-
vecklas för att bättre stödja att de tidsgränser, t.ex. 10 månader, som är av vikt att uppmärksamma 
i handläggningen av ärenden. 

Sociala resursnämnden framhåller att det är viktigt att socialtjänsten arbetar med Arbetsför-
medlingen, Jobb Malmö, Försäkringskassan och andra samarbetspartners för att främja självförsörj-
ning och förebygga långvarigt biståndsmottagande. 

Reservationer och särskilda yttranden 

Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna har avgivit reservation i SDF Limhamn – Bunkeflo och SDF 
Södra Innerstaden. 

Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna har avgivit reservation i SDF Kirseberg och och SDF Fosie 
och hänvisar till det särskilda yttrandet som Moderaterna och Folkpartiet lämnat på kommunstyrel-
sens vård- och omsorgsberedning. 

Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna och Sveriges Pensionärers Intresseparti har avgivit reservation 
i SDF Västra Innerstaden och sociala resursnämnden. 

Folkpartiet Liberalerna har avgivit särskilt yttrande i SDF Fosie och SDF Husie. 

Moderaterna har avgivit särskilt yttrande i SDF Hyllie och hänvisar till det särskilda yttrandet som 
Moderaterna och Folkpartiet lämnat på Vård- och omsorgsberedningens sammanträde 2013-02-12 i 
ärendet. 

Moderaterna har avgivit reservation i SDF Rosengård och SDF Husie. 

Sverigedemokraterna har avgivit reservation i SDF Västra Innerstaden, Sociala resursnämnden, SDF 
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Centrum, SDF Oxie, SDF Södra Innerstaden och SDF Kirseberg. Sverigedemokraterna har avgivit re-
servation i SDF Hyllie och ansluter sig till särskilt yttrande som lämnats i vård- och omsorgsbered-
ningen.  

Förändrade förutsättningar under ärendets beredning 

Flera lagändringar har trätt i kraft under ärendets beredning, likaså har Socialstyrelsen publicerat 
nya Allmänna råd för ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1). Nedan redogörs i korthet relevanta änd-
ringar i lagstiftning samt Allmänna råd. Socialdepartementets tillkännagivande om planerad satsning 
avseende kostnader för fritidsaktiviteter för barn i årskurserna fyra till nio i hushåll med ekonomiskt 
bistånd under sex månader eller mer berörs också i avsnittet. 

Socialtjänstlagen 

Riksdagen fattade 2013-05-29 beslut om ändringar i socialtjänstlagen som berör rätten till och 
handläggningen av ekonomiskt bistånd. Lagändringen innebar att en ny regel infördes 2013-07-01 
för beräkning av inkomster av anställning, en jobbstimulans. Dessutom ändrades två befintliga reg-
ler; fribeloppet för barns och skolungdomars inkomst av arbete höjdes, och åldersgränsen togs bort 
för när socialnämnden kan anvisa biståndsmottagare till praktik eller annan kompetenshöjande 
verksamhet. 
 
Beräkningsregeln (4 kap.1b§ SoL) innebär att löneinkomster för personer som uppburit ekonomiskt 
bistånd i form av försörjningsstöd under en sammanhängande period av sex månader (kvalifice-
ringsperiod) endast ska medräknas med 75 % vid utredning av rätten till ekonomiskt bistånd.  Den 
särskilda beräkningsregeln ska därefter beaktas vid de ansökningstillfällen som är aktuella inom en 
24-månaders period.  Beräkningsregeln leder till att personer med långvarigt behov av ekonomiskt 
bistånd ges möjlighet att öka sin disponibla inkomst både genom kortare och längre anställningar. 
 
I 4kap.1a§ SoL lagstadgas att barn och skolungdomars arbetsinkomster inte ska beaktas vid pröv-
ningen av föräldrarnas rätt till ekonomiska bistånd för barnet eller skolungdomen upp till en viss 
gräns. Gränsen höjdes 2013-07-01 från ett halvt till ett prisbasbelopp. Syftet med ändringen är att 
ytterligare stimulera ungdomar till att få kontakt med arbetslivet och stärka sina möjligheter att 
försörja sig i framtiden.  
 
Ändringar i 4 kap.4§ SoL ger socialnämnden möjlighet till att, oberoende av den enskildes ålder men 
efter individuell prövning, kräva att personer med ekonomiskt bistånd deltar i praktik eller kompe-
tenshöjande verksamhet. Tidigare gällde detta för personer upp till 25 år. Syftet med ändringen är 
att socialnämnden ska kunna ställa samma krav och erbjuda samma insatser oavsett den enskildes 
ålder.  
 
Allmänna råd avseende ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) 
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Socialstyrelsen har under våren 2013 publicerat nya allmänna råd gällande ekonomiskt bistånd 
(SOSFS 2013:1) vilka tillsammans med lagstiftning och rättspraxis utgör en grund för handläggning 
och bedömning av ärenden som avser ekonomiskt bistånd. De nyutgivna allmänna råden berör 
några av de områden som förslaget till nya riktlinjer omfattar. Till exempel anges nu att även radio, 
TV och dator med internetuppkoppling bör ingå i en hemutrustning. I de delar allmänna råd påver-
kar det lagda förslaget till nya riktlinjer presenteras det under respektive rubrik. 

Socialdepartementet meddelar om satsning avseende barns fritidsaktiviteter 

 
Den 6:e september 2013 meddelade socialdepartementet att regeringen avser att avsätta ekono-
miska medel till en fritidspeng. Fritidspengen ska uppgå till högst 3000 kr per år och barn i årskur-
serna fyra till nio i hushåll som uppburit ekonomiskt bistånd under viss tid, sex månader eller längre 
är det tidsspann som omnämns. Fritidspengen avses att införas från och med den första juli 2014 
och ska enligt pressmedelandet utbetalas mot faktisk avgift för att säkerställa att utbetalda medel 
går till barns fritidsaktiviteter.  På regeringens hemsida framkommer att fritidspengen ska införas 
genom ändring i socialtjänstlagen och att den ska kunna användas till att täcka kostnader för t. ex 
medlemsavgift, resa med idrottsklubb och utrustning. Regeringen avser att avsätta 41 miljoner kro-
nor för ändamålet 2014 och 81 miljoner kronor 2015.  

Utlänningsförordningen (2006:97) 

Den 1 juli upphävdes bestämmelsen i 7 kap. 1 § Utlänningsförordningen (2006:97) som gjorde soci-
alnämnden skyldig att underrätta polisen första gången den vidtog åtgärder i ärenden om pappers-
lösa. 

Socialnämnden är fortfarande skyldig att lämna ut uppgifter om en polismyndighet, Säkerhetspoli-
sen, Migrationsverket, en migrationsdomstol, Migrationsöverdomstolen eller regeringen skulle be-
gära det och uppgifterna behövs för att: 

 avgöra ett ärende om uppehållstillstånd  
 avgöra ett ärende om tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige  
 verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning.  

Uppgiftsskyldigheten regleras i 17 kap. 1 § Utlänningslagen (2005:716) 

Ändring i skollagen (2010:800) avseende papperslösa barns rätt till skola. 

Barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa har samma rätt till utbildning som 
barn som är bosatta i landet. Detta infördes som en ändring i skollagen 1 juli 2013. Rätten till ut-
bildning innebär inte att barnen har skolplikt. Det är upp till varje enskild familj att besluta om man 
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vill utnyttja barnets rätt till utbildning. Barnen ska då få gå i grundskolan, eller i motsvarande skol-
former. Barnen har även rätt till utbildning inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om de 
påbörjar sina studier där innan 18 års ålder. 

Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd trädde i kraft 2013-07-01 och ger utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 
samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som asylsökande. 

Lagen ger papperslösa rätt till:  

 hälso- och sjukvård och tandvård som inte kan anstå (skjutas upp, vänta)  
 mödrahälsovård  
 preventivmedelsrådgivning  
 vård i samband med abort.  

I lagen står det att papperslösa har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som ’inte kan anstå’. 
Begreppet innefattar all hälso- och sjukvård och tandvård som bedöms vara nödvändig omedelbart, 
men även sådan som med en måttlig fördröjning kan medföra allvarliga följder och ett mer omfat-
tande vårdbehov för individen. 

Barn som lever som papperslösa i Sverige har enligt lagen rätt till subventionerad fullständig hälso- 
och sjukvård och regelbunden tandvård på samma sätt som bofasta barn. 

Förordning (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd. 

Regeringen har i förordningen fastställt avgifter för vård och läkemedel för de utlänningar som er-
håller vård och läkemedel enligt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som 
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För de personer som omfattas av lagens personkrets upp-
går vårdavgiften för läkarbesök till 50 kr och för annan sjukvårdande behandling, om den ges efter 
remiss av läkare, till 25 kr. Förbyggande barn- och mödravård som ges inom den offentliga primär-
vården samt förlossningsvård ska vara avgiftfri. Även vård som sker med stöd av smittskyddslagen 
ska vara avgiftsfri. För föreskrivna läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsför-
måner m.m. ska utlänningar som omfattas av personkretsen betala en avgift med högst 50 kr per 
läkemedel. För sjukresor får en avgift om högst 40 kr tas ut. Vårdavgift och avgift för sjukresa ska 
betalas endast i den utsträckning som motsvarande avgift ska betalas av andra vårdtagare. Utlän-
ningar som omfattas av denna förordning och som är över 18 år ska betala avgift med 50 kronor för 
behandling hos en tandläkare som omfattas av det statliga tandvårdsstödet.  
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Uppmärksammade behov av förändringar i de föreslagna riktlinjer 
som varit på remiss  
 
Nedan följer en redovisning av de förändringar som genom remissvar eller på annat sätt uppmärk-
sammats under ärendets beredning. Redovisningen i denna tjänsteskrivelse följer samma turord-
ning som de är rubricerade i det förslag till nya ’Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt’ som varit ute på remiss.  

Individuell behovsprövning - Dokument till stöd för handläggningen av ekonomiskt bi-
stånd (s.3) 
 

Inkomna remissvar 
Flera av remissinstanserna framhåller ett behov av att i riktlinjerna förtydliga lagens krav på indivi-
duell behovsbedömning vid utredningar om bistånd enligt socialtjänstlagen, t.ex. stadsdelsfullmäk-
tige Västra Innerstaden och stadsdelsfullmäktige Centrum avseende bistånd till fritid. Socialstyrel-
sen beskriver i ’Ekonomiskt bistånd – stöd för rättstillämpning och handläggning’ att till skillnad från 
de flesta andra svenska bidragssystem bygger rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen 
ytterst på en individuell behovsbedömning. Detta ekonomiska stöd är den enda delen av de social-
politiska systemen som är helt relaterad till det enskilda hushållets behov. Begreppet individuell 
behovsprövning eller bedömning används ofta när man talar om rätten till ekonomiskt bistånd. 
Socialtjänstens uppgift är t.ex. att bedöma och ta ställning till i vilken utsträckning den enskilde själv 
kan tillgodose sitt behov. Om den enskilde har rätt till ekonomiskt bistånd för sin försörjning eller 
för sin livsföring i övrigt, kan ekonomiskt bistånd lämnas för skäliga kostnader. När det gäller skäliga 
kostnader måste det också göras en individuell bedömning av vad som är skäligt för just den en-
skilde. Individuell behovsbedömning handlar emellertid inte enbart om ekonomiskt bistånd eller 
pengar. Det handlar också om den enskildes rätt att få annat bistånd som är anpassat till hans eller 
hennes förmåga och behov. Att socialtjänstens insatser är individuellt anpassade är en förutsättning 
för att socialtjänstens mål att frigöra och förstärka den enskildes egen förmåga ska kunna infrias.1 
 

Stadskontorets sammanfattning och bedömning 
Stadskontoret vill här enbart förtydliga att den grundläggande anvisningen från Socialstyrelsen om 
individuell behovsprövning alltjämt är gällande och av Socialstyrelsens utgivna ’Ekonomiskt bistånd - 
Stöd för rättstillämpning och handläggning’ är ett vägledande dokument i socialnämndernas arbete 

                                                 
1 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd – stöd för rättstillämpning och handläggning, 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10572/2003-101-2_20031013.pdf (s 17-18) 
(Hämtad 2013-08-14) 
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med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Riktlinjernas syfte är att förtydliga Malmö stads be-
dömning om vad som normalt behövs för att tillgodose ett visst behov. Riktlinjerna fyller i det avse-
endet ett syfte för såväl medborgarna som för socialnämnderna som har att utreda rätten till bi-
stånd. Förslaget på nya riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd anger vidare på sidan 3 
under rubrik ’Dokument till stöd för handläggning av ekonomiskt bistånd’ att den enskilde ska er-
hålla stöd och insatser av god kvalitet baserat på individuella behov.  Mot bakgrund av att den indi-
viduella behovsprövningen är tydlig i så väl socialtjänstlagen och av socialstyrelsens utgivna stöd för 
rättstillämpning och handläggning bedömer stadskontoret att skrivningen i de föreslagna riktlinjer-
na är tillräcklig. 

Beräkning av bistånd (s5)  

Inkomna remissvar 
Rosengårds stadsdelsfullmäktige anför i sitt remissvar att kostnaden för specialkost bör justeras och 
vara lika för män och kvinnor.  
 

Stadskontorets sammanfattning och bedömning 
Socialstyrelsen anger i Allmänna råd (SOSFS 2013:1) att ett särskilt skäl till att socialnämnden bör 
beräkna kostnaderna enligt riksnorm till en högre nivå bl.a. är om den enskilde av medicinska skäl 
har behov av dyrare kost. Stadskontoret har med stöd av Konsumentverkets kostnadsberäkningar 
för specialkoster årligen tagit fram ett vägledande underlag för beräkning av merkostnader för glu-
tenfri samt mjölkproteinfri kost. I Konsumentverkets underlag har näringsbehov avseende ålder och 
kön beaktats. I det vägledande underlag som Stadskontoret tagit fram betonas att Konsumentver-
ket understryker att de redovisade beloppen endast är generellt beräknade merkostnader och att 
en individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. Stadskontoret bedömer att det inte finns 
mer information eller annat stöd som på en generell nivå kan ge bättre vägledning om vilka mer-
kostnader som behov av dessa två specialkoster medför för kvinnor och män, flickor och pojkar. En 
justering av de vägledande beloppen kan i det enskilda fallet vara skälig att göra utifrån de individu-
ella förutsättningarna att få behovet av en anpassad kost tillgodosett oberoende av ålder och kön.  

Beräkning av bistånd, Fritidsaktiviteter (s.5)  

 
Socialtjänsten ska i vissa fall överväga att beräkna biståndet till en högre nivå än riksnormen. 
Exempel på när detta kan vara aktuellt finns i Allmänna råd. Utgångspunkten vid bedömningen 
ska vara barnets behov med beaktande av vad som kan anses vara skäliga kostnader.  
 
För att barn ska ha förutsättningar att kunna delta i organiserade fritidsaktiviteter kan det vara 
aktuellt att beräkna riksnormen till en högre nivå. Vid behov bör socialtjänsten också informera 
familjer om organiserade fritidsaktiviteter, föreningar etc.  
Familjer som har mottagit ekonomiskt bistånd under 10 månader eller mer i följd, och där beho-
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vet bedöms kvarstå, ska beviljas bistånd med 2400 kronor per år och barn till fritidsaktiviteter. 
Detta bistånd avser kostnader för att utöva en fritidsaktivitet (medlemskap, terminsavgift och ev. 
utrustning) samt rekreation för barnet. Beloppet utbetalas efter dialog med familjen. Socialtjäns-
ten kan bevilja ytterligare bistånd till fritidsaktiviteter och rekreation efter ansökan från familjen.  
Socialtjänsten bör även främja möjligheten för barnfamiljer att kunna använda lokaltrafiken för 
att ta sig till fritidsaktiviteter, ta del av kulturliv etc.  
 

Inkomna remissvar 
Remissinstanserna har i sina yttranden i huvudsak styrkt förslaget utom SDF Rosengård som vill se 
en mer allmän satsning på barn och ungas förutsättningar till fritidsaktiviteter oavsett om familjen 
uppbär ekonomiskt bistånd eller är självförsörjande med låga inkomster.  
 
SDF Limhamn – Bunkeflo stödjer förslaget att genomföra en riktad höjning av normen för försörj-
ningsstöd genom ett särskilt bidrag till organiserade fritidsaktiviteter för barn i familjer med långva-
rigt bidragsmottagande. SDF Limhamn – Bunkeflos uppfattning är att det särskilda bidraget ska be-
traktas som ett generellt bidrag där man från samhällets sida ska ha tillit till att föräldrarna är ka-
pabla att själva avgöra hur pengarna ska användas på bästa sätt för barnen. Remissvaret från SDF 
Limhamn – Bunkeflo styrker att redovisning ej ska krävas av hur pengarna använts mot bakgrund av 
att arbetet kring detta skulle kräva personalresurser som bättre kan användas i arbetet riktat mot 
självförsörjning samt att redovisningen förmodligen ej skulle ge önskad effekt.  
 
SDF Västra Innerstaden ser positivt på att barn i de mest ekonomiskt utsatta familjerna ges möjlig-
het till en aktiv fritid men önskar en tydligare skrivning kring att alla barnfamiljer även har rätt till en 
individuell bedömning gällande ansökningar om bistånd till fritidsaktiviteter och rekreation. Även 
SDF Centrum framhåller i sitt remissvar lagstiftningens krav på individuell behovsprövning i sam-
band med att fritidsaktiviter omnämns och att riktlinjerna i det avseende inte får uppfattas som ett 
hinder för att pröva flickor och pojkars behov dessförinnan.  
 
SDF Västra Innerstadens erfarenhet är att barnfamiljer i högre utsträckning söker och beviljas bi-
stånd till pojkars jämfört med flickors fritidsaktiviteter. Mot bakgrund av detta önskar SDF Västra 
Innerstaden att det i riktlinjerna formuleras att det i den dialog som ska äga rum innan bistånd till 
fritidsaktiviter betalas ut ska uppmärksammas hur varje enskild flickas och pojkes behov ser ut. SDF 
Oxie framför att mot bakgrund av att det finns ett så tydligt förebyggande syfte med fritidsbeloppet 
så anser nämnden att socialsekreteraren ska kunna erbjuda praktiskt stöd och planering av fritids-
aktiviteter i samråd med föräldrar och barn och föreslår att detta ska ske i samband med de i försla-
get angivna halvårsuppföljningarna kring barnens situation.  Ett fast schablonbelopp kan medföra en 
nackdel i avseende på uppföljning av faktiska kostnader och hur biståndet faktiskt används, även ur 
jämställdhetsperspektiv mellan pojkar och flickor, enligt Oxie SDF.  
 
SDF Södra Innerstaden beskriver i sitt yttrande att barnfamiljer med försörjningsstöd redan idag 
tillfrågas kring hur barnens fritidssituation är tillgodosedd. 
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SDF Fosie bedömer att den i remissunderlaget föreslagna skrivningen om att bistånd till fritidsaktivi-
teter ”avser kostnader för att utöva en fritidsaktivitetet (medlemskap, terminsavgift och ev utrust-
ning) samt rekreation för barnet” lämnar ett mycket stort tolkningsutrymme avseende biståndets 
användning. Å ena sidan skapar denna breda definition, enligt SDF Fosie, en stor möjlighet att an-
passa biståndet efter barnets behov. Å andra sidan lyfter de i remissvaret fram en farhåga om att 
definitionens bredd leder till olika tillämpning för olika barn och familjer.  
 
SDF Hyllie stödjer förslaget om ett särskilt bidrag för organiserade fritidsaktiveter för barnfamiljer i 
den uttalade målgruppen med långvarigt biståndsmottagande och lyfter fram FN:s barnkonvention 
artikel 31 som säger att alla barn har rätt till vila och fritid, lek och rekreation samt rätt att delta i 
det kulturella och konstnärliga livet. 
 
Även Sociala resursnämnden instämmer i vikten av att barn ges möjlighet till en aktiv fritid. För att 
försäkra sig om att bidraget tillgodoser barnets behov av en aktiv fritid anser social resursnämnden 
att kvitto ska visas upp av vårdnadshavaren. Husie SDF uttrycker också en farhåga att den generella 
konstruktionen genom ett generellt utbetalt bistånd om 2400 kr/ barn riskerar att inte nå de mest 
utsatta barnen. Husie SDF befarar att en ekonomisk förstärkning inte självklart innebär att barnet 
kommer prioriteras av föräldrarna. Mot bakgrund av detta önskar Husie SDF att möjligheten till 
individuell prövning ska uttryckas i detta sammanhang. Husie SDF bedömer också att dialogen med 
familjen inför utbetalningar kommer bli resurskrävande på olika sätt.  
 
Kirseberg SDF anser att avsnittet om extra bistånd till fritidsaktiviteter för barn i familjer med lång-
varigt biståndsbehov ska kompletteras med ”Biståndsbeslutet ska inte utbetalas med automatik 
utan bör föregås av samtal och bedömning i samråd med familjen.’’ 
 
Rosengårds SDF framhåller i sitt remissvar organiserade fritidsaktiviteter som en skyddsfaktor för 
barn och att insatsen med förstärkt bistånd till fritidsaktiviteter kan förväntas ha en hög effekt. Ro-
sengård SDF anser dock att man inte ska särskilja familjer som har ekonomiskt bistånd genom att 
bevilja extra bidrag till fritidsaktiviteter, jämfört med självförsörjande låginkomstfamiljer, utan istäl-
let satsa på en bredare målgrupp genom t ex gratis lokaltrafik för ungdomar och gratis inträde på 
museum.   
 

Stadskontorets sammanfattning och bedömning 
Riksnormen fastställs årligen av regeringen. Socialtjänstlagen (4 kap 3 § p1) anger de poster som 
ingår i riksnormen; livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien 
samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift. I Malmö stad uppgår 2013 normen för fritid och 
lek till följande belopp per månad beroende på ålder och civilstånd; Under 1 år 45 kr, 1-2 år 140 kr, 
3 år 150 kr, 4-6 år 265 kr, 7-10 år 410 kr, 11-14 år 495 kr, 15-18 år 525 kr, 19-20 år 535 kr, ensam-
stående vuxen 415 kr, samboende vuxna (två personer) 840 kr. 
 
I allmänna råd skiljer Socialstyrelsen på fritidsaktiviteter och rekreation. Socialnämnden bör enligt 
Allmänna råd beräkna kostnaderna enligt riksnormen till en högre nivå bl. a om det är en förutsätt-
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ning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Avseende rekreation anges i Allmänna råd att 
socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för rekreation, om det finns sär-
skilda skäl. 
 
”Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för rekreation, om det finns särskilda skäl. 
Det kan finnas särskilda behov av rekreation, t.ex. hos barnfamiljer som under lång tid på grund av ekono-
miska problem inte har kunnat få någon form av semester och hos vuxna med långvariga medicinska eller 
sociala problem. Om det finns barn i hushållet, bör nämnden göra en särskild bedömning av barnets behov. 
Ekonomiskt bistånd till rekreation bör räcka t.ex. till en tåg- eller bussresa och logi. När det gäller barn bör 
biståndet räcka till kostnaden för t.ex. en koloni- eller lägervistelse.”2 
 
Stadskontoret har i remissförslaget föreslagit att det särskilda biståndet avseende fritidsaktiviteter 
och rekreation för barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov (10 månader eller mer) utgör ett 
faktiskt exempel och ställningstagande om när Malmö stad bedömer att det finns särskilda skäl att 
beräkna kostnaderna enligt riksnormen till en högre nivå. Kostnader avseende fritid ingår i normen 
för försörjningsstöd medan rekreation är att beakta som ekonomiskt bistånd avseende livsföring i 
övrigt. Vid uppföljning av barnens situation, som enligt riktlinjerna föreslås äga rum var sjätte må-
nad, bör flickor och pojkars möjligheter och behov avseende fritid uppmärksammas och utbetalning 
ske i samråd med föräldrar.  
 
Stadskontoret bedömer att det är ett rimligt antagande att för de stadsområden som tidigare ej 
haft regelbundna samtal och uppföljningar kring barnens situation så kommer det medföra att re-
surser tas i anspråk för detta. Med anledning av förslagets ursprungliga bakgrund bedöms det vara 
av största vikt att alla barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd uppmärksammas genom de 
föreslagna halvårsuppföljningarna.  Regelbundna uppföljningar avseende såväl självförsörjnings-
uppdraget och barnperspektivet är väsentligt innehåll i de föreslagna riktlinjerna.  
 
Riksnormens konstruktion visar på att kostnader för att uppnå en skälig levnadsnivå avseende fritid 
och lek bedöms öka väsentligt när barn påbörjar sin skolgång. I det fall en begränsning avseende 
vilka åldersgrupper som det bedöms föreligga särskilda skäl att stärka förutsättningarna till en aktiv 
fritid för är aktuell bedömer stadskontoret att barn som ingår i hushåll med långvarigt biståndsbe-
hov och som går i förskoleklass, grundskola och gymnasium bör vara prioriterade grupper.  
 
Under ärendets beredning har socialdepartementet tillkännagivit att regeringen avser att avsätta 
ekonomiska medel de kommande två åren till en fritidspeng på högst 3000 kr om året till barn i 
årskurs fyra till nio i hushåll som är mottagare av ekonomiskt bistånd sedan sex månader. Socialde-
partementets avsikt är att genom en förändring i socialtjänstlagen införa fritidspengen från den 
första juli 2014. Fritidspengen ska enligt socialdepartementet utbetalas mot faktisk utgift för att 
tillförsäkra att pengarna används till barnens fritid genom att kostnader för t.ex. medlemskap och 
utrustning.  Vid kontakt med socialdepartementet framkommer att fördelningsprincipen för de me-
del som regeringen föreslår riksdagen avsätta för ändamålet, 41 miljoner 2014 och 81 miljoner 
2015, ej är fastställda utan ska föregås av en utredning. Utredningen ska vidare fastställa den tids-

                                                 
2 Allmänna råd (SOSFS 2013:1), s 14-15. 
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period som ett hushåll ska ha uppburit ekonomiskt bistånd för att barnen ska erbjudas fritidspengen 
liksom övrigt regelverk för fritidspengen.  
 
Stadskontoret bedömer det nödvändigt att samstämmighet föreligger mellan Malmö stads riktlinjer 
för ekonomiskt bistånd och det lagförslag som presenterats. Mot den bakgrunden är stadskontorets 
bedömning att extra bistånd avseende fritidsaktiviteter endast ska avse fritidsaktiveter och att bi-
stånd till rekreation ska prövas i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1). För att 
säkerställa att förslaget till nya riktlinjer avseende fritidsaktiviteter är i samklang med aktuellt regel-
verk och att tydlig information ska kunna lämnas till berörda malmöbor så är stadskontorets be-
dömning att nya riktlinjer avseende fritidaktiviteter ska avvakta den statliga utredningen och att nu 
gällande riktlinjer i detta avsnitt kvarstår tills denna är klar.  

Arbetsresor (s. 7) 

Som framgår av kommande avsnitt föreslår stadskontoret att förvärvstillägget tas bort och därför 
finns det behov av att riktlinjerna behandlar bistånd till arbetsresor. Allmänna råd och Handbo-
ken från Socialstyrelsen innehåller rekommendationer om arbetsresor och stadskontoret föreslår 
ett tillägg som betonar vikten av att bistånd utgår till arbetsresor så att den enskilde kan följa sin 
planering och därmed öka sina möjligheter att bli självförsörjande. 

Förvärvstillägg 

Förvärvstillägget infördes 2001 och är tänkt att på ett enkelt och schabloniserat sätt ge kompen-
sation för löpande merkostnader i samband med arbetet eller deltagande i arbetsmarknadspoli-
tiskt program. Tillägget uppgår till 700 kronor per månad och ska bland annat täcka arbetsresor, 
lunch ute och fördyrade levnadsomkostnader i övrigt.  

Stadskontoret föreslår av flera skäl att förvärvstillägget tas bort. Till att börja med infördes from 
den 1 juli 2013 en regel i socialtjänstlagen om så kallad förvärvsstimulans. Detta innebär att end-
ast 75 procent av arbetsinkomsten ska räknas in i biståndsberäkningen om en biståndsmottagare 
arbetar (gäller biståndsmottagare som haft bistånd under minst 6 månader). Det är oklart om 
förvärvstillägget inneburit något incitament för biståndsmottagare att ta ett arbete eller att delta 
i arbetsmarknadsåtgärder. Oavsett vilket så förändras incitamenten för att ta arbete i och med 
förvärvsstimulansen vilket stadskontoret anser motiverar att förvärvstillägget tas bort. 

Vidare utgår förvärvstillägget oavsett om individen har faktiska merkostnader eller inte. Tillägget 
utgår exempelvis både till den som behöver förflytta sig över hela staden för att arbeta eller delta 
i arbetsmarknadsåtgärd och till den som bara behöver röra sig inom kvarteret. Bedömningen av 
om någon är berättigad till förvärvstillägg innebär även det handläggning och det är inte givet att 
tilläggets konstruktion leder till förenklad handläggning.  

2012 betalades ca 7 miljoner kronor ut i förvärvstillägg och det går inte att få fram uppgifter om i 
vilken utsträckning detta belopp motsvarar faktiska behov. Bistånd ska utgå till arbetsresor även 



22 Bihang 2013   Nr 100 
  15 (26) 

   

om förvärvstillägget tas bort och redan idag beviljas busskort till arbetssökande som inte omfat-
tas av förvärvstillägget. 

Inkomna remissvar 
Stadsdelsfullmäktige Kirseberg har berört arbetsresor i sitt remissvar och instämmer med förslaget 
att ta bort förvärvstillägget till förmån för en individuell bedömning av behovet.  

Stadskontorets sammanfattning och bedömning  
Samstämmighet råder här mellan förslaget i riktlinjerna och stadsdelsfullmäktige Kirsebergs be-
dömning. Arbetsresor ska beviljas sökande utifrån en individuell bedömning grundad på den en-
skilde personens individuella planering. Stöd för tillämpning återfinns i Allmänna råd (SOSFS 
2013:1). 

Glasögon (s. 8) 

Bistånd till glasögon beviljas till skäliga kostnader. I de nuvarande riktlinjerna anges vägledande 
belopp för bedömningen, 600 kronor för enkelslipade glas och 1600 kronor för dubbelslipade glas. 
Dessa belopp infördes i riktlinjerna 2007 och har inte justerats sedan dess. Stadskontoret har fun-
nit att beloppen inte längre är helt relevanta och det har under de senaste åren också visat sig att 
priserna för glasögon fluktuerar något över tid. Stadskontoret har därför övervägt andra alterna-
tiv och föreslår att beloppen tas bort och ersätts av en hänvisning till paketerbjudanden. Ut-
gångspunkten är fortfarande att kostnaderna ska vara skäliga och stadskontoret gör bedömning-
en att denna konstruktion kan underlätta handläggningen. 
 

Inkomna remissvar  
Stadsdelsfullmäktige Kirseberg delar inte åsikten att de vägledande beloppen för glasögon tas bort 
helt, utan förespråkar istället att de vägledande beloppen justeras till aktuell prisnivå för att däref-
ter årligen justeras enligt prisutveckling för konsumentprisindex. 

Stadskontorets sammanfattning och bedömning 
Stadskontoret kvarstår i sin bedömning avseende riktlinjer för ekonomiskt bistånd till glasögon. 
Likväl som den tekniska utvecklingen förändrar och utökar vad som bör ingå i socialtjänstlagens 
begrepp om skälig levnadsnivå möjliggör internet att på ett enkelt sätt införskaffa information om 
aktuella prisnivåer på t.ex. glasögon utan ett omfattande förfarande med insamlande av kostnads-
förslag och prisuppgifter. Texten i förslaget till riktlinjer återger  allmänna råd samt information 
kring vilka bidrag som utgår från Region skåne. 

Spädbarnsutrustning (s.8) 

Utifrån principen om barns bästa är det angeläget att säkerställa att familjen kan införskaffa den 
utrustning som behövs vid ett barns födelse. De nuvarande riktlinjerna anger att bistånd kan utgå 
med högst 20 procent av basbeloppet. Stadskontoret föreslår en ändring som anger att 20 pro-
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cent av basbelopp är ett vägledande belopp. Motivet är att summan inte ska komma att bli ett 
absolut tak för vad som kan beviljas. Dessutom föreslås tillägg om att bistånd vid behov även kan 
utgå till bilbarnstol samt att kompletterande bistånd kan beviljas då barnet växer och nya behov 
uppstår.  

Inkomna remissvar 
SDF Västra Innerstaden önskar, mot bakgrund av att bil som regel beaktas som en realiserbar till-
gång vid ansökan om ekonomiskt bistånd, ett förtydligande kring vilken typ av bilbarnstol som avses 
och under vilka omständigheter sådan ska beviljas. Även SDF Husie ställer sig frågande till skrivning-
en om bilbarnstol då det i princip inte är godtagbart att äga en bil samtidigt som man uppbär för-
sörjningsstöd.  

SDF Fosie beskriver i sitt remissvar ett behov av att avsnittet om spädbarnsutrustning förtydligas då 
socialsekreterarna idag delar upp beloppet så att det även ska innefatta kostnad för sittvagn när 
behovet av sådan blir aktuellt. 

Stadskontorets sammanfattning och bedömning 
I de nyligen publicerade allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd omfattas följande 
som exempel på sådan nödvändig spädbarnsutrustning som socialnämnden bör ge ekonomiskt bi-
stånd till skäliga kostnader för; säng med sängkläder och andra tillbehör, skötbädd med tillbehör, 
bärsele, bilbarnstol, barnvagn med tillbehör och utrustning för bad. Jämfört med tidigare publice-
rade allmänna råd har tillägg gjorts med bilbarnstol. Ett skäl till att bilbarnstol nu inkluderas kan 
vara att säkerställa att barn som färdas i bil, oavsett om det är förälderns och den biståndsberätti-
gades egna fordon eller ej, ska vara skyddade i samband med bilresa. Transportstyrelsen anger att 
barn som är yngre än tre år inte får åka i fordon där det inte finns möjlighet att använda en särskild 
skyddsanordning för barn. Det enda undantaget är vid tillfällig färd i taxi under korta sträckor, men 
då får barnet inte åka i framsätet.3  

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) har även ett avsnitt som berör underhåll, reparation 
eller komplettering av hemutrustning och gör i detta avsnitt en jämförelse gentemot avsnittet om 
spädbarnsutrustning. Mot bakgrund av att med spädbarn som regel avses barn upp till ett års ålder 
är stadskontorets bedömning att behov av vagn som uppkommer därefter ska prövas så som kom-
pletterande hemutrustning och ej omfattas av det vägledande beloppet om 20 % av prisbasbelopp-
et. (20 % av prisbasbeloppet uppgår 2013 till 8900 kr.) 

Hemutrustning, säng och sängutrustning (s.9) 

Dessa bestämmelser ändrades senast 2007 och stadskontoret ser nu behov av ändringar och till-
lägg. Stadskontoret föreslår att de vägledande beloppen avseende soffa och TV höjs då priserna 
för dessa poster har gått upp.  Förslaget innebär att de vägledande beloppen höjs enligt följande: 

                                                 
3 Transportstyrelsen, http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler/I-fordonet/Sa-skyddar-du-
barnen---regler-och-tips (hämtad 2013-09-14) 



24 Bihang 2013   Nr 100 
  17 (26) 

   

soffa från 2000 till 2200 kronor och TV från 1500 till 2000 kronor.  

 

Inkomna remissvar 
Stadsdelsfullmäktige Västra Innerstaden har i sitt remissvar framfört att även behovet avseende 
säng och sängutrustning behöver justeras på motsvarande sätt. 

Stadskontorets sammanfattning och bedömning 
Mot bakgrund av nya prisjämförelser bedömer stadskontoret att det vägledande beloppet om 2000 
kr avseende säng och sängutrustning fortsatt tillgodoser behovet varpå justering ej är aktuell. 

Hemutrustning, dator och internetuppkoppling (s.9) 

De senaste årens utveckling har inneburit att tillgång till dator och internet numera i många fall 
kan anses vara nödvändigt för att uppnå skälig levnadsnivå. Trots detta ingår inte kostnader för 
internetuppkoppling i försörjningsstödet och Socialstyrelsens Allmänna råd har hittills inte inne-
hållit någon rekommendation om att bistånd ska utgå till inköp av dator. Socialstyrelsen informe-
rade dock under hösten 2012 om att man planerar att föra in rekommendationer om bistånd till 
internet och dator i Allmänna råd. Stadskontoret yttrade sig över förslaget och invände samtidigt 
mot att Socialstyrelsen inte anser att förslaget föranleder att kommunerna ska kompenseras för 
ökade kostnader. 

Mot bakgrund av ovanstående samt med hänvisning till principen om barns bästa föreslår stads-
kontoret att bistånd till internet och dator bör ingå i hemutrustningen för barnfamiljer med lång-
varigt ekonomiskt bistånd. En genomgång av marknaden för datorer och internetuppkoppling har 
visat att nivåerna 10 procent respektive 0,45 procent av prisbasbeloppet (44 500 kr år 2013) är 
rimliga för att behovet ska kunna tillgodoses. I 2013 års nivå skulle bistånd till dator kunna utgå 
med 4450 kronor och till interanslutning med 200 kronor per månad.  

Inkomna remissvar 
Flertalet remissinstanser har berört avsnittet om dator och internet i sina yttrande och är positiva 
till att riktlinjerna föreslås omfatta kostnader för dator och internet. Flera remissinstanser lyfter 
dock följdfrågor kring området som berör kostnader för service, support och försäkringar. 

SDF Rosengård anser att det i riktlinjerna behöver klargöras vad som är intentionen med att bevilja 
dator och internetanslutning och det bör också framgå för vilken åldersgrupp barn och ungdomar 
det ska beviljas. Ett alternativ, enligt SDF Rosengård, kan vara att skolan genom utökade resurser 
har möjlighet att bevilja åldersgruppen barn och unga denna kostnad och att man därigenom når en 
bredare målgrupp, detta då gränsen mellan de som erhåller försörjningsstöd och låginkomsttagarna 
kommer att ligga nära varandra. SDF Rosengård anser vidare att de vuxna som erhållit ekonomiskt 
bistånd under 10 månader eller mer i följd och där behovet bedöms kvarstå bör beviljas bistånd till 
dator och internetanslutning för att ytterliga stödja ett utökat arbetssökande.  

SDF Limhamn – Bunkeflo stödjer förslaget att vid behov kunna bevilja ekonomiskt bistånd till dator-
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inköp och internet uppkoppling i de fall det inte ingår i boendekostnaden. Tillgång till dator och 
internet kan enligt SDF Limhamn – Bunkeflo idag anses vara nödvändigt för en skälig levnadsnivå 
och SDF Limhamn – Bunkeflo framhåller vikten av att stödja utbildningen för barn i bidragshushåll. 

SDF Oxie bedömer att det mot bakgrund av samhällsutvecklingen är rimligt att dator och internet-
uppkoppling bör ingå i hemutrustning för barnfamiljer med långvarigt biståndsbehov. SDF Oxie an-
ser dock att i de fall skolan tillhandahåller bärbara datorer till eleverna kan behovet bedömas tillgo-
dosett. 

SDF Hyllie framhåller att för barn och ungdomar är datorer idag ett naturligt redskap i skolan och 
bör finnas i hemmet för att utbildningen ska kunna tillgodoses. SDF Hyllie anför även att skolan är 
ett kommunalt ansvar och om skolan digitaliseras måste kommunen ta ansvar för att alla barn och 
ungdomar kan delta i undervisningen fullt ut. Tillgång till dator beskrivs också av SDF Hyllie som en 
fråga om integration och delaktighet för alla medlemmar i hushållet varpå insatsen med att bevilja 
dator och internetuppkoppling kommer fler personer till del vilket bedöms som positivt.   

SDF Västra Innerstaden anför att det är viktigt att riktlinjerna tar upp möjligheten till att göra en 
individuell bedömning avseende dator och internetuppkoppling även innan en barnfamilj uppburit 
bistånd i 10 månader. 

SDF Centrum och SDF Rosengård anser att det av riktlinjerna bör framgå hur ofta det kan anses vara 
rimligt att köpa nya datorer samt kringkostnader för service och support kan förtydligas i riktlinjerna 
genom att t.ex. allriksförsäkring beviljas. Även SDF Fosie framhåller det som önskvärt med ett tyd-
liggörande kring hur kringkostnader ska bekostas och nämner beviljande av allriskförsäkring som 
komplement till hemförsäkring som en möjlighet.  

Sociala resursnämnden instämmer i att datorer och internetuppkoppling idag är en nödvändighet 
för skälig levnadsnivå, inte minst för att barnen ska kunna tillgodogöra sig sin skolgång till fullo. 

Stadskontorets sammanfattning och bedömning 
Samstämmigheten mellan remissinstanserna är relativt stor kring att anse att riktlinjerna för hand-
läggning av ekonomiskt bistånd i Malmö stad bör omfatta dator och internetuppkoppling för barn-
familjer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd 
  
I de nya allmänna råd för ekonomiskt bistånd (2013:1) anger socialstyrelsen att socialnämnden bör 
ge ekonomiskt bistånd till den hemutrustning som behövs för att ett hem ska kunna fungera; 
 
”Den hemutrustning som avses bör kunna tillgodose behov som t.ex. matlagning, umgänge, sömn, förvaring, 
rengöring och rekreation.  Även radio, TV och dator med internetuppkoppling bör ingå i en hemutrustning. Vid 
bedömning av behovet av dator med internetuppkoppling bör nämnden särskilt ta hänsyn till behoven hos 
barn och ungdomar som går i skolan.”4 
 
I kontakt med socialstyrelsen har motivet till skrivningen förtydligats. Socialstyrelsens uppfattning är 

                                                 
4 SOSFS 2013:1, s 12, Socialstyrelsen (2013) 
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att dator med internetuppkoppling nu är och bör vara en del av utrustningen i ett hem då den har 
så pass stor praktisk och social betydelse. Vidare anges att huruvida socialtjänsten ska ge bistånd till 
en sådan utrustning är en bedömningsfråga på samma sätt som vid annan hemutrustning, t.ex. om 
man kan tillgodose behovet själv inom rimlig tid eller inte. I rekommendationens andra mening 
påminner socialstyrelsen om att barnperspektivet ska finnas med vid bedömningen. Av extra vikt 
för barn och ungdomar som går i skolan kan vara att de t.ex. kan göra sina läxor hemma.  Därutöver 
är möjligheten till sociala medier ofta mycket viktig för denna grupp. 

 
Frågan om försäkring har lyfts av flera remissinstanser, motsvarande frågeställning har ej väckts 
kring andra delar av hemutrustning, så som t.ex. TV. Grund för frågeställningarna kan bottna i att 
datorer betraktas som ett relativt dyrt inköp och också som en produkt som aktivt brukas och han-
teras i vardagen i så väl teknisk som fysisk mening. Samtidigt kan behovet av dator beaktas som 
svårutrett vid handläggning av ekonomiskt bistånd då andra uppgifter än de som den enskilde per-
sonens uppger är svåra att inhämta genom t.ex. dokumentation eller hembesök. Flera remissinstan-
ser förespråkar att bistånd avseende tillägg för allriskförsäkring godkänns som godtagbar utgift för 
hushåll som beviljats bistånd till dator. 
 
Konsumentverket har i en rapport december 2008 klargjort vilket skydd konsumenter har vid köp av 
hemelektronik. Om produkten går sönder och felet är ett tillverkningsfel, skyddas konsumenten 
enligt lag av reklamation i tre år. Konsumenten är normalt sett också skyddad för tillverkningsfel 
genom säljarens garanti. Den vanligaste garantitiden är ett eller två år. När det rör sig om tillverk-
ningsfel som visas inom tre år från köpet, har alltså hemförsäkringen, tillägget till hemförsäkringen 
och produktförsäkringen, ringa betydelse för konsumenten. Orsakas skadan däremot genom en 
oturshändelse, kan tilläggs- och produktförsäkringen ha ett betydligt större värde för konsumenten. 
Hemförsäkringen täcker sådana skador som varken är ursprungliga eller beror på otur, exempelvis 
skada eller förlust på grund av brand eller stöld. 5 
 
Socialstyrelsen anger i allmänna råd att en skälig kostnad för hemförsäkring kan vara priset på orten 
för en hemförsäkring baserad på normalt lösöresbelopp för den biståndssökandes typ av bostad.6 
Avseende underhåll, reperation eller komplettering anger socialstyrelsen att socialnämnden bör, 
om det krävs för att den enskilde ska kunna behålla en skälig levnadsnivå, ge ekonomiskt bistånd till 
bl. a underhåll och reparation av hemutrustning.7  
 
Mot bakgrund av att socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) nu inkluderar dator med in-
ternetuppkoppling i sådan hemutrustning som ekonomiskt bistånd bör beviljas till för att ett hem 
ska kunna fungera, och i detta ta särskild hänsyn till behoven hos barn och ungdomar som går i 

                                                 
5 
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/pressmeddelanden/2009/Dokument/2008_2
1_ratt_forsakring_for_tvn.pdf (Hämtad 2013-08-14) 
6 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10572/2003-101-2_20031013.pdf   (s56) 
(Hämtad 2013-08-14) 
7 SOSFS 2013:1 
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skola, bedömer stadskontoret att  riktlinjerna bör formuleras på följande sätt; För de barn och ung-
domar som går i skola och lever i hushåll med långvarigt biståndsbehov ska nämnden i samband 
med uppföljning kring barnens situation särskilt uppmärksamma behovet av dator och internetupp-
koppling.  
 
Då många hushåll redan bedöms ha tillgång till dator och internetuppkoppling (i samband med att 
de första gången ansöker om ekonomiskt bistånd) är det, enligt stadskontorets bedömning, ej att 
beakta som skäligt att först efter en biståndsperiod av viss längd bevilja bistånd till kostnad för in-
ternetuppkoppling som ej kan tillgodoses på annat sätt.  
 
Stadskontorets bedömning är att Malmö stads riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd ska 
ge vägledning om rimliga belopp avseende dator och internetuppkoppling. De vägledande belopp, 
0,45 % av prisbasbeloppet i bistånd för internetanslutning och 10 % av prisbasbeloppet i bistånd för 
datorinköp som förslaget till nya riktlinjer innehåller bedöms som rimliga.  
 
Då allmänna råd även ger vägledning kring kostnader för hemförsäkring, underhåll och reperationer 
bedömer stadskontoret ej att särskilda skrivningar avseende sådana kostnader ska införas i Malmö 
stads riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.  
 
Liksom vid övrig prövning av rätten till bistånd avseende livsföring i övrigt bör socialnämnden väga 
in om biståndsbehovet beräknas bli kort- eller långvarigt och därmed också göra en bedömning 
kring om hushållet beräknas kunna tillgodose behovet på annat sätt inom rimlig tid eller inte.  

Tandvård (s.9) 

Stadskontorets sammanfattning och bedömning 
Till följd av ändringar i det statliga tandvårdsstödet 2013-01-01 har stadskontoret under våren 2013 
gjort en översyn av vilka tandvårdsåtgärder som bedöms ingå i begreppet nödvändig tandvård och 
som kan ersättas efter prövning enligt socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsutskottet beslutade 
2013-06-12 om ändrad åtgärdslista. I ärendet (STK 2013-381) påtalades även behovet av revidering 
av texten avseende tandvård i Malmö stads riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd och 
livsföring i övrigt vilket nu skett på så vis att intyg ersätts med kostnadsförslag och förtydligande 
gjorts avseende utbetalning av bistånd.   

Resekostnader till Sverige för familjeanknytning (s.10) 

Formuleringarna i de nuvarande riktlinjerna har lett till oklarheter om huruvida bistånd kan bevil-
jas även när en förälder befinner sig utomlands och ska återförenas med barn som finns i Sverige. 
Stadskontoret föreslår därför ett förtydligande i syfte att klargöra att bistånd kan beviljas oavsett 
om det är barnet eller föräldern som befinner sig utomlands.  

Inkomna remissvar 
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Stadsdelsfullmäktige Västra Innerstaden har i sitt remissvar angett det som önskvärt att begreppet 
familjeanknytning definieras på så vis att det gäller återförening i migrationsärenden och inte fall 
där familjemedlemmar av andra skäl vistas i olika länder. 

Stadskontorets sammanfattning och bedömning 
I den nuvarande skrivningen finns ett tydligt fokus på barnperspektivet. Stadskontoret delar inte 
bedömningen att definition av migrationsärende förtydligar riktlinjens omfattning då migration kan 
likställas med byte av hemland, bostadsland. Det i ärendet framlagda förslaget till nya riktlinjer har 
enbart haft i syfte att förtydliga att rätten till ekonomiskt bistånd för reskostnader för familjean-
knytning avser att prövas oavsett om det är barnet eller den vuxne som ska resa till Sverige. Alltjämt 
gäller att vid prövning av rätten till bistånd ska möjlighet att tillgodose behovet på annat sätt först 
utredas.  

Studerande (s.10) 

När det gäller studerande föreslås en ändring som innebär att försörjningsstöd under studier på 
gymnasienivå kan utgå under en period om högst tre år, enligt de nuvarande riktlinjerna gäller 
detta under högst två år. Syftet är att öka möjligheterna för vissa biståndsmottagare att bryta 
långvarigt biståndsmottagande. I övrigt föreslås ett förtydligande när det gäller hur biståndet ska 
beräknas när ena parten i ett hushåll studerar med fullt studiestöd. 

Inkomna remissvar 
Stadsdelsfullmäktige Södra Innerstaden beskriver i sitt remissvar förslaget om att försörjningsstöd 
kan utgå under studier på gymnasienivå under en period om högst tre år som positivt. Stadsdels-
fullmäktige bedömer att det ligger i linje med Malmö stads långsiktiga mål att öka förvärvsfrekven-
sen genom att ge viss bidragsmottagare möjlighet till att bryta långvarigt utanförskap och under-
lätta återinträde på arbetsmarknaden.  

I sista stycket under rubriken ’Studerande’ i de föreslagna riktlinjerna beskrivs hur kostnader i hus-
håll med två vuxna, och där ena parten studerar, bör beräknas. Fosie stadsdelsfullmäktige föreslår 
en språklig korrigering som bättre beskriver vilka utgifter som bör beaktas på så vis att räkningar i 
övrigt byts ut mot godkända utgifter i övrigt. 

Stadskontorets sammanfattning och bedömning 
Stadskontoret delar Fosie stadsdelsfullmäktiges bedömning varpå sista meningen under rubriken 
’Studerande’ ändras till att; Försörjningsstödet för hushållet i övrigt beräknas utifrån att den stu-
derande bidrar till hälften av nettohyran och hälften av hushållets godkända utgifter i övrigt samt till 
hälften av kostnaderna för eventuella barn.  

Papperslösa (s.12) 

De nuvarande riktlinjerna innehåller inga skrivningar om ekonomiskt bistånd till papperslösa. Det 
har på senare tid blivit vanligare med frågor från stadsdelarna om den här typen av ärenden och 
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stadskontoret gör bedömningen att det finns behov av att komplettera riktlinjerna i syfte att tyd-
liggöra vad som gäller. Stadskontoret bedömer att de oklarheter som finns på området motiverar 
ett relativt stort avsnitt även om mycket av innehållet endast innebär ett klargörande av gällande 
rättsläge. (Avsnittet är framtaget i samarbete med stadskontorets juridiska avdelning.) 

Med utgångspunkt från principen om barns bästa föreslår stadskontoret att ekonomiskt bistånd 
till nödinsatser avseende barn ska utgå enligt full norm, till skillnad från vuxna som endast bevil-
jas bistånd till livsmedel.  

Inkomna remissvar 

SDF Västra Innerstaden berör i sitt yttrande frågor avseende underrättelseskyldighet avseende EU-
medborgare utan uppehållsrätt och understryker vidare vikten av att verksamheterna har tillgång 
till juridiskt stöd i dessa svåra bedömningar.  

Oxie SDF ställer sig bakom principen att barn i familjer som bedöms ha rätt till akut hjälp ska beviljas 
full norm, t ex papperslösa, men anger också att det är svårt att uppskatta omfattningen av denna 
biståndsinstas.  

SDF Södra Innerstaden anser att det finns behov av att riktlinjerna förtydligas bl.a. avseende uppe-
hållsrätt i landet. 

Fosie SDF återkopplar i sitt remissvar flera synpunkter avseende avsnittet om papperslösa. Dels 
önskar stadsdelsfullmäktige i detta avsnitt en förtydligande disposition av texten som gäller EU-
medborgare respektive nordiska medborgare, en synpunkt som även SDF Kirseberg och SDF Rosen-
gård lämnat. Fosie SDF önskar även ett förtydligande kring att den ovillkorliga upphållsrätten som 
EU-medboraren och dennes familjemedlemmar har under de första tre månaderna inte innebär en 
ovillkorlig rätt till försörjningsstöd. Även, den numera tidigare gällande, underrättelseskyldigheten 
är omnämnd i såväl SDF Fosies yttrande som det från SDF Västra Innerstaden.  

SDF Kirseberg menar i sitt yttrande att avsnittet som berör akuta situationer för papperslösa behö-
ver förtydligas. Erfarenheten i SDF Kirseberg är att målet för de papperslösa personer som stadsde-
len varit i kontakt med inte är att återvända till en plats de tidigare beslutat sig för att lämna. Dessa 
personer väljer då att stanna kvar vilket medför problem då de endast har rätt till bistånd i den 
akuta situationen. SDF Kirseberg anför också att olika myndigheters syn på begreppet akut leder till 
konsekvenser för enskilda individer. Kirsebergs SDF anser att begreppet akut period behöver förtyd-
ligas. 

SDF Rosengård  och SDF Husie framhåller i sina remissvar att vad det avser bistånd till papperslösa 
så gäller principen att socialtjänsten arbetar utifrån socialtjänstlagen och vistelsebegreppet. I det 
ligger att kommunen har det yttersta ansvaret för de personer som vistas i kommunen och därmed 
en skyldighet att bevilja bistånd utifrån om en nödsituation enligt socialtjänstlagen föreligger, d.v.s. 
livsmedel och tak över huvudet. Stadsdelsförvaltningen Rosengård anser att det ur ett barnperspek-
tiv är rimligt att bevilja mer än nödnorm till barn. Rosengårds stadsdelsförvaltning anser vidare att 
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Malmö kommun bör återsöka kostnader för bistånd till papperslösa familjer hos staten mot bak-
grund av att staten genom migrationsverket beslutat att de papperslösa/ gömda personerna inte 
har tillräckligt vägande skäl för att få uppehållstillstånd. Tillika är verkställande av avisningen statens 
ansvar och i de fall beslut inte kunnat verkställas borde kostnader som Malmö kommun har för 
dessa personer kunna återsökas hos staten. SDF Husie anför i sitt remissvar att det borde vara ett 
bekymmer på statlig nivå att ansvara för personer som inte har rätt att vistas i landet och att en 
förändring av innehållet i vistelsebegreppet hade varit ett sätt att lägga ansvaret på rätt instans.  

Sociala resursnämnden instämmer i att papperslösa, personer som befinner sig i Sverige utan till-
stånd, bör skrivas in i riktlinjerna för att behandling av papperslösa ska bli likvärdig inom Malmö 
stad.  

Stadskontorets sammanfattning och bedömning 

Genom ny lagstiftning har de papperslösas rättigheter förtydligats, se under rubrik ’Förändringar 
under ärendets beredning’. Stadskontoret bedömer, mot bakgrund av remissvaren, det ytterligare 
styrkt att det finns behov av att riktlinjerna för ekonomiskt bistånd omfattar ett särskilt avsnitt av-
seende personer som saknar legal rätt att vistas i landet. Den föreslagna skrivningen av förslaget till 
riktlinjer omfattar dock till allra största del enbart ett klargörande av det gällande rättsläget. I det 
nu bilagda förslaget till riktlinjer har texten omstrukturerats för att förtydliga rättsläget avseende 
nordiska medborgare, EU-medborgare och andra medborgare som saknar legal bosättning i Sverige.  

I stadskontorets beredning av ärendet har även uppmärksammats behov av att ytterligare förtydliga 
den föreslagna utvidgade tolkningen av hur principen om barns bästa bör användas i akuta situat-
ioner så att barnen i alla avseenden behandlas som om de vore bosatta i Malmö stad. Följande till-
lägg har gjorts till det tidigare förslaget; Detta betyder försörjningsstöd enligt full norm och rätt till 
bistånd för sin livsföring i övrigt på samma villkor som barn bosatta i kommunen. 

Genom ändringarna i Utlänningsförordningen föreligger ej längre underrättelseskyldighet för social-
nämnden varför stycket om Underrättelseskyldighet har tagits bort. Uppgiftsskyldigheten kvarstår 
dock och regleras i 17 kap. 1 § Utlänningslagen (2005:716) men då riktlinjerna i övrigt ej omfattar 
sekretessbrytande bestämmelser är stadskontorets bedömning att särskilt stycke härom ej ska ingå 
förslaget till nya riktlinjer.  

Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd har trätt i kraft 2013-07-01 och genom förordning (2013:412) regleras vårdavgifter för ut-
länningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Stadskontoret kan fastslå att det föreligger 
en diskrepans mellan socialtjänstlagens begrepp ’akuta situationer’ (2a kap 2 § SoL) och uttrycket 
’vård som inte kan anstå’ som används i lagen om vissa utlänningars rätt hälso- och sjukvård. Be-
greppet ’inte kan anstå’ innefattar all hälso- och sjukvård och tandvård som bedöms vara nödvändig 
omedelbart, men även sådan som med en måttlig fördröjning kan medföra allvarliga följder och ett 
mer omfattande vårdbehov för individen. Detta innebär, enligt stadskontorets bedömning, att vissa 
utlänningar har rätt till mer omfattande vård och behandling än vad socialtjänstens ansvar för akuta 
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situationer medger inom ramen av 2 a kap 2 § SoL. Detta kan praktiskt yttra sig i att den enskilde 
personen ansöker om ekonomiska medel för avgifter avseende vård eller behandling som av sjuk-
vården bedömts att inte kunna anstå men som det ej kan anföras föreligga akut behov av.  

Om man kommer från ett annat land och blir sjuk vid ett tillfälligt besök i Sverige har man alltid rätt 
till nödvändig vård. Det kan till exempel vara akut vård eller sådan som inte kan vänta tills man 
kommer hem igen. Vad kostnaden för vården blir beror på från vilket land man kommer.8 Stadskon-
toret föreslår en skrivning i riktlinjerna som innebär att avgifter enligt förordningen (2013:412) om 
vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd och som avser kost-
nad för läkemedel enligt lagen om (2002:160) läkemedelsförmåner m.m. likställs med kostnader 
avseende akuta behov av läkemedel. Bedömningen angående kostnader för läkemedel grundar sig 
på att den enskilde har att erlägga en avgift för att få ut läkemedel som det finns ett akut behov av 
eller om behovet är av sådan art att det inte kan anstå.  Avseende kostnader för hälso- och sjuk-
vård, tandvård och sjukresor är stadskontorets bedömning att var huvudman har att bära sina kost-
nader. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd avseende faktura (skuld) för vårdbehov som varit akut, 
eller ej kunnat anstå, är stadskontorets bedömning att kostnaden inte faller inom ramen för vad 
som av socialtjänsten ska tillgodoses som akut behov eftersom behovet är tillgodosett.  

Konsekvenser 

Översynen av riktlinjerna har haft fokus på barn i familjer som mottar ekonomiskt bistånd samt 
på långvarigt biståndsmottagande. Stadskontorets förslag innebär att bestämmelserna i dessa 
avseende förtydligas samt att ambitionsnivån i vissa avseenden blir högre. Förslagen kan därmed 
innebära konsekvenser för verksamheterna när det gäller exempelvis bemanning och kompetens.  

Stadskontoret gör bedömningen att flera av förslagen skulle innebära ökade kostnader för utbe-
talt ekonomiskt bistånd. Kostnadsberäkningarna nedan är gjorda för helår vilket innebär att de 
faktiska kostnaderna för det första året beror på när förslagen (om de genomförs) skulle träda i 
kraft. Syftet med förslagen är att säkerställa en skälig levnadsnivå för dem det berör, att mot-
verka långsiktiga negativa effekter för barn i familjer med långvarigt biståndsmottagande samt 
att betona hjälp till självförsörjning. Samtidigt är det värt att notera att förslag som innebär att 
biståndshushåll får mer bistånd i regel också innebär att det krävs högre inkomster för att de ska 
hamna över nivån på försörjningsstödet och bli självförsörjande. Stadskontorets har gjort en av-
vägning mellan dessa faktorer i de förslag som presenteras. 

Sammanfattning av ekonomiska konsekvenser till följd av ändringar i allmänna råd 
och förslag till nya riktlinjer 

Förvärvstillägg och arbetsresor 
Stadskontoret bedömer att förslagen som rör förvärvstillägget och bistånd till arbetsresor kan inne-

                                                 
8 http://www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Vard-av-personer-fran-andra-lander1/    
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bära något minskade eller i vart fall oförändrade kostnader.   
 
Glasögon 
Förslaget i denna del kan innebära något ökade kostnader. Det beror dock främst på att de vägle-
dande beloppen inte har ändrats sedan 2007. Även om nuvarande konstruktion med angivna sum-
mor skulle behållas finns det behov av att höja beloppen. 
 
Spädbarnsutrustning 
Förslaget till nya riktlinjer innebär ingen egentlig höjning utan betoning om att det angivna beloppet 
är vägledande.   
 
Hemutrustning, soffa och TV 
När det gäller soffa och TV finns inga registeruppgifter om hur mycket bistånd som utbetalas. Stads-
kontoret gör dock bedömningen att de föreslagna höjningarna inte skulle innebära några betydande 
kostnadsökningar. 
 
Hemutrustning, internetuppkoppling och dator 
Dator med internetuppkoppling regleras nu i allmänna råd (SOSFS 2013:1) och riktlinjerna är här 
enbart vägledande avseende belopp.  Att uppskatta i vilken utsträckning hushåll som uppbär eko-
nomiskt bistånd har tillgång till dator i hemmet eller ej är ytterst svårt att göra. Stadskontorets be-
dömning är att det tidigare förslaget om att enbart bevilja barnfamiljer med långvarigt (10 månader 
eller mer)biståndsbehov ej är tillämpningsbart utifrån Socialstyrelsens allmänna råd. 
 
Om samtliga hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har kostnader för internetuppkoppling medför 
förslaget om godtagbar månadsutgift 0,45 % av prisbasbelopp merkostnader om 23 miljoner kronor 
vid oförändrat antal hushåll. 
 
I vilken utsträckning hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd under en längre tid har tillgång till da-
tor i hemmet är mycket svårt att uppskatta.  I förslaget som varit ute på remiss gjordes en upp-
skattning av kostnaden till ca 12 miljoner kronor utifrån om 2700 barnfamiljer som uppburit eko-
nomiskt bistånd 10 månader saknade tillgång till dator i hemmet och skulle kunna beviljas bistånd 
avseende dator.  
 
Nya allmänna råd har ändrat förutsättningarna.  Uppskattning av kostnad för datorer har gjorts mot 
bakgrund av hur pass långvarig behovet av bistånd har varit för olika typer av hushåll under peri-
oden juli 2012 till juni 2013, där barnhushåll medräknats efter 4 månaders behov av ekonomiskt 
bistånd och hushåll utan barn medräknats efter 6 månaders behov av ekonomiskt bistånd.   
 
Om 20 % av ovanstående hushåll saknar tillgång till dator, ansöker och beviljas bistånd, skulle det  
generera kostnader om 8,7 milj kr. Vid motsvarande beräkning och uppskattning om att 10 % saknar 
tillgång till dator, skulle det initialt generera kostnader 4,35 milj kr.                                                                                                                                                                                
 
Ansvariga  
Birgitta Vilén-Johansso  Avdelningschef 
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Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt 
 
Socialtjänstlagen är en ramlag vilket innebär att tillämpningen av lagen förändras om 
samhällsförhållanden som berör de människor socialtjänsten har kontakt med ändras. Exempel 
på sådana förhållanden är situationen på arbets- och bostadsmarknaden.  
 
Ekonomiskt bistånd ska vara en hjälp till självhjälp. De åtgärder som socialtjänsten erbjuder ska 
vara utformade så att de stärker den enskildes förutsättningar att förändra sin livssituation och 
klara sin egen försörjning. Det långsiktiga huvudmålet för de flesta bör vara självförsörjning 
genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Socialtjänsten ska ha ett aktivt förhållningssätt i 
samarbetet med den som söker ekonomiskt bistånd och arbeta förebyggande och motiverande 
med särskilt fokus på att motverka långvarigt biståndsmottagande. (Med långvarigt 
biståndsmottagande avses hushåll och individer som mottagit bistånd under 10 månader eller 
mer.) 
 
När åtgärder på något sätt berör barn ska hänsynen till vad barnets bästa kräver särskilt beaktas. 
 
Riksnorm 
Malmö Stad tillämpar sedan 1998-01-01, enligt beslut av kommunfullmäktige, den riksnorm som 
det stadgas om i 4 kap. 3 § SoL. Riksnormen grundar sig bland annat på pris- och 
konsumtionsundersökningar och nivån på normen bestäms av regeringen inför varje kalenderår.   
Stadskontoret ansvarar för att information om den årliga förändringen i riksnormen meddelas 
berörda förvaltningar så snart beslut har fattats. Socialtjänsten bör beakta att riksnormen är 
beräknad utifrån försörjningsstödets tänkta roll som kortvarig lösning vid tillfälliga 
försörjningsproblem samt att nivåerna i normen i vissa fall understiger Konsumentverkets 
beräkningar av nödvändiga kostnader.  
 
Dokument till stöd för handläggningen av ekonomiskt bistånd 
Förutsättningarna för kommunernas arbete med försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 
regleras i socialtjänstlagen (2001:453). Socialstyrelsen har till stöd för handläggningen av 
ekonomiskt bistånd utfärdat Allmänna råd (SOSFS 2013:1). Som komplement till de Allmänna 
råden har Socialstyrelsen gett ut en handbok ”Ekonomiskt bistånd – Stöd för rättstillämpning 
och handläggning” som innehåller hänvisningar till socialtjänstlagens förarbeten, rättsfallsreferat, 
beslut från JO samt praktiska råd och exempel. Vidare ska Högsta förvaltningsdomstolens och 
kammarrätternas prejudicerande domar ligga till grund för tillämpningen. Socialtjänsten ska 
därför följa utvecklingen av praxis inom området. Vid ärenden rörande personer som vistas i 
Sverige på EG-rättslig grund kan stöd hämtas från Socialstyrelsens vägledning ”EG-rätten och 
socialtjänsten”.  
 
Malmö stad har utformat lokala riktlinjer för att underlätta den delegerade beslutsordningen samt 
säkerställa att likställighet råder i kommunens olika delar. Den enskilde ska erhålla stöd och 
insatser av god kvalitet baserat på individuella behov oavsett var i staden individen bor. 
Riktlinjerna är politiskt beslutade och ska stödja socialtjänstens kontinuerliga strävan att uppnå 
ökad kvalitet i arbetet med ekonomiskt bistånd. 
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Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
Inledning 
I socialtjänstlagen 1 kap. 2 § stadgas ”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.”. Socialtjänsten har 
därmed ett särskilt ansvar att i sitt arbete uppmärksamma barns situation. Detta gäller inte minst 
när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om ekonomiskt bistånd till familjen. 
 
Barn som växer upp i familjer med återkommande ekonomiskt bistånd har generellt lägre betyg 
än andra barn när de slutar grundskolan och har höga överrisker för ogynnsam psykosocial 
utveckling1. Dessa barn kan bland annat ha sämre hälsa i barndomen och högre sannolikhet att 
själva vara biståndsmottagare eller helt sakna inkomst vid 22 års ålder2.  
 
Socialtjänstens stöd och insatser inom försörjningsområdet kan på ett konkret sätt stärka 
skyddsfaktorer i barn och ungas utveckling. Arbete för tryggad försörjning kan leda till minskade 
psykiska och känslomässiga problem hos barn, och effekterna kan vara beständiga över längre tid 
(NAS 2009). När det gäller insatser direkt riktade till barnen kan organiserade fritidsaktiviteter 
vara en relevant skyddsfaktor i flera aspekter (Ferrer-Wreder m fl. 2005). Detta sätter fokus på 
socialtjänstens möjligheter att underlätta en aktiv fritid för barn och unga. 
 
Mot bakgrund av ovanstående ska socialtjänstens stöd och insatser ha särskilt fokus på barn i 
familjer som levt på låg ekonomisk nivå under en lång tid före ansökan om bistånd och familjer 
med långvarigt biståndsmottagande. Insatserna ska syfta till att hjälpa föräldrarna till egen 
försörjning, att säkerställa skälig levnadsnivå och att stärka skyddsfaktorer i barnens utveckling. 
Arbetet med barnperspektivet ska ske i samråd med föräldrarna. 
 
Barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd innebär att socialtjänsten ska  

 uppmärksamma hur barnen har det 
 beakta vad barnens bästa kräver vid beslut 
 överväga vad olika beslut får för konsekvenser för barnen 

 
Utredning 
Socialtjänstlagen, 11 kap. 10 §, innehåller en bestämmelse om att när en åtgärd rör ett barn ska 
barnet få relevant information och ha möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. 
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Vad 
som är barnets bästa avgörs genom en helhetsbedömning av barnets behov och situation. Det ska 
av utredningen framgå hur familjens ekonomiska villkor påverkar barnet.  
 
Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd ska socialtjänsten ta reda på om det, förutom 
hemmavarande barn, finns andra barn i familjen eftersom det kan föranleda särskilda 
ställningstaganden avseende barnens behov. Normalt görs ingen särskild bedömning av barnens 
situation om ansökan avser tillfälligt kompletterande bistånd. Om en familj levt på låg ekonomisk 
nivå länge eller bedöms ha ett långvarigt biståndsbehov ska barnens situation dock särskilt 
beaktas vid biståndsbedömningen. Nedanstående punkter är centrala när det gäller att 
uppmärksamma barns livssituation och behov. 

                                                 
1 Socialstyrelsen, Social Rapport 2010. 
2 IFAU Rapport 2011:5, Nitlott i barndomen. 
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 namn och ålder 
 vårdnad och umgänge 
 boende 
 förskola och skola 
 hälsa och eventuell funktionsnedsättning 
 fritidsaktiviteter 
 kontakter med andra verksamheter och myndigheter angående barnet  
 andra områden med betydelse för barnet som lyfts fram av föräldrarna 

 
Försörjningsstödsverksamheten ska särskilt uppmärksamma behov av samverkan med andra 
verksamhetsgrenar inom socialtjänsten och i förekommande fall initiera kontakt. För barn med 
särskilda behov bör, i samråd med föräldrarna, kontakt etableras med de verksamheter som bäst 
känner till barnets situation t ex barnhabilitering och barnklinik. 
 
Om så bedöms lämpligt kan det vara bra att tala direkt med barnet för att det själv ska kunna 
beskriva sin situation utifrån de ekonomiska förhållandena. Samtal med barn förutsätter 
godkännande från föräldrarna. Det är viktigt att handläggaren formulerar ett tydligt syfte med att 
tala med barnet och att handläggaren är lyhörd för att föräldrarna kan uppfatta önskemålet att 
prata med barnet som ett krav.  
 
Socialtjänsten bör beakta att hembesök kan ge en bra bild av familjens situation och vara ett sätt 
att skapa underlag för beslut. Handläggaren kan skapa sig en mer konkret uppfattning om hur 
barnet har det i hemmiljön och bättre bedöma vilket bistånd hela familjen och barnet behöver. 
Hembesök sker alltid i samråd med familjen och får inte ställas som villkor för rätt till bistånd. 
 
Beslut och dokumentation 
Barnets bästa är inte alltid avgörande för vilket beslut som fattas men det ska av 
dokumentationen alltid framgå hur barnets behov har beaktats, vilka överväganden som gjorts 
och hur dessa påverkat beslutet. Konsekvenserna av olika beslutsalternativ ska i möjligaste mån 
analyseras och dokumenteras. En bedömning av barnets bästa ska dokumenteras både vid bifall 
och vid avslag.  
 
Beräkning av bistånd 
Socialtjänsten ska i vissa fall överväga att beräkna biståndet till en högre nivå än riksnormen. 
Exempel på när detta kan vara aktuellt finns i Allmänna råd. Utgångspunkten vid bedömningen 
ska vara barnets behov med beaktande av vad som kan anses vara skäliga kostnader. 
 
Fritidsaktiviteter 
Barn bör ges förutsättningar att kunna delta i organiserade fritidsaktiviteter. Barns 
fritidsaktiviteter anges i Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd som ett exempel på 
när det kan vara aktuellt att beräkna kostnaden till en högre nivå än riksnormen. Exempel som 
kan vara aktuella är kostnader för cykel, sportaktiviteter, simskola och musikskola.  
 
Barn med funktionsnedsättning 
För barn med funktionsnedsättning kan ekonomiskt bistånd utgå för merkostnader som inte 
täcks av socialförsäkringssystemen. Exempel på sådana merkostnader är speciella krav på bostad, 
bil, kläder, skor, mat, fritidsaktiviteter i organiserad form, lek- och fritidshjälpmedel samt särskild 
träning och behandling. 
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Umgänge och umgängesresor 
Barn med separerade föräldrar och umgängesföräldrar ska inte missgynnas vid beräkning av 
bistånd, se allmänna råd och handboken. Observera att när det gäller bistånd till umgängesresor 
är utgångspunkten vad en familj i allmänhet har råd med. 
 
Dokument till stöd för handläggningen 
Socialstyrelsen och länsstyrelserna har gemensamt arbetat fram rapporten ”Barnperspektiv vid 
handläggning av ekonomiskt bistånd”. Rapporten syftar bland annat till att konkretisera 
barnperspektivet. Ytterligare stöd finns i FoU-dokumenten ”Barnperspektiv i ekonomiskt bistånd 
– att se med barns ögon” (J. Stridh), ”Att införliva barnperspektiv vid handläggning av 
ekonomiskt bistånd” (O. Sementsova) samt rapporten ”Barnperspektiv inom ekonomiskt 
bistånd” som utarbetats av SDF Fosie (M. Bajrami, L. Roth). 
 
Uppföljning  
Socialtjänsten ska följa upp situationen för barn i familjer med ekonomiskt bistånd, särskilt vid 
långa biståndstider. Uppföljningen bör ske minst var sjätte månad genom möte. Uppföljningen 
ska dokumenteras.  
 
 
Socialtjänstens uppdrag 
 
Socialtjänsten har två uppdrag i arbetet med ekonomiskt bistånd: 
 

1. huvuduppdrag: hjälp till självförsörjning  
2. hjälp med försörjningen (se övriga avsnitt) 

 
Självförsörjning 
Socialtjänsten ska bidra till att hitta långsiktiga lösningar på individens (försörjnings)problem. I de 
flesta fall är slutmålet sannolikt förvärvsarbete. Det är dock viktigt att beakta att alla människor 
inte har förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete. Socialtjänstens insatser måste i de 
fallen inriktas på att hitta andra lösningar, till exempel genom att undersöka möjligheterna till 
sjukersättning och andra ersättningar. 
 
Arbetslinjen gäller och innebär en uttalad ömsesidighet, där den enskilde har både rättigheter och 
skyldigheter. De krav som ställs på individen måste dock alltid anpassas utifrån den enskildes 
förutsättningar att nå målet egen försörjning. Arbetet ska präglas av en helhetssyn på individens 
och familjens situation. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att få stöd för att förändra 
sin situation. 
 
Utredning – planering  
En utredning av god kvalitet är grunden för att kunna bedöma vilket stöd och vilka insatser som 
ska erbjudas. Syftet med utredningen är att skapa sig en helhetsbild av förutsättningar, resurser 
och behov. Utredningen genomförs i regel genom ett eller flera möten.  
 
Med utredningen som grund ska socialtjänsten tillsammans med den enskilde göra en planering 
för hur individen långsiktigt ska kunna försörja sig själv. De enskilde ska ha inflytande över 
planeringen som ska bygga på helhetssyn, vara framåtsyftande och innehålla mål och delmål samt 
en tydlig beskrivning av vad som ska göras, när det ska göras och vem som ansvarar för vad. 
Socialtjänsten ska beakta de enskilda behoven hos sökande och medsökande (avser sambo och 
gifta) och göra en separat planering för var och en med beaktande av hushållets samlade 
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förutsättningar och situation. Utgångspunkten är att planeringen dokumenteras i en 
genomförandeplan. 
 
Omfattningen på utredning, planering och uppföljning påverkas av biståndstidens längd och 
individens eller familjens förutsättningar och behov. Socialtjänsten ska inte utreda mer än 
situationen kräver. En genomgående förutsättning bör vara att utredning och planering sker 
genom möte. 
 
Insatser för arbetslösa 
Arbetslösa personer som kan stå till arbetsmarknadens förfogande ska vara inskrivna på 
Arbetsförmedlingen. Malmö stads arbetsmarknadsverksamhet erbjuder kompletterande 
arbetsmarknadsinsatser. Före beslut om krav på praktik eller annan kompetenshöjande insats 
fattas enligt 4 kap 4 § SoL ska socialnämnden samråda med Arbetsförmedlingen.  
 
Uppföljning 
Socialtjänsten ska tillsammans med den enskilde följa upp planeringen. Uppföljning ska ske även i 
de fall individen erhåller insatser från Arbetsförmedlingen, kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet eller annan aktör. Hur uppföljningen ska gå till avgörs i samråd med 
individen men utgångspunkten bör vara att uppföljningen sker minst var tredje månad genom 
möte. Uppföljningen kan ske enbart med socialtjänsten och individen eller tillsammans med 
andra parter som individen har kontakt med. 
 
 
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § med stöd av 4 kap. 3 § SoL 
 
Skälig bostadskostnad 
Bistånd lämnas till skäliga bostadskostnader och socialtjänstens beslut ska alltid utgå från en 
individuell bedömning. Som stöd för att avgöra om en bostadskostnad är skälig hänvisas till de 
vägledande belopp för boendekostnad som justeras årligen med utfallet i hyresförhandlingarna 
mellan hyresgästföreningen och allmännyttan. Aktuella vägledande bruttobelopp finns inlagda på 
Malmö stads hemsida (www.malmo.se). 
 
När det gäller frågan om byte till billigare bostad ska socialtjänsten ta hänsyn till den enskildes 
faktiska möjligheter att få en annan bostad samt beakta om det finns skäl som talar emot byte av 
bostad eller bostadsområde (se Allmänna råd). Konsekvenser för berörda barn ska särskilt 
uppmärksammas. 
 
Arbetsresor  
Se Allmänna råd och Handboken. Utgångspunkten är att bistånd till resor med lokaltrafiken i de 
flesta fall är nödvändigt för att individen ska kunna vara aktivt arbetssökande eller i övrigt 
fullfölja sin planering.  
 
Ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enligt 4 kap. 1 § SoL 
 
Genom den lagändring som trädde i kraft 2002-01-01 renodlades försörjningsstödet till att enbart 
omfatta sådana kostnader som är regelbundet återkommande. Övriga kostnader för vilka 
ekonomiskt bistånd kan utgå innefattas i begreppet ”livsföring i övrigt”.   
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I bedömningen av bistånd för livsföring i övrigt ska socialtjänsten sträva efter ett långsiktigt 
perspektiv och ha fokus på individens möjligheter att förändra sin livssituation. Biståndet ska 
utformas så att det förbättrar den enskildes förutsättningar att nå målen i sin planering.  
 
Glasögon 
Enligt allmänna råd bör socialnämnden ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för glasögon, 
om behovet styrks av en legitimerad optiker eller läkare. Nämnden bör godta skäliga kostnader 
för kontaktlinser, om linser är det enda alternativet och behovet styrks av en läkare. 
 
Socialtjänsten ska beakta att barn och skolungdomar får behovet av glasögon tillgodosett. Det 
bör observeras att Region Skåne ger bidrag till del av kostnaden för glasögon och kontaktlinser 
till barn under 8 år. I de fall barns behov av glasögon inte kan tillgodoses genom paketerbjudande 
beviljas bistånd till skäliga kostnader.  
 
Spädbarnsutrustning 
Bistånd till spädbarnsutrustning beviljas vid barns födelse om behovet inte kan tillgodoses på 
annat sätt. Biståndet ska täcka anskaffningskostnaderna för bl. a. säng med sängkläder, skötbädd 
med tillbehör, bärsele, barnvagn med tillbehör och utrustning för bad. Bedömningen ska utgå 
från det faktiska behovet under barnets första levnadsår och en vägledande nivå för bistånd till 
den första utrustningen är 20 procent av prisbasbeloppet. Vid behov kan bistånd utgå till 
bilbarnstol. Kompletterande bistånd kan beviljas då barnet växer och nya behov uppstår. 
 
Skulder 
Det är viktigt att ha en helhetssyn på problematiken varför utredningen vid en ansökan om 
ekonomiskt bistånd till skuld bör innefatta nedanstående uppgifter. Socialtjänsten bör särskilt 
beakta vilken hjälp den enskilde behöver för att bli självförsörjande.  
– Finns det fler skulder  
– Hur har skulderna uppkommit 
– Finns det t ex rehabiliteringsaspekter som bör beaktas 
– Finns det behov av budgetrådgivning alternativt god man 
 
Hyresskulder 
Hyresvärdarna har en lagstadgad skyldighet att meddela uppsägning av hyreskontrakt till 
socialnämnden och avsikten med detta är att socialtjänsten tidigt ska kunna undersöka om det 
finns behov av stöd och insatser. Att socialtjänsten agerar snabbt är särskilt viktigt om det finns 
barn i en familj där en hyresskuld uppstått och i biståndsbedömningen ska särskild hänsyn tas till 
barnens situation. Socialtjänsten ska aktivt verka för att undvika avhysning av barnfamiljer.  
 
Faktorer som ska vägas in i bedömningen av bistånd till hyresskulder är läget på den lokala 
bostadsmarknaden och den enskildes möjligheter att få ett annat boende. Hyresskulder i 
kommunens andrahandslägenheter ska handläggas enligt samma principer som för andra 
bostäder. Kommunens hyres- och budgetrådgivning är en viktig förebyggande resurs i arbetet för 
att förhindra avhysningar. Förutom att ge ekonomisk rådgivning kan man här förhandla fram 
avtal med hyresvärdar och bidra till socialtjänstens underlag för beslut i hyresskuldsärenden. 
 
 
 
Hemutrustning 
De principer för bedömning av rätten till bistånd till hemutrustning som anges i Allmänna råd 
och Handboken från Socialstyrelsen ska vara vägledande för tillämpningen i Malmö stad. 
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Den som vill lämna en ansökan om bistånd till hemutrustning ska uppmanas att specificera vilka 
saker ansökan avser samt att lämna prisuppgifter. Bistånd till hel hemutrustning kan utgå med 
upp till 50 % av basbeloppet för en ensamstående person. I fråga om komplettering eller då 
enstaka hemutrustningsföremål beviljas görs en skälighetsbedömning utifrån den enskildes 
uppgifter. För de vanligast förekommande kompletteringarna är följande belopp vägledande om 
inte den individuella prövningen motiverar annat.  
Säng och sängutrustning 2 000 kr, soffa 2 200 kr, köksbord och stolar 1 800 kr och TV 2 000 kr. 
 
Dator och internetuppkoppling 
Enligt allmänna råd bör dator med internetuppkoppling ingå i en hemutrustning och nämnden 
bör särskilt ta hänsyn till behoven hos barn och ungdomar som går i skolan. För de barn och 
ungdomar som går i skola och lever i hushåll med långvarigt biståndsbehov ska nämnden i 
samband med uppföljning kring barnens situation särskilt uppmärksamma behovet av dator och 
internetuppkoppling. 
 
Vägledande nivå för bistånd till dator är 10 procent av prisbasbeloppet. De flesta typer av 
program som behövs för att använda en dator finns i gratisversioner varför bistånd till 
programvara inte inkluderas. Bistånd kan beviljas till en dator per hushåll om det inte föreligger 
särskilda skäl att bevilja ytterligare bistånd. 
 
Bistånd kan utgå till skäliga kostnader avseende internetanslutning. Den vägledande nivån är 0,45 
procent av prisbasbeloppet per månad.  
 
Begravning 
Bistånd till begravning handläggs på familjerättsbyrån inom Sociala resursförvaltningen. 
Kostnader beviljas enligt särskilt beslutad norm för begravningskostnader i Malmö. Därutöver 
kan bistånd till gravvård utgå med kostnad för det billigaste alternativet som kan godkännas av 
kyrkogårdsförvaltningen för gravplatsen. 
 
Tandvård  
Akut tandvård, d v s behandling som måste utföras omedelbart, beviljas utan att kostnadsförslag 
inhämtas. Det krävs dock att det är styrkt att behandlingen avsett akut tandvård genom notering 
på tandvårdsräkning eller på annat sätt. 
 
Nödvändig tandvård avser sådan tandvård som framgår av upprättad åtgärdsförteckning. 
Förteckningen är avsedd som ett hjälpmedel för tandläkaren vid upprättande av kostnadsförslag 
samt för socialtjänsten vid prövningen av kostnadsförslaget. Ekonomiskt bistånd bör endast utgå 
till nödvändig tandvård enligt förteckningen. Avsteg från denna regel får dock göras om det finns 
synnerliga skäl utifrån en helhetsbedömning av det enskilda ärendet.  
Ekonomiskt bistånd utgår i princip inte till kostnad som uppstått på grund av att klienten 
uteblivit från bokad tid. Denna kostnad ska tandläkaren debitera den enskilde och uppgörelse om 
betalning bör vara gjord innan behandlingen fortsätts.  
 
Vid bedömningen av bistånd till tandvård ska särskilt beaktas vid vilken tid den sökande kan 
beräknas bli självförsörjande. Om biståndsbehovet är kortvarigt bör endast akut tandvård 
beviljas. Om den sökande kan beräknas bli självförsörjande under den tid tandvårdsbehandlingen 
ska genomföras, är huvudregeln att rätten till bistånd avseende kostnad för tandvård prövas 
månadsvis i samband med handläggning av ansökan om fortsatt försörjningsstöd. 
Tandvårdsräkning inlämnas i de fallen månadsvis efter varje behandlingstillfälle. Om bistånd 
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beviljas till hela tandvårdskostnaden bör utbetalning ske mot kvitto eller faktura efter varje 
behandlingstillfälle. 
 
I de fall socialtjänsten begär in kostnadsförslag, men bistånd inte beviljas till tandvårdskostnader, 
ska kostnader för undersökning, röntgen och kostnadsförslag ersättas. 
 
Reskostnader till Sverige för familjeanknytning 
Ekonomiskt bistånd till reskostnad beviljas endast om familjeanknytningen rör barn (oavsett om 
det är barnet eller den vuxne som ska resa till Sverige). Vid familjeanknytning som enbart avser 
vuxna avslås ansökan om inte synnerliga skäl föreligger. 
 
Flyktingars återvändande till hemlandet 
För den vuxne familjemedlem som vill åka till hemlandet för att undersöka möjligheten att 
återvända kan försörjningsstöd beviljas enligt norm upp till 30 dagar i de fall man är 
arbetssökande och upp till 14 dagar i de fall man är i arbete, arbetsmarknadsåtgärd eller 
utbildning. Hushållsmedlemmar som är kvar i Malmö kan erhålla försörjningsstöd under 
motsvarande tid.  
 
För den familj där den ena parten återvänder för en längre tid eller permanent kan 
försörjningsstöd utgå enligt norm till de hushållsmedlemmar som vistas i Malmö. Den 
återvändande partens möjligheter att bidra till familjens försörjning ska beaktas. För den som 
permanent återvänder till sitt hemland kan bistånd beviljas till flyttkostnader och hemresa, dock 
först efter det att ansökan om statligt stöd har gjorts. Om den enskilde har löpande behov av 
försörjningsstöd till sin försörjning bör bistånd beviljas till uppehälle för minst en månads tid. 
Om det finns anledning att anta att den återvändande har svårigheter att få ett arbete i hemlandet 
kan försörjningsstöd till uppehälle utgå upp till tre månader från avflyttningsdatum.  
 
 
Beräkning av försörjningsstöd 
 
I Socialstyrelsens ”Ekonomiskt bistånd – Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i 
den kommunala socialtjänsten” framgår principerna för beräkning av ekonomiskt bistånd och 
vilka inkomster som ska medräknas. Mer preciserade lokala anvisningar redovisas nedan. 
 
Barns och skolungdomars inkomster av eget arbete   
Barn och hemmavarande skolungdomar får delta i av kommunen arrangerad sommarpraktik eller 
ha annat feriearbete upp till fyra veckor under sommaren utan att lönen påverkar familjens rätt till 
försörjningsstöd. Inkomster av praktik eller eget arbete utöver fyra sommarveckor beaktas endast 
till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår (4 kap 1a§ SoL). Dock får den summa 
som räknas av till familjens försörjning inte överstiga den nivå som motsvarar den unges del i 
familjens kostnader inklusive kostnader för hyra.  
 
Studerande 
Det är angeläget att ungdomar fullföljer gymnasiestudier för att de i framtiden ska ha möjligheter 
att komma ut på arbetsmarknaden.  
 
Invandrarungdomar som kommit till Sverige i skolåldern kan ofta ha fått sina studier försenade. 
Det är då rimligt att de få fullfölja sina gymnasiestudier efter 20 års ålder utan att behöva ta lån. 
Samma bedömning kan göras beträffande andra ungdomar som fått sina studier försenade på 
grund av sociala problem. Även i dessa fall ska föräldrars underhållsskyldighet beaktas. 
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Vuxna studerande ska i första hand försörja sig genom samhällets studiestödssystem. 
Försörjningsstöd till studier på grundskolenivå kan dock utgå om studierna är behövliga ur 
arbetsmarknadssynpunkt. Även till vuxenstudier på gymnasienivå kan försörjningsstöd utgå 
under en period av högst tre år om studierna är behövliga för att komma in på arbetsmarknaden 
och för att bryta ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Detta gäller även vid nödvändiga 
kompletteringar av tidigare gymnasieutbildning, genomförd i Sverige eller utomlands, som kan ge 
behörighet till högskolestudier. Vad som särskilt ska beaktas i bedömningen är den enskildes 
möjlighet att mer permanent etablera sig på arbetsmarknaden. 
 
Om försörjningsstöd beviljas enligt ovanstående ska kostnader för läromedel och nödvändiga 
skyddskläder eller liknande också beviljas. När försörjningsstöd utgår i samband med studier ska 
aktuell studieplan uppvisas samt återkommande kontroller göras att den sökande deltar i 
undervisningen på ett tillfredsställande sätt. Uppföljning ska göras regelbundet. Studierna ska som 
regel bedrivas på heltid om inte en individuell prövning föranleder en annan bedömning. Detta 
gäller såväl unga som vuxna studerande.  
 
Som grundregel gäller att för studier på eftergymnasial nivå ska försörjningsstöd inte utgå under 
studieterminerna om sökanden är arbetsför. Från grundregeln kan undantag göras då särskilda 
skäl föreligger. Försörjningsstöd kan sålunda beviljas till vuxen studerande intill dess studiemedel 
kan utgå om studierna kan ses som ett led i en rehabilitering eller bedöms ha en viktig 
förebyggande effekt. Flyktingar kan beviljas försörjningsstöd för studier under en 
övergångsperiod från att etableringsinsatser avslutats till dess att studiemedel kan beviljas. 
 
I hushåll med två vuxna där ena parten ska studera med fullt studiemedel, bidrag och lån, räknas 
denne bort vid beräkning av försörjningsstöd. Detta gäller inte de fall då vuxenstuderande tillåts 
studera med kompletterande försörjningsstöd enligt ovan. Den studerande ska genom 
studiemedlen svara för sin försörjning och utgifter förknippade med studierna. 
Försörjningsstödet för hushållet i övrigt beräknas utifrån att den studerande bidrar till hälften av 
nettohyran och hälften av hushållets godkända utgifter  i övrigt samt till hälften av kostnaderna 
för eventuella barn.  
 
Fickpengar 
Vuxna personer utan egen inkomst som vårdas på sjukhus, konvalescenthem, vårdhem eller i 
hem för vård eller boende ska vid beräkning av behov av försörjningsstöd per månad 
tillgodoräknas ett belopp motsvarande normposterna för kläder och skor, hälsa och hygien, lek 
och fritid samt del av normposten för dagstidning, telefon och TV-avgift.  Detta gäller om medel 
för personliga utgifter inte utgår på annat sätt. Observera att medel för personliga utgifter i vissa 
fall regleras i avtalet vid placering i externt HVB och att beloppet i vissa fall ingår i vårdavgiften. I 
andra fall kräver hemmets behandlingsprogram ett högre bidrag, vilket i så fall kan beviljas. 
 
Personer intagna i häkte eller kriminalvårdsanstalt erhåller fickpengar genom kriminalvården. För 
personer som genomgår rättspsykiatrisk utredning är sjukvården huvudman och under 
utredningstiden kan det därför bli aktuellt med ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Om 
personen sedan utredningen slutförts bedöms vara så sjuk att denne måste vara kvar inom den 
rättspsykiatriska sjukvården i avvaktan på rättegång och dom återgår ansvaret under denna tid till 
kriminalvården.  
 
Reducerad norm 
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För boende på dygnsboende där alla måltider ingår reduceras försörjningsstödet med normen för 
livsmedel. Om tillägg eller avdrag för måltidskostnader av någon anledning behöver göras 
beräknas måltidskostnaderna enligt följande: frukost beräknas motsvara 20 %, lunch 30 %, 
middag 40 % och mellanmål 10 % av livsmedelsnormen. Avdraget för måltidskostnader får inte i 
något sammanhang vara högre än att den enskilde får behålla ett belopp motsvarande 
fickpenningnormen. 
  
Avgifter 
Av personer som erhåller stöd- och hjälpinsatser som är förenade med någon form av boende 
men inte är av behandlingskaraktär har kommunen beslutat ta ut en avgift motsvarande det 
belopp regeringen fastställer som skälig kostnad för kost och logi i samband med vård och 
behandling för vuxna missbrukare. Avgiften gäller familjehemsboende för vuxna, dygnsboende 
och liknande boendeenheter och avser kostnader för kost och logi. Den enskilde ska alltid behålla 
ett belopp motsvarande fickpengnormen. 
 
Barn och skolungdomar som bor i eget hushåll 
Avser barn och skolungdomar (upp till 20 år som studerar i grundskola, gymnasium eller annan 
jämförlig grundutbildning) som bor i eget hushåll och har rätt till ekonomiskt bistånd (även 
ensamkommande flyktingbarn). Barn och ungdomar kan i sådana fall beviljas bistånd som eget 
hushåll. Biståndet baseras på riksnormen för respektive ålderskategori. Vid bedömning och 
beräkning av arbetsinkomster tillämpas reglerna i 4 kap. 1 a § SoL samt bestämmelserna i 
riktlinjerna. Dessa barn och skolungdomar omfattas också av vad som i övrigt framkommer 
angående barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd.  
 
EU-medborgare 
Nordiska medborgare 
Nordiska medborgare ska behandlas på samma sätt som svenska medborgare vid tillämpningen 
av socialtjänstlagen. Detta följer av den Nordiska konventionen (Lag om nordisk konvention om 
socialt bistånd och sociala tjänster (1995:479)). Det är medborgarskapet som ger rätten till 
likabehandling. En icke-nordisk familjemedlem ska behandlas som en familjemedlem till en EU-
medborgare, se nedan. 
 
Övriga EU-medborgare 
EU-medborgare och deras familjemedlemmar ska behandlas som svenska medborgare vid 
tillämpningen av socialtjänstlagen, om de har uppehållsrätt. Under de första tre månaderna har 
EU-medborgaren och dennes familjemedlemmar en ovillkorlig uppehållsrätt. Efter tre månaders 
vistelse åligger det socialtjänsten att självständigt bedöma om en person har uppehållsrätt vid 
tidpunkten för ansökan om ekonomiskt bistånd. Uppehållsrätten prövas främst utifrån 3 a kap. i 
utlänningslagen (2005:716) och 3 a kap. i utlänningsförordningen (2006:97).  
 
Om en person har uppehållsrätt ska socialtjänstlagen tillämpas fullt ut, dvs. likabehandling. Detta 
betyder t.ex. att en bedömning av om Malmö är vistelse- eller bosättningskommun enligt 2 a kap 
ska göras och även i övrigt ska samma krav ställas som gäller för svenska medborgare eller andra 
personer bosatta i Malmö. Saknar personen uppehållsrätt ska han eller hon bedömas som 
papperslös, se nedan. 
 
Papperslösa 
Med papperslös avses en person som befinner sig i Sverige utan tillstånd. I denna grupp ingår 
personer som har fått ett utvisningsbeslut, personer vars uppehållstillstånd har löpt ut eller 
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återkallats och personer som aldrig har sökt något uppehållstillstånd. Hit hör också EU-
medborgare och deras familjemedlemmar som saknar uppehållsrätt. 
 
Papperslösa och socialtjänstlagen 
Papperslösa saknar legal bosättning i Sverige. Socialtjänstens ansvar är därför begränsat till stöd 
och hjälp i akuta situationer (nöd) när personen vistas i kommunen (2 a kap 2§ SoL). Vilket stöd 
och hjälp som är att anse som akut ska på samma sätt som för andra personer som omfattas av 
bestämmelsen bedömas efter en individuell prövning. Det finns inga särskilda bestämmelser som 
gäller specifikt för papperslösa utan de ska behandlas på samma sätt som andra personer som 
vistas i kommunen och söker stöd från socialtjänsten. Kommunens ansvar kvarstår så länge 
personen visats i kommunen och inte får sitt behov tillgodosett på annat sätt. 
 
Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd vid akuta situationer ska kostnader för läkemedel 
som bedömts ej kunna anstå och som förskrivits med stöd av lagen om hälso- och sjukvård till 
utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd3, och regleras genom förordning4, 
bedömas avse akuta behov. Kostnaden är genom förordning begränsad till 50 kr per läkemedel. 
 
Principen om barnets bästa 
Principen om barnets bästa kommer till uttryck i Barnkonventionen och i socialtjänstlagen. 
Principen kan inte användas för att frångå gällande lag men när det finns utrymme för olika 
tolkningar eller bedömningar kan principen användas för att välja den för barnet mest 
fördelaktiga lösningen. Vid bedömningen av barns behov av stöd och hjälp, kan principen 
användas på så sätt att barnen i alla avseenden behandlas som om de vore bosatta i Malmö stad. 
Detta betyder försörjningsstöd enligt full norm och rätt till bistånd för sin livsföring i övrigt på 
samma villkor som barn bosatta i kommunen. För att barn som vistas i vår kommun ska ges 
skäliga levnadsvillkor rekommenderas att principen används på detta sätt. Om det är en 
barnfamilj som söker sig till socialtjänsten innebär det att barnen i familjen ges full norm men 
inte de vuxna samt att hela familjen bör beviljas bistånd avseende en bostad som ger barnen en 
skälig levnadsnivå. 
 
 

Handläggningsrutiner i övrigt  
 
Utbetalningar 
Utbetalningar ska primärt göras till konto som den sökande lämnat uppgift om och godkänt för 
insättning av beviljade medel. Sökande som inte har konto ska uppmanas att öppna sådant. I de 
fall sökande inte vill ha konto, eller utbetalning till konto av någon anledning inte är lämpligt eller 
möjligt, ska utbetalningen göras via annat tillämpligt utbetalningssätt.  
 
Försörjningsstöd för längre perioder 
För vissa grupper kan försörjningsstöd beviljas för längre perioder. Grupper som bör kunna 
omfattas av sådana beslut är t ex föräldralediga, långtidssjuka och vissa äldre arbetslösa. Hur och 
hur länge måste grundas på en överenskommelse med den sökande och utgå från de individuella 
förhållandena. 
 
 

 
                                                 
3 Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 
4 Förordning (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 
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Uppföljning  
 
Tillämpningen av riktlinjerna följs upp årligen av respektive socialnämnd. Resultaten används i 
verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete och rapporteras till nämnden i 
kvalitetsberättelsen. Uppföljningen ska ha särskilt fokus på insatser till barnfamiljer samt insatser 
för att motverka långvarigt biståndsmottagande.  
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 PROTOKOLLSUTDRAG  

 
Sammanträdesdatum 2013-05-29 
Tid och plats kl. 17.00- 18.30 
Paragrafer 573 
 
Ledamöter Pia-Maria Bergius (MP) ordf., §§ 567-584, Gunilla Bengtsson 

vice ordf.§§ 567-584, Lilian Gerleman (M) andre vice ordf.§§ 
567-584, Lennart Berger (S)§§ 567-584, Bengt Frösslund (S) 
ersätter Vakant (S) §§ 567-584, Maria Wendt (S)§§ersätter 
Vakant (S) 567-584, Bjarne Hansen (S) ersätter Helene 
Neldestam (S)§§ 567-584, Christer Larsson (V) §§ 567-584, 
Peter Dime (M) §§ 567-584, Joakim Larsson (M) ersätter Greta 
Rafstedt (M) §§ 567-570, Greta Rafstedt (M) §§ 567-584, 
Pernilla Röjner (M) §§ 567-584, Herman Berger (FP)§§ 567-
584, Rickard Åhman Persson (SD)§§ 567-584 
 

Ersättare Annika Larsson (S) §§ 567-584, Robert Svensson (S)567-
584,)Bente Holmen (V) §§ 567-584, Johnny Funch (M) §§ 567-
584, John Eklöf (M) §§ 567-572, Bill Jönsson (M) §§ 567-584, 
Marianne Friedman (FP) §§ 567-584, Krister Andersson (SD) 
§§ 567-584.  
 

Övriga deltagare Stadsdelschef Eva-Britt Holmberg §§ 567-584, Eva Sundberg 
Carlsson, HR-chef §§ 567-577, Maria Andersson vik. individ- 
och familjeomsorgschef §§ 567-582 , Tarek Borg, ekonomichef 
§§ 567-582, Ann-Christin Hellström , planeringssekreterare §§ 
467-482, Susanne Nordqvist, nämndsekreterare §§ 567-584,  
Pernilla Andersson, fastighetskontoret §§ 567-570, Daniel 
Svanfelt, stadsbyggnadskontoret § 571 
 

Ej närvarande Helene Neldestam (S), Conny Andersson (MP), Joakim 
Larsson (M) 

Justerat datum 2013-04-24 

 
 
  

Malmö stad
Kirsebergs stadsdelsfullmäktige
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§   573  Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd  

KI-2013-224 
 
Sammanfattning  
Stadsdelen förhåller sig positiv till flertalet av de förändringar som föreslås i 
riktlinjerna och instämmer i den övergripande inriktningen att långvarigt 
bidragsberoende ska motverkas.  
 

Beslutsgång 

Moderaterna och folkpartiet yrkar genom Lilian Gerleman (M) avslag till förslag till 
yttrande med hänvisning till de synpunkter som moderaterna framfört i 
kommunstyrelsens vård och omsorgsberedning, 

Sverigedemokraterna yrkar genom Rickard Åhman Persson avslag till förslag till 
yttrande. 

Socialdemokraterna yrkar genom Gunilla Bengtsson (S) bifall till förslag till yttrande. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Efter att ha ställt de båda 
förslagen mot varandra finner ordföranden att stadsdelsfullmäktige bifaller förslag till 
yttrande.  

 

Beslut 
Kirsebergs stadsdelsfullmäktige beslutar 

att      godkänna förslag till yttrande och skicka det till kommunstyrelsen 

att       ärendet omedelbart justeras 

 
Särskilda yttranden, reservationer 
Moderaterna och Folkpartiet reserverar sig mot beslutet, med hänvisning till de 
synpunkter som moderaterna framfört i kommunstyrelsens vård och 
omsorgsberedning. 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet, bilaga  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Malmö stad
Kirsebergs stadsdelsfullmäktige
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Datum   Yttrande 
2013-05-30 
Adress 
 
Diarienummer 
KI-2013-224  
 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd  
KS-KOM-2012-01132 
 
Sammanfattning 
Stadsdelsfullmäktige Kirseberg förhåller sig positiv till flertalet av de förändringar som före-
slås i riktlinjerna och instämmer i den övergripande inriktningen att långvarigt bidragsbero-
ende ska motverkas. Yttrandet kommenteras i första hand utifrån de delar där stadsdelsfull-
mäktige Kirsebergs uppfattning går isär i förhållande till förslaget enligt nedanstående rubri-
cering.  

Yttrande 
Stadsdelsfullmäktige Kirseberg förhåller sig positiv till flertalet av de förändringar som 
föreslås i riktlinjerna och instämmer i den övergripande inriktningen att långvarigt 
bidragsberoende ska motverkas. Det är också av stort värde att likställighetsprincipen, 
barnperspektivet och en förbättrad integration poängteras i riktlinjerna.  
Yttrandet kommenteras i första hand utifrån de delar där stadsdelsfullmäktige Kirsebergs 
uppfattning går isär i förhållande till förslaget enligt nedanstående rubricering 
 

- Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för 
  livsföring i övrigt - riksnorm 
- Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd - beräkning av bistånd och 
  uppföljning  
- Socialtjänstens uppdrag – glasögon 
- Försörjningsstöd enligt 4 kap.1§ med stöd av 4 kap.3 § SoL - arbetsresor 
- Ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enligt 4 kap 1 § SoL – hemutrustning 
- Beräkning av försörjningsstöd - papperslösa 
 

Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för 
livsföring i övrigt 
Riksnorm 
Det är av stor vikt att riksnormen används för kortvarigt stöd. Effekterna av en användning 
av riksnormen under längre tid, innebär i annat fall att individen/familjen får allt svårare över 
tid att klara sig. Detta då ekonomin urholkas mer och mer eftersom riksnormen utgår i form 
av stöd uteslutande till det dagliga behovet för individens/familjen. 
 

Malmö stad
Kirsebergs stadsdelsfullmäktige
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Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd 
Beräkning av bistånd 
Stadsdelsfullmäktige Kirseberg instämmer i att biståndet ska omfatta alla barnfamiljer som 
mottagit bistånd i tio månader eller mer. Dock anser fullmäktige att följande tillägg bör 
göras, ”Biståndsbeslutet ska inte utbetalas med automatik utan bör föregås av samtal och bedömning i 
samråd med familjen”. 

Uppföljning 
Uppföljningen av barnperspektivet bör enligt stadsdelsfullmäktige Kirseberg ske i samråd 
med familjen för att få en helhetsbedömning. Av samma skäl bör uppföljningen inte heller 
göras enbart med utgångspunkt i barnets bästa ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Stadsdelsfullmäktige Kirseberg vill komplettera skrivningen om uppföljning i form av, att 
beslutet ska följas upp genom personliga samtal. Uppföljning bör enligt stadsdelsfullmäktige 
Kirseberg, ske vid behov men minst var sjätte månad.  
 
Socialtjänstens uppdrag 
Glasögon 
Stadsdelsfullmäktige Kirseberg delar inte åsikten att de vägledande beloppen för glasögon tas 
bort helt, utan förespråkar istället att de vägledande beloppen justeras till aktuell prisnivå. 
Därefter bör de nya beloppen årligen justeras enligt prisutveckling för konsumentprisindex.  
 
Försörjningsstöd enligt 4 kap.1§ med stöd av 4 kap.3 § SoL 
Arbetsresor 
Stadsdelsfullmäktige Kirseberg instämmer med förslaget att ta bort förvärvstillägget, detta till 
förmån för en individuell bedömning av behovet. Inte desto mindre vill stadsdelsfullmäktige 
Kirseberg uppmärksamma det positiva i den föreslagna förändringen eftersom situationen 
för den enskilde arbetssökande kan se så olika ut.  
 
Ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enligt 4 kap 1 § SoL 
Hemutrustning 
Förslaget om att kostnader för dator och internetanslutning ska ingå i hemutrustning, 
tillstyrks av stadsdelsfullmäktige Kirseberg. Skälet är att det i dag är nödvändig utrustning för 
att klara kommunikation med olika myndigheter till exempel förskolor, skolor, 
Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Dator och internetanslutning är idag även 
nödvändigt för att barn ska kunna utföra skolarbetet och därmed klara sin skolgång. 
Stadsdelsfullmäktige Kirseberg önskar förtydligande i riktlinjerna angående hantering av 
abonnemangskostnader för internet, eventuellt behov av programuppdateringar och de 
reperationskostnader som kan uppkomma. 
 
 
 



74 Bihang 2013   Nr 100

 
  3 (4) 

   

 
 
Beräkning av försörjningsstöd 
Papperslösa 
Rubriken Papperslösa är enligt stadsdelsfullmäktige Kirseberg vilseledande, då avsnittet 
omfattar både personer som är papperslösa och personer som har uppehållsrätt. 
Stadsdelsfullmäktige Kirseberg förordar endera att båda grupperna omnämns i rubriken, eller 
att varje grupp omnämns som två åtskilda rubriker. 
 
Stadsdelsfullmäktige Kirseberg menar att den del i avsnittet som berör akuta situationer för 
papperslösa behöver förtydligas. Erfarenheterna i stadsdelen i kontakterna med papperslösa 
är att målet för dem oftast inte är att återvända till en plats de tidigare, av olika skäl tagit 
beslut om att lämna. Av den anledningen stannar de oftast kvar vilket medför problem, då 
det endast har rätt till bistånd i den akuta situationen.  
Olika myndigheters syn på begreppet akut, leder även det, till enskilda konsekvenser för  
individen.  
I övrigt samtycker stadsdelsfullmäktige Kirseberg till ett särskilt avsnitt, som handlar om 
bistånds-bedömning för papperslösa. I nuvarande situationen uppstår många frågetecken i 
behandlingen av individer som tillhör den gruppen och de nya riktlinjerna kan underlätta den 
enskilde hand-läggarens bedömning 
 
Begreppet akut period behöver av ovanstående skäl förtydligas. 
 
Avslutande kommentar 
De föreslagna riktlinjerna med en tydligare skrivning kring hänsyn till barnperspektivet och  
kravet på sammanställning på verksamhetsnivå, kräver kompetenutveckling av personal.  
Tydligare krav i de föreslagna riktlinjerna för uppföljning, ur både ett individ- och familje-
perspektiv, fordrar utvecklingsarbete i form av att finna nya metoder och modeller för 
arbetet. 
 
En nödvändig kompetenshöjning och tydligare krav på uppföljning i de föreslagna 
riktlinjerna, kräver ökade resurser i förhållande till nuvarande bemanning. Resurser krävs 
även för att öka möjligheten att utveckla nya arbetsmetoder och arbetsmodeller. 
Stadsdelsfullmäktige Kirseberg ser gärna stöd och hjälp av stadskontoret i det 
utvecklingsarbetet. 
 
Stadsdelsfullmäktige Kirseberg förutsätter utifrån ett kommunövergripande beslut  
kompensation fullt ut, för de eventuella ökade kostnader som innehållet i förslaget kan 
medföra. 
 
I yttrandet har FN: s barnkonvention beaktats. 
 
 



75Bihang 2013   Nr 100

 
  4 (4) 

   

 
 
 
 
 

Ordförande 

 

 Pia-Maria Bergius 

Nämndsekreterare ] 

 

 Susanne Nordqvist 
 
 



76 Bihang 2013   Nr 100



77Bihang 2013   Nr 100

Malmö stad
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige



78 Bihang 2013   Nr 100



79Bihang 2013   Nr 100



80 Bihang 2013   Nr 100

Folkpartiet Liberalerna
Malmö



81Bihang 2013   Nr 100



82 Bihang 2013   Nr 100

Malmö stad
Oxie stadsdelsfullmäktige



83Bihang 2013   Nr 100



84 Bihang 2013   Nr 100



85Bihang 2013   Nr 100



86 Bihang 2013   Nr 100

Malmö stad

Rosengård stadsdelsfullmäktige



87Bihang 2013   Nr 100

Malmö stad

Rosengård stadsdelsfullmäktige



88 Bihang 2013   Nr 100



89Bihang 2013   Nr 100

Malmö stad
Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige



90 Bihang 2013   Nr 100



91Bihang 2013   Nr 100

Folkpartiet Liberalerna
Malmö



92 Bihang 2013   Nr 100



93Bihang 2013   Nr 100

Malmö stad

Sociala resursnämnden



94 Bihang 2013   Nr 100



95Bihang 2013   Nr 100



96 Bihang 2013   Nr 100

Folkpartiet Liberalerna
Malmö



97Bihang 2013   Nr 100



98 Bihang 2013   Nr 100



99Bihang 2013   Nr 100



100 Bihang 2013   Nr 100



101Bihang 2013   Nr 100



102 Bihang 2013   Nr 100



103Bihang 2013   Nr 100

Malmö, Tryckeri AB C A Andersson & Co    65714

Folkpartiet Liberalerna
Malmö




