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1.0 INLEDNING 

1.1 Befogenhet att utfärda riktlinjer 
Socialnämnden har på uppdrag av Kommunstyrelsen i Falkenberg befogenhet att utfärda 

riktlinjer som är styrande för nämndens verksamhet. Detta dokument innehåller riktlinjer för 

arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Socialnämnden uppdrar åt 

förvaltningen att utföra arbetet enligt följande riktlinjer. Riktlinjerna kompletterar den av 

socialnämnden beslutade delegationsförteckningen. 

1.2 Riktlinjernas syfte och tillämpning 
Syftet med riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är att socialnämnden genom dessa anger vad 

som i Falkenbergs kommun anses vara skälig levnadsnivå. Enligt socialtjänstlagen ska en 

individuell behovsprövning alltid göras och om särskilda skäl föreligger kan detta motivera 

avsteg från socialnämndens riktlinjer. I de fall behov inte kan tillgodoses med beaktande av 

riktlinjerna ska frågan prövas av socialutskottet.   

Socialstyrelsen anger årsvis en riksnorm som, tillsammans med vissa andra kostnader för 

exempelvis boende, utgör basen för en skälig levnadsnivå. De områden för vilka 

Socialstyrelsen har lämnat föreskrifter ingår inte i dessa riktlinjer utan följs på samma sätt i 

alla kommuner. Förutom Socialstyrelsens föreskrifter står det kommunerna fritt att besluta 

vad som ska ingå i skälig levnadsnivå och hur det ekonomiska biståndet ska användas. Dessa 

riktlinjer utgör socialnämndens anvisningar till förvaltningen och visar nämndens ambition 

och inriktning med verksamheten.  

1.3 Allmänt om uppdraget 
Socialnämnden i Falkenberg ger förvaltningen, genom enheten för stöd och försörjning, 

uppdraget att utreda och bedöma människors rätt till ekonomiskt bistånd. Förvaltningen ska 

utföra uppdraget på ett rättssäkert sätt och följa förändringar i lagstiftning, domar och 

rättspraxis. Uppdraget omfattar likabehandling, jämställdhet och barnperspektiv.  

Socialnämndens uppfattning är att människor både vill och kan ta ansvar för sin egen 

försörjning. Detta innebär att individens förmågor, snarare än oförmågor, ska sättas i fokus. 

Förvaltningens uppgift är att genom aktiva insatser och genom motivations- och 

förändringsarbete skapa förutsättningar för den enskilde att kunna ta detta ansvar.  

Den som söker bistånd ska erbjudas relevanta insatser av god kvalitet och ställas inför krav 

som är rimliga utifrån sina unika förutsättningar. Fokus ska ligga på att undanröja 

försörjningshinder och på den snabbaste vägen till egen försörjning. Personer som på grund 

av ohälsa eller annan funktionsnedsättning helt saknar arbetsförmåga ska guidas till vård och 

annan möjlig försörjning.  
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Planering av insatser sker tillsammans med den sökande och utformas så att det stärker den 

enskildes resurser att leva ett självständigt liv.  

 

Genom det ekonomiska biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Nivån 

ska inte överstiga vad en låginkomsttagare i Falkenberg allmänt har råd att kosta på sig. 

Barnens perspektiv ska beaktas i samtliga utredningar där det finns barn i familjen. 

Socialnämnden vill synliggöra och förbättra barnens situation med särskilt fokus på barn som 

lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd.  

1.4 Riktlinjernas förhållande till delegationsordningen 
Delegationsordningen är nämndens styrdokument för beslutanderätt. I delegationsordningen 

anger nämnden lägsta delegerade nivå för olika typer av beslut. Riktlinjerna kan dock 

bestämma att beslut ska fattas på en högre nivå än vad delegationsordningen anger som 

lägstanivå. Om ett beslut enligt delegationsordningen får fattas på handläggare-nivå och 

riktlinjerna anger att beslutet ska fattas av verksamhetsledare, så gäller riktlinjerna. Syftet 

med detta är dels att förenkla så att handläggare enbart behöver titta i riktlinjerna för att se 

vilken roll som kan fatta olika typer av beslut. Dels förenklar det för verksamheten att 

tillfälligt höja eller sänka delegationsnivån (i enlighet med delegationsordningen), utan att 

behöva förändra delegationsordningen. I riktlinjerna gäller följande; om inget annat anges kan 

handläggare fatta beslut, annars framgår det i respektive avsnitt under ”beslutsfattare”. 

2.0 FÖRSÖRJNINGSSTÖD  
Vissa kostnader som anses vara absolut nödvändiga betecknas i Socialtjänstlagen 

försörjningsstöd. Dessa poster är – förutom det som ingår i riksnormen – boendekostnader, 

kostnader för hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och avgifter för medlemskap i 

fackförening eller arbetslöshetskassa.  

2.1 Boendekostnader  

2.1.1 Hyresrätt 

Skälig boendekostnad är vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på 

sig. Behovsprövningen ska omfatta både kostnad och bostadsstorlek. Kostnaden anpassas 

efter allmännyttans (FaBos) hyresnivåer som riktlinje. Begränsning av bostadsyta motsvarar 

den yta vid vilken bostadsbidrag för barnfamiljer reduceras. Justeringar av hyresnivåer och 

bostadsbidragsgränser följs årligen. 

I bostadskostnad ingår kostnad för uppvärmning och vissa hyrestillägg som den boende inte 

kunnat välja bort, exempelvis obligatorisk parkeringsplats eller bredband. Kostnad för 

hushållsel räknas inte in i bostadskostnad utan prövas för sig. 

2.1.2 Bostadsrätt/villa 

Bostadsrätt och villa ska ses som en realiserbar tillgång och ska normalt säljas om en 

försäljning kan göra den sökande självförsörjande. Vid kortvarigt bistånd, högst tre månader, 
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ska normalt inte krav på byte eller försäljning ställas.  

Högsta godtagbara boendekostnad är densamma för bostadrätt eller villa som för 

hyreslägenhet. Bostadskostnad ska omfatta sökandens faktiska nettokostnader för bostaden 

och dess uppvärmning. Amortering på lån inräknas inte i bostadskostnad. 

Socialtjänsten kan inte vara en garant mot förlustaffärer. En sökande kan tvingas sälja till 

aktuellt marknadsvärde, oberoende av inköpspris och taxeringsvärde.  

2.1.3 Hög boendekostnad 

Om boendekostnaden överstiger högsta godtagbara med mer än fem procent och behovet av 

försörjningsstöd inte bedöms vara tillfälligt ska den sökande uppmanas att sänka 

bostadskostnaden. Innan ett hushåll ställs inför kravet att förändra sin boendesituation ska 

följande förhållanden beaktas: 

 Sociala konsekvenser av en flyttning.  

 Sökandens möjlighet att bli godkänd som hyresgäst 

 Sökandens ålder och hälsotillstånd samt möjlighet att klara av en flyttning.  

 

Den faktiska boendekostnaden bör vanligtvis godtas under en övergångsperiod. Denna period 

kan variera men är max fyra månader. Om sökanden har för hög boendekostnad och bedöms 

kunna flytta, men avstår från försök att sänka sin boendekostnad ska bistånd till hyran 

nedsättas i nivå med högsta godtagbara. 

2.1.4 Byte till dyrare bostad 

Den som är beroende av ekonomiskt bistånd får inte öka sina kostnader genom att byta till 

dyrare bostad. Socialstyrelsen har dock i allmänna råd (SOSFS 2013:1) angett ett antal 

förhållanden som kan motivera att socialtjänsten skulle godta flytt till ett dyrare boende. Det 

handlar om exempelvis medicinska skäl, våld i nära relationer, att bostaden inte uppnår skälig 

boendestandard, svåra motsättningar inom familjen eller trångboddhet. Om sådana skäl 

föreligger och kostnad för den nya bostaden ryms inom högsta godtagbara kostnad medges 

byte.  

2.1.5 Boendekostnad vid dubbelt boende 

Beslutsfattare: verksamhetsledare 

Kostnad för dubbelt boende under uppsägningstid vid flyttning beviljas normalt inte med 

motivering att den sökande inte riskerar att bli bostadslös om uppsägningshyra/hyror inte blir 

betalda. Undantag kan ske t.ex. vid våld i nära relationer samt med tanke på barns behov.   

2.1.6 Andrahandsboende 

För andrahandsboende gäller samma regler beträffande skälig kostnad vid 

förstahandskontrakt. Ett av hyresvärden godkänt andrahandskontrakt ska eftersträvas men kan 

inte ställas som krav för rätt till försörjningsstöd. Om andrahandskontraktet inte är godkänt av 

hyresvärden ska hembesök göras för att kontrollera att lägenheten existerar, antalet boende i 

bostaden och att personen kan anses vistas i kommunen.  
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2.1.7 Inneboenderum - för sökande som inte ingår i hushållsgemenskap 

Inneboendet skall styrkas med kontrakt. Hyran för inneboenderum ska bedömas utifrån vad 

den sökande disponerar enligt uppvisat avtal med förstahandshyresgästen. Den faktiska hyran 

ska beviljas om den inte är oskälig. Kostnaden bedöms vara oskälig om det är högre än vad 

andelen av hyran delat med antalet vuxna personer i hushållet är.  

2.1.8 Delad lägenhet 

När syskon eller kamrater delar lägenhet förutsätts att det finns en hushållsgemenskap. Med 

hushållsgemenskap menas att man mer eller mindre delar på kostnaderna i hushållet. Vid 

prövning av försörjningsstöd när sökanden delar lägenhet ska nettohyran delas på antal 

boende i lägenheten, inklusive barn. 

 

2.1.9 Vuxna barn kvarboende hos föräldrar 

Hemmaboende vuxna barn har inte någon ovillkorlig rätt till bistånd i syfte att bereda dem ett 

eget boende. Den unge kan däremot beviljas hyresdel i föräldrahemmet i vissa fall: 

- Om ungdomen av egna inkomster fortlöpande under minst fyra månader betalat en del 

av den gemensamma boendekostnaden. 

- Om föräldrarna på grund av att ungdomen bor kvar hemma har en högre 

boendekostnad än vad de annars skulle haft, antingen genom att tvingas behålla en stor 

bostad eller genom att helt eller delvis mista rätten till bostadsbidrag. 

- När ungdomen är medlem i en familj som uppbär försörjningsstöd eller som annars 

skulle få behov av det.  

Hyresdel till ungdomar under 25 år räknas ut enligt det beräkningssätt som Försäkringskassan 

använder, enhetsberäkning. Ungdomens kostnader för drift till exempel hushållsel, vatten och 

avlopp samt uppvärmning kan oavsett hyresdel beviljas.  

2.1.10 Ungdom över 25 år kvarboende hos föräldrar/ föräldrar boende hos barn 

Vid beräkning av boendekostnad för inneboende över 25 år skall man räkna andelar av 

boendekostnaden. Varje vuxen person i hushållet räknas som två andelar, varje minderårigt 

barn i hushållet räknas som en andel. 

2.1.11 Bostadslösa  

Delegation avseende deposition och elkostnader – verksamhetsledare 

Rätten till bistånd innebär att bostadslösa människor i de flesta fall har rätt till bistånd med att 

få ”tak över huvudet”, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.  

Det åligger den enskilde att först själv försöka ordna tak över huvudet. Som huvudregel skall 

bostadslösa söka boende i hela landet. Undantag kan för en tid ges för personer med 

anställning och barnfamiljer där barn är rotade i barnomsorg eller skola. Ekonomiskt bistånd 

till deposition av hyreskostnader för maximalt tre månader, samt för elkostnader, kan beviljas 

om den bostadslöse på så sätt får en permanent bostad. Deposition är ett bistånd enligt 4 

kap.2§ Socialtjänstlagen. 
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2.1.12 Boendekostnad för personer som vistas på institution eller i kriminalvård 

Beslutsfattare: Tid upp till 6 mån – handläggare 

Beslutsfattare: Tid över 6 månader- verksamhetsledare 

Vid långvarig vistelse på institution, sjukhus eller för personer som avtjänar fängelsestraff kan 

försörjningsstöd till boendekostnad beviljas under högst 6 månader om behovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt, och/eller personen annars riskerar att bli bostadslös. I första hand ska 

möjligheten till andrahandsuthyrning av lägenheten undersökas. Ekonomiskt bistånd kan 

under samma förutsättningar också beviljas till kostnad för hemförsäkring, elabonnemang, 

magasinering av möbler eller dylikt.  

 

2.2 Hushållsel 
Bistånd beviljas till faktisk skälig kostnad. Vid bedömning av skälig kostnad utöver den fasta 

kostnaden, ska utgångspunkten vara Konsumentverkets beräkningar. Möjlighet till 

individuella bedömningar ska finnas. 

Den sökande ska uppmanas att teckna ett elavtal samt betala månadsvis.  

 

2.3 Hemförsäkring 
Bistånd beviljas med faktisk kostnad till grundförsäkring som omfattar rättsskydd, ansvar, 

överfall och egendomsskydd med lösöresbelopp i förhållande till hushållets storlek. I de fall 

den sökande har års- eller halvårsinbetalningar ska denne uppmanas begära 

månadsinbetalningar om möjligt. Möjlighet till nedsatt premie via fackförening ska beaktas. 

 

2.4 Arbetsresor 
Ersättning lämnas till skäliga kostnader för resor till och från arbete, studier samt kommunens 

arbetsmarknadsverksamheter om avståndet är mer än tre kilometer. Avsteg från riktlinje om 

resans längd kan göras om det finns särskilda skäl. Försörjningsstöd till arbetsresor med 

bil/fordon beviljas då tidsvinsten för resan till arbetet inklusive resa till barnomsorg är minst 

en timme enkel väg jämfört med resa med allmänna kommunikationer. För beräkning av 

milersättning ska riksskatteverkets schablon för milersättning användas (se hemsida 

www.skatteverket.se). I milersättningen ingår alla drifts- och reparationskostnader. 

 

2.5 Fackavgift och avgift till arbetslöshetskassa 
Bistånd till medlemsavgift i fackförening och/eller arbetslöshetskassa ska beviljas med det 

belopp som gäller för den organisation den sökande tillhör. Den sökande ska undersöka 

möjlighet till reducerad avgift före beslut. 
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3.0 LIVSFÖRING I ÖVRIGT  
Utöver det som omfattas av begreppet försörjningsstöd prövas individuellt vilka behov som 

behöver täckas för att den sökande ska uppnå en skälig levnadsnivå. Nedan följer poster för 

vilka socialnämnden uttalar riktlinjer. Posterna ställs i bokstavsordning utan inbördes 

viktning.  

3.1 Advokatkostnader 
Delegation: kostnader max 20 % av basbelopp- verksamhetsledare  

Delegation: kostnader 20-50 % av basbelopp – enhetschef 

 

I första hand ska den sökande utnyttja det rättskydd som ingår i hemförsäkringen. Detta 

rättsskydd gäller exempelvis för tvister angående vårdnad och underhåll men inte för tvister  

 

som rör äktenskapsskillnad, upplösning av samboförhållanden eller bodelning. För den som 

inte har rättsskyddsförsäkring kan staten under vissa förutsättningar gå in och betala en del av 

kostnaderna, rättshjälpslagen 1996:1619 2§. 

En bedömning måste göras om ärendet som föranleder behov av advokathjälp anses ingå i 

skälig levnadsnivå.  

3.2Barnomsorgsavgift 
Ekonomiskt bistånd beviljas till faktisk barnomsorgsavgift i kommunal verksamhet samt i 

enskilt anordnad verksamhet om avgiften är i nivå med kommunens. Den sökande ska 

undersöka möjlighet till reducerad avgift/avgiftsbefrielse före beslut. Då en förutsättning för 

att ha rätt till försörjningsstöd är att stå till arbetsmarknadens förfogande kan man inte välja 

att vara hemma med barn efter det att plats inom barnomsorgen kan erbjudas.  

3.3 Begravningskostnader  
Kostnader i samband med begravning ska i första hand täckas av tillgångar i dödsboet eller 

genom föräldrars och efterlevande makars/registrerade partners, inkomster eller tillgångar. 

Begravningskostnader kan beviljas om dödsboets tillgångar inte täcker kostnaderna. Rimlig 

kostnad är högst 50 % av basbeloppet. I detta ingår även traktering samt kostnader för 

gravsten.  

Ekonomiskt bistånd till resa till nära anhörigs begravning, blommor med 0,007 % av 

basbeloppet och sorgkläder kan beviljas. (Se nedan under resor respektive kläder och skor).  

Efterlevande partner, förälder, egna eller makes barn och syskon räknas som nära anhöriga. 

Individuell bedömning får göras om andra kan räknas som nära anhörig. 

3.4 Bil 
3.4.1 Bilinnehav 

Beslutsfattare: vid enstaka tillfällen- verksamhetsledare  

Beslutsfattare: övrigt bilinnehav- handläggare.  
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Vid ett enstaka tillfälle där man vet att inkomster kommer och att den sökande blir 

självförsörjande med inkomsten behöver bil ej avyttras.  

I övriga fall, är det godtagbart att ha en bil värd max 20 % av basbeloppet. Är bilen värd mer 

än 20 % av basbeloppet ska bilen avyttras. En bil anses i regel öka möjligheter och motivation 

att bli självförsörjande.  

 

3.4.2 Bilkostnader 

Beslutsfattare: verksamhetsledare 

Kostnader för bil beviljas endast i de fall där bedömning görs att bilen behövs på grund av 

särskilda skäl som sjukdom, sysselsättning eller utifrån ett barnperspektiv. Sjukdom ska 

styrkas av läkarintyg. Den faktiska kostnaden för besiktning och skatt är i dessa fall godtagbar 

utgift, liksom halv- eller trafikförsäkring. Milersättning kan utgå vid särskilda skäl.  

3.4.3 Reparationskostnader avseende bil 

Beslutsfattare: verksamhetsledare 

Reparationskostnader ingår i milersättningen. Inget övrigt bistånd utgår.  Kostnader för bil 

beviljas endast i de fall det är styrkt att bilen behövs på grund av särskilda skäl. 

3.4.4 Bilbarnstol  

Ekonomiskt bistånd till bilbarnstol kan beviljas med högst 2 % av basbeloppet om bedömning 

gjorts att föräldrarna är i behov av bil.  

3.5 Bostadsfrågor – utom boendekostnad 

3.5.1 Stöd i bostadsanskaffning i form av prioritering 

Beslutsfattare: enhetschef 

Socialförvaltningen erhåller årligen 12 lägenheter från FABO att använda som bostad åt 

människor som inte kan erhålla eget hyreskontrakt. Vilka målgrupper som kan vara aktuella 

samt vilka situationer som kan leda till prioritering till anvisade bostäder finns i ” Riktlinjer 

för Stöd i bostadsanskaffning”.  

3.5.2 Socialt kontrakt  

Beslutsfattare: enhetschef 

Socialt kontrakt innebär att socialtjänsten hyr en lägenhet och hyr ut den i andra hand. 

Socialtjänsten håller därmed hyresvärden skadeslös för såväl obetalda hyror som onormalt 

slitage av lägenhet. Socialt kontrakt är det starkaste stödet som socialtjänsten kan ge en 

bostadslös person.  

För mer information se ”Riktlinjer för Stöd i bostadsanskaffning”.  

 

3.5.3 Reparationskostnader avseende boende 

Beslutsfattare: enhetschef  
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Ekonomiskt bistånd till reparationskostnader avseende bostad kan beviljas i särskilda fall. 

Biståndet ska prövas mycket restriktivt och endast beviljas om kostnaden utgör ett hinder för 

den sökande att genomföra ett nödvändigt byte av bostad.  

3.5.4 Vandrarhemsboende, hotellboende, husvagn 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas för tillfälliga boendelösningar om den sökande är bostadslös 

och situationen inte kan lösas på annat sätt.  

Kostnader för hotellboende beviljas mycket restriktivt, endast i akuta nödfall och endast för 

något/några dygn. 

Vid boende i husvagn kan kostnaden för tillgång till dusch och tvättmaskin beviljas som en 

boendekostnad. 

3.6 Cykel  
Ekonomiskt bistånd till inköp av cykel och hjälm för barn över 15 år och vuxna kan beviljas 

med högst 5 % av basbeloppet om det föreligger för att ta sig till arbete/skola/praktik/daghem 

som ligger mer än 3 km från bostaden. Ekonomiskt bistånd till inköp av cykel och hjälm för 

barn 6-15 år kan beviljas med högst 2 % av basbeloppet. Ekonomiskt bistånd till barnsits 

prövas separat.  

3.7 IT och telefoni  
Tillgång till dator/läsplatta/smartphone bedöms vara något som människor i allmänhet kan 

kosta på sig. Tillgång till dator är viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv. Ekonomiskt bistånd till 

inköp av dator och programvara kan beviljas med högst 6 % av basbeloppet. Bistånd till dator 

kan beviljas vid behov av försörjningsstöd då biståndsbehovet har varat minst tre månader och 

bedöms fortgå i ytterligare minst tre. Biståndet kan utgå en gång per hushåll och kvitto ska 

uppvisas som styrker inköpet.  

3.7.1 Barn och ungdom 

En del skolelever har tillgång till datorer genom skolan (”en-till-en”). Dessa datorer bedöms 

täcka ungdomens behov av dator men ska inte täcka eventuella syskons behov. 

För barnfamiljer som saknar hemdator och barn som inte har tillgång till egen dator i skolan 

kan ekonomiskt bistånd till inköp av dator beviljas. Förutsättningen är att familjens behov av 

försörjningsstöd varit långvarigt enligt ovan. 

3.7. 2 Vuxna 

Vuxna utan barn kan beviljas ekonomiskt bistånd till inköp av dator förutsatt att behovet av 

försörjningsstöd är långvarigt enligt ovan. Om behovet bedöms kortvarigt hänvisas den 

sökande att använda allmänna datorer. 

3.7.3 Bredband  

Kostnad för nödvändig internetuppkoppling och därtill eventuella kostnader för modem, 

beviljas med högst 0,007 % av basbeloppet per månad.  
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3.7.4 Abonnemang  

Abonnemangsavgift för telefon ingår i riksnorm. Ekonomiskt bistånd till öppning av nytt 

telefonabonnemang beviljas endast sökande med styrkt behov av stationär telefon. Det kan 

handla om personer som på grund av ålder eller sjukdom inte kan använda mobiltelefon, eller 

för sökande där fast telefoni är förutsättning för exempelvis trygghetslarm.  

3. 8 Egenavgift vid vård och behandling  
Egenavgiften vid placering för vård och behandling av vuxna missbrukare på hem för vård 

och boende, HVB, och familjehem eller stödboende är densamma som vid sjukhusvård. Om  

den sökande saknar tillräckliga egna inkomster att betala egenavgiften ska avgiften sättas ned 

helt eller delvis i samband med placeringsbeslutet. Försörjningsstöd ska inte beviljas till 

egenavgift vid placering för vård och behandling.  

3.8.1 Fickpengar 

Fickpengar kan beviljas vid vistelse på exempelvis behandlingshem eller sjukhus om behovet 

inte kan tillgodoses med egen inkomst.  

3.9 Flyttkostnader 
Beslutsfattare: högst 10 % av basbeloppet – handläggare 

Beslutsfattare: över 10 % av basbeloppet – verksamhetsledare  

Utgångspunkten är att de flesta människor själva organiserar sin flyttning med hjälp av släkt 

och vänner. Vid flyttning av arbetsmarknadsskäl till annan kommun skall möjlighet att få 

bidrag från arbetsförmedlingen undersökas. Om sådant bidrag inte utgår eller om flyttningen 

är nödvändig av andra skäl kan bidrag till flyttkostnader beviljas. Det gäller även flyttningar 

inom kommunen. Förutom flytt på grund av arbete eller studier kan flyttkostnader motiveras 

av behov av större eller mindre bostad, billigare bostad, medicinska skäl eller sociala skäl. 

Flyttning skall ske på billigaste sätt. Bistånd till hyra av släp, bensinkostnader samt flyttlådor 

är att betrakta som godkända utgifter. Flyttfirma får anlitas endast undantagsvis, vid sjukdom, 

ålder eller andra godtagbara sociala skäl. 

Om den sökande har fått ett stadigvarande arbete i annat land och har behov av 

försörjningsstöd, kan socialnämnden bevilja utgifter till hyra och uppehälle under den första 

månaden. 

3.10 Glasögon och kontaktlinser 
Ekonomiskt bistånd till glasögon kan beviljas i de fall behov styrkts av optiker. Kontaktlinser 

kan beviljas om behovet är styrkt av läkarintyg eller psykologutlåtande. Glasögon prioriteras 

framför kontaktlinser då det är en billigare lösning i längden. Ekonomiskt bistånd kan utgå till 

kostnad för synundersökning.  

Kostnad för glasögon inklusive bågar beviljas enligt följande:  

 Enkelslipade glasögon/läsglasögon - max 3 % av basbeloppet 

 Progressiva glasögon - max 4,5 % av basbeloppet 
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 Bifokala glasögon – 5 % av basbeloppet 

För speciella glas ska behovet styrkas av ögonläkare. 

För glasögon till barn och ungdomar, 0-19 år, ska bidrag från Region Halland sökas. 

 

3.11 Hemutrustning  
Det ingår i skälig levnadsnivå att ha ett hem som fungerar tillfredsställande, men det finns 

ingen allmän rätt för den som har dålig ekonomi att få ekonomiskt bistånd till utrustning av 

bostaden. De flesta hänvisas till att klara situationen på det sätt som människor i allmänhet 

gör, det vill säga genom planering, sparande, lån, köpa begagnat, gåvor från nätverket etc. 

Detta gäller särskilt för unga personer som flyttar hemifrån.  

 

Ekonomiskt bistånd till hemutrustning kan beviljas. Hemutrustning kan beviljas stegvis om 

tidsperspektivet för självförsörjning är oklart. För att bedöma biståndsbehovet ska hembesök 

erbjudas. I nödvändig hemutrustning ingår säng och sängkläder, köksmöbler, köksutrustning, 

lampa och eventuellt en soffa samt städutrustning. Finns barn i hushållet ingår även skrivbord 

och förvaringsmöbel till barnet i nödvändig hemutrustning. Familjer som bedöms få ett 

långvarigt biståndsbehov kan beviljas bistånd till hemtextil. Prisnivån hos lågprisvaruhus har 

används som riktmärke vid fastställande av priser. 

3.11.1 Unga som flyttar hemifrån 

Unga människor som flyttar från föräldrahemmet beviljas i normala fall inte ekonomiskt 

bistånd till hemutrustning. Om synnerliga skäl föreligger kan bistånd beviljas till det absolut 

nödvändigaste. 

3.11.2 Nödvändig hemutrustning vid skilsmässa/separation 

Vid skilsmässa/separation kan det i vissa situationer bli aktuellt att bevilja ekonomiskt bistånd 

till komplettering av hemutrustning efter att bodelning företagits för att den enskilde ska 

uppnå skälig levnadsnivå.  

3.11.3 Nödvändig hemutrustning till umgängesbarn 

Enligt praxis har umgängesbarn rätt till en egen vrå. Det innebär att ekonomiskt bistånd kan 

beviljas till säng och skrivbord samt förvaringsmöbel. 

3.11.4 Spädbarnsutrustning  

Vid första barnets födelse kan ekonomiskt bistånd till spädbarnsutrustning beviljas om 

familjen en tid om minst sex månader haft försörjningsstöd eller inkomster i nivå med normen 

och om de på inget annat sätt får tillgång till behövlig utrustning. I nödvändig 

spädbarnsutrustning ingår barnsäng med sängkläder, kläder, skötbord, utrustning för bad och 

matning samt barnvagn. Spädbarnsutrustning kan beviljas med maximalt 12 % av 

basbeloppet. 
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3. 12 Magasineringskostnad 

Beslutsfattare: 1-6 månader - handläggare 

Beslutsfattare: överstigande 6 månader - enhetschef. 

Bistånd till magasineringskostnader ska bedömas restriktivt. Bedömningen ska grunda sig på 

bohagets skick och storlek, om kostnaderna för magasineringen inte överstiger kostnaden för 

nyanskaffning av bohag samt om den sökande kommer att behöva bohaget inom sex månader. 

Barnperspektivet skall beaktas kring barnens ägodelar. 

 

 

3.13 Hälso- och sjukvård 

3.13.1 Läkarvård 

Ekonomiskt bistånd beviljas till kostnad för alla typer av läkarvård och behandlingar som 

ingår i högkostnadsskyddet.  

Bistånd till uteblivna besök beviljas inte.  

Ekonomiskt bistånd beviljas inte till alternativ medicinsk behandling utan prövning i 

socialutskottet.  

3.13.2 Sjukhusvård 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till vårdkostnadsavgift vid sjukhusvård samt boende på 

patienthotell. Vid barns sjukhusvistelse, godtas avgift för förälders vistelse på sjukhuset efter 

individuell prövning utifrån barnets behov. Vid förlossning kan sjukvårdsavgift godtas för 

pappas eller annan anhörigs vistelse på sjukhus under ett dygn.  

3.13.3 Sjukresor/ambulansresor 

Region Halland ersätter resor till och från sjukvård förutom en egenavgift. Ekonomiskt 

bistånd kan beviljas till egenavgiften. Sjukresor ska registreras för högkostnadsskydd. 

3.13.4 Receptbelagd medicin och behandling 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kostnad för receptbelagd medicin och behandling. 

Kostnaden för läkemedel beviljas upp till nivån för högkostnadsskydd.  

Kostnad för receptbelagd medicin som inte ingår i högkostnadsskyddet kan beviljas om intyg 

från receptskrivande personal som styrker behovet. Bistånd till antabus, preventivmedel som 

beviljas på recept och influensavaccinering för riskgrupper kan beviljas.  

3.13.5 Hjälpmedel 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kostnad för hjälpmedel som förskrivits av behörig 

personal. Hjälpmedel som inte kan skrivas ut på recept kan beviljas till en skälig kostnad om 

det rekommenderas av behörig sjukvårdspersonal. Högkostnadsskydd ska användas för de 

hjälpmedel som omfattas av skyddet. 
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3.13.6 Ortopediska skor, skoinlägg 

Ekonomiskt bistånd till ortopediska skor och skoinlägg kan beviljas. Medicinskt behov ska 

styrkas genom intyg utfärdad av ortoped eller reumatolog. Den som kan vara berättigad till 

reducerad avgift ska få sitt behov bedömt av specialistläkare.  

3.13.7 Kostnader för begärda läkarintyg 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kostnad för läkarintyg som socialtjänsten begärt.  

 

3.14 Kläder och skor 

3.14.1 Arbetskläder 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till nödvändiga arbetskläder och arbetsskor om det inte 

tillhandahålls av arbetsgivare. Kontroll ska göras med arbetsgivaren. 

3.14.2 Begravningskläder 

Ekonomiskt bistånd till begravningskläder kan beviljas med max 2 % av basbeloppet till 

närmast anhöriga om de saknar lämpliga kläder. Efterlevande partner, förälder, egna eller 

makes barn och syskon räknas som nära anhöriga. Individuell bedömning får göras om andra 

kan räknas som nära anhörig. 

3.14.3 Behov av speciella kläder eller skor  

Beslutsfattare: verksamhetsledare 

Kostnader för kläder och skor ingår i riksnorm. Ekonomiskt bistånd utöver den post som ingår 

i riksnorm kan beviljas efter individuell prövning. Det kan handla om kostnader för 

specialbeställda kläder eller skor som inte täcks av handikappersättning, behov av kläder vid 

snabba viktförändringar eller för personer som på grund av sin kroppsstorlek inte kan köpa 

konfektionssydda kläder eller skor i vanliga inköpsställen.  

3.14.4 Extra bistånd till kläder 

Beslutsfattare: verksamhetsledare. 

Ekonomiskt bistånd till kläder och skor utöver den post som ingår i riksnorm kan beviljas på 

grund av särskilda omständigheter efter individuell prövning. Det kan handla om personer 

som vistas på institution, nyanlända som saknar kläder för säsongen, personer som utsatts för 

brott eller brand etc.  

3.15 Kurslitteratur 
I de fall en person studerar med kompletterande försörjningsstöd ska även rimlig kostnad för 

böcker och annat studiematerial beviljas. Möjligheten att inköpa begagnade läromedel ska 

undersökas.  
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3.16 Mat och specialkost 

3.16.1 Matdistribution 

Ekonomiskt bistånd till merkostnad för matdistribution kan beviljas i de fall den sökande 

saknar förmåga eller möjlighet att själv laga sin mat. Kostnaden för matdistribution överstiger 

posten för mat i riksnormen. 

3.16.2 Skolmåltider 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till merkostnad för skolmåltid i de fall den sökande betalar 

avgift för skolmåltid och kostnaden överstiger posten för mat i riksnormen. 

3.16.3 Merkostnader för särskild kost  

Ekonomiskt bistånd till merkostnader för särskild kost kan beviljas. Behov av särskild kost 

ska alltid styrkas med läkarintyg. Tillägg görs enligt Konsumentverkets beräkningar av 

merkostnader för särskild kost vid vissa sjukdomar. Den sökande ska söka det bidrag som 

finns för fördyrade matkostnader via Region Halland.  

3.16.4 Uteätartillägg 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till fördyrade matkostnader med maximalt 20 % av 

basbeloppet per år när den sökande inte har möjlighet att själv laga sin mat i bostaden. Bistånd 

kan beviljas löpande till en sökande som exempelvis hyr endast ett rum utan kokmöjligheter, 

eller till en sökande som behöver vistas tillfälligt på annan ort. 

3.17 Pass eller identitetskort 
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till antingen pass eller id-kort då sökande behöver kunna 

uppvisa identitetshandling. 

 

3.18 Rehabiliterande och särskilt förebyggande insatser till barn och 

ungdomar 
I riksnormen ingår en post för ”fritid och lek” även om den inte är specificerad. För barn som 

lever i familjer med långvarigt biståndsbehov, 10 månader eller mer, kan möjligheterna till en 

aktiv fritid starkt begränsas av familjens ekonomi. Forskning i Sverige och internationellt 

visar att barn som lever i relativ fattigdom under lång tid generellt uppvisar en 

överrepresentation avseende problem i vuxen ålder och en hög grad av underprestation i skola 

och arbete. En aktiv fritid, möjligheter att lyckas och bli sedd på en annan arena än hemmet 

och skolan kan bidra till att ändra framtidsutsikterna.   

Ekonomiskt bistånd kan beviljas med högst 10 % av basbeloppet per år till särskilt 

förebyggande och rehabiliterande insatser. Biståndet riktas till barn som går i grundskolan 

eller ungdomar som går i gymnasieskolan och inte beviljas extra tillägg genom CSN. 

Det ekonomiska biståndet skall vara riktat direkt till det enskilda barnet/ungdomen och det 

ska sträcka sig över tid och/eller vara kopplat till skola eller fritidsverksamhet. Biståndet ska 
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bidra till att barnet/ungdomen kan ingå i ett socialt sammanhang samt till barnets/ungdomens 

utveckling. 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till exempelvis fritidsaktiviteter (medlemskap i förening, 

utrustning i samband med fritidsaktiviteter, lägerverksamhet), skolaktiviteter, kostnader i 

samband med studentexamen.   

 

 

3.19 Resor – utom arbetsresor 
Ekonomiskt bistånd kan beviljas vid behov av resor av andra skäl än arbetsrelaterade, 

exempelvis resor till behandling, rehabilitering eller för att delta i samhällslivet. Vid behov 

kan kostnader för resor också beviljas för att kunna ta sig till närmaste affär och till 

myndigheter.   

3.19.1 Resor för umgänge med barn 

Beslutsfattare: inom Sverige- handläggare 

Beslutsfattare: utanför Sverige- enhetschef 

Bistånd till umgängesresor kan efter särskild prövning beviljas med faktisk kostnad. 

Huvudregel är att föräldrarna ska dela på kostnaden samt att billigaste färdsätt skall användas.  

Vad som har reglerats genom beslut från domstol eller genom avtal om umgänge ska beaktas. 

I de fall umgänge förutsätter resor till annan ort inom Sverige kan kostnaden beviljas för högst 

två resor per månad eller till en kostnad som anses skälig och vad en familj i allmänhet har 

råd med.  

Umgängesresor kan även beviljas utanför Sverige. Man bör beakta vad en låginkomsttagare i 

allmänhet skulle ha råd att bekosta avseende umgängesresor utomlands. 

3.19.2 Resor med färdtjänst 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till egenavgiften för färdtjänst. Arbetsresor via färdtjänst 

betraktas som arbetsresor.  

3.19.3 Rekreationsresor 

Ekonomiskt bistånd till rekreationsresor kan beviljas vid långvarigt behov av försörjningsstöd, 

minst 10 månader. Bistånd kan beviljas med maximalt 2 % av basbeloppet per person och år. 

Om det finns barn i hushållet bör en särskild bedömning av barnets behov göras.  

Med rekreation menas sådana aktiviteter som normalt hör ihop med semester, till exempel 

resor och vistelser på annan ort. I vissa fall kan någon form av rekreation vara nödvändig för 

att en person eller en familj ska uppnå en skälig levnadsnivå.  
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3.19.4 Resor för besök av närstående inom landet 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till resor för att besöka föräldrar, make/maka, sambo eller 

barn som vistas på institution, familjehem eller häkte/fängelse. Resorna ska vara motiverade 

ur behandlingssynpunkt. 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till resa inom landet med anledning av nära anhörigs 

sjukhusvistelse, svåra sjukdom eller bortgång. Efterlevande partner, förälder, egna eller makes 

barn och syskon räknas som nära anhöriga. Individuell bedömning får göras om andra kan 

räknas som nära anhörig. 

 

3.19.5 Resor till hemkommun/hemland 

Socialnämndens ansvar för personer som tillfälligt befinner sig i Falkenberg är inte lika 

omfattande som ansvaret för de som bor i kommunen. I de fall personens behov kan 

tillgodoses genom hemresa kan bistånd till hemresor vara rätt form av bistånd. Resan ska ske 

med billigaste färdsätt till hemorten. 

Nordiska medborgare likställs med svenska medborgare och kan beviljas resa till hemorten. 

För EU-medborgare och övriga finns särskilda regler och får prövas från fall till fall. 

För personer som önskar återvända till sitt hemland inom Europa kan bistånd beviljas till 

enkelresa med billigaste färdmedel (Delegation: verksamhetsledare). Resor utanför Europa 

skall beslutas av socialutskott.  

3.19.6 Resor för återförening 

Ekonomiskt bistånd till återförening beviljas endast när synnerliga skäl föreligger och endast 

för återförening mellan förälder och minderåriga barn. I de fall Röda Korset bekostat resa för 

barn som ska förenas med föräldrarna i Sverige kan bistånd beviljas till förälderns kostnader. 

3.19.7 Resa till begravning 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas för resa inom Sverige för att delta i begravning av nära 

anhörig eller annan närstående. Efterlevande partner, förälder, egna eller makes barn och 

syskon räknas som nära anhöriga. Med annan närstående menas person som, utan att vara 

nära anhörig, stått den sökande mycket nära. Individuell bedömning får göras om andra kan 

räknas som nära anhörig. 

Kostnaden ska vara i nivå med vad en låginkomsttagare har råd till. 

Bistånd till resa till begravning utomlands beviljas normalt sett inte. 

3.20 Skulder 
Ekonomiskt bistånd till skulder som studielån, banklån, kontokortskulder, privata skulder, 

skulder för böter och underhållstöd beviljas generellt inte. Undantag kan göras om lånet tagits 

efter den första kontakten med Stöd- och försörjningsenheten och om lånet har tagits för att 

undanröja en akut situation (t.ex. avhysning eller elavstängning) och där den sökande annars 
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skulle ha beviljats bistånd. Sökanden med skulder informeras om möjligheten till hjälp av 

budget- och skuldrådgivare. 

3.20.1 Hyresskulder 

Beslutsfattare: 1-2 månader handläggare 

Beslutsfattare: 3-6 månader enhetschef 

Ekonomiskt bistånd till hyresskuld kan beviljas i särskilda fall:   

 

 

 Skuld som uppstått under tid då sökanden av godtagbara skäl saknat tillräckliga 

inkomster och skulle haft rätt till bistånd om ansökan gjorts. 

 Då de sociala konsekvenserna för barnen i en familj bedöms bli allvarliga vid 

eventuell avhysning. 

 För äldre, funktionsnedsatta eller sjuka personer där alternativt boende inte går att 

ordna. 

 Då synnerliga skäl föreligger, exempelvis att avhysning riskerar medföra social 

utslagning och/eller försämrad möjlighet till egen försörjning.  

Ekonomiskt bistånd till hyresskuld förutsätter en plan för uppföljning. Bistånd till lagsökning- 

och inkassokostnader beviljas endast om kostnaderna måste regeleras för att den enskilde ska 

få behålla sin bostad. Vid upprepade hyresskulder ska restriktivare bedömning göras.  

3.20.2 Värme-, vatten- och elskulder 

Beslutsfattare: 1-2 månad handläggare 

Beslutsfattare: 3-6 månader enhetschef 

Ekonomiskt bistånd till värme-, vatten- och elskulder kan beviljas av i huvudsak samma skäl 

som hyresskulder. 

3.20.3 Äldre- och handikappomsorgsskuld samt barnomsorgsskuld 

Beslutsfattare: 1-2 månad verksamhetsledare 

Beslutsfattare: 3-6 månader enhetschef 

Ekonomiskt bistånd till skulder för omsorgsskulder kan beviljas om behovet av omsorg 

annars inte tillgogoses. Möjligheten att få skulderna avskrivna, att få avgiftsbefrielse 

alternativt avbetalningsplan skall undersökas innan bistånd beviljas.  

3.20.4 Skuld till a-kassa och/eller fackförening 

Ekonomiskt bistånd till skuld för avgifter kan beviljas för att förhindra avstängning.  

3.21 Tandvård 
Socialstyrelsens riktlinjer för tandvård ska vara vägledande. Enligt dessa bör socialnämnden 

ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för nödvändig tandvård. Hit räknas också 

förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning.  
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3.21.1 Förebyggande tandvård 

Ekonomiskt bistånd till förebyggande tandvård kan beviljas en gång per år utan särskild 

prövning, under förutsättning att den sökande har ett långvarigt beroende av försörjningsstöd 

(minst 10 månader).  

3.21.2 Akut tandvård 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas för kostnad för akut tandvård. Faktura på redan utförd 

tandvård kan accepteras om behandlingen varit akut. 

 

Akut tandvård är sådan tandvård som behövs: 

- för att avhjälpa svåra smärttillstånd  

- för att avhjälpa akuta tillstånd som medför betydande obehag, exempelvis förlust av en 

eller flera tänder genom olycksfall  

3.21.3 Omfattande tandvård 

Beslutsfattare: Högst 15 % av basbeloppet - handläggare.  

Beslutsfattare: Högst 50 % av basbeloppet - verksamhetsledare.  

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till omfattande tandvård i vissa fall. Det kan gälla personer 

som under lång tid, minst 10 månader, levt på försörjningsstödsnivå och saknat möjligheter att 

spara eller bekosta tandvård. Det kan också handla om personer som på grund av sjukdom 

eller funktionshinder har behov av återkommande och omfattande tandvård då utan 

tidsbestämmelse. I vissa fall kan tandvård vara av avgörande betydelse för den enskildes 

möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden och försörja sig själv. 

Vid bedömning av tandvårdsbehov ska hänsyn tas till den enskildes möjligheter att inom 

rimlig tid själv bekosta vården samt möjligheten att göra upp en avbetalningsplan med 

behandlande tandläkare.  

Före beslut om tandvård som inte är akut ska kostnadsberäkning begäras in från tandläkare. I 

de fall kostnadsförslagets totala kostnad överstiger 10 000 kronor ska bedömningstandläkare 

konsulteras.  

Omfattning, val av behandlingsalternativ och kostnad ska jämföras med vad en 

låginkomsttagare har råd med. Utifrån den principen beviljas endast en tandvårdsbehandling 

per familj åt gången. Akut tandvård för den andre vuxne i hushållet kan beaktas. Ekonomiskt 

bistånd beviljas inte till uteblivna tandläkarbesök. Barn och ungdomar har gratis tandvård upp 

till 23 år.  

3.21.4 Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till viss tandvård som ingår som en del av en 

sjukdomsbehandling. Tandvården kostar då som sjukvård och ingår i sjukvårdens 

högkostnadsskydd.  
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3.23 Tillfälligt fördyrade kostnader 

Beslutsfattare: verksamhetsledare 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till tillfälligt fördyrade kostnader för den som varit utsatt för 

brott, skadegörelse eller brand. Den sökande skall med polisanmälan styrka att den utsatts för 

brott. Hembesök kan behöva göras för bedömning kring vad som behöver ersättas.  

 

3.24 Umgängeskostnader 
Tillägg för kostnader för barn som i samband med umgänge med förälder tillfälligt är 

medlemmar i hushållet kan beviljas. Tillägget beviljas maximalt för sex dagar per månad och 

omfattar riksnormens alla poster. Gemensamma hushållskostnader beräknas utefter antal 

dagar barnet/ungdomen bor hos respektive förälder. 

Kostnader för umgängesperioder som överstiger 5 sammanhängande dygn eller totalt 6 dygn 

under en månad ska i första hand regleras mellan föräldrarna eller via att Försäkringskassan 

meddelas för reglering av underhållsstödet. Att det föreligger en tvist mellan föräldrarna är 

inte anledning till att bevilja ekonomiskt bistånd.  

Vid gemensam vårdnad när barnet bor växelvis hos båda föräldrarna ska normalt inkomster 

och utgifter som rör barnet delas lika mellan föräldrarna och halvt barnbidrag och halv 

månadsnorm för barnet räknas in i den biståndssökande förälderns normberäkning. 

 

3.25 Uppehållstillstånd  
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till avgift för ansökan om förlängt uppehållstillstånd för 

personer som befinner sig i Falkenberg. 

 

3.27 Vitvaror -spis, kyl, frys, tvättmaskin/torktumlare och diskmaskin 
Beslutsfattare: verksamhetsledare 

Ekonomiskt bistånd till inköp av vitvaror kan beviljas. För boende i hyreslägenhet hänvisas i 

första hand till hyresvärden och till reparationsfond. 

 

Bistånd till inköp av tvättmaskin/torktumlare beviljas för boende i hyreslägenhet endast om 

det styrks av läkare eller arbetsterapeut att det är omöjligt för sökande att använda 

fastighetens tvättstuga. Bistånd kan även beviljas till personer som av medicinska skäl är 

tvingade att tvätta mycket mer än normalt.  

Bistånd till diskmaskin beviljas endast om det finns ett medicinskt behov som är styrkt med 

läkare och arbetsterapeut.  
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3.28 Våld i nära relationer 

I situationer då våldsutsatta personer söker hjälp hos socialtjänsten kan det bli nödvändigt att 

tillfälligt bortse från riktlinjer och principer. Ansvaret för skyddet av barn och vuxna som 

utsätts för våld eller hot får tillfälligt väga tyngre. 

När det gäller ärenden med våld i nära relationer kan den ömsesidiga försörjningsskyldigheten 

mellan makar och föräldrars försörjningsplikt gentemot barn tillfälligt behöva åsidosättas. 

Riktlinjer för boende – kostnader, storlek, krav på kontrakt och dylikt – kan tillfälligt behöva 

tänjas.  

 

3.29 Äktenskapsskillnad 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till avgift hos tingsrätt för ansökan om äktenskapsskillnad. 


