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1 EKONOMISK KOMMENTAR 

Prognosen efter mars månad visar på ett resultat på - 1 033 tkr jämfört med budget.Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 83 tkr. Förändringen förklaras av: 

 ökade intäkter 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Hemtjänsten har i sin budget i år fått en neddragning av timmar då nya SÄBO-platser (Särskilt 
boende) har öppnat detta år. Hemtjänsttimmarna gick upp något under februari men 
minskade sedan i mars igen. 
Utförda hemtjänsttimmar totalt Socialförvaltningen 
Jan: 6 603 timmar 
Feb: 6 858 timmar 
Mar: 6 316 timmar  

 Hyra för moduler inom Etableringsenheten. En kostnad om 1 000 tkr för moduler inom 
Etableringsenheten finns inte med i budgeten och kommer att orsaka ett underskott. Detta 
underskott kommer att finansieras av KS och tillförs i slutet av året. Ingen åtgärdsplan 
kommer att läggas på dessa. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

 En minskning av antalet hemtjänsttimmar som en följd av att inte alla platser på Särskilt 
boende är fyllda. Arbete med att fylla alla platser pågår. 

 En avdelning på Solhöjden Södra har ännu inte öppnat på grund av rekryteringssvårigheter 
och beräknas inte öppna förrän 1 september. Detta kan dock komma att ändras om 
förutsättningarna blir annorlunda. 

 Inom socialförvaltningen har två pilotprojekt inom Heltidsresan startat nu under 2020. Dessa 
projekt är inte finansierad med någon ökad budget. Troligtvis kommer det att bli en ökad 
kostnad till en början som sedan kommer att resultera i en mer kostnadseffektiv verksamhet. I 
denna prognos är endast en marginell ökning av kostnaden medräknad. 

 Kostnader för övertid och sjuklöner har tidigare år varit orsaker till underskott inom 
Socialförvaltningen. Dessa kostnader kommer att följas upp under varje månad och ett aktivt 
arbete med att hålla nere både sjukfrånvaro och övertid pågår och i denna prognos antas att 
detta arbete kommer att ge effekt. 
 
Covid 19 

 Förvaltningen ser att personalkostnaderna troligtvis kommer att öka på grund av rådande 
situation. Planering för att starta upp en extra avdelning med inriktning på enbart smittade 
Covid 19-vårdtagare pågår. Beslut kommer att tas under april. Förvaltningen kommer även att 
få ökade kostnader för skyddsutrustning. 

 Ingen ökad kostnad på grund av Covid 19 är med i denna prognos. 

1.1 Socialnämnden 

Prognosrapport SN 

  
Progno

s 
Budget 

Avvikel
se 

Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack 
avvikel

se 

Förbr 
% 

Fg 
progno

s 

Nettokostnad, tkr 295 339 294 306 -1 033 72 494 72 980 487 25 295 422 

SN Förvaltningsledning         

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 1 036 1 045 9 228 261 33 22 1 042 

511 Vård o oms. ord. boend 722 782 60 105 202 97 13 781 

590 Socialförv. gemensamt 10 410 10 358 -52 2 537 2 635 98 24 10 347 
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Progno

s 
Budget 

Avvikel
se 

Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack 
avvikel

se 

Förbr 
% 

Fg 
progno

s 

600 Flyktingmottagande 246 245 -2 61 60 -2 25 244 

Summa Nettokostnad, tkr 12 414 12 429 15 2 932 3 157 226 24 12 414 

Individ Familj Funkt.stöd         

Nettokostnad, tkr         

510 Vård o oms. enl SoL /H 824 1 372 548 183 343 160 13 869 

511 Vård o oms. ord. boend 263 288 25 47 72 25 16 287 

512 Vård o oms.särs. boend 795 795 0 199 199 0 25 795 

513 Insatser LSS egen regi 63 076 63 051 -25 16 006 15 729 -277 25 63 140 

514 Köpt vht LSS 11 246 10 871 -375 2 612 2 718 106 24 11 548 

535 Öppen verksamhet 1 167 1 138 -29 490 284 -206 43 1 135 

552 Inst.vård vuxna missbr 1 167 1 509 342 339 377 38 22 1 510 

554 Inst.vård barn och ung 2 799 3 074 275 -11 769 780 0 2 844 

557 Fam.hemsvård barn o un 7 154 6 807 -347 1 555 1 702 147 23 7 005 

558 Öppna ins. vuxna missb 1 229 1 530 301 180 382 203 12 1 492 

568 Övr. insats. barn o un 3 401 2 687 -715 635 670 34 24 2 569 

571 Övrig vuxenvård 481 485 4 -21 121 142 -4 484 

575 Ekonomiskt bistånd 6 841 6 608 -233 1 869 1 652 -217 28 6 608 

580 Individ & familjeomsor 12 097 12 082 -15 2 925 3 112 187 24 12 023 

585 Familjerätt 367 364 -3 96 94 -3 26 364 

600 Flyktingmottagande 1 619 817 -802 -474 188 662 -58 1 859 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 4 938 4 938 0 1 361 1 205 -156 28 4 937 

Summa Nettokostnad, tkr 119 463 118 416 -1 047 27 990 29 616 1 626 24 119 469 

Äldreomsorg         

Nettokostnad, tkr         

500 Gemensamt äldreomsorg 3 833 3 807 -26 1 006 977 -29 26 3 836 

510 Vård o oms. enl SoL /H 99 100 1 49 25 -24 49 50 

511 Vård o oms. ord. boend 71 375 70 010 -1 365 18 609 17 506 -1 103 27 71 846 

512 Vård o oms.särs. boend 75 794 77 184 1 390 19 063 18 638 -425 25 75 454 

535 Öppen verksamhet 1 645 1 645 0 420 406 -14 26 1 639 

Summa Nettokostnad, tkr 152 747 152 747 0 39 148 37 552 -1 595 26 152 825 

Räddningstjänst mm         

Nettokostnad, tkr         

270 Säkerhet och trygghet 964 967 3 239 242 3 25 978 

271 Riskhantering 9 053 9 091 38 1 899 2 252 353 21 9 052 

275 Totalförsv. o samhälls 697 656 -41 202 161 -41 31 684 

Summa Nettokostnad, tkr 10 714 10 714 0 2 340 2 655 315 22 10 714 

Administrativt stöd         

Nettokostnad, tkr         

511 Vård o oms. ord. boend 0 0 0 37 0 -37 0 0 
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Progno

s 
Budget 

Avvikel
se 

Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack 
avvikel

se 

Förbr 
% 

Fg 
progno

s 

590 Socialförv. gemensamt 0 0 0 48 0 -48 0 0 

Summa Nettokostnad, tkr 0 0 0 85 0 -85 0 0 

2 INVESTERINGAR 

2.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prognos Budget Avvikelse Utfall Fg prognos 

Nettokostnad, tkr      

Socialnämnd 10 901 10 400 -501 8 071 9 772 
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Åtgärdsplan efter februari 2020 
 
Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Den ekonomiska rapporten efter februari månad visade på ett underskott om -1 116 tkr på 
helår. Enligt styrdokumenten ska nämnden ta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta 
med underskottet.  
 
 
Ekonomi 
-1 000 tkr beror på underskott för hyra av moduler inom etableringsenheten. KS har 
beslutat att Socialnämnden kommer att få extra budget för detta underskott om det består 
under resten av året. Ingen åtgärdsplan lämnas på den summan. 
 
De återstående -116 tkr arbetar förvaltningen med för att minska och att det vid året slut 
inte ska finnas något underskott inom Socialnämnden.  Åtgärderna innebär att undvika 
övertid i möjligaste mån samt att en avdelning på Solhöjden södra inte öppnar förrän i 
september.  
 

 

 

Underskrift av berörd chef 
 
 
_____________________ 
Malin Tisell 
Socialchef 
2020-04-09 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö, 2020-04-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Angelica Francisca  
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socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättning  
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Riktlinjer - Handläggning av insatser enligt LSS (lag om 
stöd och service för vissa funktionshindrade) samt 
bistånd enligt socialtjänstlagen för personer med 
funktionsnedsättning 0- 65 år 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förslag om riktlinjer för handläggning av insatser enligt 
LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) samt bistånd enligt 
socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättning 0- 65 år. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö kommun saknar idag ett riktlinjedokument för handläggning av insatser 
enligt LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) samt bistånd enligt 
socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättning 0- 65 år. 
Socialförvaltningen har nu arbetat fram ett förslag till detta.  
 
Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa socialnämndens styrning i de beslut 
som fattas. Handläggarna ska även få stöd för att kunna handlägga rättssäkert, och 
riktlinjerna ska säkerställa likartad bedömning vid lika behov. Det ska dock alltid 
göras en individuell prövning utifrån den enskildes behov. 
Riktlinjerna har sin grund i lagar och rättspraxis och beskriver vilka kriterier som 
generellt gäller för att en person ska beviljas insatser enligt LSS eller bistånd enligt 
socialtjänstlagen, samt fastställer normer för olika insatser. Riktlinjerna syftar också 
till att underlätta introduktionen för nyanställda handläggare.  
 
Ekonomi 
Förslag på riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS (lag om stöd och service 
för vissa funktionshindrade) samt bistånd enligt socialtjänstlagen för personer med 



 
 

 

funktionsnedsättning 0- 65 år bedöms inte medföra några större ekonomiska 
konsekvenser för Öckerö kommun.   
 
Bedömning 
Socialförvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslag på riktlinjer för 
handläggning av insatser enligt LSS (lag om stöd och service för vissa 
funktionshindrade) samt bistånd enligt socialtjänstlagen för personer med 
funktionsnedsättning 0- 65 år. 
 
Expediering av beslut 
Socialnämndens diarium - diarium.soc@ockero.se  
Förvaltningschef, Socialförvaltningen  
Verksamhetschef IFO/FS, Socialförvaltningen  
Enhetschef Socialkontoret 
 
Bilaga 
”Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS (lag om stöd och service för vissa 
funktionshindrade) samt bistånd enligt socialtjänstlagen för personer med 
funktionsnedsättning 0- 65 år”  
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
______________________ 
Malin Tisell  
Socialchef, Socialförvaltningen  
2020-04-15 

mailto:diarium.soc@ockero.se


1 

 
 
 
 
 

      

Riktlinjer  
Handläggning av insatser enligt LSS (lag om stöd och 
service för vissa funktionshindrade) samt bistånd 
enligt socialtjänstlagen för personer med 
funktionsnedsättning 0- 65 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentansvarig: 1.e socialsekreterare LSS/Funktionsstöd 
Giltighetstid: Från och med maj 2020 
Beslutande: Socialnämnden 



2 

Innehåll 

1 Inledning 3 
1.1 Målgrupp och avgränsningar ............................................................... 3 
1.2 Syfte .................................................................................................... 4 
1.3 Jämställdhet ........................................................................................ 4 

2 Lagar och förordningar 5 
2.1 Socialtjänstlag (2001:453) ................................................................... 5 

2.1.1 Människor med funktionshinder .............................................. 5 
2.2 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ........ 6 

2.2.1 Insatser i LSS .......................................................................... 6 
2.2.2 Personkretsar .......................................................................... 6 

2.3 Rätten till insatser enligt LSS respektive SoL ..................................... 7 
2.4 Skälig levnadsnivå/goda levnadsvillkor ............................................... 8 
2.5 Barnperspektiv .................................................................................... 9 
2.6 Makar/partnerskap/sambos ................................................................. 9 
2.7 Ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun .............. 9 
2.8 Förhandsbesked LSS/SoL ................................................................ 10 
2.9 Beslut ................................................................................................ 10 

2.9.1 Omprövning ........................................................................... 10 
2.9.2 Uppföljning ............................................................................ 11 
2.9.3 Verkställighet ......................................................................... 11 
2.9.4 Köp av plats externt .............................................................. 11 

2.10 Avgifter .............................................................................................. 12 

3 INSATSER ENLIGT LSS/SOL 13 
3.1.1 Personlig assistans enligt LSS .............................................. 13 
3.1.2 Ledsagning enligt LSS och SoL ............................................ 18 
3.1.1 Kontaktperson enligt LSS och SoL ....................................... 21 
3.1.1 Avlösareservice enligt LSS och SoL ..................................... 24 
3.1.2 Korttidsvistelse/korttidsboende enligt LSS och SoL .............. 26 
3.1.3 Korttidstillsyn för skolungdom enligt LSS .............................. 29 
3.1.4 Boende för barn och ungdomar enligt LSS och SoL ............. 31 
3.1.5 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS och särskilt 

boende enligt SoL ................................................................. 32 
3.1.1 Daglig verksamhet/daglig sysselsättning enligt LSS och SoL36 
3.1.2 Boendestöd enligt SoL .......................................................... 37 
3.1.3 Hemtjänst/matdistribution/trygghetslarm enligt SoL .............. 40 

4 Referenslitteratur 48 
 



3 

1 Inledning 

Socialnämnden ansvarar för myndighetsutövning gentemot personer med 
funktionsnedsättningar i Öckerö kommun. Dessa bestämmelser beskriver hur 
socialnämnden inom ramen för sitt uppdrag verkar för att personer som har rätt till 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bistånd 
enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer med funktionsnedsättningar under 65 år, får 
sina behov tillgodosedda. 
Enligt intentionerna i LSS ska den enskilde få möjlighet att leva och bo självständigt 
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra. Den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.  
Socialtjänstlagens mål ger uttryck för alla människors lika värde och lika rätt till social 
trygghet, vård och omsorg. Socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och 
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.  
I enlighet med delegationsordningen för socialnämnden fattar handläggarna på 
socialkontoret avdelning funktionshinder beslut om insatser enligt LSS samt bistånd 
enligt socialtjänstlagen till personer under 65 år med bland annat fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar. 

1.1 Målgrupp och avgränsningar  
Dessa vägledande bestämmelser ska ge stöd vid bedömning av behov och 
beslutsfattande för personer i Öckerö kommun som omfattas av LSS personkrets samt 
för personer med olika funktionsnedsättningar under 65 år som behöver stöd enligt 
socialtjänstlagen. Socialstyrelsens Terminologiråd definierar funktionsnedsättning som 
”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga”. ”En funktionsnedsättning 
kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd och 
förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av 
övergående natur”.   
Funktionshinder definieras som ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för 
en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara 
sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i 
fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar 
framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen” 1.  
Bestämmelserna beskriver vad som i Öckerö kommun är vägledande normer för de 
olika insatserna. Öckerö kommun kommer från och med 2020 att handlägga enligt 
socialstyrelsens modell IBIC. IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och 
resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Handläggare och utförare använder 
Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som 
gemensamt tankesätt och språk.2   

                                                 
1 Socialstyrelsens Terminologiråd 
2 https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/individens-behov-i-centrum/  

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/individens-behov-i-centrum/
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I varje ärende ska det ske en individuell behovsprövning och vid särskilda skäl kan en 
individuell prövning resultera i att ett beslut avviker mot vägledning. Ett beslut som 
avviker från vägledande bestämmelser ska motiveras och beslutas enligt gällande 
delegationsbestämmelser. Alla beslut ska prövas mot gällande lagar, förordningar, 
rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande föreskrifter från Socialstyrelsen.  
Bestämmelserna inbegriper inte insatser som ges i samband med handläggning av 
ärenden som rör ekonomiskt bistånd, barnavårdsutredningar eller särskilda insatser till 
personer med beroendeproblematik. Den avser heller inte insatser enligt 
socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättningar över 65 år eller insatser enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Bestämmelserna beskriver inte kommunens interna rutiner i ärendeprocessen eller hur 
samverkan med andra professionella ska gå till.  
1.2 Syfte  
Syftet med de vägledande bestämmelserna är:  

• Att säkerställa socialnämndens styrning i de beslut som fattas.  

• Att handläggarna ska få stöd för att kunna handlägga rättssäkert. De vägledande 
bestämmelserna har sin grund i lagar och rättspraxis.  

• Att säkerställa likartad bedömning vid lika behov. Det ska dock alltid göras en 
individuell prövning utifrån den enskildes behov. 

• Att beskriva vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska beviljas 
insatser enligt LSS eller bistånd enligt socialtjänstlagen.  

• Att fastställa normer för olika insatser. 

1.3 Jämställdhet  
Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för 
hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 
Handläggarnas behovsbedömning ska genomsyras av ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv. Det innebär att de perspektiven ska finnas med i mötet med den 
enskilde samt i utredningen och det underlag som ligger till grund för beslutsfattandet.  
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2 Lagar och förordningar 

2.1 Socialtjänstlag (2001:453) 
I socialtjänstlagens portalparagraf anges vilka mål lagstiftarna anser att beslut enligt 
denna lag ska eftersträva. Socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt 
och integritet.3  
Socialtjänstlagens 4 kap 1 § reglerar rätten till bistånd. Där uttrycks att den person som 
inte själv kan tillgodose sina behov eller som inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
har rätt till bistånd för sin livsföring i övrigt för att uppnå en skälig levnadsnivå. 
Begreppet livsföring i övrigt sammanfattar en lång rad olika behov av hjälp och stöd, 
service, behandling, vård och omsorg. Det förutsätts att var och en utnyttjar de 
möjligheter som står till buds innan det finns möjligheter att få bistånd från samhället. I 
bedömningen ska konsekvent ingå ett övervägande om behoven kan tillgodoses på 
annat sätt.  
Behoven ska tillgodoses med lämpliga insatser utifrån den enskildes situation. 
Innehållet i insatserna eller typer av insatser är därför inte preciserade i lagen. Lagen 
öppnar därför ett utrymme för kommunerna att själva avgöra vilka insatser som ges och 
ett utrymme för diskussion med den enskilde kring vilka insatser som kan vara de 
lämpliga i varje enskilt fall. Handläggaren ska därför lyssna på den enskilde för att 
kunna sätta samman de insatser som bäst svarar mot dennes specifika behov och 
önskemål. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett 
självständigt liv.  

2.1.1 Människor med funktionsnedsättning 

I socialtjänstlagens 5 kapitel finns bestämmelser för särskilda grupper. 7-8a §§ rör 
människor med funktionsnedsättning. Socialnämnden skall verka för att människor som 
av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får 
möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. 
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning 
och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. 
Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana 
svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. 
Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för 
människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet 
upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. 

                                                 
3 Socialtjänstlag (2001:453), 1 kap 1 § 
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Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska 
funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra 
samhällsorgan och organisationer. 

2.2 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska 
garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda 
levnadsvillkor och att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet om behovet inte 
tillgodoses på annat sätt. Lagens intention är att personer med funktionsnedsättning får 
möjlighet att leva som andra. 
De bärande principerna i LSS är att insatserna ska vara tillgängliga, den enskilde ska ha 
stort inflytande över insatserna och ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen av 
insatser som rör dem. De ska också ges möjlighet till självbestämmande och att få 
bevara sin integritet. I grunden ligger också att verksamheten ska präglas av en 
helhetssyn och kontinuitet för att enskilda ska kunna känna trygghet i att stödet inte 
plötsligt upphör eller förändras.  

2.2.1 Insatser i LSS  

I LSS § 9 finns tio insatser som den enskilde kan ansöka om;  
1. Råd & stöd (huvudman för insatsen är Västra Götalandsregionen och ansökan görs 
direkt dit4) 
2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för sådan 
assistans. 
3. Ledsagarservice 
4. Biträde av kontaktperson 
5. Avlösarservice i hemmet 
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad. 
10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder. 

2.2.2 Personkretsar 

LSS riktar sig till vissa personer med funktionsnedsättningar och för att få rätt till de 
insatser som finns i lagen ska först en bedömning göras om den sökande tillhör någon 
av lagens tre personkretsar som anges i 1 § LSS. Först därefter sker en prövning av 
rätten till insats.  
  

                                                 
4 http://www.vgregion.se/sv/Habilitering-och-halsa/Stod-och-behandling/Rad-och-stod/  

http://www.vgregion.se/sv/Habilitering-och-halsa/Stod-och-behandling/Rad-och-stod/
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Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt, utan skall vara en del av beslutet 
om insats5. Varje gång någon begär en insats enligt LSS skall personkretstillhörigheten 
prövas och sättas i samband med den sökta insatsen. Vanligtvis är det vid första 
ansökningstillfället som en mer omfattande utredning görs. 
Följande personkretsar ingår i LSS: 
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.  
3. Personer med andra varaktiga psykiska eller fysiska funktionshinder som inte 
uppenbart beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och 
service. 
Vid bedömning av om personen omfattas av personkrets 1 och 2 behövs underlag i form 
av läkarintyg och/eller psykologutlåtande som styrker diagnos. Läkarintyget ska vara 
aktuellt. Om intygen/utlåtanden är gamla och det råder oklarheter kring nuvarande 
status ska nya intyg begäras in. Det är alltid handläggaren som gör bedömningen om 
personen tillhör personkretsen utifrån inkommen information. 
Vid bedömning om personen omfattas av personkrets 3 behövs underlag som styrker 
funktionsnedsättningen, om den beror på normalt åldrande och om tillståndet är 
varaktigt. Ibland kan även bedömning från arbetsterapeut vara betydelsefull för att få 
belagt vilka effekter funktionsnedsättningen har den dagliga livsföringen. Alla 
kriterierna som anges i personkretsen ska vara uppfyllda för att personen kan bedömas 
ingå i kretsen som avses. 

2.3 Rätten till insatser enligt LSS respektive SoL 
LSS brukar beskrivas som en rättighetslag, vilket innebär att om har man behov av 
insatser så har man också rätt till insatser. Detta under förutsättning att behovet inte är 
tillgodosett. För att ha rätt till insats enligt 9 § LSS ska personen ha bedömts omfattas 
av någon av personkretsarna som anges i 1 § LSS. Omfattas man inte av någon av 
personkretsarna ges avslag på ansökt insats med hänvisning till att 
personkretstillhörighet saknas.  
För personer som inte bedöms tillhöra personkretsen enligt LSS men som ändå har 
behov av stöd kan insatser beviljas enligt socialtjänstlagen. Handläggaren ska meddela 
den enskilde om möjligheten att ansöka enligt socialtjänstlagen i stället. 
För personer som inkommer med första ansökan om LSS-insatser efter 65 års-dagen ska 
bedömning göras om personens behov bättre kan tillgodoses via äldreomsorg.  
När man konstaterat att personen omfattas av någon personkrets enligt 1 § LSS prövas 
dennes behov av sökt insats för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor samt att 
behovet inte är tillgodosett6.  

                                                 
5 Proposition 1992/93:159, s 170 
6 LSS § 7 
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För att en ansökan enligt 9 § LSS skall kunna nekas den enskilde ska antingen personen 
vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor utan den sökta insatsen eller behovet faktiskt vara 
tillgodosett på annat sätt.  
Socialtjänstlagen är också en rättighetslag i viss mån, då den enskilde har rätt till 
insatser för att uppnå skälig levnadsnivå. Den enskilde har rätt till insatser under 
förutsättning att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. LSS ger den enskilde 
starkare rätt till insatser då behovet måste vara faktiskt tillgodosett medan det enligt 
socialtjänstlagen är tillräckligt att behovet kan tillgodoses på annat sätt. Enligt 
socialtjänstlagen kan det faktum att det finns andra sätt som behovet skulle kunna 
tillgodoses på, vara orsak till avslag.  
Enligt LSS kan behovet bedömas vara tillgodosett på annat sätt genom att en nära 
anhörig frivilligt svarar för insatsen som ett led i familjerelationen. Ett behov kan också, 
helt eller till viss del, tillgodoses genom en förälders ansvar enligt föräldrabalken för 
den normala vårdnaden av ett barn. Även om behovet i viss mån tillgodoses på annat 
sätt kan rätt föreligga till kompletterande insatser enligt LSS7.  

2.4 Skälig levnadsnivå/goda levnadsvillkor   
Vid bedömning om rätt till bistånd föreligger enligt socialtjänstlagen är en del av 
bedömningen om den enskilde har behov av insatsen för att tillförsäkras skälig 
levnadsnivå. Vid bedömningen om rätt till insats föreligger enligt LSS ska bedömning 
göras om den enskilde har behov av insatsen för att tillförsäkras goda levnadsvillkor.  
Begreppen skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor beskrivs inte närmare av 
lagstiftaren. För att förstå innebörden av respektive begrepp får man istället studera 
målet för respektive lag.  
Socialtjänstlagens mål ger uttryck för alla människors lika värde och lika rätt till social 
trygghet, vård och omsorg. Socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och 
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.  
Målet med verksamheten enligt LSS är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för de som omfattas av lagen. Den enskilde ska få möjlighet 
att leva som andra8.  
Vid bedömning av goda levnadsvillkor enligt LSS jämförs med den livsföring som kan 
anses normalt och rimligt för personer i samma ålder medan skälig levnadsnivå enligt 
socialtjänstlagen anger vad som krävs för att den enskilde ska klara sig. Skillnaden 
förklaras genom de olika utgångspunkterna för respektive lag, där LSS ofta avser 
livslånga behov medan socialtjänstlagen i huvudsak avser mer tillfälliga behov. Vid 
bedömning av skälig levnadsnivå för en yngre person med långvariga eller bestående 
funktionsnedsättningar, kan skälig nivå inte likställas med en person som har ett 
kortvarigt behov av stödinsatser. För personer med varaktiga funktionsnedsättningar 
måste tidsaspekten ha betydelse för vad som anses vara skälig levnadsnivå. 

                                                 
7 Proposition 1992/93: 159, s. 172 
8 LSS § 5  
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2.5 Barnperspektiv 
Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera FNs barnkonvention om 
barnets rättigheter i svensk lag från den 1 januari 20209. FNs barnkonventionen är ett 
rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna 
rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Det finns fyra grundläggande 
och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn;  
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde 
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 
• Alla barn har rätt till liv och utveckling 
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 10 

 
När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att 
framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad.11 Vid tillämpningen av bestämmelsen ska barnets bästa särskilt 
beaktas12. Det kan innebära att information inte ska ges, eller att bara viss information 
ska ges, beroende på vad som är bäst för det enskilda barnet i förhållande till barnets 
ålder, mognad och tidigare kunskap. Informationen och hur den ges ska anpassas till det 
enskilda barnet. Även då barnet ska ges möjlighet att framföra åsikter ska barnets bästa 
beaktas. Det kan innebära att det inte alltid är lämpligt att efterfråga barnets åsikt. 

2.6 Makar/partnerskap/sambos 
Enligt äktenskapsbalken ska makar gemensamt vårda sitt hem och fördela sysslor 
mellan sig. Att leva som sambo ska enligt sambolagen likställas med att leva som 
makar.  
Par har ett gemensamt ansvar för hushållet, vilket innebär att hjälp med hushållssysslor 
inte beviljas då endast den ene i ett par har nedsatt förmåga. Det innebär också att om ett 
par bedöms vara i behov av bistånd för sitt hushåll ska båda beviljas insatser efter två 
separata utredningar. Det finns dock inget ansvar för att hjälpa varandra med personlig 
omsorg som till exempel toalettbesök.  
I det fall den ena parten inte kan medverka fullt ut med hushållssysslor, hänvisas 
parterna att omfördela hushållssysslorna mellan sig.  

2.7 Ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att den som vistas i kommunen får det stöd och 
den hjälp han/hon behöver. Kommunens yttersta ansvar tar inte över eller minskar det 
ansvar som andra huvudmän har. Undantag från vistelsekommunens ansvar regleras i 
kapitel 2 a socialtjänstlagen om ansvarsfördelning mellan kommuner i fråga om stöd. 
Bosättningskommunen har ansvar för stöd- och hjälpinsatser oavsett om den enskilde 
vistas i bosättningskommunen eller tillfälligt i en annan kommun. Vistelsekommunen 
kan då bli skyldig att bistå med utredning och verkställighet av en insats.  

                                                 
9 Regeringen.se  
10 unicef.se 
11 LSS 8 § 2 st, SoL 11 kap 10 § 1 st 
12 LSS 6 § a, SoL 1 kap 2 § 
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Om en brukare är skriven och stadigvarande bosatt i en annan kommun än Öckerö 
kommun och önskar tillfälliga insatser enligt socialtjänstlagen/LSS vid semestervistelse 
eller studier är det hemkommunen som ska besluta och bekosta insatsen.  

2.8 Förhandsbesked LSS/SoL 
Förhandsbesked enligt § 16 LSS innebär att en person som är bosatt i en annan kommun 
har rätt att få sin ansökan prövad i Öckerö och därmed behandlas som om han/hon vore 
bosatt i kommunen. Personen får då ett beslut om förhandsbesked av sökt insats.  
Ansökan kan avse någon av de nio insatserna enligt LSS13. Den enskilde ska ha för 
avsikt att bosätta sig i en kommun, tillhöra personkretsen enligt 1 § LSS samt ha behov 
av insatsen för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Kommunen är skyldig att utan 
dröjsmål planera och förbereda insatser. Ett förhandsbesked enligt LSS är giltigt sex 
månader från det att insatsen är tillgänglig för den enskilde, därefter upphör beslutet att 
gälla.  
Ansökan kan också avse insatser enligt socialtjänstlagen såsom hemtjänst, särskilt 
boende eller bostad med särskild service. Den sökande ska ha för avsikt att flytta till 
kommunen och att det på grund av ålderdom, varaktig funktionsnedsättning eller 
allvarlig sjukdom inte är möjligt att flytta om vård- och omsorgsinsatser inte kan 
garanteras14. Hemkommunen är skyldig att vid behov bistå med den utredning som 
inflyttningskommunen kan behöva för att pröva ansökan.  

2.9 Beslut 
Det framgår av delegationsordningen vem som fattar beslut om olika insatser/bistånd. 
Beslut ska som regel vara tidsbegränsade och i beslutet ska anges att det kommer att 
omprövas samt att det kan omprövas tidigare vid väsentligt förändrade omständigheter. 
Beslutet skall vara sakligt, korrekt och tydligt samt vara lättförståeligt för den enskilde. 
De flesta beslutade insatser enligt LSS beviljas för ett eller två år framåt. Undantag är 
bostad med särskild service enligt LSS och socialtjänstlagen samt daglig verksamhet 
enligt LSS som vanligen beviljas tillsvidare. I de beslut som beviljas tillsvidare ska 
anges att rätt till insats föreligger under förutsättning att behov finns.  
Enligt 17§ FL får nämnden inte fatta beslut utan att den enskilde har underrättats om 
uppgifter som tillfört av någon annan eller och fått möjlighet att yttra sig. 
Kommunicering av utredning görs främst när bedömningen går den enskilde emot. 
Kommuniceringstiden är två veckor.  
Vid avslag eller delavslag skall skriftlig information lämnas om hur den enskilde kan 
överklaga (21§ andra stycket FL). För att Öckerö kommun ska kunna ta upp 
överklagandet måste skrivelsen ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den 
dag den enskilde fick del av beslutet. 

2.9.1 Omprövning 

Beslut som är tidsbegränsade ska omprövas innan tiden för beslutet gått ut. Omprövning 
av beslut innebär att ny utredning görs och nytt beslut fattas. I de fall det bedöms vara 
                                                 
13 LSS § 16 
14 Socialtjänstlagen 2 a kap. 8 §  
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lämpligt kan en förenklad utredning göras där det framgår vad saken gäller, hur 
omprövningen skett, nya omständigheter som tillkommit sedan senaste utredning samt 
bedömning om behovet av insats kvarstår. För att göra en förenklad utredning krävs att 
det finns en tidigare grundutredning som inte är äldre än tre år.  

2.9.2 Uppföljning  

Beslut ska följas upp årligen om beslutet är fattat tillsvidare. Uppföljning bör göras 
årligen i alla beslut, särskilt viktigt kan det vara vid beslut som fattas för första gången. 
En uppföljning kan leda till en omprövning om det framkommer att behovet förändrats 
eller att det inte är rätt insats som beviljats.  
Syftet med uppföljning är att säkerställa att den enskilde får rätt insats och att behov 
finns av insatsen. Det är utföraren som har ansvar för att rätt stöd ges men handläggaren 
ska följa upp utifrån sitt beslut.  I de fall där insatserna inte fungerar tillfredställande kan 
finnas behov av att ha tätare uppföljningar under perioder. Utföraren har ansvar för att 
meddela handläggaren om insatsen inte fungerar. 
Uppföljningar kan ske genom gemensamma möten eller telefonkontakt med den 
enskilde/vårdnadshavare/god man samt utförare utifrån ärendets art. 
Genomförandeplaner ska begäras in årligen eller vid behov och kan vara en del i 
handläggarens uppföljning.  
Uppföljningen ska dokumenteras i journalen. Där ska framgå vad som följts upp, hur 
man gått tillväga (vem/vilka som varit i delaktiga), nya omständigheter/synpunkter som 
framkommit, eventuella åtgärder som ska göras etc. 

2.9.3 Verkställighet 

Beslut överlämnas till utförare som har ansvar för att ombesörja att beslutet verkställs. 
Handläggaren skickar uppdrag via verksamhetssystemet för beslut som verkställs i egen 
regi. Utföraren har ansvar för att meddela handläggaren vid förändrade omständigheter 
eller om beslut inte kan verkställas i tid. När handläggaren får kännedom om att beslut 
ej verkställts ska kontakt med utföraren tas och sedan lyfta frågan till närmaste chef om 
det inte verkställs i tid.  
Riktmärke för tid vid verkställighet av beslut är att de ska verkställas inom tre månader.  
Beslut som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställigheten sker 
längre än tre månader rapporteras till inspektionen för vård och omsorg kvartalsvis. 
I avvaktan på att beslut verkställs kan det ibland vara nödvändigt att kommunen 
erbjuder andra insatser.  

2.9.4 Köp av plats externt  

Beslut ska i första hand verkställas internt men om det inte är möjligt ska alltid i första 
hand leverantörer väljas som Öckerö kommun har ramavtal med. Vid val av leverantör 
utanför ramavtal måste undersökas om: 
- institutionen är godkänd av Inspektionen för vård och omsorg och har tillstånd för att 
bedriva verksamhet. 
- F-skattsedel finns? 



12 

- leverantören betalar sin mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skatteskulder.  
- leverantören får goda referenser från annan kommun. 
Beslutsunderlaget skall innehålla motivering till val av vårdgivare utanför ramavtal. 
Skäl till att gå utanför avtal kan vara att befintliga ramavtalsleverantörer inte har plats 
ledig. 

2.10 Avgifter 
Insatser enligt LSS är kostnadsfria. Den enskilde eller vårdnadshavare betalar för mat i 
samband med korttidsvistelse samt för aktiviteter som görs utanför korttidshemmet. 
Vid boende i bostad med särskild service betalar den enskilde hyra och övriga 
levnadsomkostnader själv.  
Vid insats korttidstillsyn bekostar Öckerö kommun ej resor till fritids under studiedagar 
och lov. Brukaren hänvisas då till att ansöka om färdtjänst samt merkostnadsersättning 
via Försäkringskassan.  
Föräldrar, vars barn bor i bostad med särskild service/HVB-hem alternativt familjehem 
enligt SoL eller LSS, är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall 
uppbära underhållsbidrag som avser barnet.  
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3 INSATSER ENLIGT LSS/SOL  

3.1.1 Personlig assistans enligt LSS 

LSS § 9 p 2 Personlig assistans 
Insatstyp Personlig assistans är ett personligt utformad stöd som ges av ett 

begränsat antal personer. Stödet är knutet till personen och inte till 
någon viss verksamhet.  

Syfte/målgrupp Syftet med insatsen är att möjliggöra den funktionshindrades 
självbestämmande över sitt eget liv.  
Målgruppen är personer som till följd av stora och varaktiga 
funktionsnedsättningar behöver hjälp för sina grundläggande behov.  

Kriterier För att få rätt till personlig assistans enligt LSS ska det finnas behov 
av personlig assistans för de grundläggande behoven. Med 
grundläggande behov avses personlig hygien, intagande av måltider, 
att klä på och av sig, kommunicera med andra eller har behov av 
annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med 
funktionsnedsättning. 
Hjälpen ska vara av mycket privat karaktär och insatsen ska vara 
förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt komplicerad 
natur, i regel av mycket personligt slag.  
Vid bedömning ska hänsyn tas till eventuella hjälpmedel och 
anpassningar i bostaden som kan kompensera 
funktionsnedsättningen. Personal ska inte ersätta 
hjälpmedel/anpassningar.  
Behovet av stöd ska vara omfattande och dagligen, flera gånger per 
dygn. Något krav på att stödbehovet av de grundläggande behoven 
skall ha en viss tidsmässig omfattning föreligger inte, men tidsfaktorn 
har självfallet betydelse. Ju större stödbehov i tid som föreligger 
desto mer talar omständigheterna för att rätt till biträde av assistent 
föreligger15.  
Öckerö kommun anser att 7 timmar/vecka för behov av stöd för de 
grundläggande behoven bedöms som omfattande och berättigar till 
personlig assistans. Har brukare behov av stöd för sina 
grundläggande behov med mer än 7 timmar/vecka ska även andra 
personliga behov utredas. Personlig assistans enligt LSS följer den 
rättspraxis som förekommer vid bedömning av assistansersättning16. 
Utgångspunkten är att kommunen ska ha samma kriterier som grund 
för bedömning av rätt till personlig assistans som assistansersättning. 

                                                 
15 Proposition 1992/93:159 s.175 
16 Socialförsäkringsbalken 51 kap 
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Personlig hygien, klä av och på sig, måltider 
För att hjälp med personlig hygien, av- och påklädning ska kunna 
ingå i grundläggande behov ska hjälpen vara av mycket privat 
karaktär och insatsen ska vara förbehållen situationer av krävande 
eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt 
slag. Att ta på sig ytterkläder kan aldrig ingå i grundläggande behov 
men vara ett övrigt behov. För att hjälp vid måltider ska räknas som 
ett grundläggande behov ska det finnas behov av hjälp att föra maten 
till munnen. 
Kommunikation 
Ett grundläggande behov av assistans för att kunna kommunicera 
med andra innebär att den funktionshindrade personen behöver ha 
ytterligare en person närvarande för att kommunikation 
överhuvudtaget ska vara möjlig. Det krävs en nära kännedom om den 
funktionshindrade personens uttryckssätt och förmåga att förstå och 
uppfatta andra. Det ska närmast handla om ett individunikt språk som 
naturligen bara förstås av den närmaste omgivningen.  
Assistans som förutsätter ingående kunskap  
Med annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den 
funktionshindrade avses behov av en personlig assistent med särskild 
kunskap om individen kopplat till dennes individuella förutsättningar, 
så kallad individunik kunskap. Personer som tillhör LSS personkrets 
kan i vissa fall på grund av till exempel shunt, epilepsi, 
andningssvårigheter eller utagerande och självskadande beteende 
vara beroende av någon som har ingående kunskaper om dem och 
deras funktionsnedsättning och som kan tillgodose behovet av annan 
hjälp i form av omsorg och snabba insatser vid andningssvårigheter, 
epileptiska anfall m.m. Här spelar konsekvenserna av utebliven hjälp 
en avgörande roll. Konsekvenserna ska innebära fara för liv eller 
hälsa eller i vart fall för förstörelse av egendom. Det framgår av 
rättspraxis att det skall vara fråga om aktiv tillsyn, av närmast 
övervakande karaktär, för att det ska kunna hänföras till de 
grundläggande behoven. 

Avgränsningar Försäkringskassans ansvar 
Försäkringskassan har ansvar för de personer som har grundläggande 
behov av personlig assistans med i genomsnitt 20 timmar/vecka.  
Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för de personer vars grundläggande behov 
understiger 20 timmar/vecka och vid tillfälliga behov som uppstår. 
Kommunen är skyldig att tillgodose behovet av assistans vid 
ordinarie assistents sjukdom, om den enskilde begär det. Denna 
skyldighet fullgörs genom att kommunen svarar för den faktiska 
merkostnaden som uppstår vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och 
då en vikarie måste utföra insatsen. 
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Tillfällig utökning  
Kan beviljas som ett komplement till personlig assistans enligt LSS 
eller assistansersättning. Det rör sig om tillfälligt uppkomna behov 
under en begränsad period som inte täcks av beviljad 
assistansersättning. Vid bedömning ska hänsyn tas till om den 
enskilde har behov av insatsen för att vara tillförsäkrad goda 
levnadsvillkor och behovet inte tillgodoses på annat sätt. Behov som 
visar sig vara permanenta ska ingå i den ordinarie assistansen och ska 
anmälas till försäkringskassan om det rör assistansersättning. Sex 
månader anses vara en tillfällig period.  
65-års gräns 
Ansökan om personlig assistans måste ha inkommit senast dagen 
innan 65-årsdagen för att insatsen ska kunna beviljas. Efter 65-
årsdagen kan inte utökning av timmar av pågående personlig 
assistans ske. Om en person över 65 år får ökat behov av stöd ska i 
stället behovet tillgodoses i form av exempelvis hemtjänst. Beslut om 
personlig assistans enligt LSS bör omprövas även efter 65-årsdagen. 
Dubbelassistans 
Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har 
rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag 
enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. eller hjälpmedel 
enligt hälso- och sjukvårdslagen är utredda. Vid beräkning av tid för 
dubbelassistans räknas tid för den aktiva insatsen. 
Retroaktiv personlig assistans 
Retroaktiv personlig assistans kan som regel inte beviljas då 
personlig assistans inte kan ges för förfluten tid. I vissa fall kan 
ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för retroaktiv personlig 
assistans beviljas. Insatsen ska vara utförd och den enskilde ska 
uppvisa; avtal med assistansbolag, anställningsbevis och timlistor.  
I samband med att ansökan inkommer bör handläggaren förhöra sig 
hur brukaren tänkt kring anordnandet av assistans, om de har skrivit 
avtal med bolag och begära in kopia. Handläggaren gör en prövning 
kring behovet och utreder om behovet tillgodosetts på annat sätt, 
exempelvis genom hemtjänst, boendestöd eller om anhörig gett 
omsorg utan att anställningsförhållande funnits.  
Sjukhusvistelse 
Personlig assistans utgår vanligen inte vid sjukhusvistelse då 
omsorgsinsatser ska ombesörjas av sjukvården. I de ärenden det kan 
bli aktuellt med att låta assistent medfölja rör det sig oftast om 
brukare som har stora svårigheter att kommunicera eller har behov av 
ett begränsat antal personer runt sig. Oftast rör det sig om personer 
som kan bli utåtagerande vid felaktigt bemötande. Det är ansvarig 
avdelningschef som kontaktar berörd enhetschef i den kommunala 
verksamheten med en förfrågan om personal under sjukhusvistelsen. 
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Kommunen ersätts då för de timmar som personalen finns med på 
vårdavdelningen. 17  
När beslutet avser assistansersättning är det försäkringskassan som 
avgör om assistent får följa med brukare vid slutenvård. Motsvarande 
beslutsfattare för assistans enligt LSS är handläggaren på kommunen.  
 
Äkta makar/sambo 
Vid utredningar som rör äkta makar/sambos/partners ska beaktas 
deras ansvar för varandra och det gemensamma hushållet. Personlig 
assistans för att utföra hushållssysslor beviljas ej. Ansvaret rör ej den 
personliga omsorgen.   
Barn 
Vid utredningar som rör barn ska hänsyn tas till det föräldraansvar 
som beskrivs i föräldrabalkens sjätte kapitel. Den som har vårdnaden 
om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se 
till att barnets behov av omsorg, trygghet och god fostran blir 
tillgodosedda. Vårdnadshavaren svarar även för att barnet får den 
tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga 
omständigheter. Det ansvar en förälder har som vårdnadshavare enligt 
föräldrabalken är detsamma oavsett om barnet har ett funktionshinder 
eller inte18. Vid utredning kan tid för de hjälpbehov som går utöver 
vad som är normalt för ett barn i samma ålder ligga till grund för 
bedömningen av personlig assistans. Detta innebär att förälderns 
ansvar för ett barns omsorg måste bedömas vara mer omfattande ju 
yngre barnet är. Vid omsorg av barn vid tillfällig sjukdom ingår detta 
i föräldraansvaret. 
Personlig assistans nattetid 
Personlig assistans kan beviljas under dygnsvila om den hjälp som 
behövs är av mycket privat karaktär och därför bör ges av person den 
enskilde valt och har förtroende för. Assistans kan ges som vaken natt 
eller väntetid. Behövs aktiva insatser av praktisk hjälp exempelvis vid 
toalettbesök ska aktiv tid beviljas. 
Semesterresor 
Vid prövning av rätt till personlig assistans för att företa 
semesterresor ska prövning göras om behov av insatsen finns för att 
vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Vanligtvis faller inte 
semesterresor utomlands inom begreppet goda levnadsvillkor. 
Behov som är tillgodosett på annat sätt  
Vid beräkning av assistanstimmar ska tid dras av för när behovet är 
tillgodosett på annat sätt. Exempel på när behov anses vara 
tillgodosett är när brukaren befinner sig på korttidsvistelse, i 
skola/förskola, daglig verksamhet mm.  

                                                 
17 Delregional överenskommelse mellan region och kommun antagen av LGS 2017-10-05 
18 Proposition 1992/93:159, s. 65  
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Beslut/omfattning Norm: Grundläggande behov 7 timmar/vecka 
Personlig assistans kan beviljas som biträde av personlig assistent 
eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader. I beslutet anges timmarna 
som beviljas. Enhetschef har delegation upp till 40 timmar/vecka, 
därutöver är det ett beslut som skall tas upp i SNIU (Individutskottet).  
Personlig assistans kan beviljas som längst för två år i taget. Beslut 
om personlig assistans i avvaktan på försäkringskassans beslut ska 
vara korta, inte längre än sex månader och vid utredning ska restriktiv 
bedömning göras av antal assistanstimmar.  
Tillfällig utökning, max sex månader, kan beviljas av handläggare. 
Om behovet pågår längre än sex månader ska ny utredning 
övervägas.  
Handläggaren ska anmäla ärenden till försäkringskassan enl. LSS § 
15 punkt 8.för prövning av rätt till assistansersättning när de 
grundläggande behoven bedömts uppgå till mer än 20 timmar/vecka. 
Tillfälliga utökningar som visat sig vara bestående ska anmälas till 
försäkringskassan.  

3.1.2 Ledsagning enligt LSS och SoL 

LSS § 9 p 3 Ledsagarservice 
Insatstyp Personligt stöd för att kunna besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter 

och i kulturlivet eller bara promenera. Insatsen bör ha karaktären av 
personlig service och anpassas efter de individuella behoven19. 

Syfte/målgrupp Syftet med insatsen är att motverka isolering som ofta kan vara en 
följd av funktionshindret. 
Målgruppen är i första hand personer som bor i ordinärt boende som 
inte själva klara förflyttningar mellan aktiviteter.  

Kriterier Behov av personligt stöd i samband med aktiviteter utanför hemmet 
eller i närområdet.  

Avgränsningar Bostad med särskild service 
För personer som bor på bostad med särskild service för barn och 
ungdomar eller vuxna, ska behovet av fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter tillgodoses via insatsen bostad med särskild 
service. Rättspraxis har visat att ledsagarservice endast i 
undantagsfall kan beviljas för personer som bor på boende för att 
utföras av personal utanför boendet. Individuell prövning måste göras 
i varje ärende för bedömning om behov finns av insatsen för att vara 
tillförsäkras goda levnadsvillkor. 
 

                                                 
19 Proposition 1992/93:159 sid 178 
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Barn 
Vid bedömning av ledsagning till barn ska jämförelse göras av hur 
föräldraansvaret för ett barn i motsvarande ålder ser ut. Vanligtvis 
ingår yngre barns behov av ledsagning i föräldraansvaret. Hänsyn bör 
tas till barnets behov av att göra saker utan föräldrar beroende på 
stigande ålder som ett led till självständighet. 
Resor 
Ledsagare kan följa med brukaren vid resor med kommunala 
färdmedel såsom buss, tåg och färdtjänst om behov av stöd finns 
under resan. I de fall behov av stöd under resans gång behövs ingår 
även tid för resan. Om brukaren kan ta sig med egen bil till 
aktiviteten kan ledsagaren möta upp vid platsen för aktiviteten.  
Ledsagaren ska inte vara chaufför åt brukaren. 
Semesterresor 
Ledsagning kan ej beviljas till semesterresor utomlands enligt en 
prejudicerande dom20. Domen hänvisar till att ledsagning ska avse 
enklare aktiviteter och att semesterresor inte är en enklare aktivitet. 
Personlig assistans 
För personer som har personlig assistans enligt LSS eller enligt 
socialförsäkringsbalken ingår ledsagningen i denna insats. 

Beslut/omfattning Ledsagarservice kan beviljas som en regelbunden insats eller vid 
enstaka tillfälle. Vid beviljande som en regelbunden insats kan beslut 
beviljas som längst två år. I beslutet ska anges antalet timmar som 
beviljats.  
 
Norm: 
12-17 år 3 timmar/vecka 
18-64 år 6 timmar/vecka  
65-w år 2 timmar/vecka  
Därutöver kan ledsagning beviljas vid särskilda skäl för ett specifikt 
tillfälle.  
Handläggaren har delegation på all ledsagning. 
Beslutade timmar kan inte sparas över månadsskifte om det inte finns 
särskilda skäl.   

Övrigt Den enskilde betalar själv för sina kostnader som uppstår i samband 
med insatsen. Ledsagaren får dennes omkostnader täckta av Öckerö 
kommun till rimliga kostnader i samband med aktiviteter i närmiljön. 
Exempel på rimlig kostnad kan vara en kaffe, dagens lunch, inträde 
på museum eller liknande.  

  

                                                 
20 Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 78-11 
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SoL 4 kap 1 § Ledsagning/ Ledsagarservice enligt SoL 
Insatstyp Personligt stöd för att kunna besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter 

och i kulturlivet eller bara promenera. Insatsen bör ha karaktären av 
personlig service och anpassas efter de individuella behoven. 
Ledsagning enligt SoL kan även beviljas för besök till 
sjukvårdsinrättningar.  

Syfte/målgrupp Syftet med insatsen är att motverka isolering som ofta kan vara en 
följd av funktionshindret. 
Målgruppen är i första hand personer med funktionsnedsättningar 
som bor i ordinärt boende som inte själva klara förflyttningar. 

Kriterier Behov av personligt stöd i samband med aktiviteter utanför hemmet 
eller i närområdet.  

Avgränsningar Bostad med särskild service 
För personer som bor på bostad med särskild service för barn och 
ungdomar eller vuxna ska behovet av fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter tillgodoses via insatsen bostad med särskild service. 
Rättspraxis har visat att ledsagarservice endast i undantagsfall kan 
beviljas för personer som bor på boende för att utföras av personal 
utanför boendet. Individuell prövning måste göras i varje ärende för 
att bedömning om behov finns av insatsen för att vara tillförsäkras 
skälig levnadsnivå. 
Barn 
Vid bedömning av ledsagning till barn ska jämförelse göras av hur 
föräldraansvaret för ett barn i motsvarande ålder ser ut. Vanligtvis 
ingår yngre barns behov av ledsagning i föräldraansvaret. Hänsyn bör 
tas till barnets behov av att göra saker utan föräldrar beroende på 
stigande ålder som ett led till självständighet. 
Resor 
Ledsagare kan följa med brukaren vid resor med kommunala 
färdmedel såsom buss, tåg och färdtjänst om behov av stöd finns 
under resan. I de fall behov av stöd under resans gång behövs ingår 
även tid för resan. Om brukaren kan ta sig med egen bil till 
aktiviteten kan ledsagaren möta upp vid platsen för aktiviteten.  
Ledsagaren ska inte vara chaufför åt brukaren. 
Semesterresor 
Ledsagning till semesterresor anses inte ingå i skälig levnadsnivå.  
Till och från sjukhus/vårdinrättning 
Ledsagning till och från sjukhus/vårdinrättning beviljas utifrån 
behovet. Brukaren ansöker till handläggaren per tillfälle. 
Schablontider finns i separat dokument.  

Beslut Ledsagarservice kan beviljas som en regelbunden insats eller vid 
enstaka tillfälle. Vid beviljande som en regelbunden insats kan beslut 
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beviljas som längst två år. I beslutet ska anges antalet timmar som 
beviljats.  
 
Norm: 
12-17 år 3 timmar/vecka 
18-64 år 6 timmar/vecka  
65-w  år 2 timmar/vecka   
 
Därutöver kan ledsagning beviljas vid särskilda skäl för ett specifikt 
tillfälle.  
Handläggaren har delegation på all ledsagning. 
Beslutade timmar kan inte sparas över månadsskifte om det inte finns 
särskilda skäl. 
Beslut om ledsagning som skall skickas till hemtjänsten måste göras 
minst en vecka innan utsatt datum.  

Övrigt Den enskilde betalar själv för sina kostnader som uppstår i samband 
med insatsen. Ledsagaren får dennes omkostnader täckta av Öckerö 
kommun till rimliga kostnader i samband med aktiviteter i närmiljön. 
Exempel på rimlig kostnad kan vara en kaffe, dagens lunch, inträde 
på museum eller liknande. 

3.1.1 Kontaktperson enligt LSS och SoL 

LSS § 9 p 4 Kontaktperson enligt LSS 
Insatstyp Insatsen är ett personligt stöd för att underlätta ett självständigt liv. 

Intentionerna med kontaktperson är att kunna ge råd till den enskilde 
i situationer som inte är av komplicerad natur samt hjälp till att bryta 
den enskildes isolering genom samvaro och hjälp till 
fritidsverksamhet. 
Kontaktpersonen skall vara en medmänniska, som kan stödja den 
enskilde att komma i kontakt med andra och komma ut i samhället. 

Syfte/målgrupp Syftet med insatsen är att bryta isolering och hjälp till 
fritidsverksamhet. Insatsen riktar sig främst till vuxna personer som 
bor i ordinärt boende. 

Kriterier Den enskilde är socialt isolerad. 
Saknar anhörigkontakter.  
Inte själv kan tillgodose behovet av social samvaro och meningsfull 
fritid.  
Har behov av insatsen för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. 
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Avgränsningar Personer som på egen hand tillgodoser behovet av samvaro och 
fritidsaktiveter anses inte ha rätt till kontaktperson.  
Personer som bor på bostad med särskild service får i regel behovet 
av samvaro och fritidsaktiviteter tillgodosett och anses inte ha rätt till 
kontaktperson. 21 
Personer som har boendestöd får vanligtvis behovet av social 
samvaro tillgodosett via boendestödet22. 
 
För barn och ungdomar under 18 år ska barnperspektivet särskilt 
beaktas. Hänsyn ska också tas till vad som anses vara normalt 
föräldraansvar och om behovet kan anses vara tillgodosett genom 
kontakter i skola och via fritidsverksamheter. Barn som har socialt 
nätverk i skola men saknar kontakter på fritiden anses inte ha rätt till 
kontaktperson.23  
Enligt föräldrabalken, kapitel 6 §13a, kan socialnämnden bevilja 
kontaktperson även om bara en av vårdnadshavarna samtycker till 
åtgärd som stöd för barnet, om det krävs med hänsyn till barnets 
bästa.  
En individuell prövning ska alltid göras som belyser huruvida den 
enskilde har behov av kontaktperson för att vara tillförsäkrad goda 
levnadsvillkor. Jämförelse bör göras med gemene man i samma ålder. 
I insatsen ingår inte omvårdnad. 

Beslut/omfattning Norm:  
Minst två- max fyra tillfällen per månad. I enskilda fall kan annan 
bedömning göras om behovet är större och det faktiskt inte är 
tillgodosett på annat sätt. 
Handläggaren har delegation. 
Beslut kan beviljas som längst två år.  

Övrigt Den enskilde betalar själv för sina kostnader som uppstår i samband 
med insatsen. Kontaktpersonen får omkostnadsersättning som ska 
täcka dennes kostnader i samband med insatsen.   
En personal som på annat vis ger stöd till den enskilde, kan inte 
dessutom vara dennes kontaktperson då rollkonflikt kan uppstå. Inte 
heller anhöriga, gode män/förvaltare ska vara kontaktpersoner. 
 

SoL § 4 kap 1 Kontaktperson enligt SoL 

                                                 
21 Kammarrätten mål nr 916-06, 3122-08 
22 Kammarrätten mål nr 8147-14 
23 Kammarrätten mål nr 2172-14 
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Syfte/målgrupp Personer med funktionsnedsättningar som saknar 
personkretstillhörighet eller har behov av annan utformning av 
insatsen kontaktperson än som avses i LSS § 9. 
Syftet med kontaktperson enligt SoL är att främja sociala kontakter 
och människors utveckling. Det kan handla om oförmåga att på egen 
hand tillgodogöra sig samhällets utbud eller på grund av ett mycket 
begränsat nätverk. Insatsen kan beviljas i förebyggande syfte och 
kontaktpersonen kan fungera som förebild för att bryta ett destruktivt 
beteende.  
Individuell prövning av rätt till biståndet ska göras där beaktande av 
om behov finns av kontaktperson för att uppnå skälig levnadsnivå. 

Avgränsningar Personer som på egen hand tillgodoser behovet av samvaro och 
fritidsaktiveter anses inte ha rätt till kontaktperson.  
Personer som bor på bostad med särskild service får i regel behovet 
av samvaro och fritidsaktiviteter tillgodosett och anses inte ha rätt till 
kontaktperson.  
Personer som har boendestöd har vanligtvis sett behovet av social 
samvaro tillgodosett via sin kontaktperson i boendestödet. 
För barn och ungdomar under 18 år ska barnperspektivet särskilt 
beaktas. Hänsyn ska också tas till vad som anses vara normalt 
föräldraansvar och om behovet kan anses vara tillgodosett genom 
kontakter i skola och via fritidsverksamheter. Barn som har socialt 
nätverk i skola men saknar kontakter på fritiden anses ej rätt till 
kontaktperson.  
Enligt föräldrabalken, kapitel 6 §13a, kan socialnämnden bevilja 
kontaktperson även om bara en av vårdnadshavarna samtycker till 
åtgärd som stöd för barnet, om det krävs med hänsyn till barnets 
bästa.  
En individuell prövning ska alltid göras som belyser huruvida den 
enskilde har behov av kontaktperson för att uppnå skälig levnadsnivå. 
Jämförelse bör göras med gemene man i samma ålder. 

Beslut/omfattning Norm:  
Två tillfällen per månad. I enskilda fall kan annan bedömning göras 
om behovet är större och det faktiskt inte är tillgodosett på annat sätt. 
Handläggaren har delegation.  
Beslut kan beviljas som längst två år.  

Övrigt Den enskilde betalar själv för sina kostnader som uppstår i samband 
med insatsen. Kontaktpersonen får omkostnadsersättning som ska 
täcka dennes kostnader i samband med insatsen.   
En personal som på annat vis ger stöd till den enskilde, kan inte 
dessutom vara dennes kontaktperson då rollkonflikt kan uppstå. Inte 
heller anhöriga, gode män/förvaltare ska vara kontaktpersoner. 
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3.1.1 Avlösarservice enligt LSS och SoL 

LSS § 9 p 5 Avlösarservice enligt LSS 
Insatstyp Anhöriga och föräldrar får möjlighet till avlastning i 

omvårdnadsansvaret genom att någon kommer hem och tar över 
omsorgen. Insatsen kan ges dagar, kvällar och nätter. 

Syfte/målgrupp Syftet med insatsen är att anhöriga eller föräldrar ska få avlösning i 
omvårdnadsansvaret och få möjlighet till avkoppling och aktiviteter 
utanför hemmet. För en del funktionshindrade kan det vara en fördel 
att vara kvar i hemmiljö. Insatsen kan ges åt både vuxna och barn 
vars anhöriga har behov av avlösning. För familjer med flera barn 
kan avlösarservice ge möjlighet att ägna sig åt det funktionshindrade 
barnets syskon. Avlösaren kan vara i hemmet när föräldern är hemma 
och ägnar sig åt syskon. Avlösaren kan också ta med sig den 
funktionshindrade ut i närområdet för att gå till lekplats eller ta en 
promenad.  
Insatsen riktar sig till personer som bor i ordinärt boende med 
anhöriga. 

Kriterier Att det föreligger behov av avlösning som inte kan tillgodoses via det 
egna nätverket.  

Avgränsningar Avlösarservice kan vanligtvis inte beviljas till föräldrar för att kunna 
arbeta och är inte tänkt att ersätta barnomsorg. I undantagsfall kan 
avlösarservice beviljas om korttidstillsynshemmet är stängt på grund 
av studiedag, förutsatt att föräldrarna inte har rätt till tillfällig 
föräldrapenning. 
För barn vars föräldrar är separerade bör föräldrarna rådgöra i vilken 
utsträckning de själva kan lösa behov av avlösning. Detta utifrån ett 
barnperspektiv att inte blanda in för många personer i ett barns liv. 
Enligt föräldrabalken, kapitel 6 § 13a, kan socialnämnden bevilja 
avlösarservice även om bara en av vårdnadshavarna samtycker till 
åtgärd som stöd för barnet, om det krävs med hänsyn till barnets 
bästa. 
Avlösarservice hämtar/lämnar inte barn på förskola eller skola. 
För personer som är beviljade personlig assistans beviljas inte 
avlösning.  

Beslut/omfattning Avlösarservice kan beviljas både som en regelbunden insats och vid 
enstaka tillfällen. I beslutet anges antal timmar som beviljats. 
Beslut kan beviljas som längst två år.  
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Norm: 
Ett tillfälle i veckan upp till 20 timmar/månad. En individuell 
prövning av behovet måste dock alltid göras. Ställningstagande ska 
ske utifrån hur brukaren/familjens situation ser ut i sin helhet.  
 
Handläggare har delegation. 
Beslutade timmar kan inte sparas över månadsskifte om det inte finns 
särskilda skäl. 
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4 kap 1 § SoL Avlösarservice enligt SoL 
Insatstyp Anhöriga och föräldrar får möjlighet till avlastning i 

omvårdnadsansvaret genom att någon kommer hem och tar över 
omsorgen. Insatsen kan ges dagar, kvällar och nätter. 

Syfte/målgrupp Syftet med insatsen är att anhöriga eller föräldrar ska få avlösning i 
omvårdnadsansvaret och få möjlighet till avkoppling och aktiviteter 
utanför hemmet. Insatsen kan ges åt både vuxna och barn med 
funktionsnedsättningar vars anhöriga har behov av avlösning. 
Insatsen riktar sig till barn/vuxna med som bor i ordinärt boende med 
anhöriga. 

Kriterier Att det föreligger behov av avlösning som inte kan tillgodoses via det 
egna nätverket.  

Avgränsningar För barn vars föräldrar är separerade bör föräldrarna rådgöra i vilken 
utsträckning de själva kan lösa behov av avlösning. Detta utifrån ett 
barnperspektiv att inte blanda in för många personer i ett barns liv. 
Enligt föräldrabalken, kapitel 6 § 13a, kan socialnämnden bevilja 
avlösarservice även om bara en av vårdnadshavarna samtycker till 
åtgärd som stöd för barnet, om det krävs med hänsyn till barnets 
bästa. 
Avlösarservice hämtar/lämnar inte barn på förskola eller skola. 

Beslut/omfattning Avlösarservice kan beviljas både som en regelbunden insats och vid 
enstaka tillfällen. I beslutet anges antal timmar som beviljats. 
Beslut kan beviljas som längst två år.  
Norm: 
Ett tillfälle i veckan upp till 20 timmar/månad. En individuell 
prövning av behovet måste dock alltid göras vilket kan påverka antal 
timmar.  
Handläggare har delegation. Beslutade timmar kan inte sparas över 
månadsskifte om det inte finns särskilda skäl. 

3.1.2 Korttidsvistelse/korttidsboende enligt LSS och SoL 

LSS § 9 p 6 Korttidsvistelse enligt LSS  
Insatstyp Den enskilde ges möjlighet att vistas utanför det egna hemmet 

tillfälligt. Vistelsen kan ske på korttidshem, läger eller i en annan 
familj så kallad stödfamilj. Insatsen kan ges som en regelbunden 
insats eller vid tillfälligt uppstått behov på kvällar, helger och nätter. 

Syfte/målgrupp Syftet med insatsen är att den enskilde ska ges tillfälle att få 
miljöombyte och rekreation samt ge möjlighet till personlig 
utveckling. Anhöriga ges genom insatsen möjlighet till avlastning i 
omvårdnaden och exempelvis kunna ägna sig åt syskon. 
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För barn och ungdomar kan korttidsvistelse vara ett viktigt led i att 
bryta beroendeförhållande mellan barn och föräldrar.  
För personer som är sammanboende med makar/sambos/vuxna barn  
kan avlastning för anhöriga vara nödvändigt för att möjliggöra 
kvarboende. 

Kriterier Behov av miljöombyte eller rekreation för den enskilde eller behov 
av avlösning för anhöriga. I regeringsrättsdomar24 har slagits fast att 
det räcker med att ett av rekvisiten är uppfyllt.  

Avgränsningar För barn vars föräldrar är separerade bör föräldrarna rådgöra i vilken 
utsträckning de själva kan lösa behov av avlösning. Detta utifrån ett 
barnperspektiv att inte blanda in för många personer i ett barns liv. 
Enligt föräldrabalken, kapitel 6 §13a, kan socialnämnden bevilja 
korttidsvistelse även om bara en av vårdnadshavarna samtycker till 
åtgärd som stöd för barnet, om det krävs med hänsyn till barnets 
bästa. 
Barnperspektivet ska beaktas särskilt vid individuell bedömning av 
rätt till insats när det gäller barn. Barn har rätt till att få kontinuitet i 
tillvaron och om behovet av korttidsvistelse överstiger 14 dygn per 
månad ska diskussioner föras med vårdnadshavare/gode män om 
särskilt boende för barn är ett alternativ till mycket korttidsvistelse.  
Korttidsvistelse kan ej beviljas personer som bor på bostad med 
särskild service då boendet ska tillgodose behovet av fritidsaktiviteter 
och ledsagning. Därigenom bedöms behov av miljöombyte/rekreation 
vara tillgodosett.  
De flesta som beviljas korttidsvistelse är barn och ungdomar. Öckerö 
kommun beviljar i regel korttidsvistelse till barn och ungdomar upp 
till 20 år, alltså till det år man går ut gymnasiet.  
Vid särskilda skäl då brukaren har ett mycket omfattande behov, kan 
insatsen efter särskild individuell prövning beviljas upp till och med 
21 år, alltså ett år efter avslutade gymnasiestudier.  

Beslut/omfattning Beslut fattas i antal dygn. Beslut kan beviljas som längst två år. 
Norm 
Två dygn i månaden och en vecka på sommaren upp till 29 dygn/år. 
En individuell prövning av behovet måste dock alltid göras vilket kan 
påverka antal dygn per år.   
Enhetschef har delegation gällande kortidsvistelse upp till 35 dygn 
per år.  
Därutöver (över 35 dygn per år) skall ärendet tas upp i SNIU 
(Individutskottet). 
 

                                                 
24 Regeringsrätten mål nr 2947-04, 3191-04  
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Övrigt Korttidsvistelse är avgiftsfritt förutom matkostnad och aktiviteter 
utanför korttidshemmet som debiteras den enskilde eller 
vårdnadshavare.    

 
 

SoL 4 kap 1 § Korttidsboende/korttidsvistelse/korttidsplats enligt SoL 
Insatstyp Korttidsboende/korttidsvistelse är en form av tillfälligt boende med 

stöd för personer som bor i ordinärt boende. Korttidsboende riktar sig 
främst till personer med psykiska funktionsnedsättningar medan 
korttidsvistelse/korttidsplats riktar sig bland annat till personer med 
fysiska eller begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. 

Syfte/målgrupp Målgruppen är personer med funktionsnedsättningar som saknar 
personkretstillhörighet enligt LSS som har behov av miljöombyte 
eller dess anhöriga som har behov av avlastning. 
Korttidsplats, främst inom kommunens egna verksamheter, kan 
beviljas i syfte att avlasta anhöriga regelbundet.  
Personer som befinner sig på sjukhus och som under en 
övergångsperiod är i behov vistelse med stöd inför hemflytt. Personer 
som på grund av psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar 
försämrats i sitt hälsotillstånd men inte har behov av slutenvård kan 
vara i behov av korttidsboende/-vistelse under en kortare period för 
att återhämta sig. Insatsen kan beviljas till personer som har stora 
omsorgsbehov och som är i behov av att ha tillgång till personal 
dygnet runt.  
Korttidsboende och korttidsvistelse ska verka för att ge 
rehabiliterande insatser inför återgång till eget boende med stöd av 
till exempel boendestöd eller hemtjänst.  

Kriterier Behov av omsorg, tillsyn, praktiskt eller socialt stöd dygnet runt.  
Bedömning har gjorts att insatser i det egna hemmet i form av till 
exempel hemtjänst eller boendestöd är otillräckliga. 

Avgränsningar Ersätter inte slutenvård. 
Man ska i regel inte vistas sammanhängande tid längre än ett år på 
korttidsboende/korttidsvistelse utan i så fall överväga om annan 
boendeform är mer lämplig. Ibland kan längre tids 
korttidsboende/korttidsvistelse vara nödvändig, exempelvis i 
avvaktan på att boende tillhandahålls eller om oklarhet råder om 
framtida behov av boende.  

Beslut/omfattning Beslut om korttidsboende/korttidsvistelse ska vara tidsbegränsade 
och som längst ett år.  
Norm: 
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I samband med utskrivning från sjukhus: max tre veckor 
inledningsvis. Därefter ska omprövning ske om behovet kvarstår.  
Korttidsplats inom intern utförare: max 2 veckor.   
Korttidsvistelse som avlastning eller miljöombyte: 
Två dygn i månaden och en vecka på sommaren, 29 dygn/år.  
Handläggaren har delegation när intern utförare avses.  
Enhetschef har delegation gällande kortidsvistelse upp till 35 dygn 
per år.  
Beslut om köpt plats på ett externt korttidsboende skall tas upp i 
SNIU (Individutskottet).  

Övrigt Korttidsboende: I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 25 
oktober 2012 (KF § 82/12) kommer eventuell möjlighet att erlägga 
egenavgift att utredas.  
 
Avgift uttages enligt taxa. Aktiviteter utanför korttidshemmet 
debiteras den enskilde eller vårdnadshavare.    

3.1.3 Korttidstillsyn för skolungdom enligt LSS 

LSS § 9 p 7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
Insatstyp Korttidstillsyn kan beviljas till ungdomar över 12 år utanför det egna 

hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Korttidstillsyn kan 
beviljas under grundskolan och gymnasietiden. 

Syfte/målgrupp Syftet med korttidstillsyn är främst att möjliggöra för föräldrar att 
kunna förvärvsarbeta och att barnet ska kunna få tillsyn/omsorg och 
meningsfulla aktiviteter under tiden.  

Kriterier Behov av tillsyn på dagarna före/efter skoltid samt under skollov eller 
behov av meningsfulla aktiviteter och att träffa jämnåriga på fritiden. 

Avgränsningar 
 
 
 
 
 

 

Insatsen ges i anslutning till skoldagen, samt skollov- och studiedagar 
under tid då föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.  

• Kan beviljas fr.o.m. att vårterminen upphört det år barnet 
fyller 13 år. Detta oavsett när under året barnet fyller år. 

• Korttidstillsyn beviljas ej helgdagar eller kvällar.  
• Insatsen beviljas inte för tid som föräldrarna har semester.  
• Beviljas inte till barn/ungdomar som är beviljad insatsen 

bostad med särskild service, då behovet av tillsyn och 
fritidsaktivitet ska tillgodoses via boendet. 

• Rätten till insatsen upphör i samband med att 
grundskola/gymnasieskola avslutas. 
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Beslut Beslut kan fattas för grundskoletiden respektive gymnasietiden och 
ska följas upp årligen. 
Då ärendet gäller köpt korttidstillsyn skall ärendet alltid tas upp i 
SNIU (individutskottet).  
 

Övrigt Vid insats korttidstillsyn bekostar Öckerö kommun ej resor till fritids 
under studiedagar och lov. Brukaren hänvisas då till att ansöka om 
färdtjänst samt merkostnadsersättning via Försäkringskassan.  
 

3.1.4 Boende för barn och ungdomar enligt LSS och SoL 

LSS § 9 p8 Bostad med särskild service för barn och ungdomar 
Insatstyp Boende med tillgång till personal som tillgodoser behov av stöd och 

omsorg. Boendet kan utformas på olika sätt; gruppbostad, elevhem 
eller familjehem. Boendet ska inte ersätta den ursprungliga familjen 
utan vara ett komplement och stötta barn och familjer att ha kontakt. 
I en gruppbostad bor ett begränsat antal barn/ungdomar i en lägenhet 
eller villa under hemliknande förhållanden.   
Elevhem kan bli aktuellt när den unge har sin skolgång på annan ort.  
Familjehem innebär att den unge bor i ett annat hem.  
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Syfte/målgrupp Barn och ungdomar som har omfattande behov av omsorg eller stöd 
och som trots insatser från kommunen har svårt att uppnå goda 
levnadsvillkor i ordinärt boende. Det kan också vara barn/ungdomar 
som går i skola på annan ort där motsvarande utbildning inte finns på 
hemmaplan och har behov av omsorg i sitt boende.  

Kriterier Vid bedömning ska hänsyn tas till barns behov av stöd och omsorg. 
Innan boende kan bli aktuellt ska samråd ske med familjen om det 
finns insatser som kan prövas i ordinärt boende. Vårdnadshavare eller 
annan legal företrädare för den unge ska informeras om olika 
möjligheter. I propositionen till lagen poängteras att boende är en 
frivillig insats.  
Barnperspektivet ska särskilt beaktas och den unge ska höras om sin 
åsikt om det är möjligt. För barn som vistas regelbundet många dygn 
i månaden på korttidsvistelse bör övervägas om bostad med särskild 
service skulle kunna vara ett lämpligare alternativ. Den unge skulle 
därigenom kunna få mer kontinuitet i sitt liv och ändå komma hem 
och träffa sin familj.  

Avgränsningar Boendeformen (institution eller familjehem) bör noga övervägas, dels 
utifrån ett barnperspektiv samt utifrån barnets behov av stöd och 
omsorg. Familjehem ska särskilt beaktas när det gäller barn under 15 
år.  
För att kunna bevilja barn boende ska alla andra möjlighet vara 
uttömda för att stötta barnet och familjen.  
I vissa fall bör även samarbete ske med enhet Barn och familj för att 
utröna om man gemensamt kan tillgodose behov av stöd. 

Beslut/omfattning Beslut fattas för ett år i taget eller för hela studietiden.  
Avser ansökan boende i samband med gymnasiestudier på annan ort 
kan beslut fattas för hela studietiden och i beslutet ska anges att det 
gäller under förutsättning att skolgång pågår. Beslut ska följas upp 
halvårsvis.  

Övrigt Vid placering utanför kommunen ska närhetsprincipen råda så långt 
det är möjligt. 
Avgift enligt taxa om barnet saknar inkomster. Om ungdomen är 
självförsörjande betalar den unge hyra och förutsätts söka 
bostadsbidrag/bostadstillägg. 

SoL 4 kap 1 § Boende för barn och ungdomar 
Insatstyp Boende med tillgång till personal som tillgodoser behov av stöd och 

omsorg. Boendet kan vara i hem för vård eller boende, så kallat 
HVB-hem, familjehem, med mera. Ibland kan behov av boende 
uppstå med anledning av planerad skolgång på annan ort.  
Boendet ska inte ersätta den ursprungliga familjen utan vara ett 
komplement och stötta barn och familjer att ha kontakt. 
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Syfte/målgrupp 
 

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. För att kunna 
bevilja barn boende ska alla andra möjligheter vara uttömda i syfte att 
stötta barn och familj.  
I vissa fall bör även samarbete ske med enhet Barn och familj för att 
utröna om man gemensamt kan tillgodose behov av stöd. 

Kriterier 
 
 
 
 

Vid bedömning ska hänsyn tas främst till barnets behov av stöd och 
omsorg utifrån dennes funktionsnedsättningar. Innan boende kan bli 
aktuellt ska samråd ske med familjen om det finns insatser som kan 
prövas i ordinärt boende. Vårdnadshavare eller annan legal 
företrädare för den unge ska informeras om olika möjligheter.  
Barnperspektivet ska särskilt beaktas och den unge ska höras om sin 
åsikt om det är möjligt. För barn som vistas regelbundet många dygn 
i månaden på korttidsvistelse bör övervägas om bostad med särskild 
service skulle kunna vara ett lämpligare alternativ. Den unge skulle 
därigenom kunna få mer kontinuitet i sitt liv och ändå komma hem 
och träffa sin familj.  

Avgränsningar Boendeformen (ex institution eller familjehem) bör noga övervägas, 
dels utifrån ett barnperspektiv samt utifrån barnets behov av stöd och 
omsorg. Familjehem ska särskilt beaktas när det gäller barn under 15 
år.  
För att kunna bevilja barn boende ska alla andra möjlighet vara 
uttömda för att stötta barn/ungdomen och familjen.  

Beslut Beslut fattas för ett år i taget eller för hela studietiden.  
Avser ansökan boende i samband med gymnasiestudier på annan ort 
kan beslut fattas för hela studietiden och i beslutet ska anges att det 
gäller under förutsättning att skolgång pågår. Beslut ska följas upp 
halvårsvis. 

Övrigt Vid placering utanför kommunen ska närhetsprincipen råda så långt 
det är möjligt. 
Avgift enligt taxa om barnet saknar inkomster. Om ungdomen är 
självförsörjande betalar den unge hyra och förutsätts söka 
bostadsbidrag/bostadstillägg. 

3.1.5 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS och särskilt boende SoL 

LSS § 9 p 9 Bostad med särskild service för vuxna 
Insatstyp Bostad med särskild service är en insats med fast personalstöd. Den 

enskilde får en fullvärdig lägenhet och stöd i att genomföra dagliga 
aktiviteter. Stöd kan ges dygnet runt. Förutom den egna lägenheten 
skall det finnas gemensamma utrymmen i grupp- eller 
servicebostaden för umgänge. I insatsen gruppbostad och service-
bostad ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 
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Gruppbostad 
Gruppbostad är avsett för personer som har omfattande behov av 
tillsyn och omvårdnad. I en gruppbostad finns ett begränsat antal 
lägenheter, max sex lägenheter.  
Servicebostad 
I servicebostaden kan finnas flera lägenheter än i en gruppbostad. En 
fast personalgrupp ger personligt stöd i den omfattning som den 
enskilde behöver. Stödet kan ges i boendestödsliknande former. 
Denna bostad är lämplig för personer som inte har ett omfattande 
hjälpbehov men som inte klarar ett självständigt boende.  
Annan särskilt anpassad bostad 
En särskilt anpassad bostad är utformad och anpassad så att den 
passar den funktionshindrades behov, främst utifrån fysiska 
anpassningar. I denna insats ingår inte personal, omvårdnad, inte 
heller kultur och fritidsaktiviteter ingår. Den enskildes stödbehov kan 
tillgodoses genom andra insatser såsom personlig assistans, hemtjänst 
eller boendestöd.  

Syfte/målgrupp Möjliggöra för vuxna med stödbehov att kunna flytta hemifrån och 
kunna leva som andra. Genom boendet ska de kunna, förutom att få 
omsorg och omvårdnad, få stöd att delta i kultur- och fritidsaktiviteter 
samt utveckla och upprätthålla ett socialt nätverk. Stödet ska vara 
individuellt anpassat utifrån den enskilde. 
 

Kriterier Omfattande behov av stöd eller omsorg som inte kan tillgodoses i 
ordinärt boende med stöd från exempelvis boendestöd eller 
hemtjänst. Behov av insatsen för att vara tillförsäkrad goda 
levnadsvillkor. 
Vid bedömning om rätt till särskilt anpassad bostad avses fysiska 
anpassningar utifrån funktionshindret som inte kan tillgodoses av 
bostadsanpassning, hjälpmedel eller byte av bostad 

Avgränsningar Vid utredning ska bedömning göras om behovet av stöd kan 
tillgodoses i ordinärt boende med kompletterande insatser såsom 
exempelvis boendestöd eller hemtjänst.  
Om ansökan inkommer om bostad på specifik adress och detta inte 
kan beviljas ska ansökan gällande önskad adress avslås. Om den 
enskilde inte kan tänka sig andra alternativ bör det utredas om det 
finns ett faktiskt behov av bostad med särskild service. Om behov 
bedöms föreligga ska ansökan om boende beviljas men specifik 
adress avslås (delavslag).  
Ansökan om bostad med särskild service, som inkommer tidigare än 
ett år innan det faktiska behovet föreligger, ska avslås. Behovet av 
framtida boende ska noteras och tas med i boendeplanering. När 
ansökan avser unga vuxna ska diskussioner även föras med 
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vårdnadshavare utifrån deras underhållskyldighet enligt 
föräldrabalken.  
Handläggaren fattar beslut om insatsen utifrån den enskildes behov 
och enhetschefen för respektive gruppboende gör bedömning kring 
vad som kan anses vara rimligt i fråga kring antal samt utformning av 
aktiviteter för den enskilde på boendet. Normen är att den boende har 
minst en självvald aktivitet per vecka samt ges möjlighet att delta i 
gemensamma gruppaktiviteter. Den boende skall även ges möjlighet 
till egen aktivitet (såsom exempelvis kortare resa) minst ett dygn per 
år.  
Gällande bedömning att få ha eget husdjur på boendet måste alltid 
göras individuellt. Det finns ingen laglig möjlighet att förbjuda 
husdjur, men regeln är att den boende själv måste kunna ta hand om 
djuret. En plan måste upprättas för hur djuret skall tas omhand om 
den enskilde av någon anledning inte klarar av det och vem som 
ansvarar för vad. Personalen skall inte ansvara för djurets skötsel.  
Enhetschef för boendet måste även ta ställning till personalens 
arbetsmiljö utifrån allergi med mera.  
 

Beslut/omfattning Beslut om bostad med särskild service i gruppbostad beviljas 
vanligen tills vidare.  
Beslut om servicebostad beviljas vanligtvis ett år i taget men en 
individuell bedömning måste alltid göras.  
Beslut om särskilt anpassad bostad beslutas vanligtvis tillsvidare.  
Kortare beslut kan beviljas när besluten avser köp av plats eller unga 
personer som bedöms ha en utvecklingspotential att på sikt kunna bo 
i ordinärt boende med stöd.  
I beslutet ska anges att rätt till insats föreligger så länge behov finns. 
Insatsen ska följas upp årligen.  
Avser ansökan extern plats kan beslut om bostad med särskild service 
beviljas tillsvidare om behovet bedöms kvarstå. Separat beslut fattas 
om plats på specifikt externt boende tidsbegränsas till ett år utifrån att 
boende inte kan erbjudas i egen regi.  
Beslut fattas vanligtvis inte om ett specifikt boende, undantag är vid 
köp av externt boende. 
Alla beslut om bostad med särskild service skall tas upp i SNIU 
(individutskottet).  

Övrigt Den enskildes önskemål om var i kommunen man önskar bo ska så 
långt det är möjligt beaktas. Vid placering utanför kommunen ska 
närhetsprincipen råda så långt det är möjligt. 
Den enskilde betalar hyra och förutsätts söka bostadsbidrag eller 
bostadstillägg. 
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SoL 4 kap 1 § Särskilt boende enligt SoL för vuxna 
Typ av insats Särskilt boende är en insats med fast personalstöd. Den enskilde får 

en fullvärdig lägenhet och stöd i att genomföras dagliga aktiviteter. 
Stöd kan ges dygnet runt. Förutom den egna lägenheten skall det 
finnas gemensamma utrymmen. I insatsen ingår omvårdnad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 

Syfte/målgrupp Vuxna personer med funktionsnedsättningar som har omfattande 
behov av stöd eller omsorg. 

Kriterier Omfattande behov av stöd eller omsorg som inte kan tillgodoses i 
ordinärt boende med stöd från exempelvis boendestöd eller 
hemtjänst. Behov av insatsen för att vara tillförsäkrad skälig 
levnadsnivå. 

Avgränsningar Vid utredning ska bedömning göras om behovet av stöd kan 
tillgodoses i ordinärt boende med kompletterande insatser såsom till 
exempel boendestöd eller hemtjänst.  
Om ansökan inkommer om bostad på specifik adress och detta inte 
kan beviljas ska ansökan gällande önskad adress avslås. Om den 
enskilde inte kan tänka sig andra alternativ bör det utredas om det 
finns ett faktiskt behov av särskilt boende. Om behov bedöms 
föreligga ska ansökan om boende beviljas men specifik adress avslås. 

Beslut Beslut om särskilt boende beviljas vanligtvis sett tills vidare. Kortare 
beslut kan beviljas när besluten avser unga personer som man 
bedömer har en utvecklingspotential och önskar att på sikt kunna bo i 
ordinärt boende.  
I beslutet ska anges att rätt till insats föreligger så länge behov finns. 
Insatsen ska följas upp årligen.  
Avser ansökan köpt plats kan beslut för särskilt boende beviljas 
tillsvidare om behovet bedöms kvarstå. Separat beslut fattas om plats 
på specifikt boende. Beslutet ska tidsbegränsas på ett år utifrån att 
boende inte kan erbjudas i egen regi.  
Beslut fattas vanligtvis inte om ett specifikt boende, undantag är vid 
köp av plats. 
Alla beslut om köpt plats på särskilt boende skall tas upp i SNIU 
(individutskottet).  
Avser beslutet plats på särskilt boende inom kommunen har 
handläggaren delegation.  
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Övrigt Den enskildes önskemål om var i kommunen man önskar bo ska så 
långt det är möjligt beaktas. Vid placering utanför kommunen ska 
närhetsprincipen råda. 
Den enskilde betalar hyra och förutsätts söka bostadsbidrag eller 
bostadstillägg. 

3.1.1 Daglig verksamhet/daglig sysselsättning enligt LSS och SoL 

LSS § 9 p 10  Daglig verksamhet enligt LSS 
Insatstyp En meningsfull daglig aktivitet utanför det egna hemmet, anpassad 

utifrån den enskildes behov och förmågor. Enligt propositionen ska 
den enskildes utbildningsbakgrund och olika intressen spela roll för 
vilken plats som erbjuds. I insatsen ingår omvårdnad.  
 
Daglig verksamhet erbjuds i första hand inom Öckerö kommuns egen 
regi. I specifika fall kan kommunen erbjuda externa alternativ, men 
endast i individuella undantagsfall. Målet är alltid att på sikt kunna 
verkställa i egen regi.  
Kommunen erbjuder även utflyttad daglig verksamhet då brukaren 
bedöms klara av en sysselsättning på en anpassad arbetsplats där en 
handledare finns tillgänglig. Detta görs i samverkan med kommunens 
arbetskonsulent på daglig verksamhet.  

Syfte/målgrupp Verksamheten skall erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, 
meningsfullhet och gemenskap utifrån dennes önskemål.  
Daglig verksamhet är avsett för personer som tillhör personkrets ett 
och två enligt 1 § LSS, som är i yrkesverksam ålder och inte kan 
klara ett arbete på öppna arbetsmarknaden och som inte studerar. Det 
kan också vara ett första steg efter avslutad skolgång för att på sikt 
kunna få ett jobb på öppna arbetsmarknaden. 
Målgruppen är personer mellan 18-67 år. Enligt dom25  i Högsta 
förvaltningsdomstolen jämställs daglig verksamhet med den öppna 
arbetsmarknaden där man har rätt att jobba tom att man fyller 67 år.  

Kriterier Den enskilde är i yrkesverksam ålder, saknar arbete samt deltar inte i 
utbildning.  

Avgränsningar Daglig verksamhet kan bara beviljas personer som omfattas av 
personkrets 1 och 2.  
Kan beviljas från och med 18 års ålder till och med 65 år. Om beslut 
om daglig verksamhet beviljats innan 65 års ålder kan beslutet pågå 
som längst tom 67 år.  
 

                                                 
25 Mål nr 927-13 
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Beslut ska omprövas och avslutas senast när brukare fyllt 67 år. Efter 
67 års ålder får ställning tas till om behov finns av daglig 
sysselsättning enligt socialtjänstlagen. I enstaka fall kan rätt till 
daglig verksamhet kvarstå om det finns synnerliga skäl. Sådana 
exempel skulle kunna vara en person som på grund av sin 
funktionsnedsättning inte bedöms kunna fungera på en daglig 
sysselsättning och har ett stort aktiveringsbehov som inte kan 
tillgodoses i bostad med särskild service. 

Beslut/omfattning Daglig verksamhet beviljas som regel tillsvidare, men ska följas upp 
varje år. I beslutet ska anges att rätt till insats föreligger så länge 
behov finns dock som längst till att man uppnått pensionsålder.  
Beslut kan tidsbegränsas på 1-2 år när personen bedöms ha förmåga 
att på sikt kunna bli aktuell för ett arbete på öppna arbetsmarknaden.  

4 kap SoL 1 § Daglig sysselsättning enligt SoL 
Insatstyp Daglig sysselsättning kan beviljas till dem som har behov av 

sysselsättning men inte omfattas av rätten enligt LSS.   

Syfte/Målgrupp Syftar till att ge personer med funktionsnedsättningar möjligheter till 
utveckling av egna färdigheter samt stöd från omgivningen så att de, 
trots sin funktionsnedsättning kan lyckas i de miljöer som de själva 
väljer för sitt liv, boende, studier, arbete och umgänge. En del av 
syftet är att minska social isolering. 

Kriterier Behov av aktiviteter i sitt dagliga liv, behov av att bryta isolering. 

Beslut Beviljas i regel för ett år i taget. Beslut skickas till kommunens 
arbetsmarknadsenhet (AME).  

3.1.2 Boendestöd enligt SoL 

4 kap 1 § SoL Boendestöd 
Insatstyp Insatsen består av stöd i den dagliga livsföringen i ordinärt boende.  

Stödet kan bestå i motivations- och aktiveringsinsatser samt 
pedagogiska insatser som ska stötta den enskilde att strukturera sin 
vardag, bryta isolering mm.  
Boendestöd i Öckerö kommun ska kunna ges vardagar, ej kvällar,  
helger och nätter. Omfattningen ska vara anpassat till den enskildes 
behov och kan variera över tid.   

Syfte/målgrupp Syftet med insatsen är att möjliggöra kvarboende i den egna bostaden 
samt möjliggöra för personer att leva ett självständigt liv med god 
livskvalitet. Genom insatsen ska den enskilde vara tillförsäkrad en 
skälig levnadsnivå. 
Målet är att skapa goda kontakter och relationer, samt bygga upp 
trygghet som möjliggör utveckling till att självständigt skapa 
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förutsättningar att leva ett liv där skälig levnadsnivå uppnås och den 
enskildes förmågor utvecklas.  
 
Boendestöd är både en social och praktisk stödinsats för att stärka 
den enskildes identitet och praktiska förmåga att hantera vardagen, 
såväl inom som utanför bostaden.  
Målgruppen är personer i ordinärt boende med psykiska, 
neuropsykiatriska, intellektuella och/eller neurologiska 
funktionsnedsättningar. Även personer som har 
funktionsnedsättningar tillsammans med beroendeproblematik kan 
komma ifråga för insatsen.  

Kriterier Behov av stöd i sitt dagliga liv för att klara aktiviteter i dagligt liv 
(ADL), sociala kontakter och vara delaktiga i samhället. Stödbehovet 
kan omfatta både pedagogiska och praktiska behov. 

Avgränsningar Boendestöd skall inte förväxlas med hemtjänst som är mer av en 
omsorgs- och serviceinsats. Boendestöd är en 
habiliterande/rehabiliterande insats som syftar till att stödja personer 
så långt som möjligt att själva möta och hantera vardagslivets olika 
situationer. Stödet kan bestå i att gemensamt utföra olika sysslor i 
hemmet till exempel städning och planera inköp/måltider. I perioder 
när funktionerna sviktar hos brukaren ska stödet kunna utformas till 
att vara mer inriktat på praktiskt hjälp. 
Förutom stöd i hemmet ska boendestödet också hjälpa till att vidga 
vardagslivet utanför hemmet, genom att göra saker som de flesta 
vanligtvis gör. Boendestödet har ett aktivitetshus med olika 
aktiviteter, vilket kan bidra till att bryta social isolering.  
Boendestöd kan inte ersätta behandlade insatser som ges av 
sjukvården men kan vara komplement och mer av en pedagogisk 
insats.  
Boendestöd kan i regel ej beviljas efter 65 års ålder. Kontakt skall tas 
med äldreomsorgen för att utröna om brukarens behov istället kan 
tillgodoses genom hemtjänst.  
Individuella bedömningar måste dock göras om det finns behov av 
rehabiliterande/habiliterande stöd för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar.  
 

Beslut/omfattning 
 
 

Beslut om boendestöd anges i tillfällen per vecka. Av 
utredningen/uppdrag/beslut ska det tydligt framgå vad stödet är tänkt 
att omfatta.  
Handläggaren har delegation.  
Beslutstiden är vanligtvis 3, 6 månader och ett år.  För nya personer 
som inte tidigare varit kända ska uppföljning ske efter tre månader.  



39 

Övrigt Boendestöd är kostnadsfritt för den enskilde. 
Boendestödet erbjuder även aktiviteter flera dagar i veckan. Brukaren 
behöver inget beslut från handläggare för att vara med på 
aktiviteterna.  
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3.1.3 Hemtjänst/matdistribution/trygghetslarm enligt SoL 

4 kap 1 § SoL Hemtjänst/matdistribution/trygghetslarm  
Insatstyp Hemtjänst är stöd i den dagliga livsföringen i ordinärt boende för att 

den enskilde ska kunna klara sig så självständigt som möjligt.  
Hemtjänst kan ges exempelvis till personlig omsorg för att kunna 
sköta ADL, ledsagning, social samvaro, hjälp med hushållsgöromål 
och serviceinsatser såsom exempelvis städ, tvätt och inköp. 
 
Matdistribution erbjuds i Öckerö kommun som en insats då kost och 
kostvanor har en stor betydelse för människans hälsa och 
välbefinnande. Personen ska utifrån individuella behov erbjudas 
näringsriktig kost samt tillförsäkras kost av god kvalitet. Att inta ett 
lagat mål mat dagligen ingår i skälig levnadsnivå. 
 
Trygghetslarm beviljas för att motverka otrygghet och/eller för att 
den enskilde ska kunna kalla på hjälp vid akuta situationer. 
 
 

Syfte/målgrupp Syftet med insatsen är att biståndet så långt möjligt ska se till:  
• Att den enskilde ges förutsättningar att behålla sina vanor och 

fortsätta utöva och utveckla sina intressen även om det fysiska 
eller psykiska tillståndet kräver en del praktiska insatser för 
att klara det. 

• Att den enskilde ges förutsättningar och får hjälp att även 
fortsatt vara aktiv, upprätthålla sociala kontakter, träffa andra 
människor, få tillgodose kulturella och andliga behov, 
uppleva nöjen, kunna följa och diskutera 
samhällsutvecklingen m.m.  

• Att den enskilde kan komma ut, får tillgång till 
naturupplevelser och får möjlighet att uppleva 
årstidsväxlingar.  
 

Hemtjänst i Öckerö kommun kan delas upp i personlig 
omvårdnad och serviceinsatser.  Personlig omvårdnad är insatser 
direkt riktade till den enskilde för att tillgodose dennes 
grundläggande behov och innefattar exempelvis tillsyn, personlig 
hygien, toalettbesök, på- och avklädning, förflyttningar, mat och 
dryckesintag, aktivering, hjälp till egenträning med mera. 
Serviceinsatser kan exempelvis vara städ, tvätt, hemmets skötsel 
med mera.   
Målgruppen är personer under 65 år med bestående eller 
tillfälliga funktionsnedsättningar på grund av sjukdom/skada eller 
annat. Funktionsnedsättningarna kan vara fysiska, neurologiska, 
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intellektuella och/eller psykiska. För personer över 65 år hänvisas 
till kommunens biståndsbedömare för äldreomsorg.  

Kriterier Behov ska finnas av insatser för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå 
och att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.  
Vid bedömning av skälig levnadsnivå för en yngre person med 
långvariga eller bestående funktionsnedsättningar, kan skälig nivå 
inte likställas med en person som har ett kortvarigt behov av 
stödinsatser eller för en äldre person. För personer med varaktiga 
funktionsnedsättningar måste tiden, hur länge behovet av stöd kan 
tänkas föreligga, samt jämföra behov av hur en frisk person i samma 
ålder lever. Dessa aspekter påverkar vad som är skälig levnadsnivå 
och en individuell prövning ska göras.  

Avgränsningar För omsorgsinsatser finns inga vägledande bestämmelser utan det är 
det faktiska behovet av omvårdnad som avgör vilka insatser som 
behövs. Kommer brukaren dock upp i 120-180 timmars hemtjänst per 
månad skall särskilt boende erbjudas/övervägas.  
Utgångspunkten för handläggning av hemtjänst är ”Riktlinjer för 
biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen-
Öckerö kommun”. 
Vid bedömning av hemtjänst till personer med 
funktionsnedsättningar måste individuella prövningar göras av behov 
av hemtjänst utifrån att man som yngre inte befinner sig i samma 
livssituation som en äldre person. Det är viktigt att kunna möjliggöra 
att klara ett yrkesliv eller skolgång för den som är funktionshindrad. 
  
Gemensamt hushåll  
Vuxna personer som lever i hushållsgemenskap förväntas ge varandra 
viss praktisk hjälp inom familjen, undantag kan göras om synnerliga 
skäl finns. Mer omfattande omsorgsbehov kan däremot inte anses 
ligga inom ramen för vad familjemedlemmar normalt bistår varandra 
med. Denna bedömning gäller oavsett om det handlar om makar, 
registrerade partners eller sambor eller när det finns hemmavarande 
barn över 18 år.  
Följande serviceinsatser beviljas inte då den enskilde lever i 
hushållsgemenskap med annan vuxen som kan utföra insatsen: 
-städning, hushållsgöromål, inköp, tvätt och klädvård 
Hemmaboende barn 
När det finns barn (under 18 år) som bor hemma helt eller delvis ska 
barnperspektivet särskilt beaktas. Barn kan aldrig överta föräldrarnas 
ansvar för att sköta hemmet. Exempelvis kan barns ansvar för 
städning i första hand avse att plocka i ordning i sitt rum eller plocka 
upp efter sig i hushållet men detta är beroende på barnets ålder. Ju 
yngre barn desto mindre ansvar. Individuell prövning måste ske 
utifrån behov.  
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Yttre hemtjänst 
Insatser som utförs utomhus som till exempel trädgårdsarbete och 
snöskottning beviljas inte. 
Skötsel av djur  
Skötsel av husdjur beviljas inte. Brukare som haft husdjuret innan 
hjälpbehovet uppstod kan få stöd i att lösa en akut situation. 

Serviceinsatser: 
Service är de insatser som är riktade till hushållets praktiska skötsel. 
Dessa insatser beviljas företrädelsevis dagtid på vardagar.   
 
Städning  
Städning omfattar två rum och kök, hall och badrum/toalett 2 timmar 
var tredje vecka. Om det finns särskilda skäl kan städning beviljas 
oftare. Särskilda skäl kan till exempel vara astma, KOL, inkontinens, 
personer med grav synnedsättning eller personer som av olika 
anledningar har utökat behov av städning. 
För att bevilja ytterligare tid för städning ska behovet styrkas med 
läkarintyg om behovet inte är uppenbart.   
För ensamstående med barn en gång/vecka. 
 

Tvätt och klädvård   
En gång varannan vecka 1-1,5 timmar.   
Om särskilda skäl finns kan insatsen beviljas oftare. Särskilda skäl 
kan exempelvis vara astma, lungsjukdom eller inkontinens. I insatsen 
ingår inte att tvätta mattor eller att mangla.  
Klädvård beviljas vanligen var annan vecka i samband med tvätt 
(tex hänga tvätt).  
 
Undantag från norm 
Särskilda skäl för att göra avsteg från normen för serviceinsatser kan 
vara i situationer när make/sambo/partner/närstående är allvarligt 
sjuk och behöver avlastas en period med hushållssysslor.  
Ett annat skäl för att göra avsteg från normerna är om det finns barn i 
familjen. En individuell prövning av det faktiska behovet ska göras. 
Barnperspektivet ska särskilt beaktas. En viktig aspekt kan vara att 
begränsa antalet personer kring barn. 
 

Hemmets skötsel 
Med hemmets skötsel menas sysslor som utförs för att ett hushåll ska 
fungera, till exempel tömning av sopor, diska, plocka i ordning, 
hämta post samt bädda sängen. Insatsen beviljas utifrån den enskildes 
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behov och endast om den sökande eller annan i hushållet inte kan 
göra detta.  
 
Inköp/ärenden   
Beviljas normalt en gång per vecka. Till inköp räknas inköp av mat, 
hushållsartiklar samt apoteksvaror.  
 
Inköp sker i närliggande affär och apotek.  
Finns särskilda skäl kan detta utökas. I insatsen inköp kan ingå att 
skriva inköpslista och göra telefonbeställning. 
 
I Öckerö kommun erbjuder livsmedelsaffärerna på många av öarna 
hemleverans mot avgift. Om brukaren tycker att detta är till 
belåtenhet anses behovet vara tillgodosett. 

Matlagning 
Hjälp med matlagning helt eller delvis av frukost, kvällsmat, 
mellanmål och/eller vissa moment vid tillagning av lunch/middag 
(uppvärmning och dylikt) beviljas dagligen eller vid behov. 
Tillagning av lunch/middag beviljas normalt inte, behovet tillgodoses 
genom matdistribution. 
 

Personlig omvårdnad 
Med personlig omvårdnad avses de insatser som är direkt riktade till 
personen för att tillgodose dennes grundläggande behov. 

På- och avklädning 
På- och avklädning beviljas i regel morgon och kväll. Det behöver 
inte alltid innebära total hjälp med alla kläder utan även delvis eller 
bara med enstaka plagg. Hjälpen kan även innebära endast stöd eller 
assistans i samband med på- och avklädning.  

Toalettbesök 
Hjälp med toalettbesök kan innebära total hjälp eller tillsyn. I 
toalettbesök kan det ingå hjälp med att byta inkontinenshjälpmedel, 
kateterpåse samt stomiskötsel. I insatsen kan även ingå hjälp att 
tömma/sköta portabel toalett. 

Förflyttningar 
Hjälp/stöd/tillsyn vid förflyttningar beviljas till den som inte längre 
helt eller delvis kan förflytta sig på egen hand. 
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Mat- och dryckesintag 
Vid behov kan sökanden få hjälp med insatser kring måltider i form 
av dukning, tillsyn, se till att brukaren kommer igång att äta och/eller 
matning. 

Dusch och hårvård 
Hjälp med dusch, bad eller helavtvättning beviljas i regel en till två 
gånger per vecka, kan utföras oftare vid särskilda behov, exempelvis 
vid inkontinens eller av medicinska skäl. Hårvård kan beviljas i 
samband med dusch i form av hjälp med att exempelvis rulla håret. 
 

Personlig hygien 
Daglig personlig hygien beviljas vanligen morgon och kväll och kan 
exempelvis inkludera intimhygien, tandhygien, rakning, kamning och 
viss nagelvård.  
 
Då det gäller skötsel av tånaglar/fötter hänvisas den enskilde till 
fotvård. Detta då det är viktigt att inte t e x sår ska uppstå.  

Aktivering 
Med aktivering avses hjälp och stöd vid olika aktiviteter i det dagliga 
livet. Insatsen innebär till exempel att vara behjälplig att komma iväg 
till öppen dagverksamhet eller att gå en promenad. Aktivering kan 
även innebära att personal till exempel läser en tidning tillsammans 
med personen. Aktiveringens omfattning i form av tid beviljas efter 
behov, riktlinje en timma per vecka. 

Telefonkontakt 
Telefonkontakt innebär att personal från hemtjänsten ringer upp den 
enskilde vid en i förväg bestämd tidpunkt. Insatsen kan ibland 
ersätta/kombineras med insatsen tillsyn.  

Tillsyn 

Tillsyn innebär att en person får kortare besök av personal någon 
eller några gånger per dag. Tillsynsbesöken sker vid enskilda 
tillfällen, alltså inte när personalen är hos brukaren för att utföra 
andra insatser. Syftet med dessa besök är att tillförsäkra personen 
trygghet och säkerhet i vardagen. Liksom vid ansökan om andra 
insatser sker en individuell prövning och i vissa fall kan behovet 
tillgodoses genom trygghetslarm och/eller telefonkontakt. 
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Egenvård 

Hjälp till egenvård innebär att den enskilde kan få praktisk hjälp med 
exempelvis intag av medicin, att ta olika typer av droppar, enklare 
såromläggning, stödstrumpor, salvbehandling/ insmörjningar, 
kateter/stomi skötsel och insulingivning.  
 
Den enskilde måste dock vara klar och adekvat och själv kunna 
ta ansvar för när, hur och på vilket sätt medicinen eller 
behandlingen skall utföras.  
Hjälp till egenvård kan även beviljas i samråd med 
sjuksköterska, dietist eller. läkare  
 

Egenträning 
Hjälp till egenträning innebär, liksom egenvård, att personen tar ett 
eget ansvar för regelbunden träning av olika slag men på grund av sitt 
funktionshinder inte kan utföra själva handlingen utan personellt 
stöd. Exempel på egenträning är gångträning, ADL-träning och 
rörelseträning. Egenträning kan beviljas efter samråd med 
sjukgymnast, arbetsterapeut eller logoped.  
 

Ekonomi 
Post- och bankärenden innebär främst praktisk hjälp med att fylla i 
betalgiro, vilket vanligen sker en gång i månaden. En förutsättning 
för att den enskilde ska kunna beviljas denna insats är att denne är 
klar och adekvat och har eget ansvar för sin ekonomi. Det är inte 
hemtjänstpersonalens uppgift att ta ansvar för den enskildes ekonomi.    
 
För brukare som inte klarar av att sköta sin ekonomi bör autogiro 
användas. Det bör även föras resonemang kring om god man eller 
förvaltare ska utses. Det ska även utredas huruvida anhöriga vill och 
kan vara behjälpliga.  
 

Natthemtjänst 
Natthemtjänst kan beviljas mellan klockan 22.30-08.00. I insatsen 
ingår främst tillsyn, hjälp till toalett och hjälp att vända sig i sängen.  
 
Matdistribution 
Matdistribution innebär att färdiglagad varm mat (lunch/middag) 
levereras hem till personen.  
Det kan beviljas när den enskilde inte själv har förmåga att 
iordningställa mat.  
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Trygghetslarm 
 
Syftet är att upprätta en samtalskontakt mellan den enskilde och 
hemtjänstpersonal och vid behov få hjälp. 
För installation av trygghetslarm krävs att personen har ett telefon 
abonnemang samt extranycklar som lämnas till hemtjänstpersonalen.  
 

Beslut/omfattning Beslut om hemtjänst anges i insatser.   
Beslut om natthemtjänst sker som ett separat beslut.   
Beslut om matdistribution sker separat och i beslutet uppges endast 
att brukaren beviljats insatsen, ej antal tillfällen. Beslutstiden kan 
variera beroende av behovet. 
Beslut om trygghetslarm sker separat och beställning skickas till 
enhetschef på Öckerö oavsett vilken ö brukaren bor på. Beslut 
gällande trygghetslarm gäller tillsvidare. 
 
Beslutstiden för hemtjänst är som längst ett år men individuella 
bedömningar kan göras.  
Uppföljning ska ske efter tre månader vid nya okända ärenden.  
Omprövning ska ske senast efter två månader för personer som 
kommer från sjukhus. 
Handläggare har delegation.  
 

Övrigt Avgift betalas enligt fastställd taxa. 



47 

Referenslitteratur 

 
Regeringens proposition 1992/93:159, Stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun – nya 
bestämmelser – Meddelandeblad N3/2011  
Socialstyrelsen 
 
2003:6 Assistansersättning, version 13 2015-01-22 
 
Ansvar och befogenheter för medföljande personal vid sjukhus: Delregional 
överenskommelse mellan region och kommun antagen av LGS 2017-10-05 
 
Öckerö kommun- riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom 
äldreomsorgen (beslutat av socialnämnden 2013-11-28) 
 
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen januari 2015 
 
Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 
SOSFS 2014:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd 
 
Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning. Handbok för rättstillämpning 
vid handläggning och utförande av LSS-insatser  
Socialstyrelsen mars 2014  

 
Assistansersättning – en lagkommentar till 51 kapitlet socialförsäkringsbalken  
JP Förlag, 2013. Finn Kronsporre 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö, 2020-04-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Angelica Francisca  
Ärende: Riktlinjer - Handläggning av ekonomiskt bistånd  
Diarienummer: 0053/20   

 
Riktlinjer - Handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förslag om riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö kommun saknar idag ett riktlinjedokument för handläggning ekonomiskt 
bistånd. Socialförvaltningen har nu arbetat fram ett förslag till detta.  
 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa socialnämndens styrning i de beslut som 
fattas, och att handläggarna ska få stöd för att kunna handlägga rättssäkert. 
Riktlinjerna ska tydliggöra handläggningsprocessen och säkerställa likartad 
bedömning vid lika behov. Det ska dock alltid göras en individuell prövning utifrån 
den enskildes behov. Riktlinjerna har sin grund i lagar och rättspraxis.  
 
Riktlinjerna syftar också till att underlätta introduktion för nyanställda handläggare 
och ska kunna användas som ett beslutsstöd och uppslagsverk.  
 
Ekonomi 
Förslag på riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd bedöms inte medföra 
några större ekonomiska konsekvenser för Öckerö kommun.   
 
Bedömning 
Socialförvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslag på riktlinjer för 
handläggning av ekonomiskt bistånd. 
 
Expediering av beslut 
Socialnämndens diarium - diarium.soc@ockero.se  
Förvaltningschef, Socialförvaltningen  
Verksamhetschef IFO/FS, Socialförvaltningen  
Enhetschef Socialkontoret 
 
Bilaga 

mailto:diarium.soc@ockero.se


 
 

 

”Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd”  
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
______________________ 
Malin Tisell  
Socialchef, Socialförvaltningen  
2020-04-15 



 
 

 
 
 

 
Riktlinjer 
Handläggning av ekonomiskt bistånd  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentansvarig: 1.e socialsekreterare Vuxen 
Giltighetstid: Från och med maj 2020 (omprövas årligen eller oftare vid behov) 
Beslutande: Socialnämnden 



    

1 

 

Innehåll 
1. Allmänt om ekonomiskt bistånd .......................................................................................................... 6 

Socialtjänstlagen .............................................................................................................................. 6 

Beslutsnivåer/delegation ..................................................................................................................... 8 

Hjälp till självförsörjning .................................................................................................................... 8 

Individuell behovsprövning ............................................................................................................. 8 

Barnperspektiv..................................................................................................................................... 9 

2. Försörjningsstöd .............................................................................................................................. 9 

Riksnorm ......................................................................................................................................... 9 

Förhöjning av normen ....................................................................................................................... 10 

Kosttillägg ..................................................................................................................................... 10 

Telefon, tidningar .......................................................................................................................... 10 

Ekonomiskt bistånd till barn .............................................................................................................. 10 

Övrigt försörjningsstöd - i förekommande fall och till skälig kostnad .................................................. 11 

Boendekostnader ............................................................................................................................... 12 

Hyresrätt - lägenhet ....................................................................................................................... 12 

Bostadsrätt eller villa ..................................................................................................................... 13 

Andrahandsboende ........................................................................................................................ 13 

Inneboenderum .............................................................................................................................. 14 

Delad lägenhet ............................................................................................................................... 14 

Vuxet hemmaboende barn eller förälder boende hos barn ................................................................ 14 

Ungdom som avslutat gymnasium men ej tidigare betalat hyresdel till föräldrarna ..................... 14 

Ungdom/ vuxet barn som tidigare betalt hyresdel till föräldrarna ................................................. 14 

Avgift vid boende i akutboende .................................................................................................... 15 

Ungdom under 21 år utan egna inkomster som tecknat hyresavtal ............................................... 15 

Socialt boende ................................................................................................................................... 15 

Avgift vid sjukhusvård ...................................................................................................................... 15 

Reducerat försörjningsstöd ................................................................................................................ 15 

Akut bistånd .................................................................................................................................. 15 

Umgängeskostnader .......................................................................................................................... 16 

Bistånd vid institutionsvistelse .......................................................................................................... 16 

Fickpengar ..................................................................................................................................... 17 

Kläder och skor ............................................................................................................................. 17 

Kostnader i samband med bostad .................................................................................................. 17 

Utlandsvistelse................................................................................................................................... 17 



    

2 

 

3. Bistånd till livsföring i övrigt ........................................................................................................ 18 

Begravningskostnad ...................................................................................................................... 18 

Flyttkostnader ................................................................................................................................ 18 

Flyttning från annan kommun ....................................................................................................... 19 

Färdtjänstavgift .............................................................................................................................. 19 

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, avgifter ..................................................................... 19 

Glasögon eller kontaktlinser .............................................................................................................. 19 

Hemtjänstavgift ................................................................................................................................. 19 

Hemutrustning ................................................................................................................................... 20 

Spädbarnsutrustning .......................................................................................................................... 21 

Kostnader för bredband ..................................................................................................................... 21 

Juridiska kostnader och stämpelavgifter ........................................................................................... 21 

Advokatkostnader .......................................................................................................................... 21 

Stämpelavgifter ............................................................................................................................. 21 

Kläder och skor utöver vad som ingår i försörjningsstödet ............................................................... 22 

Klädutrustning för institutionsvistelse ........................................................................................... 22 

Behov av särskilda kläder och skor ............................................................................................... 22 

Magasineringskostnad ....................................................................................................................... 22 

Läkarvård och medicin ...................................................................................................................... 22 

Psykoterapikostnader ..................................................................................................................... 22 

Resor .................................................................................................................................................. 23 

Rekreationsresor ............................................................................................................................ 23 

Resa till begravning ....................................................................................................................... 23 

Återföreningsresor ......................................................................................................................... 23 

Återvandringsresor ........................................................................................................................ 23 

Resor i samband med umgänge med barn ..................................................................................... 23 

Busskort barn och ungdomar ......................................................................................................... 23 

Skulder .............................................................................................................................................. 24 

Tandvård ............................................................................................................................................ 25 

Nödvändig tandvård ...................................................................................................................... 25 

Akut tandvård ................................................................................................................................ 25 

Frisktandvård ................................................................................................................................. 25 

Tekniska hjälpmedel .......................................................................................................................... 26 

Telefonabonnemang .......................................................................................................................... 26 

Tvättmaskin ....................................................................................................................................... 26 



    

3 

 

4. Särskilda grupper av sökande ........................................................................................................ 26 

Personer 65 år och äldre .................................................................................................................... 26 

Arbetslösa mm och samarbete/samverkan med andra myndigheter .................................................. 26 

Bistånd vid avstängning från arbetslöshetsersättning ........................................................................ 27 

Företagare eller personer med fria yrken ........................................................................................... 27 

Inskrivna för kriminalvård, rättspsykiatrisk vård, etc........................................................................ 28 

Boendekostnad .............................................................................................................................. 28 

Personer med elektronisk övervakning, s.k. fotboja .......................................................................... 29 

Inskrivna för vård eller behandling ................................................................................................... 29 

Resekostnader ................................................................................................................................ 29 

Studerande ......................................................................................................................................... 29 

Ungdomar under 21 år som studerar på gymnasium ..................................................................... 30 

Vuxenstuderande ............................................................................................................................... 30 

Studier på högskolenivå .................................................................................................................... 30 

Kurslitteratur ................................................................................................................................. 30 

Bistånd till studerande under studieuppehåll ..................................................................................... 30 

Sjukskrivna ........................................................................................................................................ 31 

Utländska medborgare ....................................................................................................................... 31 

EU-medborgare ................................................................................................................................. 31 

Utan uppehållstillstånd ...................................................................................................................... 32 

Asylsökande .................................................................................................................................. 32 

Med uppehållstillstånd ...................................................................................................................... 32 

Värnpliktiga ....................................................................................................................................... 33 

5. Handläggningsrutiner mm. ............................................................................................................ 33 

Allmänt .............................................................................................................................................. 33 

Ansökan ............................................................................................................................................. 33 

Dokumentation .................................................................................................................................. 33 

Kontroller .......................................................................................................................................... 34 

Identitet och vistelse .......................................................................................................................... 34 

Arbetssökande ................................................................................................................................... 34 

Inkomster ........................................................................................................................................... 35 

Tillgångar .......................................................................................................................................... 35 

Inkomstberäkning .............................................................................................................................. 35 

Överskjutande inkomst från tidigare månader .................................................................................. 36 

Arbetsinkomst för skolungdomar ...................................................................................................... 37 



    

4 

 

Jobbstimulans .................................................................................................................................... 37 

Ekonomisk ersättning till hushåll som har uppdrag som familjehem................................................ 38 

Tillgångar .......................................................................................................................................... 38 

Bil ...................................................................................................................................................... 38 

Bilkostnader .................................................................................................................................. 38 

Fritidshus ........................................................................................................................................... 38 

Bankmedel, aktier, obligationer ........................................................................................................ 39 

Bosparande .................................................................................................................................... 39 

Pensionssparande ........................................................................................................................... 39 

Barns inkomster och tillgångar ...................................................................................................... 39 

Utgifter .............................................................................................................................................. 39 

Underhållsskyldighet gentemot barn ............................................................................................. 39 

Hushållstyper ..................................................................................................................................... 39 

Sammanboende med hushållsgemenskap ...................................................................................... 40 

Gifta men inte sammanboende ...................................................................................................... 40 

Delad bostad och ungdom med egen inkomst som bor hemma .................................................... 40 

Gymnasiestuderande ungdom ....................................................................................................... 41 

Inneboende .................................................................................................................................... 41 

Underårig som bildat familj .......................................................................................................... 41 

Hushåll med underåriga barn ........................................................................................................ 41 

Hushåll där barn bor växelvis hos föräldrarna .............................................................................. 41 

Avslagsbeslut och överklagande ....................................................................................................... 42 

Återkrav och återsökning av beviljat ekonomiskt bistånd ................................................................. 42 

Återsökning hos försäkringskassan enligt AFL ............................................................................ 42 

Formella krav vid återsökning enligt AFL .................................................................................... 43 

Handläggning av återsökning ........................................................................................................ 43 

Återkrav enligt SoL ........................................................................................................................... 43 

Återkrav enligt 9 kap. 2 §, första stycket, SoL .............................................................................. 43 

Handläggning - förskott på förmån eller ersättning....................................................................... 44 

Återkrav enligt 9 kap.2 §, andra stycket, SoL ............................................................................... 44 

Handläggning – bistånd enligt 4 kap. 2 § med villkor om återbetalning ....................................... 44 

Återkrav enligt 9 kap. 1 § .............................................................................................................. 45 

Handläggning - felaktigt utbetalt bistånd ...................................................................................... 45 

Ersättningstalan ................................................................................................................................. 45 

Kraveftergift ...................................................................................................................................... 46 



    

5 

 

Utredning om misstänkt bedrägeri .................................................................................................... 46 

Ekonomisk ersättning till kontaktpersoner/kontaktfamiljer .................................................................. 47 

Ekonomisk ersättning till familjehem ................................................................................................... 47 

Kostnad före, under och efter placering av barn i hem för vård och boende och familjehem ............... 47 

Extrakostnader .................................................................................................................................. 47 

Öppna insatser inom missbruksvården .................................................................................................. 47 

Öppenvård barn ..................................................................................................................................... 47 

6. Ekonomiskt bistånd till ensamkommande barn och unga ................................................................. 48 

Under asyltiden.................................................................................................................................. 48 

Barn/unga på HVB ........................................................................................................................ 48 

Barn/unga i familjehem ................................................................................................................. 48 

Barn/unga i stödboende ................................................................................................................. 48 

När den unge beviljats uppehållstillstånd (PUT) ............................................................................... 48 

Barn/unga på HVB ........................................................................................................................ 48 

Barn/unga i familjehem ................................................................................................................. 48 

Barn/unga i stödboende ................................................................................................................. 49 

Några särskilda behov och förhållanden som ensamkommande barn/unga kan ha ...................... 49 

Länkar .................................................................................................................................................... 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    

6 

 

 

1. Allmänt om ekonomiskt bistånd  

Socialtjänstlagen  
4 kap. 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
har rätt till bistånd av socialtjänsten för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 
övrigt.  
  
Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om 
han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt 
till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. 
    
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att 
det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv.  
  
4 kap. 1a § Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 §  
hemmavarande barns inkomster av eget arbete, hemmavarande skolungdomars inkomster av eget 
arbete, om skolungdomarna är under 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller 
gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning. Inkomster som avses i första stycket får dock 
beaktas vid tillämpning av 1 § till den del de överstiger ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken.  
  
4 kap.1 b § För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 procent av 
inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till biståndenligt 1 § (särskild 
beräkningsregel) Den särskilda beräkningsregeln gäller under två år. Därefter måste kravet på att 
försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att den särskilda 
beräkningsregeln ska gälla igen. Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a 
§.   
  
4 kap. 2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.  
  
4 kap. 3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, 
förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV- avgift. boende, hushållsel, 
arbetsresor, hemförsäkring, samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. 
  
Skäliga kostnader enligt första stycket 1. skall i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver 
beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar 
rörande olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, skall 
socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall 
beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl till detta.  
  
4 kap. 4 § Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av  
nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat 
erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den praktik eller kompetenshöjande 
verksamhet som avses i första stycket ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i 
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framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden. Eller där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig 
hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden ska samråda med 
Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. 
  
4 kap. 5 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller 
nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den 
kompetenshöjande verksamheten. 
  
9 kap. 1 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på 
annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § eller fritidspeng 4 a kap. 1§ utgetts 
obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.  
        
Om någon i annat fall än vad som avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd 
obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva 
vad som har betalats ut för mycket.  
  
9 kap. 2 § Socialnämnden får, i andra fall än vad som avses i 1 §, återkräva bistånd som den enskilde 
har erhållit enligt 4kap. 1 § endast om det lämnats som förskott på en förmån eller ersättning,  

• till den som är indragen i arbetskonflikt, eller  
• till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats från att 

förfoga över sina inkomster och tillgångar.  
  
Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än vad som avses i 4 kap.1 §, får socialnämnden återkräva 
hjälpen, om den getts under villkor om återbetalning.  
        
Ett beslut som avser ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas enligt denna paragraf skall vara 
skriftligt. Beslutet skall innehålla uppgift om den eller de omständigheter som enligt denna paragraf 
utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet skall delges den enskilde.  
  
9 kap. 3 § Vill socialnämnden föra talan om ersättning som enskild inte återbetalar frivilligt för 
ekonomisk hjälp som avses i 1 eller 2 § eller för kostnader som kommunen har haft enligt 8 kap. 1 § 
första eller andra stycket, skall talan väckas hos länsrätten inom tre år från det kommunens kostnader 
uppkom. Talan väcks vid den länsrätt inom vars domkrets den enskilde är bosatt.    
     
Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller 
en del av denna kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller 
annars synnerliga skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket.  
  
9 kap. 4 § Socialnämnden får helt eller delvis efterge den ersättningsskyldighet som avses i 1 och 2 §§ 
och i  8 kap. 1 § första och andra styckena.  
  
Vid beslut om ekonomiskt bistånd skall 4 kap. 1 § socialtjänstlagen användas. Beslut enligt denna 
paragraf kan överklagas genom förvaltningsbesvär liksom 5 § i samma kapitel. Däremot kan inte 4 
kap. 2 § överklagas genom förvaltningsbesvär och denna paragraf ska i princip inte användas. 
Undantag kan vara exempelvis när rätt till bistånd inte föreligger men kommunen betalar ut 
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ekonomisk hjälp med villkor om återbetalning. Se avsnittet om återkrav enligt SoL under 5. 
Handläggningsrutiner m.m.  
  
Den sökande ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. I förarbetena till lagen sägs att 
nivån inte ska överstiga vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Vad som är 
skäliga kostnader när det gäller de dagliga levnadsomkostnaderna (riksnormen) finns angivet i lagen. 
Nivån ska vara enligt Konsumentverkets beräkningar och preciseras av regeringen årligen. Nivån får 
endast underskridas i enskilda fall om det finns särskilda skäl till det.   
  
Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp. Om det står klart att en annan 
kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och service åt en enskild, är vistelsekommunens 
ansvar begränsat till akuta situationer. 2a kap. 1-2 §§. 
  
När en person vistas utanför den kommun där han eller hon är folkbokförd, t.ex. genom att vara 
placerad på hem för vård eller boende, familjehem, bostad med särskild service o. dyl. behåller 
placeringskommunen ansvaret för stöd och service till den enskilde. 2 a kap. 4 §. 
  
Den kommun där den enskilde är folkbokförd ansvarar för stöd och hjälp  
1. under kriminalvård i anstalt,  
2. under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av någon annan än en  
kommun,  
3. som aktualiserats inför avslutningen av vård enligt 1 eller 2. 2 a kap. 5 §  
  
När åtgärder rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver (1 kap. 2 
§ SoL), t.ex. barns rätt till umgänge med båda föräldrarna.  
 
 

Beslutsnivåer/delegation  
I dessa vägledande bestämmelser gällande handläggning av ekonomiskt bistånd är socialsekreterare 
delegat, såvida inte annat anges angående delegation eller beslutanderätten.  

Hjälp till självförsörjning  
Arbetslinjen skall gälla. Enskilda skall kunna försörja sig genom arbete och vid behov stöttas för att 
klara detta. Arbetslinjen innebär att individens förmågor sätts i fokus, snarare än oförmågor. 
Utgångspunkten är att människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Därför blir 
verksamhetens främsta uppgift att genom aktiva insatser och genom motivations- och 
förändringsarbete skapa förutsättningar för den enskilde att ta detta ansvar. Enskilda kan inte välja att 
leva på bidrag framför att ta ett arbete. Den som inte kan arbeta skall erbjudas arbetsrehabilitering till 
lämpligt arbete/sysselsättning eller motiveras att ansöka om sjukersättning.   

Individuell behovsprövning  
Övergripande mål i arbetet med ekonomiskt bistånd är att varje hushåll så snart som möjligt blir 
oberoende av bistånd eller minskar sitt behov så mycket som möjligt genom att gå över till annan 
försörjning. Handläggningen ska ske med bibehållen respekt för den enskildes rättssäkerhet och 
integritet. Eventuella krav på den biståndssökande ska anpassas efter hans eller hennes individuella 
förmåga och förutsättningar.  
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Undantag kan alltid göras i akuta situationer eller för situationer när någon riskerar att hamna i nöd.  
Vägledning kan även fås av Allmänna Råd från Socialstyrelsen och aktuella domar.  

Barnperspektiv  
I bidragshushåll där det finns barn och ungdomar skall deras situation alltid uppmärksammas. När 
beslut rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver. I ärenden där det finns 
barn i familjen skall konsekvenserna för barnen alltid övervägas innan beslut fattas. Att detta 
övervägande har skett skall alltid dokumenteras. Att barnperspektivet beaktas innebär inte att 
ekonomiskt bistånd kravlöst ska utbetalas till barnfamiljer om det är uppenbart att rätt till bistånd 
saknas. En helhetsbedömning av barnets situation måste alltid göras.  
 
Finns det misstanke om att ett barn far illa ska samråd med 1:e socialsekreterare eller enhetschef ske, 
därefter görs en anmälan enligt 14 kap. 1 § SoL. Finns det en akut oro för ett barn ska skriftlig 
anmälan göras omgående och lämnas till 1:e socialsekreterare i gruppen Barn & Unga.   
 

2. Försörjningsstöd   
Försörjningsstöd definieras i 4 kap. 3 § SoL och består av två delar, riksnorm och övrigt 
försörjningsstöd.  
Biståndet ska vara i nivå med vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. 
  

Riksnorm  
Den del av försörjningsstödet som utgör den s.k. riksnormen omfattar följande poster   
  
• Livsmedel  
  Utgångspunkten är en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. Det förutsätts att all mat tillreds 

hemma. För ensamhushåll beräknas en något högre kostnad med hänsyn till att det kan bli dyrare 
med mindre förpackningar. Ingen sänkning av beloppen görs i Öckerö för att barn äter lunch i 
förskola eller skola.  

  
• Kläder och skor  

Kostnadsberäkningen täcker det vardagliga klädbehovet för hela året samt skoreparationer och en 
del tillbehör som t.ex väska, klocka och paraply.  

  
• Lek och fritid  
  Avser aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till, t.ex. att läsa böcker, lyssna på musik 

och att utöva lek och idrott.  
  
• Barn och ungdomsförsäkring  

Avser försäkring till barn- och ungdomar. 
 

• Förbrukningsvaror  
      Här ingår kostnader för rengöring, skötsel och vård av bostaden samt klädvård m.m.  
 
• Hygien  

Avser kostnader för tvål, tandkräm, blöjor, mensskydd och hårklippning m.m.  
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• Dagstidning, telefon, TV-avgift  
Här ingår kostnaden för ettårsprenumeration på en daglig tidning, abonnemangs- och/eller 
samtalsavgifter för telefon, brevpapper, kort och frimärken.  

  

Förhöjning av normen  
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet enligt norm beräknas till en högre 
nivå. Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter som ingår i 
riksnormen och om dessa kostnader inte täcks av annan ersättning som handikappersättning eller 
vårdbidrag. Förhöjda kostnader kan bero på t.ex. behov av särskild kost eller extra stort behov av 
telefon eller tidningar.  

Kosttillägg  
Skälet till behov av särskild kost ska alltid styrkas med läkarintyg. Det ska framgå av intyget hur länge 
läkarens bedömning gäller.  
  
Tillägg kan göras för fördyrad kost enligt Konsumentverkets beräkningar av förhöjda matkostnader 
vid olika kostbehov. Beräkningarna kan beställas från Konsumentverket, se även Internet, 
www.konsumentverket.se. För alla vuxna ska de högre beloppen som avser män beviljas. Om den 
sökande har väsentligt ökade matkostnader, ska möjligheten till handikappersättning undersökas. Vid 
vissa sjukdomar kan den sökande vara i behov av särskilt näringstillskott. I de fall näringstillskott är 
ordinerat av läkare kan normen höjas med merkostnaden om det inte står helt klart att näringstillskottet 
ersätter vanlig mat och inte innebär någon merkostnad.   
 
Hemlöshet innebär ofta en kringflackande tillvaro. Detta kan leda till större kostnader för boendet, 
även i de fall boendet har lägre standard, till exempel vandrarhem eller husvagnsboende. Det kan i 
vissa fall vara motiverat att lägga till kostnader för nyttjande av bekvämligheter som ingår i ett normalt 
boende. Den kringflackande tillvaron kan också leda till fördyrade matkostnader.  

Telefon, tidningar  
Ifall en person på grund av medicinska eller särskilda sociala skäl har svårigheter att upprätthålla 
kontakter kan det finnas behov av att i högre utsträckning än andra använda telefon och läsa tidningar. 
Det kan röra sig om äldre eller fysiskt eller psykiskt handikappade med låg inkomst som inte har rätt 
till handikappersättning.  
I dessa fall kan skälig kostnad för telefon eller tidningar räknas in i månadsbehovet istället för den 
beräknade kostnaden i normen.   

Ekonomiskt bistånd till barn  
Efter individuell prövning kan bistånd till högre belopp än vad som ingår i normen även beviljas till 
lek- och fritidsartiklar/aktiviteter för barn om de är av vikt för barnets utveckling och behov av 
stimulans. Detta bistånd beviljas normalt endast vid långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, över sex 
månader, då familjens ekonomi påverkar barnets behov av en meningsfull fritid och livssituation 
överlag. Syftet med att ge extra bistånd till barn är att förändra den sociala situationen för barnet. 
Exempel på behov är: 

• Avgifter till fritidsaktiviteter 
• Kostnad i samband med studentexamen 
• Kostnad i samband grundskoleavslutning 
• Hemutrustning  

http://www.konsumentverket.se/
http://www.konsumentverket.se/
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• Läger och ferievistelse 
• Kläder och liknande 
• Lekmaterial, sportutrustning, cykel 

Det är av vikt att barnet få bli hörd och att bedömning görs utifrån vad barnen uttrycker.  

Övrigt försörjningsstöd - i förekommande fall och till skälig kostnad  
Vid behov ska skälig kostnad för följande budgetposter ingå i försörjningsstödet. Vid tillfälligt 
behov av försörjningsstöd ska den sökandes tidigare och väntade inkomster beaktas vid 
behovsprövning av dessa budgetposter med undantag av boendekostnad.  
  
• Boende  
  Utgångspunkten vid bedömning av skälig kostnad och boendestandard ska vara vad en 

låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig.  Behovsprövningen ska 
omfatta både kostnad och bostadsstorlek. Beträffande boendekostnader se vidare speciellt avsnitt.  

 
• Hushållsel  

Bistånd ska normalt beviljas till skälig kostnad. Vid bedömning av skälig förbrukning   
för hushållsel, kan vägledning hämtas t.ex. från Konsumentverket. Det ska observeras att den 
enskilde har rätt till den faktiska kostnaden om den är rimlig och kommunen kan inte hänvisa till 
schabloner eller genomsnittskostnad för olika hushållstyper. Kostnaden för förbrukningen delas på 
antal personer i hushållet om det finns inneboende.   
  

• Arbetsresor  
Sökande som är i behov av busskort för arbetsresor (har arbete, söker arbete eller deltar i 
arbetsmarknadsåtgärd e.d.) ska beviljas ekonomiskt bistånd till busskort med stöd av 4 kap. 1 § 
SoL. Skälig kostnad för arbetsresor bör i regel motsvara kostnaden för ett månadskort för resor 
Göteborg +. Om sökande behöver bil för att komma till sitt arbete, för att aktivt kunna söka arbete 
eller för att kunna delta i andra arbetsskapande åtgärder som kommunen eller 
arbetsmarknadsmyndigheten anordnar, ska detta godkännas av socialnämndens individutskott. 
Bistånd till arbetsresor med bil får endast godtas om allmänna kommunikationer saknas, turtätheten 
är starkt begränsad eller den sökande lider av sjukdom eller funktionshinder.  
Socialsekreterare har delegation på bilinnehav upp till två månader. Socialsekreterare har också 
delegation på att besluta om bilinnehav gällande bil med värde upp t.o.m. 20 % av pbb.  
Se vidare delegationsordningen för detaljer.  
  

• Hemförsäkring  
Bistånd ska beviljas till skälig kostnad för en hemförsäkring (grund). Vägledning kan hämtas av 
Konsumentverkets beräkningar av genomsnittskostnad för hemförsäkring i olika hushållstyper. Det 
bör även här observeras att schabloner endast får användas som stöd vid bedömningen. I de fall den 
sökande har årsvis eller halvårsinbetalningar ska hen uppmanas begära månadsvis eller 
kvartalsinbetalningar. Detta då det ekonomiska biståndet beviljas för endast en månad i taget. 

  
  Alla som är folkbokförda på en adress täcks av lägenhetsinnehavarens hemförsäkring. Det gäller 

personer som har någon form av hushållsgemenskap med lägenhetsinnehavaren, t.ex. unga vuxna 
som bor kvar hemma hos föräldrarna, syskon eller kamrater som delar lägenhet. Inneboende utgör 
undantag och ska uppmanas skaffa egen hemförsäkring.  
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• Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa  
  Bistånd till avgift till fackförening eller arbetslöshetskassa ska beviljas med det belopp som gäller 

för den organisation den sökande tillhör. Den sökande ska dock uppmanas att undersöka 
möjligheten till reducerad avgift. I de fall fackföreningen kräver en hel årsavgift, kan bistånd 
beviljas om den sökande förväntas ha längre behov av försörjningsstöd (mer än 3 månader).  

  

Boendekostnader  

Hyresrätt - lägenhet  
Skälig boendekostnad är vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig. I Öckerö 
kommun ska nedanstående boendekostnader vara vägledande som högsta godtagbara boendekostnad. 
Möjlighet till individuella bedömningar ska dock finnas. Den högsta godtagbara boendekostnaden 
överskridas endast om det finns synnerliga skäl för det. Ett sådant undantag kan vara om den enskilde 
har en lägenhet som i storlek och utrustning är anpassad till ett handikapp, ett annat skäl kan vara att 
boende till högsta godtagbara boendekostnad eller under denna nivå ej går att finna för tillfället och 
situationen bedöms som akut.  
 
Tillsammans med boendekostnaden ska även prövas om storleken på bostaden är skälig. Vägledande 
boendestandard, kök och vardagsrum oräknat, är en 1-2 personer, vuxen eller barn, per rum. Vid fler 
än tre barn och om särskilda skäl (medicinska, social) finns ska en individuell bedömning ske. 
Ovanstående gäller personer som är folkbokförda på adressen. Vid exempelvis umgänge med barn får 
bostadens storlek prövas mot umgängets omfattning och barnens ålder.  
  
Nivåer gällande högsta godtagbara totala boendekostnad (inkl driftkostnad)  

1-2 vuxna  7000 kr 
1-2 vuxna och 1 barn 8 500 kr 
1-2 vuxna och 2 barn 10 000 kr 
1-2 vuxna och 3 barn 11 500 kr + 1 500 kr per barn utöver 3 

 
Överstiger boendekostnad ovanstående ska bedömning göras om man finner särskilda skäl för att 
bevilja faktisk boendekostnad. Socialnämndens individutskott har delegation på hyra utöver detta.  
  
Kostnad för tillval ska inte godtas utom i de fall, då den sökande inte har kunnat styra tillvalet.  
  
Vid längre behov av försörjningsstöd (mer än tre månader) och oskäligt hög boendekostnad föreligger 
ska den sökande uppmanas sänka boendekostnaden. Innan det hushållet ställs inför kravet att förändra 
sin boendesituation ska följande förhållanden beaktas.  
  
• Bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal  
• Sociala konsekvenser av en flyttning. Det gäller både barnfamiljer och ensamstående vuxna med 

sociala problem. För barnfamiljer måste beaktas konsekvenser för t.ex. skolgång, barnomsorg, 
socialt nätverk. Socialnämnden bör vid bedömning ta hänsyn till ett barns behov av utrymme även 
hos den förälder där barnet enbart vistas under umgängestid.  

• Sökandens ålder och hälsotillstånd samt möjlighet att klara en flyttning  
• Sökandens möjlighet att bli godkänd som hyresgäst vid byte p.g.a. exempelvis arbetslöshet, 

betalningsanmärkningar  
• Bostadens bytesvärde  
• Sökandens möjlighet att i framtiden med egna inkomster själv klara den höga hyran  



    

13 

 

  
Om socialtjänsten efter ovanstående överväganden kommer fram till att sökanden ska uppmanas ändra 
sin bostadssituation ska skäligt rådrum ges för att genomföra flyttning eller på annat sätt förbilliga 
boendekostnaden. Skäligt rådrum är 4 månader som kan förlängas om sökanden under denna tid 
påbörjat byte av bostaden.  
  
Om sökanden har oskäligt hög boendekostnad och bedöms kunna flytta men avstår från försök att 
sänka sin boendekostnad ska bistånd till hyran nedsättas i nivå med vad som ovan sägs om vägledande 
hyreskostnad.  
  
Om någon som har försörjningsstöd anser sig behöva byta bostad under pågående biståndsperiod och 
detta medför ökad boendekostnad ska detta ske i samråd med socialtjänsten. Om den biståndssökande 
flyttar till dyrare boende utan att samråda med socialtjänsten ska den tidigare lägre hyran beviljas.  

Bostadsrätt eller villa  
Bostadsrätt eller villa kan vara en realiserbar tillgång som genom försäljning kan ge inkomster till 
försörjningen. Om biståndsbehovet väntas bli kortvarigt (högst 3 månader) eller om bostadsrätten eller 
villan är belånad på sådant sätt att det inte kan bli något överskott vid en försäljning och 
månadskostnaden är rimlig, ska krav på försäljning inte ställas. Endast om det blir ett överskott som 
kan användas till försörjningen är en försäljning meningsfull.   
  
I övrigt gäller vad som ovan sägs om hyreslägenheter beträffande högsta godtagbara boendekostnad, 
krav på flyttning och överväganden i samband med det, etc. Som boendekostnad för bostadsrätt räknas 
månadsavgiften till bostadsrättsföreningen plus ränta på lån för lägenheten. I boendekostnad för villa 
ingår tillsammans med ränta eventuella kostnader för vatten, uppvärmning, sophämtning, 
fastighetsförsäkring och tomträttsavgäld.   
  
Endast ränta på lån som tagits för förvärvet av bostaden ska inräknas. Kontroll ska göras om sökanden 
tagit lånet för att köpa bostaden, när bostaden köptes och när lånen togs. Har bostaden belånats i syfte 
att förvärva andra kapitaltillgångar som t.ex. bil eller båt, ska räntekostnaden för dessa lån inte räknas 
in i boendekostnaden.  
Inte i något fall ska amortering på lån räknas in i boendekostnaden då den utgör kapitalbildning. 
Observera att sökande med lån på bostad alltid ska uppmanas söka skattejämkning för 
räntekostnaden.   

Andrahandsboende  
Av hyresvärd godkänt andrahandskontrakt ska eftersträvas men kan inte krävas utom i de fall då 
hushållet genom att hyra utan godkänt andrahandskontrakt går miste om bostadsbidrag. Det gäller 
barnfamiljer och personer 18-28 år som genom bostadsbidrag kan tillgodose sitt behov helt eller delvis 
på annat sätt än genom försörjningsstöd.  
  
För andrahandsboende gäller beträffande skälig standard och kostnad, krav på flyttning, etc., samma 
regler som vid förstahandskontrakt. Begärd andrahandshyra ska accepteras om den är skälig utifrån 
den sökandes behov. Socialtjänsten har ingen rätt att utreda förstahandshyresgästens förhållanden. Är 
hyran högre än kommunens högsta godtagbara boendekostnad och biståndsbehovet mer än kortvarigt, 
ska sökanden på samma sätt som vid förstahandskontrakt uppmanas sänka sina boendekostnader, om 
det inte finns skäl som talar emot. Följande gäller speciellt vid andrahandsboende:  
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• Den sökande skall vara folkbokförd på adressen  
• Skriftligt avtal mellan sökanden och förstahandshyresgästen ska uppvisas.  
  
Om dessa villkor inte kan uppfyllas måste individuell bedömning göras utifrån sökandes sociala 
situation och möjlighet att skaffa annat boende.  

Inneboenderum  
Gäller inte inneboende hos nära släkting eller delad bostad med någon typ av hushållsgemenskap.  
  
Hyran för inneboenderum ska bedömas utifrån vad den sökande disponerar enligt uppvisat avtal med 
hyresvärden.  
Den faktiska hyran ska beviljas om den inte är oskälig. Jämförelse kan göras med vad ett studentrum 
eller rum på hotellhem kostar.  

Delad lägenhet  
När syskon eller kamrater delar lägenhet ska hushållsgemenskap förutsättas om inget talar emot det. 
Med hushållsgemenskap menas att man mer eller mindre delar på kostnaderna i hushållet. Om 
hushållsgemenskap inte finns gäller reglerna vid inneboende.   
Vid prövning av försörjningsstöd när sökanden delar lägenhet ska nettohyran delas på antal boende i 
lägenheten.  

Vuxet hemmaboende barn eller förälder boende hos barn  

Ungdom som avslutat gymnasium men ej tidigare betalat hyresdel till föräldrarna  
Huvudregeln är att bistånd till hyresdel inte ska beviljas. Undantag ska göras när den unge är medlem i 
en familj som har försörjningsstöd eller som annars skulle bli i behov av det. Följande fall blir 
aktuella:  
  
• Inkomst av bostadsbidrag bortfaller när den unge fyller 18 år eller avslutar gymnasiet.  

Hyresdel för den unge kan beviljas med samma summa som det tidigare bostadsbidraget. Gäller 
hushåll med endast barn över 18 år.  

• Föräldrarna söker bostadsbidrag som barnfamilj. Försäkringskassan räknar ut en hyresdel som det 
vuxna barnet ska betala vilket minskar föräldrarnas hyra och bostadsbidrag. Bistånd till hyra kan 
beviljas med den summa som försäkringskassan fastställt som hyresdel. Gäller hushåll med barn 
både under och över 18 år.   

  

Ungdom/ vuxet barn som tidigare betalt hyresdel till föräldrarna  
Hyresdel ska beviljas om den sökande tidigare en period själv betalt hyresdel. Perioden ska inte ligga 
mer än tre månader bakåt i tiden och vara av minst tre månaders varaktighet.  
Hyresdel räknas ut enligt det beräkningssätt som försäkringskassan använder:  
(Riksförsäkringsverkets föreskrift RFFS 1998:9/Riksförsäkringsverkets Allmänna råd 2001:8)  
  
• Köket läggs till antalet övriga rum multiplicerat med två. Hyresdelen fås när hyreskostnaden delas 

med denna summa.  
T.ex: Lägenheten är på 4 r.o.k. med 4 200 kr i hyra.  
Kök + (2 x 4 rum) = 9 Hyresdel: 4 200/9 = 467 kr per andel. Hur många andelar hyr 
personen? Ett rum är två andelar. Delat kök är en andel. Alltså 467*3 = 1 401 kr 
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Avgift vid boende i akutboende  
Med egenavgift menas den avgift som tas ut för mat och boende på akutboende eller andra 
korttidsboenden. Egenavgift debiteras inte så länge personen uppbär försörjningsstöd.  

Ungdom under 21 år utan egna inkomster som tecknat hyresavtal  
Huvudregeln är att bistånd till boendekostnad inte ska beviljas om hyresavtalet tecknas under period 
då den sökande saknar inkomst och möjlighet att själv betala hyran. Undantag från huvudregeln kan 
göras om det föreligger starka sociala skäl till flyttningen. (Se vidare rättspraxis) 
 

Socialt boende  
Sökande som inte på annat sätt kan få sitt behov av bostad tillgodosett kan beviljas socialt boende. 
Detta kan vara korttidsboende, jourlägenhet, provboende, träningsboende eller socialt kontrakt. Se 
separata rutiner för detta.  
 
Socialsekreterare har delegation för att bevilja sociala kontrakt. 
Enhetschef har delegation första månaden för jour och korttidsboende.  
 

Avgift vid sjukhusvård  
Patientens egenavgift vid sjukhusvård utgör avgift för kost och logi. Avgiften med ett avdrag för 
posten för livsmedel ses som en godtagbar kostnad. Ta med hela fakturakostnaden i normberäkning 
och gör avdrag på riksnormen för kostnad avseende mat under antalet dagar som personen varit 
inneliggande.  
 
 

Reducerat försörjningsstöd  

Akut bistånd  
Reducering av försörjningsstöd får endast göras utifrån särskilda skäl och i det enskilda fallet. 
Följande situationer kan bli aktuella:  
  
• Den sökande har kunnat försörja sig men inte gjort det och saknar därför nödvändiga medel. Har 

t.ex. avstått från arbete eller inte stått till arbetsmarknadens förfogande.   
• Den sökande har haft inkomster till sin försörjning men använt dem på annat sätt, tappat eller blivit 

bestulen på inkomsterna och saknar därför medel till sitt uppehälle. (Obs! Polisanmälan ska vara 
gjord)  

• Det är uppenbart att den enskilde inte har vissa kostnader som ingår i försörjningsstödet eller att 
han inte använder biståndet till avsett ändamål.  

  
Beslut om akut bistånd ska i möjligaste mån föregås av sedvanlig utredning. Är tiden mycket knapp 
bör i vart fall följande överväganden göras:  
  
• Är det en akut nödsituation?  
• Finns barn i familjen?  
• Finns sjukdom hos sökanden som skulle kunna förvärras om han eller hon inte får hjälp?  
• Har sökanden medicinska eller sociala problem som medför svårigheter att ta eget ansvar för sin 

situation?  
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• Känner sökanden till socialtjänstens normer och beräkningsgrunder och har han eller hon tidigare 
fått information om dem?  

• Kan sökanden få hjälp av familj eller vänner?  
• Är behovet av ekonomisk hjälp återkommande trots egen försörjning?  
  
Bistånd till personer som regelmässigt har egna inkomster över norm ska prövas mycket restriktivt och 
endast beviljas för att avvärja en akut nödsituation eller där den sökande bedöms ha svårigheter att 
själv ta ansvar för sin ekonomi och livssituation. Gällande barnfamiljer i ovanstående situation bör 
barnperspektivet speciellt uppmärksammas. I ett akut ärende som ovan bör sökanden alltid uppge hur 
mycket de behöver för att klara sig, det som beviljas ska inte överstiga posten livsmedel i riksnormen. 
Upprepade akuta ansökningar om ekonomiskt bistånd trots egna inkomster överstigande norm samt att 
de har erbjudits kontakt med budget- och skuldrådgivning, bistånd i form av förmedling etc. är skäl för 
avslag även vad gäller akut bistånd till mat.  
 
Till personer som befinner sig i förvirringstillstånd eller vars missbruk är pågående, och där man 
befarar att beviljat bistånd inte går till rätt ändamål, kan matrekvisition vara lämpligt bistånd. Denna 
möjlighet ska tillämpas mycket restriktivt.  
  
Sökanden som upprepat tappar pengar eller blir bestulen ska informeras om hur han eller hon i 
fortsättningen kan förvara sina pengar så att inte samma situation uppstår igen. Om någon trots denna 
information tappar eller blir bestulen på sina pengar kan ansökan om bistånd avslås. Ansökan kan 
också avslås om det är uppenbart att fakta kring den beskrivna situationen inte är trovärdiga. 
Polisanmälan ska ha skett varje gång.  

Umgängeskostnader  
Umgängeskostnader utgör reducerat försörjningsstöd för barn som tillfälligt är medlemmar i 
hushållet. Det reducerade försörjningsstödet omfattar följande normposter:  
  
-Livsmedel   -Lek och fritid 
-Hälsa och hygien  -Förbrukningsvaror.  
  
Reducerat försörjningsstöd i form av umgängeskostnad beviljas normalt för 6 dagar per månad. På 
sommaren och vid större helger får antalet dagar anpassas till överenskommelse mellan föräldrarna om 
den är skälig. Bistånd till umgängeskostnader för perioder som överstiger 5 sammanhängande dygn 
eller totalt 6 dygn under månaden, förutsätter att försäkringskassan meddelas. Sådan längre vistelse 
hos den underhållsskyldige ska påverka underhållsstödet som vårdnadshavaren får.  
  
Rätten till umgänge ska kontrolleras och framgå av dom, avtal eller intyg från vårdnadshavaren. Om 
umgänget varje månad är mer omfattande än 6 dagar eller om vårdnaden är gemensam ska den 
ekonomiska uppgörelsen mellan föräldrarna kontrolleras innan beslut. Vid gemensam vårdnad när 
barnet bor växelvis hos båda föräldrarna ska normalt inkomster och utgifter som rör barnet delas lika 
mellan föräldrarna och halv månadsnorm för barnet räknas in i den biståndssökande förälderns norm.  
  
Beträffande resor i samband med umgänge med barn, se avsnitt om Resor under del 3. Bistånd till 
livsföring i övrigt.  

Bistånd vid institutionsvistelse 
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Fickpengar  
Fickpengar ska beviljas vid vistelse på t.ex. behandlingshem eller sjukhus om behovet inte kan 
tillgodoses med egen eller förälders inkomst. Fickpengar är ett reducerat försörjningsstöd där följande 
normposter ingår:  
 
 Månadsnorm vid vistelse på behandlingshem/heldygnsvård 
• Fritid  420 kr 
• Hälsa och hygien  270 kr 
• Tidning/Telefon 660 kr 

 
Summa per månad: 1350 kr 
 

Om klädinköp inte bekostas/faktureras av behandlingshemmet görs individuella biståndsbeslut. 
Riksnormsbelopp för klädinköp är 480 kr/månad vilket då kan påräknas ovanstående summa.  
 
Månadsnorm i öppenvård där den enskilde inte har kostnad för mat och boende.  
• Kläder/skor  480 kr 
• Fritid  420 kr 
• Hälsa och hygien  270 kr 
• Tidning/Telefon 660 kr 

 
Summa per månad: 1930 kr 
 

Bistånd till lokala resor kan i många fall också anses vara nödvändigt för att den enskilde ska 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Den högre fritidsnormen anses vara del i stöd till behandlingen.   

Kläder och skor  
Bistånd för inköp av kläder och skor prövas separat och beviljas med beloppet för motsvarande post i 
riksnormen. Det kan vara lämpligt att göra en överenskommelse med den sökande om att biståndet till 
kläder och skor utbetalas klumpvis för 2–4 månader åt gången, beroende på årstid och sökandens 
behov.  

Kostnader i samband med bostad  
För personer som under behandlingstiden har kvar sin bostad ingår även kostnader med anknytning till 
bostaden i det reducerade försörjningsstödet. Dessa kostnader är:  
• Hyra  
• Hushållsel, abonnemangskostnad  
• Telefon, abonnemangskostnad  
• Hemförsäkring  
 
Bistånd till dessa kostnader ska beviljas efter sedvanlig prövning. För övrigt bistånd som ingår i 
försörjningsstödet, t.ex. läkarvård och akut tandvård, görs en sedvanlig prövning.  

Utlandsvistelse  
Huvudprincipen är att försörjningsstöd inte beviljas vid utlandsvistelse. Undantagsfall kan vara 
rekognoseringsresor till hemlandet eller om sökanden av särskilda skäl behöver besöka anhörig. I 
helhetsbedömningen måste även beaktas hur resan betalts och om den sökande genom sin resa 
frånhänt sig någon möjlighet till försörjning eller möjlighet att i framtiden få försörjning i Sverige. Om 
t.ex. en person blir bjuden av släktingar på en resa och genom resan inte försämrar sina möjligheter till 
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försörjning i Sverige finns inte självklart laglig grund för att säga att rätten till försörjningsstöd under 
restiden eller vid återkomsten upphört p.g.a. resan. Om utlandsvistelsen däremot innebär att den 
enskilde gått miste om inkomst, eller möjlighet att erhålla en sådan, t ex. genom att inte vara aktivt 
arbetssökande är detta skäl för avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd under tiden personen vistas 
utomlands. 
  
 
 

3. Bistånd till livsföring i övrigt  
  
I detta avsnitt ges vägledning för ändamål som är vanligt att ansökan om ekonomiskt bistånd gäller.  

Begravningskostnad   
Bistånd till begravningskostnader kan beviljas i de fall där dödsboets tillgångar inte är tillräckliga för 
att täcka skälig kostnad för begravning. Vid bedömning av dödsboets betalningsförmåga räknas 
begravningskostnader upp till 50 % av prisbasbeloppet som utgift. Vid bedömning av dödsboets 
betalningsförmåga ska begravningskostnader gå före betalning av skulder för hyra, hushållsel, telefon, 
etc. Hänsyn ska tas till tillgångar i form av t.ex. försäkringar.  
  
Bistånd till begravningskostnad beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Om avsikten är att 
återkräva beviljat bistånd, används 4 kap. 2 § socialtjänstlagen.. Beviljat bistånd kan återkrävas enligt 
9 kap. 2 §, första stycket, i SoL.  
  
(Dödsboanmälan. Bouppteckning kan ersättas med dödsboanmälan om den dödes tillgångar endast 
räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av begravning och om den dödes 
tillgångar inte omfattar fastighet eller tomträtt. Dödsboanmälan lämnas till Skatteverket på den 
avlidnes hemort av socialnämnden i den kommun där den avlidne bodde.)  
  
Skälig kostnad för begravning beräknas till 50 % av prisbasbeloppet. Denna summa inkluderar 
samtliga kostnader för en begravning, inklusive gravsten. Hur beloppet fördelas avgör dödsboet. 
Biståndet ska användas till att ge den avlidne en värdig begravning. Bedömning kring av som kan 
anses ingå i en värdig begravning får göras från fall till fall.  
  
Enligt SOSFS 2003:5 bör ekonomiskt bistånd till begravningskostnader motsvara kostnaderna för en 
begravning i Sverige och i regel inte vara högre än ett halvt basbelopp. Merkostnader för begravning 
utomlands beviljas inte, vid rätt till bistånd beviljas det som motsvarar en värdig begravning i Sverige 
och dödsboet förfogar fritt över hur de använder biståndet   
    
Bistånd till kostnad för begravning av minderårig prövas i förhållande till vårdnadshavarens 
ekonomiska situation.   

Flyttkostnader  
Bistånd kan beviljas till sökande som har försörjningsstöd eller inkomster i nivå med riksnormen. 
Biståndsbehovet ska prövas utifrån följande:  
  
• Behov av och orsak till flyttningen (hälsa, sociala omständigheter dvs. om flyttningen är 

nödvändig för att den enskilde skall uppnå en skälig levnadsnivå)  
• Egen förmåga att ordna flytt med hjälp av vänner och anhöriga.  
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Det beviljade biståndet ska i första hand gälla hyra av släpvagn inklusive kostnader för 
dragfordonet med totalt 29 kronor per mil, i andra hand hyra av flyttbil inklusive kostnader för 
drivmedel och fordonsförsäkring.   
  
Endast om särskilda skäl finns godtas anlitande av flyttfirma exempelvis vid sjukdom, hög ålder eller 
andra skäl. Bistånd till kostnad för flyttning utanför Sverige beviljas normalt inte och särskilda skäl 
ska finnas för undantagsfall.   
 
Bistånd kan vid behov beviljas till försörjningsstöd och övrigt försörjningsstöd den första månaden i 
den nya kommunen. T.ex. riksnorm samt skälig boendekostnad.  
 
Socialsekreterare har delegation upp till 10 % av pbb, därefter har 1:e socialsekreterare upp till 50 % 
av pbb avseende flyttkostnader. 

Flyttning från annan kommun  
Om den enskilde tidigare inte haft ekonomiskt bistånd och behov uppstår i samband med flyttning, 
skall den enskilde vända sig till utflyttningskommunen för att ansöka om bistånd för flytt och 
uppehälle första månad i ny kommun.  

Färdtjänstavgift  
Faktisk avgift för färdtjänst ska räknas in i månadsbehovet. Bistånd till avgift för riksfärdtjänst ska 
bedömas på samma sätt som kostnad för andra resor som inte är lokala.  

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, avgifter  
Sökande som uppbär försörjningsstöd betalar ingen avgift. Detta behöver personen själv ange till 
barnomsorgen.  

Glasögon eller kontaktlinser  
Bistånd kan beviljas till glasögon till ett hushåll som haft behov av bistånd mer än sex månader, samt 
inte nyligen redan beviljats. Skälig kostnad för glasögon är de paketpris som de flesta optiker erbjuder. 
Den sökande ska från ögonläkare eller legitimerad optiker inkomma med kostnadsförslag som styrker 
behovet av glasögon och vad som ingår i begärt pris. Ansvarsförbindelse för synundersökning och 
kostnadsförslag kan lämnas i förväg, se separat rutin.  
  
Om medicinskt behov av t.ex. linser, särskild slipning eller behandling av glasen finns, skall det 
framgå av intyg från ögonläkare/optiker. Västra Götalandsregionen ger bidrag för glasögon eller linser 
till barn och ungdomar upp till 16 år, personer med afaki (då ögats lins saknas) samt till personer som 
från 16 års ålder kan uppnå en synskärpa på högst 0,3 på bästa ögat och efter glaskorrektion. Bidraget 
består av flera schabloner.  
 
Socialsekreterare har delegation på att fatta beslut om glasögon upp till 10% av pbb enligt ovan, finns 
skäl för bistånd därutöver fattas beslut av individutskottet. 

Hemtjänstavgift  
Ekonomiskt bistånd ska som regel inte utgå till kostnaden för hemtjänstavgift. Vid debitering av 
hemtjänstavgift görs beräkning från äldreomsorgen/FH så att den enskilde alltid har ett skäligt 
belopp kvar till sina utgifter efter det att hyra och hemtjänstavgift betalats, sk. förbehållsbelopp. 
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Har man ingen inkomst av tjänst eller pension eller avkastning av kapital, betalar man ingen 
avgift för hjälp i hemmet eller annan äldreomsorg.  
  
Förbehållsbeloppet är det belopp man skall ha kvar för sina personliga utgifter sedan man betalat 
avgiften, avgiften minskas således om man inte har förbehållsbeloppet kvar. Avgiften minskas 
endast med de kostnader individen har för sin dagliga livsföring. Vid privatekonomiska problem 
exempelvis skulder och andra akuta ekonomiska behov minskas inte avgiften. Om en person som 
betalar hemtjänstavgift ansöker om bistånd till glasögon eller tandvård skall de i första hand 
uppmanas att ansöka om nedsättning av hemtjänstavgiften.  
  
Även personer som vårdas på servicehus eller liknande och betalar vårdkostnader och endast har 
förbehållsbelopp för personliga kostnader kan få nedsättning av avgiften om de har stora kostnader för 
glasögon eller tandvård. Från januari 2003 har försäkringskassan genom äldreförsörjningsstödet 
försörjningsansvaret för personer över 65 år som inte har tillräcklig inkomst. Se avsnittet om personer 
65 år och äldre.  

Hemutrustning  
Bistånd till hemutrustning grundar sig på vad som är nödvändiga möbler och husgeråd i ett hushåll. 
Utrustningen ska täcka basbehoven såsom säng, sängkläder, soffa, köksbord + stolar, porslin och 
köksgeråd. Individuell bedömning tillämpas. Bistånd till t.ex matta, gardiner, byrå, handdukar, lampor 
och dammsugare kan också beviljas vid behov.  
Löpande komplettering och reparationer av befintlig hemutrustning kan vid behov beviljas till 
personer med mer än sex månaders behov av försörjningsstöd. Beslutet bör då föregås av ett 
hembesök.  
Prövning av behovet ska göras i förhållande till vad som kan anses vara skälig levnadsnivå och vad en 
låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Som normal utrustning för barnfamilj ingår TV. 
Även ensamstående med långvarigt biståndsbehov (minst 1 år) kan av sociala skäl beviljas bistånd till 
TV.  För barnfamiljer kan även bistånd till dator bli aktuellt.   
  
Bistånd till full grundutrustning ska bedömas restriktivt och beviljas endast om det finns särskilda skäl 
eller om behovet är akut och inte kan tillgodoses på annat sätt. För att kunna bedöma behovet kan det 
ibland bli nödvändigt att göra hembesök. 
  
Följande ska övervägas:  
• Är behovet akut och nödvändigt för att sökanden med kort varsel ska kunna flytta in i en 

anvisad bostad  
• Kommer sökande att inom rimlig tid själv kunna skaffa sig eller komplettera en 

hemutrustning  
• Vilka möjligheter har sökanden haft att spara till eller planera för boende och hemutrustning  
• Vilken hjälp kan den sökande få av nätverket? Unga människor som flyttar hemifrån ska 

normalt inte kunna få bistånd av samhället till grundutrustning.  
  
Begränsad hemutrustning ska vid behov beviljas personer som har tillfälligt behov av försörjningsstöd 
men inte kan vänta med inköp tills de har egen inkomst. Biståndet syftar till att den sökande ska kunna 
ta en lägenhet i besittning och innefattar möbler i kök och sovrum samt husgeråd, som ungdomar som 
flyttar hemifrån.  
 
Prisnivån hos IKEA ska användas som riktmärke.  
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Andrahandsaffärer kan rekommenderas som ett alternativ för den sökande som då kan få en mer 
omfattande utrustning för det beviljade beloppet. Kvitton krävs då inte in.  
 
Socialsekreterare har delegation på upp till 20 % av pbb, 1:e socialsekreterare upp till 50 % av pbb, 
enhetschef upp till 1 pbb och individutskottet därutöver.  
 
Nyanlända som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet ska hänvisas att söka 
hemutrustningslån via Centrala studiestödsnämnden (CSN). Föreligger rätt till 
hemutrustningslån ska ekonomiskt bistånd till hemutrustning inte beviljas.   
 

Spädbarnsutrustning  
Biståndet prövas utifrån det faktiska behovet och sökandens egna möjligheter att skaffa nödvändig 
utrustning.  
  
Bistånd till hel spädbarnsutrustning beviljas normalt och innefattar en grunduppsättning kläder, 
utrustning för bad, skötbord med tillbehör, bärsele, säng med sängutrustning och begagnad barnvagn. 
Kostnaden för barnvagn beräknas utgöra ungefär halva beloppet och kostnad för säng med utrustning 
ca en fjärdedel. Bistånd till begagnad sittvagn kan beviljas om behovet inte kan tillgodoses genom 
försäljning av befintlig liggvagn. Vidare kan även bistånd till begagnad bilbarnstol beviljas. 
 
Socialsekreterare har delegation på upp till  10 % av pbb, 1:e socialsekreterare upp till 50 % av pbb, 
enhetschef upp till 1 pbb och individutskottet därutöver.  
 

Kostnader för bredband 
Kostnad för internet/bredband kan om behov föreligger medräknas som en godtagbar utgift vid 
ansökan om ekonomiskt bistånd. Ett godtagbart internetabonnemang är 199 kr per månad. Tänk på att 
stämma av vad sökandens faktiska kostnad är.  

 

Juridiska kostnader och stämpelavgifter  

Advokatkostnader  
I första hand ska den sökande utnyttja det rättskydd som ingår i hemförsäkringen. Detta rättsskydd 
gäller t.ex. för tvister angående vårdnad och underhåll men inte för tvister som rör äktenskapsskillnad, 
upplösning av samboförhållanden eller bodelning.  
  
I vissa fall kan rättshjälp från staten beviljas om det finns behov av mer omfattande insatser av 
juridiskt ombud. Hjälpen prövas utifrån den enskildes ekonomi och är numera avsevärt begränsad.  
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till självrisken vid rättsskydd. Bistånd i övrigt till advokatkostnader 
ska endast beviljas om det finns ytterst särskilda skäl. 

Stämpelavgifter  
Huvudregeln är att bistånd till stämpelavgifter inte beviljas. Undantag kan göras för enskilda fall, 
exempelvis:  
  
• Om det är viktigt att en äktenskapsskillnad eller bodelning genomförs  
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• Om behovet av försörjningsstöd kan bli långvarigt och avgiften gäller kostnader i 
samband med ansökan om svenskt medborgarskap  

• Kostnader för identitetskort 
  
De avgifter Migrationsverket infört för ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd skall som 
huvudregel inte beviljas eftersom skyddsbehövande och sökande av humanitära skäl inte behöver 
betala för det. För asylsökande i Sverige och för make, maka eller sambo samt barn under 18 år som 
vill återförenas med utlänning som har fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande eller av 
humanitära skäl tas ingen avgift ut. Flera stora medborgargrupper och vissa studerande är också 
undantagna från avgift.  

Kläder och skor utöver vad som ingår i försörjningsstödet  

Klädutrustning för institutionsvistelse  
Sökande som skrivs in för vård eller behandling kan vid behov få extra bistånd till kläder motsvarande 
2-3 månadsbelopp av posten för kläder och skor i riksnormen. Biståndet ska tillgodose det akuta 
behovet av kläder.  

Behov av särskilda kläder och skor  
Alla normala utgifter för kläder och skor ingår i normen. Ibland kan särskilda behov uppstå som 
engångskostnader för specialbeställda kläder eller skor som inte täcks av handikappersättning, kläder 
till begravning, vid stark och snabb viktökning/minskning. Vidare kan det finnas behov av extra 
bistånd till vinterkläder och vinterskor till barn i familjer där man haft ett långvarigt behov av bistånd.  
Intyg krävs vid exempelvis skoinlägg.  
Enhetschef kan bevilja upp till 6 % av pbb.  

Magasineringskostnad  
Bistånd till kostnad för magasinerat bohag ska beviljas den som har löpande försörjningsstöd om den 
sökande inom överskådlig tid förväntas kunna få ny bostad. Vad som är överskådlig tid måste avgöras 
från fall till fall. Besluten ska tidsbegränsas och omprövas vid behov. Det är den enskilde som ska stå 
för kontraktet gentemot magasineringsfirman.   
  
Vid bedömningen ska också följande beaktas:  
  
• Kostnaderna för magasinering i förhållande till kostnad för nyanskaffning av hemutrustning  
• Bohagets innehåll och skick  
• Konsekvenser för den enskilde vid eventuell försäljning av bohaget 

Läkarvård och medicin  
Omfattar avgift vid läkarbesök och läkarföreskriven medicin och behandling som ingår i 
högkostnadsskyddet. Biståndet kan omfatta t.ex. besök hos distriktssköterska, sjukgymnast, psykolog 
eller annan öppenvårdsbehandling. Endast kostnader för av staten rabatterade läkemedel skall 
godkännas. Frikort ges uppnådd summa: 1100 kr läkarvård och 2200 kr medicin.  
Tips! Undersök den enskildes möjlighet att ex. via apoteket få dela upp medicinkostnad.  

Psykoterapikostnader  
Psykoterapi är sjukvårdshuvudmannens ansvar. Huvudprincipen är därför att bistånd till kostnad för 
psykoterapi inte ska beviljas. Den som söker sådant bistånd ska hänvisas till vårdcentral eller närmaste 
psykiatriska öppenvårdsmottagning.   
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Resor  

Rekreationsresor  
Huvudprincipen är att bistånd till rekreationsresor inte ska beviljas. För ensamstående vuxna ska 
biståndet prövas mycket restriktivt och endast ges när det finns starka sociala eller medicinska skäl för 
en resa till anhörig e.d. i rehabiliterande syfte.  

Resa till begravning  
Bistånd kan beviljas för resa om den avlidne är nära anhörig. Med nära anhörig menas make/ maka 
e.d., förälder, barn, syskon, mor- och farförälder och barnbarn. Kostnaden ska vara i nivå med vad en 
låginkomsttagare har råd till och avse begravning i Sverige. Resa till begravning utomlands beviljas 
endast om synnerliga skäl föreligger. KamR 2064:2002  

Återföreningsresor  
Bistånd till denna typ av resor beviljas inte utan synnerliga skäl. Det gäller både för resor som den i 
Sverige bosatte gör för att leta efter anhöriga i utlandet och för anhörigas resor till Sverige. Undantag 
kan göras när Röda Korset beviljat hjälp till reskostnaden för barn som ska förenas med föräldrarna i 
Sverige. Vid sådan resa kan bistånd beviljas till egenavgiften.  
Enhetschef kan bevilja upp till 6 % av pbb, därefter individutskottet.  

Återvandringsresor  
Utländska medborgare som kommit till Sverige som flyktingar kan söka återvandringsbidrag hos 
Migrationsverket. Bidraget ges dels i form av reskostnad, dels som en allmän schablon per person. I de 
fall en person fått statligt återvandringsbidrag ska kommunen inte ge bistånd. När det gäller personer 
som fått uppehållstillstånd i Sverige p.g.a. anknytning ska ansökan om bistånd för återflyttning till 
hemlandet prövas av kommunen men prövas mycket restriktivt.  

Resor i samband med umgänge med barn  
Behovsprövningen ska innefatta:  
• Barnets behov av umgänge  
• Båda föräldrarnas ekonomiska förutsättningar  
• Skäligheten av kostnaden för resan 
  
Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för att barns behov av umgänge tillgodoses. Den förälder 
som barnet bor hos ska ta del av kostnaderna efter ekonomisk förmåga och vad som är skäligt i 
förhållande till bådas ekonomi. Den förälder som skall utöva umgänge har dock huvudansvaret för 
kostnaderna. Om föräldrarna tillsammans inte har råd eller inte kunnat komma överens om hur 
resekostnaderna ska betalas, kan bistånd till kostnad för umgängesresa beviljas.  
 
Resekostnaderna ska jämföras med vad en låginkomsttagare har råd att bekosta, dock minst en resa per 
½-år inom Norden. Förutom resekostnad bör även andra kostnader som är nödvändiga för att 
umgänget skall kunna komma tillstånd, ingå i biståndet t.ex. kostnad för kost och logi. Bistånd till 
utlandsresor utanför Norden beviljas inte utan synnerliga skäl.  

Busskort barn och ungdomar  
Skolkort på bussen för barn och ungdomar prövas och beviljas av skolan. Om skolan avslagit ansökan 
kan bistånd enligt socialtjänstlagen ges om skolan ligger på sådant avstånd från hemmet att resor med 
allmänna kommunikationer är nödvändiga för att skälig levnadsnivå ska uppnås.  
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Till ungdomar som deltar i aktiviteter långt från hemmet som är av betydelse för deras utveckling och 
särskilda behov, kan tilläggskort utöver ordinarie skolkort beviljas.  

Skulder  
Bistånd till skulder som exempelvis böter, avbetalning på studielån eller banklån, underhållsstöd, 
kontokortskulder, privata skulder, etc. beviljas inte. Många hushåll har möjlighet att reda upp 
situationen själva. Socialtjänstens insatser stannar då oftast vid att ge information om möjligheterna att 
på olika sätt lösa situationen. Utgångspunkten är att hjälpa till att finna andra lösningar. 
 
Om sökanden p.g.a. skulder har dålig kontroll över sin ekonomi ska han eller hon erbjudas hjälp av 
budget- och skuldrådgivare eller erbjudas bistånd i form av förmedling.  
En person som ansöker om försörjningsstöd där pågående utmätning finns, ska hänvisas till 
Kronofogdemyndigheter för omprövning av förbehållsbeloppet. Fördyrade kostnader på grund av till 
exempel sjukvård och medicin, umgänge med barn osv kan påverka förbehållsbeloppet. Detta 
förutsätter att Kronofogdemyndigheten har kännedom om kostnaderna. Vid behov ska vi kunna vara 
behjälpliga med att meddela Kronofogdemyndigheten. 
 
Vid hyresskuld, be den enskilde undersöka möjligheterna till en avbetalningsplan med hyresvärden. 
Finns behov av bistånd för att möjliggöra avbetalningsplan kan bistånd beviljas i särskilda fall. 
Samråd ska ske med 1:e socialsekreterare eller enhetschef. 
  
Undantag kan göras för hyresskuld i följande fall:  
• Skuld som uppstått under tid då sökanden inte haft egna inkomster som räckt till hyra. Om ansökan 

gjorts hade han eller hon haft rätt till bistånd  
• Då de sociala konsekvenserna för barnen i en familj skulle bli för stora vid eventuell avhysning. 

Obs! Barnperspektiv  
• För gamla och sjuka där alternativt boende inte går att ordna  
• Om eventuell avhysning riskerar att medföra social utslagning och/eller försämrad möjlighet till 

egen försörjning.  
Vid upprepade hyresskulder ska restriktivare bedömning göras. För att undvika upprepning ska 
hushåll som beviljats bistånd till hyresskuld så långt det är möjligt följas upp. Innevarande 
månadshyra bör inte betraktas som en hyresskuld även om den förfallit till betalning utan bör räknas 
som sådan boendekostnad som omfattas av försörjningsstödet enligt socialtjänstlagen.  
  
Hyresskuld max tre månader kan socialsekreterare fatta beslut. Över tre månader är utskottsbeslut.  
  
Vid elskuld, be den enskilde undersöka möjligheterna till en avbetalningsplan med elbolaget.  
Undantag kan också göras för bistånd till skuld för hushållsel i de fall där avstängning medför alltför 
stora sociala konsekvenser för hushållet. Bedömning sker på samma grunder som vid hyresskuld. 
En ansökan om bistånd till en hushållselräkning som förfallit till betalning inom en månad före 
tidsbeställningsdagen bör inte betraktas som en skuld utan prövas som försörjningsstöd enligt 
socialtjänstlagen.   
 
Skuld för avgift för förskoleverksamhet behandlas normalt som andra skulder. Den sökande bör ha 
möjlighet att göra upp en avbetalningsplan. Hotas ändå barnet av uppsägning från plats i 
förskoleverksamheten och det är viktigt att så inte sker ska ansvarig för förskoleverksamheten 
kontaktas i samråd med föräldrarna. Har barnet av sociala skäl behov av platsen får den enligt 
skollagen inte sägas upp.   
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Tandvård   

Nödvändig tandvård  
Med nödvändig tandvård menas t.ex. vård i följande syften:  
  
• Uppnå godtagbar tuggförmåga  
• Ge möjlighet att fungera socialt  
• Förhindra väsentligt försämrad tandstatus.  
  
Bistånd till nödvändig tandvård kan beviljas personer efter bedömning av kostnadsförslag.  
Överstiger beloppet på kostnadsförslaget 10 % av pbb ska kostnadsförslaget skickas till 
förtroendetandläkare för bedömning.  
 
Kostnaden för tandläkarens undersökning i samband med kostnadsförslaget ska inkluderas i biståndet 
men inte kostnad för uteblivande från besök. Omfattningen av tandvården och kostnaden ska jämföras 
med vad människor med ordinära inkomster har råd att kosta på sig, dvs. skäliga kostnader. 
Tandvården ska utföras av tandläkare som är uppförd på försäkringskassans förteckning. För vård 
utförd av dessa gäller tandvårdstaxan.  
  
Sökande som har egen inkomst över norm men ändå söker bistånd till tandvårdskostnad kan beviljas 
bistånd för nödvändig tandvård i vissa fall. Om det inte är oskäligt ska bistånd beviljas till den del av 
kostnaden som överstiger vad han eller hon själv kan betala med sitt normöverskott under 6 månader.  
Avgift för narkos eller annan motsvarande smärtlindring kan ingå i tandvårdskostnaden om behovet är 
styrkt med läkarintyg och förhandsprövat av Försäkringskassan.  

Akut tandvård  
Med akut tandvård avses lindrande behandling vid värk, infektiösa tillstånd och traumaskador. 
Exempel på behandling kan vara tandutdragning, akut rotbehandling, temporära fyllningar, enstaka 
fyllningar för att undanröja värk samt proteser. Detta är behandling som oftast måste utföras 
omedelbart. Den får utföras utan kostnadsförslag i de fall ett sådant inte kan inväntas. Det ska av 
tandvårdsräkning eller genom kontakt med behandlande tandläkare framgå att tandvården var akut.  
  
Socialsekreterare har delegation upp till 10 % av pbb, enhetschef har delegation upp till 25 % av pbb, 
därutöver individutskottet.  

Frisktandvård 
Bistånd till frisktandvårdsförsäkring utges normalt inte, detta utifrån att det inte är en försäkring som 
alla kan teckna. För att få försäkringen krävs en viss tandstatus samt att personen har ekonomiska 
förutsättningar. Har en sökande vid nybesök en frisktandvårdsförsäkring ska sökanden få information 
att om bistånd kan ges under uppsägningstiden om en månad. Väljer sökanden att ha kvar försäkringen 
ges inte bistånd till den efter uppsägningstidens utgång. Undantag kan ske om det är tydligt att 
sökanden enbart har ett behov av bistånd under max tre månader och sedan kommer att vara 
självförsörjande, t.ex. väntar på lön, a-kassa, pension. 
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Tekniska hjälpmedel  
Bistånd beviljas efter sedvanlig ekonomisk prövning till egenavgiften för läkarföreskrivna hjälpmedel 
som t.ex. hörapparat, batterier, etc., om behovet inte kan tillgodoses via Västra 
Götalandsregionen/landstinget eller Försäkringskassan.  

Telefonabonnemang  
Installation, flyttning av fast telefon eller skuld på fast telefon kan utgå om synnerliga skäl finns. 
Bistånd till öppning av nytt telefonabonnemang kan beviljas endast hushåll med särskilt behov av 
telefon, t ex vid behov av personlarm. Modernare former av telefoni, t.ex. mobiltelefon med 
telefonkort, kan jämställas med och ibland utgöra ett mycket bra alternativ till fast installation.  
    
Observera att kostnader för telefoninstallation på grund av intensivövervakning med fotboja inte skall 
beviljas då detta bekostas av kriminalvårdsmyndigheten. Alla löpande kostnader för telefon ingår i 
riksnormen.   

Tvättmaskin  
Bistånd till inköp av tvättmaskin kan beviljas i följande fall:  
• Medicinska skäl till att tvätta mycket mer än normalt. Behovet ska styrkas med läkarintyg  
• Fysiskt eller psykiskt handikapp som gör det omöjligt att använda fastighetens tvättstuga  
• Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt t.ex. hjälp i hemmet.  
  
Om behovet av tvättmaskin uppstått p.g.a. att fastigheten saknar tvättstuga ska sökanden i första 
hand hänvisas till värden, hyresgästföreningen eller hyresnämnden.  
 

4. Särskilda grupper av sökande  

Personer 65 år och äldre  
Normalt sett är personer över 65 år och äldre självförsörjande genom pension och bostadstillägg. De 
ska hänvisas till Pensionsmyndigheten för att ansöka om bostadstillägg och/eller äldreförsörjningsstöd 
i stället. Äldreförsörjningsstödet riktas till äldre personer som är bosatta i Sverige, med ingen eller låg 
pension för att de ska garanteras en viss lägsta levnadsnivå. Äldreförsörjningsstöd kan betalas ut från 
och med den månad en person fyller 65 år och personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd i form 
av försörjningsstöd skall i god tid uppmanas att lämna in ansökan till pensionsmyndigheten. 
Äldreförsörjningsstödet handläggs tillsammans med ansökan om bostadstillägg och beviljas för max 
ett år i taget.  

Arbetslösa mm och samarbete/samverkan med andra myndigheter  
 
Socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse aktiverar egna resurser. För att nå ett gott 
resultat för den enskilde är det viktigt att krav kombineras med aktiva och stödjande insatser. 
I arbetet ska stöd- och motivationssamtal ingå men även en skyldighet för den arbetslöse att 
redovisa sitt arbetssökande samt delta i anvisad åtgärd.   
 
På den som söker ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och är arbetslös men arbetsför 
skall följande krav ställas:  
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• Inskriven på arbetsförmedlingen  
• Aktivt söka arbete inom varierande yrkesområden, även utanför kommunen. jmf A-kassors krav!  
• Ta anvisat arbete  
• Delta i av Arbetsförmedlingen anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd  
• Vid behov delta i svenskundervisning  
 
I de fall det inte från början står klart att behovet av ekonomiskt bistånd är kortvarigt och 
sökanden själv har resurser att lösa situationen, ska alltid kommunens arbetsmarknadsenhet 
AME kontaktas.  
  
Socialtjänsten kan således kräva att den sökande under begränsad tid deltar i kommunal 
verksamhet som är kompetenshöjande och syftar till att ge den arbetslöse större 
förutsättningar att få arbete.   
  
Socialtjänstens krav på intensiteten i och redovisningen av arbetssökandet måste vara 
individuellt anpassade och rimliga i förhållande till sökandens ålder, utbildning och 
arbetslivserfarenhet. Krav på skriftlig redovisning av sökta arbeten kan i många fall vara en bra 
rekommendation eftersom det kan vara en hjälp att strukturera sitt arbetssökande men bör inte 
ensamt utgöra krav eller insats.  
  
Om det inte finns några särskilda skäl för undantag är huvudprincipen att försörjningsstöd inte ska 
kompensera för den avstängning från ersättning som det medför att säga upp sig på egen begäran. Den 
arbetslöse är berättigad till försörjningsstöd fr.o.m. den dagen rätt till arbetslöshetsersättning inträder. 
Socialtjänstens ansvar i en akut nödsituation får dock inte glömmas bort.   
  
Socialtjänsten ska även samarbeta/samverka med andra berörda myndigheter som 
Arbetsförmedlingen, försäkringskassan och andra arbetsrehabiliterande instanser.   
De målgrupper som är särskilt fokuserade för samverkansaktiviteter är personer med långa 
sjukskrivningar, arbetslösa personer med låg utbildning, personer med lite arbetslivserfarenhet, 
personer med missbruksproblem samt personer med psykiska besvär eller andra former av 
funktionshinder.   
 

Bistånd vid avstängning från arbetslöshetsersättning  
Den som på egen begäran slutar ett arbete blir avstängd från ersättning (a-kassa) under 45 
ersättningsdagar. Bedömningen från nämndens sida är att man då inte gjort allt man själv kan för att 
bidra till sin försörjning och har heller inte rätt till bistånd. Denna bedömning gäller inte enbart under 
karenstiden, utan ofta även ytterligare tid. Dock längst tre månader.  
För sökande som utan synnerliga skäl sagt upp sig ska stora krav ställas på planering angående 
försörjningen i avvaktan på utbetalning av arbetslöshetsersättningen. Vid prövning av rätt till 
försörjningsstöd kan ändå ibland hänsyn tas till orsaken till uppsägningen. Sökanden ska uppmanas 
försöka få avstängningen från arbetslöshetsersättning hävd.  

Företagare eller personer med fria yrken  
Ekonomiskt bistånd beviljas generellt inte till den som är egen företagare. Aktiebolag representerar en 
realiserbar tillgång liksom vissa handelsbolag och enskilda firmor.  
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En del enskilda firmor representerar ingen tillgång och bedriver i princip ingen verksamhet. I dessa 
fall kan den sökande genom att avregistrera firman hos bolagsverket ställa sig till arbetsmarknadens 
förfogande och skriva in sig på arbetsförmedlingen samt bli berättigad till ekonomiskt bistånd. 
Undantag kan göras i följande fall:  
  
• Behovet av bistånd är kortvarigt (högst 3 månader), därefter ger firman åter inkomster  
• Företagaren har uppburit starta eget-bidrag från arbetsförmedlingen under 6 månader och det 

finns utsikter att företaget ger inkomster inom en snar framtid (ca 3 månader).  
• Verksamheten i firman ger en viss inkomst och den sökande bedöms inte ha möjlighet att 

komma ut på arbetsmarknaden inom överskådlig tid.   
  
Sökande med fria yrken (konstnärer, författare, artister, frilans etc.) har ofta F-skattsedel eftersom 
detta är ett krav från deras uppdragsgivare. Deras ansökan om försörjningsstöd eller annat ekonomiskt 
bistånd ska prövas på samma sätt som för andra hel- eller deltidsarbetslösa, d.v.s. de ska vara inskrivna 
på arbetsförmedling och söka tillgängliga lämpliga arbeten.  

Inskrivna för kriminalvård, rättspsykiatrisk vård, etc.  
För personer inskrivna inom kriminalvården ska kriminalvårdsverket svara för alla kostnader under 
verkställighetstiden med undantag för den enskildes kostnader i form av hyra och uppehälle under 
frigivningspermission. För hyra och andra kostnader förknippade med eventuell bostad gäller i vissa 
fall särskilda regler som beskrivs nedan. Sökanden kan ibland ha viss ersättning från arbete under sin 
verkställighet samt viss inkomst vid frigivningen. Detta bör alltid utredas.  
  
Personer som är häktade, inklusive de som genomgår rättspsykiatrisk undersökning, får häktesbidrag 
från kriminalvården och ska inte beviljas fickpengar.  
  
I samband med avslutning av kriminalvård ligger ansvaret för bistånd enligt 4 kap.1 § 
socialtjänstlagen på folkbokföringskommunen.   
  
Den som genomgår rättspsykiatrisk vård eller är omhändertagen enligt smittskyddslagen har rätt till 
ekonomiskt bistånd på samma villkor som personer inskrivna för vård inom socialtjänsten. Observera 
att dömda till rättspsykiatrisk vård har kvar rätten till sjukpenning, pension, bostadsbidrag, etc.  

Boendekostnad  
Personer som är häktade har som regel rätt till bistånd från socialtjänsten till hyra om inte behovet kan 
tillgodoses på annat sätt.  
 
Personer som är dömda till kriminalvård har i vissa fall rätt till bistånd till hyra under 
verkställighetstiden. Vägledande vid prövning ska vara den sökandes hyresförhållande, straffets längd, 
upprepad kriminalitet, egen förmåga att betala hyran eller del av hyran, samt rehabiliteringsaspekten.  
  
Vid strafftid på högst 6 månader kan ekonomiskt bistånd till hyra beviljas om det är olämpligt eller 
omöjligt att hyra ut lägenheten i andra hand. I fall den sökande hyr andrahandslägenhet eller 
inneboenderum kan bistånd beviljas om hyresrätten kvarstår efter frigivning.   
Vid strafftid som överstiger 6 månader skall boendekostnad inte beviljas förutom vid synnerliga skäl. 
Detta gäller även vid återkommande fängelsestraff.  
  



    

29 

 

Om hyresavtal sägs upp kan det bli aktuellt med bistånd till kostnad för förvaring av bohaget. Denna 
kostnad bör ses i förhållande till kostnad för nyanskaffning av möbler och husgeråd i kombination 
med förvaring av en mindre del personligt lösöre.  

Personer med elektronisk övervakning, s.k. fotboja  
Det finns två kategorier av intensivövervakning med fotboja och rätten till ekonomiskt bistånd från 
socialtjänsten skiljer sig åt mellan dessa. Fotboja förekommer dels som påföljd vid korta straff och 
dels som ett led i frigivningsförberedelserna.  
 
1. Personer som dömts till sammanlagt högst tre månaders fängelse kan ansöka om 

intensivövervakning som ett alternativ till fängelse. Grundtanken är att personer vid korta straff 
skall kunna fortsätta arbeta, studera eller delta i rehabiliterande verksamhet. Den dömde jämställs 
med frivårdsklient och har exempelvis rätt att fortsätta uppbära eventuell pension eller 
sjukpenning, dock inte ersättning från A-kassa.  
Om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt har personen rätt till ekonomiskt bistånd från 
kommunen till sin försörjning under verkställigheten med fotboja. Om verkställigheten med 
fotboja upphävs och övergår till anstaltsvård gäller i stället reglerna för inskrivna inom 
kriminalvården. Ekonomiskt bistånd till eventuella merkostnader på grund av 
intensivövervakningen, såsom avgifter, telefoninstallation eller resor till och från aktiviteter, ska 
inte beviljas då dessa bekostas av kriminalvårdsmyndigheten. (KVVFS 1999:2)  

  
2. Personer som avtjänar fängelsestraff i lägst två år kan som ett led i frigivningsförberedelserna 

ansöka om verkställighet utanför anstalt med intensivövervakning med fotboja, sk. IÖV utsluss, i 
slutet av verkställigheten. Dessa personer är då fortfarande inskrivna i anstalt och har inte rätt till 
ekonomiskt bistånd för sin försörjning, utan reglerna för inskrivna inom kriminalvården gäller. 
(KVVFS 2001:4)  

 

Inskrivna för vård eller behandling  
Personer som beviljas heldygnsvård- eller behandling är berättigade till ekonomiskt bistånd på samma 
villkor som andra. Biståndet ska reduceras för kostnader den sökande inte har under vårdperioden. 
Följande bistånd ska beviljas när det framgår att det är motiverat ur vård- och rehabiliteringssynpunkt:  
  
• Hyra för bostad  
• Eventuella abonnemangskostnader för hushållsel och telefon  
• Kläder och skor  
• Läkarvård och tandvård om det inte ingår i vårdkostnaden  
• Fickpengar om det inte ingår i vårdkostnaden  
  
Se vidare under del 2. Försörjningsstöd, bistånd och institutionsvistelse.  

Resekostnader  
Bistånd till resor i samband med institutionsvård, t.ex. för informationssamtal, in och utskrivning på 
institutionen samt möten med socialsekreterare är godkända och ska handläggas av den 
socialsekreterare som är ansvarig för vården. Observera att vissa resor kan ingå i vårdavgiften, t.ex. 
resor till läkare eller tandläkare.  

Studerande  



    

30 

 

Ungdomar under 21 år som studerar på gymnasium  
Föräldrarna har enligt föräldrabalken försörjningsskyldighet för ungdomar som går i skolan till dess 
barnet fyller tjugoett år. Rätten till underhåll för barn som fyllt arton år knyts till den enda 
förutsättningen att barnet går i skolan. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan 
och annan jämförlig grundutbildning.  
 
Gör barnet ett uppehåll i sin skolgång är föräldrarna inte underhållsskyldiga under uppehållet men 
underhållsskyldigheten träder in igen om och när barnet återupptar skolgången. Liksom tidigare gäller 
att en avbruten skolgång anses återupptagen när barnet faktiskt har påbörjat skolgången igen, eller 
skulle ha gjort det om inte omständigheter som han eller hon inte kunnat råda över, t.ex. sjukdom, 
kommit emellan.   
  
Ferier och tid då barnet på grund av sjukdom är förhindrad att delta i utbildningen anses i praxis 
utgöra tid då skolgång pågår. Underhållsskyldigheten upphör alltså inte under t.ex. sommarlovet 
mellan två årskurser i gymnasieskolan.  
 
I de fall föräldrarna har försörjningsplikt ska ungdomen räknas in som barn i hushållet om det inte 
finns särskilda skäl för att ungdomen ska ha bistånd som eget hushåll.  
Sådana skäl kan vara att föräldrarna inte kan har möjlighet att ta sitt ansvar och den unge behöver 
samhällets stöd eller att den unge flyttat till eget boende i samråd med socialtjänsten.  

Vuxenstuderande  
Utgångspunkten är att vuxenstuderande inte står till arbetsmarknadens förfogande och därför inte är 
berättigade till försörjningsstöd. Vuxenutbildning skall finansieras genom det statliga 
studiemedelssystemet.   
  
Försörjningsstöd skall inte beviljas vid annat än korta tidsbegränsade kurser inom ramen för de 
insatser som erbjuds arbetslösa, där den sökande samtidigt söker arbete. Den sökande skall när som 
helst vara beredd att avbryta kursen för att påbörja ett erbjudet arbete.  
  
Om en person i undantagsfall, efter individuell behovsprövning, beviljas ekonomiskt stöd av 
socialtjänsten för vuxenstudier skall denne ändå alltid söka studiemedlets lånedel och bidragsdel.  

Studier på högskolenivå  
Försörjningsstöd beviljas inte under pågående studier. Undantag kan göras för en akut nödsituation då 
reducerat försörjningsstöd kan beviljas. Har den studerande familj och det trots försörjningsproblem är 
olämpligt att avbryta studierna under pågående termin kan försörjningsstöd beviljas som 
komplettering till studiemedel.  

Kurslitteratur 
Om ekonomiskt stöd ges av socialtjänsten för studier ska även rimlig kostnad för böcker och annat 
studiematerial ingå i biståndet. Möjligheten att inköpa begagnade läromedel ska undersökas och 
utgångspunkten ska vara vad studerande i allmänhet har möjlighet att bekosta. 

Bistånd till studerande under studieuppehåll 
Vid studieuppehåll över sommaren kan man ha rätt till ekonomiskt bistånd. Kravet är att de studerande 
ska kunna visa att de i god tid sökt feriearbete då inkomstbortfallet är en förutsebar situation.   
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Eventuellt överskott genom CSN ska ej tas med i beräkningen. Studiemedlen ska endast täcka 
levnadsomkostnaderna under terminerna t.o.m. den dag terminen slutar enligt studiemedelsbeslutet. 
Först därefter inträder rätt till försörjningsstöd.  Högskolestuderande har inget uppehåll mellan 
hösttermin och vårtermin och ska därför inte beviljas försörjningsstöd för studieuppehåll då. För 
övriga studerande kan reducerat försörjningsstöd till matpengar och ev. januarihyra beviljas för 
studieuppehåll över jul och nyår.  
  
Den som väntar inkomst av arbete eller arbetslöshetsersättning kan i vissa fall beviljas 
försörjningsstöd mot återbetalning enligt 9 kap. 2 § socialtjänstlagen om detta bedöms vara adekvat, 
individuell bedömning måste alltid ske och samråd med 1:e socialsekreterare. 
 

Sjukskrivna  
För att arbetsoförmåga vid sjukdom skall godkännas skall en person ha ett relevant läkarutlåtande som 
styrker oförmåga att arbeta eller delta i arbetssökaraktiviteter, helt eller delvis. Det är inte sjukdomen i 
sig som bedöms utan arbetsförmågan.  
  
För att vara berättigad till försörjningsstöd skall personen medverka till åtgärder i syfte att bli 
arbetsför. Arbetslösa som är sjukskrivna på deltid skall delta i arbetssökarverksamhet i förhållande till 
sjukskrivningens omfattning.  

Utländska medborgare  
En utländsk medborgare, med undantag från vissa EU-medborgare och deras anhöriga, får inte 
uppehålla sig i Sverige mer än tre månader från inresan utan att ha uppehållstillstånd. I de fall sökande 
vistats i landet mer än 3 månader utan uppehållstillstånd har kommunen underrättelseskyldighet till 
polisen enligt 7 kap. 1 § utlänningsförordningen.   
  
Utländska medborgare med viseringsplikt ska ha uppehållstillstånd eller visum redan vid inresa.  
Om en svensk medborgare gifter sig med en medborgare från ett annat EU-land eller annat 
utomnordiskt land, skall denne ha sökt och beviljats uppehållstillstånd i Sverige innan inresa i landet. 
Detta krävs dock inte om medborgaren från ett annat EU-land själv uppfyller kriterierna för att ha 
uppehållsrätt genom t ex en anställning i Sverige.  

EU-medborgare  
En EU-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon är arbetstagare eller egen företagare i Sverige. 
Detta förutsätter att en arbetstagare kan visa intyg om anställning eller liknande. Uppehållsrätten kan 
också gälla arbetssökande under förutsättning att denne är anmäld på arbetsförmedlingen, aktivt söker 
arbete samt har en verklig möjlighet att få ett arbete i Sverige. Om en EU-medborgare som 
arbetstagare vistas i Sverige har denne samma rätt till ekonomiskt bistånd som svenska medborgare. 
För rätt till bistånd krävs det självklart att övriga krav enligt 4 kap. 1 § SoL är uppfyllda. EU-
medborgare som saknar uppehållsrätt får nekas bistånd.  EU-domstolen, 2013-C 333.  
 
Det är upp till varje socialtjänst att själva fatta beslut om personen bedöms ha uppehållsrätt. I 
bedömningen skiljer man på ekonomiskt aktiva och icke ekonomiskt aktiva. Har någon i familjen 
bedömts ha uppehållsrätt gäller det alla familjemedlemmar. När EU-medborgare och dennes 
familjemedlemmar vistats lagligt i Sverige i fem år är uppehållsrätten permanent.  
 



    

32 

 

Rätten att vistas i Sverige omfattar även studerande, pensionärer och andra icke yrkesverksamma 
personer som är EU-medborgare. Men dessa räknas som icke ekonomiskt aktiva och ska klara 
försörjningen på egen hand. Förutsättningen för dem att få vistas är Sverige är att de kan visa att 
försörjningen är tryggad under vistelsen i landet samt att de har en heltäckande sjukförsäkring.   
 
När en person inte är bosatt i Sverige (saknar uppehållsrätt) har vistelsekommunen biståndsansvaret. 
För utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige men som vistas här för besök följer av 
Regeringsrättens praxis (RÅ 1995 ref. 70) att vistelsekommunen endast ansvarar för akuta insatser, 
s.k. nöd. Personer som inte har för avsikt att söka eller har verklig möjlighet att erhålla en anställning, 
har inte rätt till långvariga insatser från socialtjänsten. Kommunens ansvar för insatser enligt 
socialtjänstlagen kan i dessa lägen som huvudregel begränsas till att erbjuda akuta insatser som pengar 
till hemresa och vid behov mat/logi under några dagar avvaktan på att hemresan kan ske.   
 

Utan uppehållstillstånd  
Utländska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, t.ex. turister, affärsresande och säsongsarbetare 
ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets ambassad eller konsulat. I 
princip föreligger rätt till ekonomiskt bistånd endast i en nödsituation och kommunen är skyldig att 
pröva biståndsbehovet i de fall behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det yttersta ansvaret skulle i 
det enskilda fallet kunna ge den enskilde matpengar samt en biljett hem.  

Asylsökande  
Asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i form av dagersättning 
enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Detta gäller oavsett om den asylsökande vistas 
på förläggning eller hos släkting i kommunen. Försörjningsstöd  
beviljas ej då behovet ska anses vara tillgodosett genom ersättning från Migrationsverket.  
  
Ovanstående gäller även asylsökande ensamkommande barn och unga som vistas i kommunen. Deras 
behov är tillgodosedda genom boendet och den dagsersättning som beviljas av Migrationsverket.  
  
”Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till bistånd föreligger inte heller för 
bostadskostnader.” LMA 1 §  
  
Enligt förändringar i LMA 1 juni 2016 kan personer som fått beslut om avvisning eller utvisning som 
inte längre går att överklaga, eller om tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut, förlora rätt till 
ersättning och boende. Dessa personer ska inte i något fall (inte ens i akuta lägen) beviljas 
försörjningsstöd. Hänvisning ska ske till Migrationsverket.  

Med uppehållstillstånd  
Utländska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige vilka vistas här har samma rätt till 
bistånd som svenska medborgare. Utländska medborgare som söker ekonomiskt bistånd ska kunna 
uppvisa följande:  
  
• Beslut om uppehålls- och arbetstillstånd  
• Om tidigare tillstånd gått ut, bevis på inlämnad ansökan om förnyat uppehålls- och arbetstillstånd.  
  
Utländska medborgare med uppehållstillstånd för besök ska bedömas på samma sätt som utländska 
medborgare som befinner sig tillfälligt i landet. För utländsk medborgare utan viseringsplikt krävs 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K4P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K4P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
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denna typ av uppehållstillstånd efter tre månaders vistelse i Sverige. Utländska medborgare med 
viseringsplikt ska ha denna typ av underhållstillstånd redan vid inresan.  
  
Studenter ska inte beviljas ekonomiskt bistånd annat än i undantagsfall, t.ex. en akut nödsituation. 
Uppehållstillståndet har beviljats under förutsättning att försörjningen är tryggad under vistelsen i 
landet.  

Värnpliktiga  
Huvudprincipen är att ekonomiskt bistånd inte kan beviljas till värnpliktig och dennes familj då 
behovet ska tillgodoses genom de bidrag som utgår enligt familjebidragsförordningen.  
Detta bidrag söks genom försäkringskassan. 

 5. Handläggningsrutiner mm.   

Allmänt  
Avsnittet redogör för några av de viktigaste rutinerna och begreppen gällande handläggning av 
ekonomiskt bistånd. Huvudprincipen är att den enskilde inte kan välja att inte söka bidrag som han 
eller hon är berättigad till. Detta är skäl att avslå ansökan då behovet kan tillgodoses på annat sätt. Se 
därför nogsamt över om den enskilde har rätt till ex. bostadsbidrag, underhållsstöd, allmänt 
barnbidrag, ålderspension, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller föräldrapenning m.m.,  
 
För uppföljning och statistik är det också av största vikt att försörjningshindren kodas rätt i Lifecare. 

Ansökan  
Ansökan bör vara skriftlig men i princip gäller även en muntlig ansökan. Det är dock viktigt att göra 
skillnad mellan en ansökan eller ett rådgivande samtal. En överdriven formalisering av kontakten kan i 
vissa fall kännas kränkande för den enskilde. Om förhållandet är oklart ska handläggaren kontrollera 
med den sökande om det föreligger en ansökan eller inte.   
  
Det är viktigt att informera den sökande om rättigheter och skyldigheter (normer, krav, kontroller, etc) 
i samband med biståndsprövningen och att uppgifterna kommer att registreras i dataregister. Den 
sökande har då möjlighet att överväga om han eller hon ska avstå från att göra en ansökan. Behövs 
information inhämtas utöver myndigheterna som är angivna på ansökningsblanketten ska detta medges 
i en särskild samtyckesblankett som ska dateras och undertecknas av klienten. Ett informationsblad om 
hur socialtjänsten hanterar personuppgifter enligt GDPR ska också lämnas till klienten.  

Dokumentation  
Socialtjänsten har skyldighet att dokumentera sin verksamhet. Särskilt viktigt är det i samband med 
myndighetsutövning. All dokumentation skall ske i Lifecare.   
  
Vid den ekonomiska utredningen enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen används den ekonomiska 
utredningsmallen med hjälprubriker, denna grundutredning skall uppdateras senast var 12:e månad 
eller vid behov.  
  
Observera att det är viktigt att uppmärksamma barnperspektivet i den ekonomiska utredningen 
gällande barnfamiljer.  
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I varje enskilt ekonomiskt ärende som förväntas vara aktuellt i mer än tre månader ska finnas en 
arbetsplan som uppdateras vid behov dock senast var 6:e månad.  
 
Varje underrättelse av beslut till den sökande skall dokumenteras, beslutet skall fattas inom tio dagar 
från den dagen som ansökan inkom.  
De ekonomiska utredningarna, arbetsplaner, brev, intyg skall sparas i personakten. 
 
Den enskilde ska hållas underrättad om den dokumentation som förs om honom eller henne och rätten 
att ta del av all dokumentation. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig 
ska detta antecknas.  

Kontroller  
Vid ansökan om försörjningsstöd är det viktigt att de uppgifter som den sökande lämnar i sin ansökan 
kontrolleras. Godkännande av olika kontroller sker i huvudsak genom att den sökande undertecknat 
biståndsansökan. Upprepning av kontroll, t.ex. hos bilregistret eller arbetsförmedlingen, ska göras om 
det finns särskilt skäl.  
  
I vissa fall kan andra kontroller än de som godkänts på ansökningsblanketten behöva göras. Sådana 
kontroller ska godkännas av den sökande. Här redovisas de vanligaste kontrollerna.  
  
Följande ska om möjligt alltid kontrolleras:  
• Identitet  
• Uppgifter om vistelse/boende  
• Uppgifter om folkbokföring, tänk på att kontrollera hur många som bor på adressen 
• Vårdnadshavare för barn boende i hushållet  
• Arbetssökande  
• Inkomster, tänk på att kontrollera vuxna barns inkomster. 
• Tillgångar  
• Medborgarskap. Viktigt i de fall bistånd beviljats enligt LMA och ska återsökas från 

Migrationsverket  
• Har de sökt alla förmåner som de kan få, saknar de en inkomst som de har rätt till att få 
Kopior på externa intyg bör alltid erhållas och bifogas akten.  
  
Särskild noggrannhet är av vikt när ungdomar 18-20 år söker bistånd för egen del men kan omfattas av 
föräldrarnas försörjningsskyldighet.  

Identitet och vistelse  
Personuppgifter och uppgifter om boende kontrolleras i alla nya ärenden. Som legitimation 
godtas pass, körkort, ID-kort från posten, bank e.d. Boende/ vistelse kontrolleras genom 
folkbokföring, hyreskontrakt, aktuell hyresavi. Om det inte är möjligt att kontrollera en persons 
boende eller vistelse på annat sätt bör hembesök göras. Är den sökande inte folkbokförd på 
adress som anges i ansökan men uppger sig vara stadigvarande bosatt där, ska han eller hon 
uppmanas ändra folkbokföringsadress.  Vid bedömning av den sökandes kommuntillhörighet 
ska utgångspunkten vara vistelsebegreppet. Om den sökande har andrahandskontrakt ska i den 
mån det är möjligt uppgift om förstahandshyresgästens hyra lämnas och verifieras.  

Arbetssökande  
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Om den sökande står till arbetsmarknadens förfogande ska alltid kontrolleras om han eller hon är 
inskriven på arbetsförmedling, aktivt arbetssökande och om rätt till arbetslöshetsersättning 
föreligger. Se också under Arbetslösa i del 4. Särskilda grupper.  

Inkomster  
Inkomster från arbetsgivare eller arbetslöshetsförsäkring ska styrkas genom uppvisande av besked där 
alla uppgifter om tillägg och avdrag redovisas. Vid alla ansökningar ska kontroll hos 
försäkringskassan göras om eventuellt utbetalade försäkringsförmåner.  
Se även separat stycke om jobbstimulans.  
   
I förekommande fall ska även kontroll göras av om ansökan om tidsbegränsad sjukersättning, 
aktivitetsersättning, sjukersättning eller allmän pension gjorts samt om extra försäkringsförmåner 
utgår, t.ex. AGS (avtalsgruppsjukförsäkring), AMF (arbetsmarknadsförsäkring) eller STP/ITP 
(särskild tilläggspension/övriga avtalspensioner).  

Tillgångar  
I alla nya ärenden ska kontoutdrag för minst tre månader bakåt i tiden och ekonomisk översikt alltid 
lämnas in. Kontoutdrag ska också sporadiskt begäras in i pågående ärenden.  
 
Kontroll av eventuellt bilinnehav skall göras hos bilregistret i nya ärenden och därefter när så anses 
nödvändigt.  
 
Vissa tillgångar framgår det av slutskattsedeln att man haft inkomst av kapital. Vilken typ av tillgångar 
och värdet av dem syns dels på den förtryckta deklarationsblanketten, dels på specifikationen till 
preliminär deklaration. Någon av dessa ska uppvisas vid nybesök. Saknas de finns uppgifterna hos 
lokala skattemyndigheten. Om det finns eller har funnits kontanta tillgångar, aktier e.d. ska den 
sökande visa aktuella kontoutdrag från bank och/ eller utdrag från värdepapperscentralen.  

Inkomstberäkning  
Behov av försörjningsstöd beräknas i normalfallet så att normen läggs ihop med godkända 
tilläggsbelopp för hyra, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och avgift för A-kassa/ 
fackföreningsavgift, medicin, läkarvård m.m. Från denna summa avräknas hushållets alla inkomster 
månaden innan ansökningsmånaden. Mellanskillnaden utgör hushållets behov av försörjningsstöd.  
  
Vid nybesök ska det göras en grundligare utredning. Det kan t.ex. vara lämpligt att värdera 
inkomsterna olika beroende på hur hushållets ekonomi sett ut en tid bakåt och vid vilka tidpunkter 
olika inkomster erhållits.  
Avdrag för förskott på lön eller förmåner ska i princip inte täckas med försörjningsstöd. Undantag kan 
göras i de fall utredningen visar att förskottet tagits p.g.a. omständigheter som normalt skulle beaktats 
vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd.  
Restriktiviteten inskränker inte socialtjänstens skyldighet att ge tillfälligt bistånd till livsuppehället om 
annars en akut nödsituation skulle uppstå. Samma förhållningssätt gäller för inkomster som är tagna i 
anspråk p.g.a. överskriden kredit kopplad till lönekonto eller annat konto.  
  
Inkomster som i sin helhet reducerar försörjningsstödet:  
  
• Lön/ sjuklön från arbete  
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• Hemvårdsbidrag/hemsjukvårdsbidrag: räknas som inkomst för den person som mottar bidraget för 
utfört arbete  

• Arbetslöshetsersättning  
• Aktivitetsstöd  
• Studiehjälp: studiebidrag, studiemedel, rekryteringsbidrag  
• Sjukpenning, föräldrapenning, rehabiliteringsersättning  
• Sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning 
• Underhållsbidrag, underhållsstöd, efterlevandestöd  
• Pension, livränta  
• Äldreförsörjningsstöd  
• Extra försäkringsförmåner t.ex. AGS (avtalsgruppsjukförsäkring), AMF 

(arbetsmarknadsförsäkring) eller STP/ITP (särskild tilläggspension/övriga avtalspensioner).  
• Barnbidrag inklusive flerbarnstillägg  
• Bostadsbidrag, BTP (bostadstillägg för pensionär)  
• KBH (kommunalt bostadstillägg för handikappade) 
• Familjebidrag (vid värnplikt)  
• Skatteåterbäring  
• Räntor/utdelning  
• Utryckningsbidrag (värnplikt, kriminalvård)  
• Avgångsvederlag  
• Försäkringsersättning/ skadestånd (OBS reducerar inte försörjningsstöd i de fall ersättningen avser 

särskilt ändamål som t.ex. ersättning för läkarvård).  
• Etableringsersättning  
Skatteåterbäring räknas inte som inkomst om den tagits i anspråk av Kronofogdemyndigheten utom 
för belopp som gäller böter eller skadestånd. Om den enskilde riskerar att hamna i en nödsituation om 
skatteåterbäring som han eller hon inte haft tillgång till räknas som inkomst kan reducerat bistånd i 
form av t.ex. hyra och matpengar beviljas. Vid löneutmätning ska däremot inte tas hänsyn till det 
utmätta beloppet (dvs. inkomsten ska avse före utmätning) då försörjningsstödet indirekt annars går 
till betalning av skuld. Se även under Skulder.  
 
Inkomster som delvis reducerar försörjningsstödet:  
  
• Familjehemsersättningens omkostnadsdel 
• Den skattefria delen av vårdbidrag 
• Stipendier som är villkorade eller riktade till särskilda ändamål. Bedömning av hur ett stipendium 

ska reducera försörjningsstödet får göras från fall till fall 
  
Inkomster som inte reducerar försörjningsstödet:  
 
• Fondmedel som utbetalats efter en social bedömning, t.ex. kommunen  
• Handikappersättning/Ersättning för merkostnader till följd av funktionshinder. Observera att 

beslutet om handikappersättning alltid ska begäras in. Om merkostnader har beviljats för 
tex sjukvård och medicin, ska dessa poster inte räknas med i försörjningsstödet. 

• Extra tillägg till studiestöd 
• Hemmavarande barns och skolungdomars inkomst av arbete upp till ett prisbasbelopp per 

kalenderår.  

Överskjutande inkomst från tidigare månader  
Huvudprincipen är att inkomster som överstiger hushållets behov enligt norm den ena månaden 
överförs som inkomst till nästkommande månad. Tillämpning av denna princip förutsätter dock att den 
sökande känner till kommunens beräkningsgrunder. För sökande som aldrig eller inte under lång tid 
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varit i kontakt med socialtjänsten kan man inte kräva att han eller hon i förväg ska planera och anpassa 
sin ekonomi efter gällande nivå på försörjningsstöd. En ansökan om ekonomiskt bistånd kan i denna 
situation inte kategoriskt avslås med hänvisning till ett normöverskott som uppkommit genom 
summering av sökandens inkomster flera månader bakåt. Om det tidigare överskottet varit stort ska 
dock en särskild prövning göras.  
  
Det bör påpekas att en person som vid sista inkomsttillfället vet att han inte har sin försörjning tryggad 
framåt har ett eget ansvar att efter förmåga planera för de nödvändigaste utgifterna. En person som 
t.ex. fått avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner får anses ha ett eget ansvar att sörja för sin 
försörjning fram till nytt arbete eller till utbetalning av arbetslöshetsersättning.  
  
Vid nyansökan är det rimligt att titta på inkomster ett par månader tillbaka också av skälet att kunna 
göra en helhetsbedömning av sökandens ekonomiska situation.  
  
Det är med hänsyn till eventuella överskott viktigt att de sökande kontinuerligt men särskilt i början av 
kontakten får information om regler för beräkning av försörjningsstöd och vilka inkomster som räknas, 
t.ex. retroaktiva utbetalningar, överskjutande skatt. Har den sökande varit medveten om hur 
förvaltningen räknar i samband med prövning av försörjningsstöd kan ansökan avslås om han eller hon 
haft inkomst över eller i nivå med normen.  

Arbetsinkomst för skolungdomar  
Skolungdomar får t.o.m. det år de fyller 18 år ha feriearbete på sommaren utan att lönen påverkar 
familjens rätt till försörjningsstöd. Inkomst från kvälls- eller helgarbete under terminerna som är av 
ringa omfattning ska inte heller räknas som inkomst vid behovsprövning för familjen. Regeln gäller 
t.o.m. det år den unge fyller 18 år. Vad som är ringa omfattning får prövas individuellt men bör inte 
överstiga nivån på barnbidraget.  
Om en ungdom har inkomster så att han eller hon kan försörja sig själv ska han inte inräknas i 
familjens behov enligt norm.  

Jobbstimulans  
Syftet med jobbstimulansen är enligt regeringen att det ska löna sig att ta ett arbete eller att utöka sin 
arbetstid när man får ekonomiskt bistånd. I regel beaktas all inkomst vid prövningen av ekonomiskt 
bistånd men jobbstimulansen innebär att socialnämnden ska göra undantag från denna princip.   
Jobbstimulansen riktar sig till enskilda som har arbetsförmåga. Den är utformad som en särskild 
beräkningsregel som innebär att 25 % av nettoinkomst av anställning (arvoden för uppdrag osv 
räknas inte) under vissa förhållanden inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd.    
  
Jobbstimulansen är personlig och gäller inte hushållet som helhet. Om hushållet är berättigat till 
ekonomiskt bistånd gäller jobbstimulansen för den eller de personer i hushållet som uppfyller 
kriterierna för jobbstimulansen.   
  
Jobbstimulansen gäller alla som har fått ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd minst sex 
månader i följd och som får eller har arbete och arbetsinkomst eller ökar sin arbetsinkomst. 
Jobbstimulansen gäller alltså även om den enskilde har haft vissa arbetsinkomster under 
sexmånadersperioden.  
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Jobbstimulansen i form av den särskilda beräkningsregeln gäller i 24 månader. Tiden ska vara 
sammanhängande. Även om den enskilde är självförsörjande under någon del av tvåårsperioden löper 
tiden för jobbstimulansen på under den påbörjade tvåårsperioden.  Om den enskilde flyttar till en ny 
kommun under pågående period med jobbstimulans omfattas han eller hon fortfarande av den 
särskilda beräkningsregeln. Socialnämnden i den nya kommunen behöver då utreda hur mycket som 
återstår av den tvåårsperiod som jobbstimulansen ska gälla. Som ovan nämnts behöver nämnden den 
enskildes samtycke till att kontrollera en sådan uppgift med den tidigare kommunen.  
 

Ekonomisk ersättning till hushåll som har uppdrag som familjehem 
Vid beräkning av familjens behov av försörjningsstöd ska det placerade barnet och 
omkostnadsersättningen inte tas med. Den del av ersättningen som utgör arvode, ska efter 
avdrag för skatt betraktas som inkomst och reducera behovet av försörjningsstöd.  
 

Tillgångar  
Alla realiserbara tillgångar ska användas för den enskildes försörjning innan han eller hon har rätt till 
bistånd. Med realiserbara tillgångar menas bankmedel, aktier eller andra värdepapper, bil, båt, 
fastighet, dyrbara konst- eller samlarföremål, etc.  
Vissa tillgångar framgår av slutskattsedel eller hemförsäkringsbrev.  

Bil  
Bilinnehav kan godtas 1 månad. I följande fall kan bilinnehav godtas mer än 1 månad  
  
• Bilen är en förutsättning för att den enskilde ska kunna ta sig till och från sitt arbete, 

arbetsmarknadsåtgärd eller att den behövs i arbetet. En skälighetsbedömning av kostnaden alltid 
skall göras. Krav på flyttning kan bli aktuellt vid oskäliga kostnader och långvarigt biståndsbehov, 
över 3 månader.  

• Bilen är köpt med lån och det medför ingen förtjänst om den säljs. Kostnader för bilen medräknas 
inte vid biståndsbedömningen. Även här måste en skälighetsbedömning göras vid längre tids 
biståndsbehov, över tre månader.  

• Den enskilde är av medicinska, läkarintyg krävs, eller sociala skäl i behov av bil, t.ex. en förälder 
som behöver bil för att kunna umgås med sitt barn eller köra barnen till förskolan eller dylikt då det 
saknas allmänna kommunikationer. Boendefrågan bör lyftas vid längre tids biståndsbehov.  

  
I vissa fall bör byte till en billigare bil kunna aktualiseras. Högsta godtagbara värde på bilen skall i 
normalfallet inte överstiga ett basbelopp. Om den enskilde på grund av funktionshinder har en 
specialanpassad bil, bör denna godtas oavsett värde.  

Bilkostnader  
Bilens värde får inte uppgå till mer än ett basbelopp och lånekostnader för bil beviljas inte.  
Milersättning som utbetalas på lön räknas inte som inkomst då den ska täcka de faktiska 
driftskostnaderna för bilen.  

Fritidshus  
Ekonomiskt bistånd till personer som äger fastighet bör i princip inte beviljas annat än i akuta 
situationer eller under den tid som behövs för att sälja fastigheten, dock högst 3 månader. Om det finns 
särskilda skäl, fel säsong, tvist i samband med försäljning, etc., kan rådrum för försäljning förlängas. 
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Eventuellt kan bistånd ges med villkor om återbetalning. Även del i fritidshus ska räknas som 
realiserbar tillgång såvida det inte finns ett skrivet förbehåll som förhindrar försäljning.  

Bankmedel, aktier, obligationer  
Huvudprincipen är att ekonomiskt bistånd inte ska beviljas sökande som har tillgångar i form av 
kontanta medel eller värdepapper. Barn får ha ett visst sparkapital, dock högst 15 % av pbb.   
 
 
 

Bosparande  
Alla former av bosparande räknas som realiserbar tillgång. Undantag från denna princip kan göras när 
biståndsbehovet bedöms som kortvarigt (högst 3 mån) och den sökande saknar egen bostad.   

Pensionssparande  
Pensionssparande räknas i princip som en tillgång. Möjligheten att ta ut pensionssparande ska alltid 
prövas. Om detta är omöjligt ska den enskilde ges bistånd.  

Barns inkomster och tillgångar  
Om barn har inkomster i form av t.ex. barnpension eller inkomst av kapital (ränta, avkastning), ska de 
avräknas mot hela familjens ekonomiska behov. Barns tillgångar i form av kapital, fastighet e.d. ska 
inte räknas om de står under överförmyndarens kontroll, om inte överförmyndaren ger sitt samtycke 
till uttag. Uttag ska i så fall göras för barnets försörjning enligt riksnorm. Hyresdel ska inte räknas.  
  
Barn får dock alltid ha sparade medel upp till 15 % av basbeloppet 

Utgifter  
De enda utgifter som ska räknas in i månadsbehovet är de som omfattas av försörjningsstödet. Utgift 
för underhållsstöd till barn, avbetalning på studielån eller andra lån och avbetalningar ska inte 
inräknas.  

Underhållsskyldighet gentemot barn  
Om den av parterna i ett sammanboende som har inkomst är underhållsskyldig för barn sedan tidigare 
ska fastställt underhållsstöd räknas av från gemensamt disponibel inkomst innan ekonomisk 
behovsprövning sker. Eftersom denna person har inkomst kan han inte få underhållsstödet nedsatt eller 
uppskjutet. Den som saknar inkomst ska däremot ansöka om nedsättning eller uppskov av 
underhållsstöd. 
  
Om föräldrarna försummar sin skyldighet att försörja barnet, bör socialnämnden i första hand verka 
för att underhållsskyldigheten fullgörs. Socialnämnden kan bistå barnet med att stämma sina föräldrar 
på underhåll, genom att lämna en stämningsansökan samt ge bistånd till avgiften för 
stämningsansökan.  
  
Finns det inga andra möjligheter, bör socialnämnden ge ekonomiskt hjälp även till en ung person vars 
försörjning vilar på föräldrarna. Att utan vårdnadshavarens medgivande bistå barnet ekonomiskt bör 
dock vara en lösning som inte tillgrips förrän i sista hand i akuta situationer.  

Hushållstyper 
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Sammanboende med hushållsgemenskap  
Det finns två typer av sammanboende med hushållsgemenskap. Den ena typen är vuxna som oavsett 
kön lever under äktenskapsliknande förhållanden. Mellan dessa gäller hushållsgemenskap som innebär 
ett ömsesidigt ansvar för alla kostnader i hushållet. En gemensam ansökan och bådas sammanräknade 
inkomster ska ligga till grund för beräkning av biståndsbehov.   
  
Det innebär t.ex. att om bara den ene har inkomst får han eller hon stå också för sin sammanboendes 
kostnader så långt inkomsten räcker. Först därefter kan eventuellt kompletterande bistånd beviljas.  
Om man räknar separat på någon som lever i denna typ av hushållsgemenskap ska halva normen för 
makar/ sammanboende användas och hälften av övriga gemensamma utgifter räknas in i 
månadsbehovet.  
  
Den andra typen av hushållsgemenskap är mer begränsad. Det gäller personer som bor ihop och delar 
vissa kostnader men inte har ekonomiskt ansvar för varandra, t.ex. vuxna barn som bor kvar hemma 
eller vänner som delar lägenhet. För denna grupp används en särskild norm som är beräknad utifrån 
storleken på hushållet, s.k. sammanboende-var-för-sig-norm (smbvfs). Denna norm inkluderar inte 
kostnader för hushållsel och hemförsäkring. Hur detta ska hanteras framgår på sidan där posterna som 
ingår i försörjningsstödet beskrivs.  
  
Hushållsgemenskap gäller normalt från den dag sammanflyttning sker. Exempel på situationer när hel 
hushållsgemenskap gäller redan från första månaden är när ett par väntar barn eller då de sökt och stått 
i kö för att få bostad tillsammans. Avsteg från principen kan också göras om det ur 
rehabiliteringssynpunkt eller av andra sociala skäl framstår som viktigt med delad ekonomi.   
  
Hushållsgemenskap gäller tills dess parter flyttar isär. Under vissa förhållanden, se nedan om Gifta 
men inte sammanboende, gäller den även efter parterna flyttat isär.  

Gifta men inte sammanboende  
Gifta makar är enligt lagstiftning försörjningspliktiga gentemot varandra. Försörjningsplikten kvarstår 
även om makarna har skilda hushåll. Prövningen av försörjningsstöd ska utgå från denna princip om 
ömsesidig försörjningsplikt. Den gemensamma inkomsten ligger till grund för bedömning av bistånd 
och hänsyn ska inte tas till fördyrade omkostnader på grund av skilda hushåll. Även under betänketid 
vid skilsmässa är makar försörjningspliktiga gentemot varandra och gemensamma barn oavsett hur 
man väljer att bo.  
Endast om det är uppenbart olämpligt att makarna har gemensam ekonomi eller då någon av makarna 
vägrar eller är oförmögen att ta sitt ansvar för resten av familjen ska principen om gemensam 
försörjningsplikt frångås. Undantag kan naturligtvis även göras vid akuta nödsituationer. 
Försörjningsplikt kan inte hävdas gentemot den som har försörjningsstöd.  

Delad bostad och ungdom med egen inkomst som bor hemma  
För personer som delar boende och har viss hushållsgemenskap men inte lever under 
äktenskapsliknande förhållande ska normen för sammanboende var för sig (smbvfs) tillämpas. 
Normtypen är aktuell för t.ex. kamrater som delar lägenhet, föräldrar som bor hos barn eller ungdomar 
med egen inkomst som bor kvar hemma.  
Vid smbvfs-norm beror normbeloppets storlek av antal personer som bor i bostaden.  Vid 
fastställande av hushållsstorlek ska samtliga hushållsmedlemmar inklusive underåriga barn 
medräknas.  
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Gymnasiestuderande ungdom  
Föräldrarna har enligt föräldrabalken försörjningsskyldighet för ungdomar i åldern 18 till 20 år 
som går i skolan i grundutbildning och i de fallen ska den unge räknas in i familjens behov och 
normen för 15–18-åringar användas. Försörjningsplikten enligt föräldrabalken gäller till dess 
gymnasiestudierna avslutas eller den unge fyller 21 år och oavsett om den unge har egen bostad 
eller inte.  
  
Socialtjänsten ska normalt inte vid biståndsprövning ta hänsyn till den extra kostnad det innebär att 
gymnasiestuderande ungdom har eget boende. Undantag ska göras endast om det finns synnerliga skäl 
till att den unge inte kan bo kvar hemma.  
I möjligaste mån ska den unge ingå i föräldrarnas hushåll men ibland kan det finnas skäl att se honom 
eller henne som ett eget hushåll. Även i det senare fallet ska om möjligt föräldrarnas ekonomi och 
förmåga att bidra till den unges kostnader utredas.  
  
Sociala förmåner som underhållsstöd och barnbidrag eller studiebidrag ska alltid komma den unge till 
godo. Möjligheten att utse en god man kan beaktas om den unges intressen särskilt behöver bevakas. 
Om den unge fyllt 16 år kan han eller hon själv ansöka om god man.  

Inneboende  
För sökande som är inneboende räknas inte med hushållsgemenskap. Dessa personer ska ha bistånd 
enligt vanlig norm för ensamstående. Om avtalet mellan hyresvärden och den inneboende innebär att 
vissa hushållsutgifter som t.ex. telefon, förbrukningsvaror, ingår i hyran kan normen anpassas efter 
det.  

Underårig som bildat familj  
Förälder har kvar sitt försörjningsansvar för underårigt barn även om den underårige själv blir 
förälder. Föräldrarna har däremot inget försörjningsansvar för sitt barnbarn. Vid giftermål övertar 
make försörjningsplikten för underårig eller gymnasiestuderande upp till 21 år. Om maken inte kan 
fullgöra sin försörjningsplikt (primär försörjningsplikt) har den underåriges föräldrar försörjningsplikt 
(sekundär försörjningsplikt).  

Hushåll med underåriga barn  
Förälder som avslutat sin föräldraledighet har rätt till försörjningsstöd i avvaktan på erbjudande om 
plats i förskoleverksamhet. Den sökande ska dock ha tagit ut all föräldrapenning utom fyra veckor 
som får sparas fram till det år föräldrapenningen senast får tas ut enligt försäkringskassans regler. 
Sparade dagar kan användas bl.a. till barnets invänjning i förskoleverksamhet eller skola.  
Den som har försörjningsstöd i avvaktan på plats i förskoleverksamhet är skyldig att ta första 
anvisning av plats för att ha rätt till fortsatt bistånd. Undantag från denna princip kan göras om barn av 
psykiska eller medicinska skäl är i behov av särskild typ av förskoleverksamhet eller av 
senareläggning av inträdet i verksamheten.   
Behovet ska vara styrkt med läkarintyg eller av socialsekreterare som känner familjens förhållande 
väl.  

Hushåll där barn bor växelvis hos föräldrarna  
Om barnet eller barnen bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna ska halva barnbidraget räknas 
som inkomst och halva normen som utgift. Även övriga utgifter för barnet förutsätts delas mellan 
föräldrarna, exempelvis beviljas övrigt ekonomiskt bistånd med halva barnomsorgsavgiften, 
medicinkostnad etc. Beträffande umgängesbarn se under del 2. Umgängeskostnader.  



    

42 

 

Föräldrarna skall undersöka möjligheten för halvt underhållsstöd från Försäkringskassan  

Avslagsbeslut och överklagande  
Beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen är myndighetsutövning och skall fattas inom tio 
dagar från att ansökan inkom, i de fallen ansökan är komplett med alla begärda handlingar.  
Avslagsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen ska alltid vara skriftliga och motiverade och delges 
den sökande. Av beslutet ska följande framgå:  

  
• Vad ansökan avser  
• Hänvisning till lagrum i SoL  
• Eventuell tidsperiod  
• Motivering till avslaget. När avslagsmallarna i mallguiden används bör en närmare motivering 

i det enskilda fallet framgå av text i nära anslutning till beslutet. I de fall det finns fler skäl till 
avslaget är det viktigt att samtliga avslagsgrunder anges.  

• Om beslutet berör barn, direkt eller indirekt: Att beslutets konsekvenser för barnet/barnen har 
övervägts.  

• Nödprövning 
  
Besvärshänvisning ska lämnas liksom hjälp med överklagandet om den sökande behöver och begär 
det. Se mallar gällande avslagsbeslut samt besvärshänvisning i Lifecare.  

Återkrav och återsökning av beviljat ekonomiskt bistånd  
Rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen är det yttersta skyddsnätet i samhällets 
trygghetssystem. Huvudprincipen är därför att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL beviljas utan 
återbetalningsplikt för den enskilde. Undantag från denna princip regleras i lagen om allmän 
försäkring (AFL) 17 kap. 1 § och 9 kap. 1 och 2 §§ SoL.  
  
Återkrav av ekonomiskt bistånd kan endast ske enligt reglerna i socialtjänstlagen och endast mot 
förmån eller ersättning som den enskilde redan har eller som är beslutad. När det gäller förmån under 
prövning hos försäkringskassan och som kan komma att beviljas med retroaktivt belopp ges denna 
möjlighet istället i AFL.  
 
Beviljat bistånd kan återsökas genom framställan hos Försäkringskassan. För att kommunen ska 
kunna återsöka utbetalt bistånd ur retroaktiv periodisk ersättning (exempelvis förtidspension, 
sjukbidrag, vårdbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd) får kommunen inte använda fullmakt eller 
lägga upp återkrav. Biståndet ska enligt AFL ha getts utan villkor om återbetalning för att kommunen 
ska kunna återsöka beloppet.   

Återsökning hos försäkringskassan enligt AFL  
Lagstöd finns i lagen om allmän försäkring (AFL, 17 kap 1 § andra stycket).  
Kommunen ska återsöka bistånd som den enskilde beviljas under den tid som försäkringskassan 
prövar en förmån som kan komma att utbetalas retroaktivt. Villkoret är att den enskilde för 
motsvarande period i väsentlig mån fått sin försörjning genom ekonomiskt bistånd från kommunen. 
Det innebär att det inte får röra sig om ekonomiskt bistånd av ”rent tillfällig natur”, t.ex. några dagars 
matpengar.  
Om försäkringskassan felaktigt till den enskilde betalar ut retroaktiv ersättning som kommunen har 
rätt till finns möjlighet för socialnämnden att kräva försäkringskassan. Försäkringskassan har sedan 
möjlighet reglera den felaktiga utbetalningen med den enskilde.   
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Försäkringskassan kan själv ge förskott på sökt pension (enl. 20 kap 2 a § AFL) om det är troligt att 
förmånen kommer att beviljas men beslut eller uträkning av ersättningen dröjer. Denna möjlighet ska 
undersökas innan ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen beviljas som förskott på sökt förmån.  

Formella krav vid återsökning enligt AFL  
När det gäller bistånd som kan komma att återsökas hos försäkringskassan enligt 17 kap 1 § AFL vid 
utbetalning av retroaktiv pensionsförmån finns inga formella krav utom de som följer av 
förvaltningslagen. Som ovan nämnts ska det i dessa fall inte finnas fullmakt eller villkor om 
återbetalning men den enskilde ska givetvis vara informerad om att utbetalt belopp kommer att 
återsökas hos försäkringskassan.  

Handläggning av återsökning  
Återsökning sker via framställan. När återsökning läggs upp görs en preliminär framställan till 
försäkringskassan. När Försäkringskassan fattat beslut om förmånen ska kommunen på kassans 
begäran göra en slutlig framställan.  
  
Det är försäkringskassan som fattar beslut om utbetalning och beslutet överklagas hos 
Försäkringskassan. Kommunen ska ge information om vad som ingår i den framställan som gjorts.  
 

Återkrav enligt SoL  
Det finns två sätt för kommunen att få tillbaka utbetalt bistånd:  

• Överenskommelse med den enskilde om att han eller hon ska betala tillbaka (9 kap. 
2 § SoL).  

• Krav till den enskilde om återbetalning av bistånd som han eller hon fått för 
mycket eller på oriktiga grunder (9 kap. 1 § SoL).  

  
Återkrav av bistånd ska göras mot en väntad faktisk inkomst utom i de fall den enskilde obehörigt fått 
ekonomiskt bistånd eller fått bistånd med för högt belopp. I det senare fallet ska biståndet alltid 
återkrävas. Den väntade inkomsten måste antas ge ett överskott efter avdrag för den enskildes löpande 
levnadsomkostnader om ett återkrav ska vara meningsfullt. Kan det inte bli ett sådant överskott eller 
finns inte återbetalningsförmåga inom överskådlig tid ska återkrav inte läggas upp. Återkrav får inte 
göras mot framtida försörjningsstöd.  
  
Akut utbetalning av matpengar som gjorts av sociala eller medicinska skäl ska normalt sett inte 
återkrävas. Om den akuta hjälpen ges på grund av att någon tillfälligtvis är förhindrad att disponera 
sina inkomster eller tillgångar kan den dock återkrävas.  
Även akut hjälp t.ex. till en hyresskuld för att undvika avhysning kan återkrävas om hushållet har 
inkomster över normen.   
  
De formella kraven är absoluta och får inte åsidosättas. Vid en eventuell prövning i förvaltningsrätten 
innebär åsidosättande av de formella kraven att talan inte kan fullföljas.  

Återkrav enligt 9 kap. 2 §, första stycket, SoL  
Återkrav av försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL kan ske på tre grunder:  
1. Bistånd som förskott på förmån eller ersättning.   
2. Bistånd till enskild som är indragen i arbetskonflikt.  
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3. Bistånd till enskild som p.g.a. förhållanden som han/ hon inte kunnat råda över hindrats från att 
förfoga över sina inkomster eller tillgångar.  

  
Som förmån eller ersättning räknas förmåner från försäkringskassan som exempelvis sjukersättning, 
tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning, livränta, BTP (bostadstillägg för pensionärer), 
sjukpenning, föräldrapenning, rehabiliteringsersättning, vårdbidrag och underhållsstöd. Andra 
ersättningar eller förmåner kan t.ex. vara lön (gäller även statlig lönegaranti vid konkurs), 
arbetslöshetsersättning, studiestöd.  
  
Återkrav av förmån eller ersättning bygger helt och hållet på överenskommelse mellan kommunen och 
den enskilde. Om utbetalaren av förmånen eller ersättningen kräver det behövs även fullmakt. 
Möjligheten att återkräva måste därför undersökas och bedömas från fall till fall. Bistånd av ”rent 
tillfällig natur”, t.ex. några dagars matpengar, bör inte återkrävas.  
Det ska preciseras i överenskommelsen mot vilken utbetalning som återkrav enligt 1. och 2. gäller. 
Däremot finns inget krav att det ska gälla samma tidsperiod.   
 
 
 

Handläggning - förskott på förmån eller ersättning  
• Överenskommelse görs med den enskilde om att biståndet ska återbetalas och hur återbetalning ska 

ske.  
• Skriftlig fullmakt upprättas vid behov och i de fall utbetalaren av förmånen eller ersättningen begär 

det. Observera att den enskilde när som helst ensidigt kan säga upp fullmakten.  
• Observera också att det är två beslut som ska fattas:  
  - Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 §. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om den eller 

de omständigheter som utgör grund för återbetalningsplikten.  
     - Beslut om återkrav enligt 9 kap. 2 § första stycket.  
  
Sökanden ska informeras om att beslut om återkrav inte kan överklagas. Han eller hon ska också 
informeras om att ifall återbetalning inte sker kan frågan om återbetalning prövas i förvaltningsrätten 
på initiativ av kommunen.   

Återkrav enligt 9 kap.2 §, andra stycket, SoL  
4 kap. 2 § SoL kan undantag användas när kommunen ger ekonomiskt hjälp fast rätt till bistånd enligt 
4 kap. 1 § SoL inte föreligger. Bistånd enligt 4 kap. 2 § kan villkoras med återbetalning men får bara 
återkrävas om det beviljats med sådant villkor. Följande situationer kan bli aktuella för återkrav 
enligt4 kap. 2 § och 9 kap. 2 § andra stycket:  
  
• Hushåll med realiserbara tillgångar  
• Hushåll med egen försörjning/ inkomst över riksnorm.  

 
För att undvika allvarliga sociala konsekvenser kan t.ex. bistånd enligt 4 kap. 2 § med villkor om 
återbetalning beviljas till hyresskuld eller elskuld där behovet kunnat tillgodoses genom egen inkomst 
och där återbetalningsförmåga finns.  

Handläggning – bistånd enligt 4 kap. 2 § med villkor om återbetalning  
• Skriftlig överenskommelse ska upprättas med den enskilde. Av överenskommelsen ska det framgå 

hur och när återbetalning ska ske.  
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• Observera också att det är två beslut som ska fattas:  
  - Beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 §. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om den eller 

de omständigheter som utgör grund för återbetalningsplikten.  
      - Beslut om återkrav enligt 9 kap. 2 §.   
• Sökanden ska informeras om att beslut om återkrav inte kan överklagas genom förvaltningsbesvär. 

Han eller hon ska också informeras om att ifall återbetalning inte sker kan frågan om 
återbetalningsplikt prövas i förvaltningsrätten på initiativ av kommunen.  

Återkrav enligt 9 kap. 1 §  
Återkrav av bistånd enligt 4 kap. 1 § ska göras om någon fått ett felaktigt bistånd genom:  
  
• Oriktiga uppgifter.  
• Underlåtenhet att lämna uppgift.  
• Eller på annat sätt förorsakat att bistånd beviljats obehörigen eller med för högt belopp.  
  
Kommunen får i dessa fall kräva tillbaka vad som betalts ut för mycket. Kommunen får alltså även 
kräva tillbaka för högt eller obehörigt bistånd som den enskilde fått också då han eller hon inte haft för 
avsikt att framkalla en felaktig utbetalning. Detta gäller också då det är kommunen som förorsakat den 
felaktiga utbetalningen men där den enskilde borde ha förstått att den var fel. Exempel på det senare 
kan vara rena felräkningar eller när dubbel utbetalning skett av misstag.  
Denna bestämmelse ersätter eller inskränker inte rutinen att göra polisanmälan om den enskilde 
avsiktligt lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.  
 
Grunden för återkrav enligt 9 kap. 1 § SoL är alltid att biståndet är utbetalt på felaktig grund. 
Biståndet behöver således inte vara förskott på förmån eller ersättning eller vara beviljat med villkor 
om återbetalning.  

Handläggning - felaktigt utbetalt bistånd  
• Beslut om återkrav fattas efter genomförd återkravsutredning.  
• Återkravet läggs upp och sökanden krävs på betalning.  

Ersättningstalan  
I de fall den enskilde inte återbetalar återkrav enligt 9 kap. 1 eller 2 §§ kan kommunen med stöd av 9 
kap. 3 § socialtjänstlagen väcka talan om ersättning hos förvaltningsrätten. Talan hos 
förvaltningsrätten måste väckas inom 3 år från det biståndet utbetalades och får inte bifallas av 
förvaltningsrätten om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller del av den kan 
antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller livsföring i övrigt.  
  
Innan talan väcks ska förvaltningen skicka två betalningspåminnelser och den enskildes aktuella 
ekonomiska situation utredas så långt det är möjligt. Den enskilde ska alltid erbjudas möjlighet att 
presentera och diskutera sina ekonomiska förhållanden.   
  
Visar genomförd utredning att det är styrkt eller troligt att den enskilde har betalningsförmåga ska 
talan väckas hos förvaltningsrätten. Visar utredningen att den enskilde för tillfället inte kan betala kan 
återkravet ligga vilande under en period. Är det troligt att den enskildes betalningsförmåga inte inom 
rimlig tid förbättras kan återkravet efterges.  
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Observera att beslut om ersättningstalan enligt 9 kap. 1 § och 3 § måste fattas av socialnämndens 
individutskott. 
  
Ansökan till förvaltningsrätten ska göras i det län där den enskilde är bosatt och innehålla följande 
uppgifter: Se även mall i mallguiden.  
  
• Namn, adress och telefon till den nämnd som söker och till handläggaren   
• Beslutsdatum  
• Den ersättningsskyldiges namn, personnummer, adress och telefonnummer  
• Vilken typ av återkrav det är (§ i SoL)  
• Belopp  
• När biståndet som återkrävs utbetalades  
• Utredning som visar att den enskilde har betalningsförmåga  
• Yrkande (socialnämnden yrkar att förvaltningsrätten ålägger XX att till socialnämnden 

återbetala...) Kopior på ansökningsblanketter eller utredning som visar den enskildes ekonomiska 
förhållanden när biståndet utbetalades och förvaltningens beslut samt överenskommelse om 
återbetalning ska bifogas ansökan till förvaltningsrätten. Om den enskilde betalt tillbaka del av 
återkravet ska det redovisas.  

  
Eventuell förvaltningsrättsdom i kommunens favör utgör underlag för ansökan om utmätning hos 
Kronofogdemyndigheten.  

Kraveftergift  
Om det är uppenbart att förhållandena ändrats så att den enskilde inte inom rimlig tid kommer att 
kunna göra återbetalning får kommunen enligt 9 kap. 4 § SoL helt eller delvis efterge återkrav. Detta 
beslut går numera inte att överklaga. Delegaten över den som är beslutsfattare har delegation på 
eftergift.  

Utredning om misstänkt bedrägeri  
Har någon lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit inkomster och på så sätt obehörigen eller med för 
högt belopp fått ekonomiskt bistånd är detta en olaglig handling. I princip ska alla misstankar om 
bedrägeri polisanmälas. Det belopp den enskilde fått obehörigen eller med för högt belopp ska 
återkrävas.   
  
Den skriftliga utredning som utgör underlag för och bifogas polisanmälan ska ge en beskrivning av 
den sökandes ekonomiska och sociala situation samt förvaltningens bedömning av den sökande och 
det som hänt. Den ska också innehålla följande fakta:  
  
• Uppgifter om utbetalningar den sökande obehörigen fått, datum och ändamål samt på vilket sätt de 

är felaktiga  
• Fotokopior på olika verifikationer, t.ex. löneavier, läkarintyg etc.  
• Redogörelse för inkomster månad för månad och hur dessa kontrollerats. 
• Vilket belopp nämnden återkräver.  
• Eventuella journalblad som visar vilken information den sökande fått eller andra relevanta fakta 

som legat till grund för de aktuella besluten. 
  
Kopior på ansökningsblanketter med sökandens underskrift ska bifogas.  
  
Utredningen ska delges den sökande.  
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Se även Bidragsbrottsslag (2007:612) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning- 
2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612  
   

Ekonomisk ersättning till kontaktpersoner/kontaktfamiljer  
Öckerö kommun följer Svenska Kommunförbundets rekommendationer. 
 
Socialsekreterare har delegation rörandes arvode och omkostnad enligt norm och riktlinjer.  
Socialsekreterare har även delegation utöver norm och riktlinjer.  

Ekonomisk ersättning till familjehem 
Ersättning till familjehem utgår enligt Kommunförbundets rekommendationer. Ersättning utgår i form 
av grundarvode och eventuella tilläggskostnader. 
    
Socialsekreterare har delegation rörandes arvode och omkostnad enligt norm och riktlinjer.  
Utskottet har delegation utöver norm och riktlinjer.  

Kostnad före, under och efter placering av barn i hem för vård och 
boende och familjehem 
Utrustning i samband med placering (grundutrustning): t ex kläder för årstiden, säng, sängutrustning, 
skrivplatsutrustning och barnkärra/vagn.  
Socialsekreterare har delegation på 15% av pbb, därutöver utskottsbeslut.  

Extrakostnader 
Ersättning för läkarvård inklusive kostnad för annan behandling såvida detta inte avtalats att ingå i 
omkostnadsersättningen samt resekostnad minskad med eventuell ersättning från försäkringskassan. 
Bidrag kan vidare utgå till tandvård, cykel, särskild kostnadskrävande sportutrustning, 
semestervistelse, kostnad för föräldrakontakt, utbildning, deltagande i terapi, speciella utflykter, m.m. 

Öppna insatser inom missbruksvården 
Vid sidan av lokala insatser finns möjlighet att erbjuda personer med missbruksproblem 
samtalsbehandling, extern strukturerad missbruksbehandling av beroendeterapeut, inköpt kvalificerad 
öppenvårdsbehandling i grupp eller individuell, externt köpt korttidsboende, drogtester samt liknande 
insatser i vissa ärenden.  
 
Socialsekreterare har delegation upp till 10 % av pbb, 1:e socialsekreterare upp till 50 % av pbb, 
enhetschef upp till 1 pbb och därutöver utskottet. 

Öppenvård barn 
Vid sidan av egna öppenvårdsinsatser finns det möjlighet att erbjuda barn externt köpta strukturerade 
typ kvalificerad öppenvårdsbehandling i grupp eller individuellt.  
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007612-om-arbet_sfs-2007-612/?bet=2007:612
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Socialsekreterare har delegation upp till 10 % av pbb, 1:e socialsekreterare upp till 50 % av pbb, 
enhetschef upp till 1 pbb och därutöver utskottet.  

6. Ekonomiskt bistånd till ensamkommande barn och unga 

Under asyltiden 

Barn/unga på HVB 
Barnet utrustas efter ansökan från god man, vid behov, med kläder av Migrationsverket (MigrV), ett 
praxisbelopp är 1700 kr. Barnet erhåller LMA-ersättning med 24 kr per dygn. Det ska räcka till kläder, 
skor, sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar, förbrukningsartiklar och fritidsaktiviteter. Barnets 
gode man kan söka bistånd utöver ersättningar från MigrV, vilket prövas individuellt utifrån nämndens 
vägledande bestämmelser.  

Barn/unga i familjehem 
Barnet utrustas efter ansökan från god man, vid behov, med kläder av MigrV, ett praxisbelopp är 1700 
kr. Barnet erhåller LMA-ersättning med 24 kr per dygn. Det ska räcka till kläder, skor, sjukvård, 
medicin, tandvård, hygienartiklar, förbrukningsartiklar och fritidsaktiviteter. Omkostnadsersättning till 
familjehemmet minskas med 24 kr/dygn, som god man ska betala till familjehemmet alternativt till 
nämnden. Familjehemmet ska stå för fickpengar och andra vanliga och återkommande omkostnader 

Barn/unga i stödboende 
Barnet utrustas efter ansökan från god man, vid behov, med kläder av MigrV, ett praxisbelopp är 1700 
kr. Barnet erhåller LMA-ersättning med 24 kr per dygn. Det ska räcka till kläder, skor, sjukvård, 
medicin, tandvård, hygienartiklar, förbrukningsartiklar och fritidsaktiviteter. Barnets gode man kan 
söka bistånd utöver LMA-ersättningen, vilket prövas individuellt. Kompletterande försörjningsstöd 
beviljas enligt riksnorm för åldern med avdrag för de poster som ingår i LMA-ersättningen. Tillägg 
görs med 200 kr för telefonkostnad, 265 kr för fritidskort och 166 kr för träning eller dyl.  

När den unge beviljats uppehållstillstånd (PUT) 
Utgångspunkten är den försörjningsstödsnorm som beviljas utifrån den unges ålder. Därutöver bör 
man vid bedömning ta hänsyn till att de till skillnad från andra barn inte har något naturligt socialt.  

Barn/unga på HVB 
Om det i det beviljade boendet ingår att de betalar någon del av det som ingår i 
försörjningsstödsnormen så ska motsvarande summa dras av från försörjningsstödet till den unge. 
Likaså ska barnbidrag/studiebidrag dras av. Det är först när barnet har en särskild förordnad 
vårdnadshavare som Försäkringskassan betalar ut barnbidrag. Har den unge inkomster av arbete sker 
avdrag om de netto överstiger ett prisbasbelopp. 

Barn/unga i familjehem 
För basutrustning (säng, möbler etc.) kan kommunen återsöka kostnaden hos MigrV.  Barnbidrag/ 
studiebidrag ska dras av från familjehemmets omkostnadsersättning. Om nämnden har förskotterat 
pengar motsvarande barnbidrag/studiebidrag ska motsvarande belopp återbetalas till nämnden av den 
särskilt förordnade vårdnadshavaren när det utbetalas till den särskilt förordnade vårdnadshavaren. 
Viktigt att detta klargörs redan när vårdnadshavaren förordnas. Studiebidrag från CSN ska dras av från 
omkostnadsersättningen, men extra tillägg från CSN ska inte dras av. Familjehemmet ska stå för 
fickpengar.  
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Barn/unga i stödboende 
Full norm utbetalas för åldern inklusive gemensamma kostnader (förbrukningsvaror, tv, telefon etc.).  
Är det två eller tre som delar lägenhet betalas hälften respektive en tredjedel ut av bidraget till 
hushållets gemensamma kostnader.  Avdrag sker för studiebidrag, men eventuellt extra tillägg från 
CSN ska inte dras av. 

Några särskilda behov och förhållanden som ensamkommande 
barn/unga kan ha  
Kostnad för ID-kort efter att ungdomen fått uppehållstillstånd. God man ska ansöka om det hos 
skatteverket. Kostnad 400 kr. Att kunna styrka sin identitet i olika sammanhang är en nödvändighet. 

Främlingspass. Utfärdas av MigrV. Kostnad 750 kr. Behövs för att kunna följa med t.ex. sin klass 
eller familjehem vid resa utanför Sverige.  

Umgängesresa. Kan vara till släkting inom eller utom landet om rimlig säkerhet finns. Kontakt med 
dem som barnet/den unge ska träffa ska alltid tas innan beslut. Likaså ska god man eller särskilt 
förordnade vårdnadshavare ska samtycka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar  
  
Handbok handläggning och dokumentation  
19.pdftp://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19645/2015-1-10.pdf  
  
Handbok ekonomiskt bistånd  
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19306/2013-12-31.pdf  
 
Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20479/2017-1-26.pdf 
 
Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20564/2017-4-1.pdf   
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Öckerö 2020-03-19 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Tisell, Socialchef 
Ärende: Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
Diarienummer: 0046/20 

 

Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
 

Förslag till beslut. 
Förslag till yttrande, daterat den 2020-03-09, antas och skickas till 
kommunrevisionen och kommunfullmäktige som socialnämndens svar på 
granskningen. 
 
 
Ärendet (sammanfattning): 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst & 
Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen är 
baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 2018-
2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 
Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har 
tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revisionen 
efterfrågar kommunens yttrande med anledning av rekommendationer och vidtagna 
åtgärder.  
 
Ett tjänsteyttrande är bilagt ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering  
Förvaltningschef/Socialchef Malin Tisell 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
 
Bilagor: 
Tjänsteyttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
 
Malin Tisell 
Förvaltningschef/Socialchef 
2020-03-19 
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                                                           Öckerö 2020-03-09 

 
 
 
 
 

Yttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 

 
 
Bakgrund 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst & 
Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen är 
baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 2018-
2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 
Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har 
tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revisionen 
vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på nedanstående punkter och 
efterfrågar kommunens yttrande med anledning av nedanstående 
rekommendationer och förbättringsområden. 
 
 
Förslag till yttrande 
 

1. Kommunrevisionens rekommendation:  
Säkerställa att det finns en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan som 
exempelvis innehåller kommunövergripande analyser av kommunens framtida 
kompetensbehov. 
 
Socialnämndens yttrande: En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan 
med kommunövergripande analyser av kommunens framtida kompetensbehov 
kommer att tas fram av HR-enheten. Genom att införa en 
kompetensförsörjningsplan som styrdokument i vårt uppföljningssystem kan 
förvaltningen i sin tur koppla satsningar och aktiviteter till 
kompentensförsörjningsplanen vilket underlättar uppföljning. 
 



 
 

 

 
 

2. Kommunrevisionens rekommendation:  
Stärka kommunens strategiska arbete med kompetensförsörjning genom att tillse 
att det finns systematiska rutiner och arbetsformer för hur kommunen ska bryta 
ner och arbeta utifrån kompetensförsörjningspolicyn. 
 
Socialnämndens yttrande: Genom att ta fram en övergripande 
kompetensförsörjningsplan som utgår från kompetensförsörjningspolicyn och 
koppla rutiner och arbetsformer till planen kommer det strategiska arbetet med 
kompetensförsörjning att stärkas. 
 

3. Kommunrevisionens rekommendation:  
Upprätta övergripande karriärmodeller som tydliggör vilka karriärvägar och 
utbildningar som erbjuds för att stärka kommunens arbete med att behålla 
befintlig personal. 

 
Socialnämndens yttrande: En översyn av befintliga karriärvägar och karriärmodeller 
kommer att genomföras av HR-enheten i samarbete med förvaltningarna. Därefter 
fattas beslut om ytterligare karriärmodeller och karriärvägar behöver införas och om 
resurser till detta finns. 
 

4. Kommunrevisionens rekommendation:  
Tillse att kommunövergripande rutiner upprättas med en tydlig vision och 
långsiktiga mål på en 5-10 årsperiod för hur kommunen ska attrahera och 
rekrytera medarbetare i enlighet med kompetensförsörjningspolicyn. 
 
Socialnämndens yttrande: Den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen 
som ska tas fram kommer innehålla långsiktiga mål för hur kommunen ska 
attrahera och rekrytera medarbetare i enlighet med kompetensförsörjningspolicyn. 
Befintliga rutiner kommer att uppdateras och anpassas för att sedan kopplas till 
kompetensförsörjningsplanen så arbetet kan brytas ner i organisationen. 
Mandatmålet att stärka arbetsgivarvarumärket tydliggör kommunens vision i 
frågan. 

 

5. Kommunrevisionens rekommendation: 
Tillse att målen och satsningarna kopplat till kompetensförsörjning och 
sjukfrånvaro bryts ner på enhetsnivå i enlighet med kommunens styrmodell. 

 
Socialnämndens yttrande: Kommunen har valt att jobba horisontellt med de 
verksamhetsmässiga målen och endast bryta ner dem på förvaltningsnivå. Genom 
att jobba aktivt med målen i förvaltningens ledningsgrupper uppnås en bättre 
måluppfyllelse. Att målen inte bryts ner på enhetsnivå handlar också om att ta 
hänsyn till chefers arbetsmiljö och förutsättningar. Första linjens chefer har stora 



 
 

 

arbetsgrupper och behöver lägga en stor del av sin arbetstid på det direkta och 
närvarande ledarskapet. Av den anledningen har kommunen valt att prioritera 
bland de mål och uppgifter som läggs ut på enhetscheferna. 

 
6. Kommunrevisionens rekommendation:  

Tillse att en systematisk uppföljning och analys genomförs av dels huruvida 
avslutningssamtal hålls i enlighet med aktuella rutiner dels att orsaker till att 
medarbetare slutar identifieras i syfte att åtgärda eventuella brister i arbetet. 

 
Socialnämndens yttrande: En årlig uppföljning av genomförda avslutningssamtal 
kommer införas. Rutinen för avslutningssamtal kommer också att kompletteras med 
fråga angående orsak till att medarbetare slutar. Orsak till att medarbetare slutar 
kommer analyseras vid den årliga uppföljningen då även avslutningsenkäten följs 
upp och analyseras. 
 
 

 
 
 
 
Sandra Svensson      Malin Tisell 
Ordförande Socialnämnden   Förvaltningschef  
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Öckerö 2020-04-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tora Wilhelmsson, utredare  

Ärende: Svar på motion till KS om källsortering inom socialnämnden  
verksamheter 

Diarienummer: 0050/20 

 

Svar på motion till KS om källsortering inom 
socialnämndens verksamheter 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden tillstyrker motionens första yrkande om att skyndsamt utreda 
förutsättningarna för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter.  

 
Ärendet (sammanfattning) 
Anna Skrapste (MP) och Maria Brauer (S) har i en motion inkommen 2019-12-11 
föreslagit att 
 

- Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra 
källsortering inom socialnämndens alla verksamheter 

- Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som 
ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala 
verksamheter ges förutsättningar att källsortera. 

 
Detta ärende rör verksamheterna inom socialnämnden.  
 
Beredning 
I nuläget källsorterar två av socialnämndens verksamheter, Bergmans gruppboende 
och Solhöjden Södra. Även Solhöjden Norra kommer att påbörja källsortering under 
2020.  
 
Utredare har varit i kontakt med kretsloppsenheten samt Öckerö fastigheter AB för 
en uppskattning av kostnader för att införa källsortering på samtliga verksamheter. 
Uträkningen har sedan stämts av med verksamhetscheferna för IFO/FS och ÄO. De 
verksamheter det rör sig om är funktionsstöd (samtliga), etableringsenheten 
(Hedens By) samt personalen inom räddningstjänsten.  
 
 
 



 
 

 

Ekonomi 
Den ekonomiska uträkningen baseras på en uppskattning av vad respektive 
verksamhet förbrukar samt antal hämtningar av avfall från kretsloppsenheten. 
Uträkningen innehåller även en engångskostnad för att köpa in kärl.  
 
Sammanlagt kostnad för inköp: ca 48 000 kr 
Sammanlagt kostnad för hämtning per år: ca 115 000 kr 
 
Bedömning 
Utefter den ekonomiska uträkningen samt avstämning med verksamhetschefer och 
förvaltningschef bedöms källsortering i samtliga verksamheter inom tilldelad 
budget inte möjligt att genomföra. 
 
Expediering av beslut  
Maria Brauer, Socialdemokraterna 
Anna Skraste, Miljöpartiet 
Kommunstyrelsen, kommunsekreterare 
Malin Tisell, förvaltningschef 
Tora Wilhelmsson, vik. Utredare socialförvaltningen 
 
Bilagor 
 

1. Motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga 
verksamheter inom Öckerö kommun 

2. Utredning av förutsättningar för att genomföra källsortering inom 
socialnämndens alla verksamheter 

 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
 
Malin Tisell  
Chef socialförvaltningen  
2020-04-16 



 
 
 
 
 
Motion till kommunfullmäktige 2019-12-12 
 
Källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter 
inom Öckerö kommun 
 
Öckerö kommun jobbar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och förebyggande 
miljöarbete. Vi har vår miljöpolicy som pekar ut riktning för miljöarbetet. I den kan man läsa: 
”Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön ökar vi förutsättningarna för att 
livsbetingelserna skall bli bättre för oss alla. Öckerö Kommun skall få en tydlig miljöprofil. 
Alla ska arbeta för en utveckling som är långsiktigt hållbar, vilket betyder att 
förutsättningarna för framtida generationers livskvalitet ska öka.”  
 
Öckerö kommun har också skrivit på Västra Götalands klimatstrategi om att bli fossilfritt 
fram till 2030 och stöttar regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Öckerö ingår också i arbetet 
med att ta fram en ny regional avfallsplan som ska gälla för samtliga kommuner inom 
Göteborgsregionen. För att leva upp till dessa åtaganden krävs praktisk handling. 
 
Mycket bra görs men långt ifrån tillräckligt. Ett område där det brister är hanteringen av 
avfall. En viktig del är att arbeta förebyggande för att minska mängden avfall men vi behöver 
också ta hand om det avfall som uppkommer på ett resurseffektivt sätt. Med undantag för 
Bergmans gruppboende förekommer inte någon källsortering av sopor över huvud taget 
på kommunens äldreboenden. Detta anser vi är en stor brist och definitivt otidsenligt. Med 
all den kunskap vi idag besitter inom området, borde det vara en självklarhet kommunens 
personal har bra förutsättningar att kunna källsortera. Vi anser att kommunens ska vara ett 
föredöme inom miljöområdet och då är det också en självklarhet att kommunen ligger i 
framkant inom detta område.  
 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta  
 

Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom 
socialnämndens alla verksamheter 
 
Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som ännu inte 
sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges 
förutsättningar att källsortera. 
 
 
Miljöpartiet    Socialdemokraterna 
 
Anna Skraste   Maria Brauer    
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Öckerö 2020-04-16 

 
UTREDNING 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tora Wilhelmsson, utredare  

Ärende: Utredning av förutsättningar för att genomföra källsortering 
inom socialnämndens alla verksamheter 

Diarienummer: 0050/20 

 

Utredning av förutsättningar för att genomföra 
källsortering inom socialnämndens alla 
verksamheter 

 
Utredningens syfte och tillvägagångssätt 
Efter inkommen motion har en utredning genomförts för att undersöka 
förutsättningarna för källsortering inom socialnämndens alla verksamheter. 
Utredningen har fokuserat på de ekonomiska förutsättningarna.  
 
I nuläget källsorterar två av socialnämndens verksamheter, Bergmans gruppboende 
och Solhöjden Södra. Även Solhöjden Norra kommer att påbörja källsortering under 
2020.  
 
Utredare har varit i kontakt med kretsloppsenheten samt Öckerö fastigheter AB för 
en uppskattning av kostnader för att införa källsortering på samtliga verksamheter. 
Uträkningen har sedan stämts av med verksamhetscheferna för IFO/FS och ÄO. De 
verksamheter det rör sig om är funktionsstöd (samtliga), etableringsenheten 
(Hedens By) samt personalen inom räddningstjänsten.  
 
Ekonomi 
Den ekonomiska uträkningen baseras på en uppskattning av vad respektive 
verksamhet förbrukar samt antal hämtningar av avfall från kretsloppsenheten. 
Uträkningen innehåller även en engångskostnad för att köpa in kärl.  
 
Kostnad för inköp per verksamhet: ca 6000 kr 
Kostnad för hämtning av källsortering per verksamhet: ca 1200 kr per månad 
 

- För funktionsstödets 6 verksamheter blir kostnaden ca 36 000 kr för inköp, 
sedan 7200 kr per månad för hämtning av källsortering.  

- För etableringsenheten blir kostnaden 6000 kr för inköp, sedan 1200 kr per 
månad för hämtning.  



 
 

 

- För räddningstjänsten blir kostnaden 6000 kr för inköp, sedan 1200 kr per 
månad för hämtning. 

 
Sammanlagt kostnad för inköp: ca 48 000 kr 
Sammanlagt kostnad för hämtning per år: ca 115 000 kr 
 
Att verksamheterna källsorterar innebär att den nuvarande hämtningen av 
brännbart avfall troligtvis kommer att minska eftersom detta avfall sorteras och 
slängs i källsortering. Detta innebär således en besparing i form av lägre kostnad för 
hämtning av brännbart avfall.  
 
 
Bedömning 
Utefter den ekonomiska uträkningen samt avstämning med verksamhetschefer och 
förvaltningschef bedöms källsortering i samtliga verksamheter inom tilldelad 
budget inte möjligt att genomföra. 
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Öckerö 2020-04-07 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Arto Niskala, Verksamhetschef Äldreomsorg 

Ärende: 

 
Antagande av överenskommelse om samverkansregler för 
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin fr.o.m 2020 

Diarienummer: 0048/20 

 
Antagande av överenskommelse om samverkansregler för 
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin fr.o.m 2020 
 
Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden 
Socialnämnden antar överenskommelsen. 
 
Bakgrund 
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade 
Samverkansreglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins 
medarbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är 
Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech.  

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de 
moderniseras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större 
dignitet föreslås, mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer 
kommunicerbara.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för 
den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin och att rekommendera 
regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, samt att informera 
regioner och kommuner om beslutet. 
 

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp 
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande 



 
 

 

principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan.  
Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade 
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.  

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan 
runt kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men 
hänvisning till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskommelse 
med industri-organisationerna i särskild ordning.  
 
Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner 
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och 
chefer har kunskap om dem. Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 
tills vidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
För Hälso-och sjukvården inom Socialförvaltningen skulle de uppdaterade 
samverkansreglerna, som i denna version är förtydligade och förenklade, innebära 
en tydligare och mer tillgänglig samverkansgrund samt agera vägledande i 
samverkansfrågor både för chef och medarbetare. Med detta som grund föreslås 
därmed att Socialnämnden antar överenskommelsen.  
 
Expediering  
Förvaltningschef/Socialchef Malin Tisell 
Verksamhetschef Arto Niskala  
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Gunilla Thörnwall Bergendahl  
 
Bilagor: 

• Överenskommelse om Samverkansregler 
• Specifikation av Samverkanssituationer 

 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
 
Malin Tisell 
Förvaltningschef/Socialchef 
2020-04-08 
 



MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 18/2019 

Vårt ärendenr: 
19/00013 

2019-12-13 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skr.se, Org nr: 222000-0315, www.skr.se 

Regionstyrelserna 
Kommunstyrelserna 

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om 
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 
fr.o.m. 2020 

Ärendenr: 19/01386 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat  

att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin, 

att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, 
samt 

att informera regioner och kommuner om beslutet. 

Bakgrund 
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkans-
reglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare 
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges 
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och 
Swedish Labtech. 

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt 
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning 
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industri-
organisationerna i särskild ordning.  

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderni-
seras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, 
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots 



2019-12-13 Vårt dnr 

19/00031 

att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso- 
och sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig 
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner 
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med 
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får 
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla 
inblandade parter vid samverkan. 

SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över 
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av 
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida 
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling 
för både hälso- och sjukvård som industrin.  

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp 
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade 
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s 
webbplats, skr.se.  

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner 
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och 
chefer har kunskap om dem. 

Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Anders Knape 
Ordförande 

https://skr.se/
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ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER 

FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDU-
STRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur med-
arbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med 
varandra.  

Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för 
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att 
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt. 

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, 
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård 
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.  

Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egen-
åtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att 
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.  

Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.   

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överens-
komna samverkansregler. 

 

 

Anders Knape                                                   Malin Parkler   

Sveriges Kommuner och Regioner          Läkemedelsindustriföreningens 
Service AB 

 

 

Helena Bragd    Peter Simonsbacka 

Swedish Medtech                                        Swedish Labtech 
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Allmänna förutsättningar  
I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården, 
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under 
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och 
behandlingar.  

Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att 
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan 
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och 
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskaps-
insamling,  utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre 
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och 
sjukvård som är av stor vikt för samhället.  

Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-
baserad, kostnadseffektiv och säker vård.  

Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fort-
bildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder 
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet. 

Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare 
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande 
så att de är anpassade till sin samtid. 
 
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i 
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt. 
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorie-
teknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska 
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.  

Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya 
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av 
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där 
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskaps-
styrning kan medverka till informationsspridning av kunskap. 

I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätt-
håller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som 
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.  

Samverkansreglernas omfattning 
Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler. 

Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa 
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorie-
teknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.  

Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive 
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och 
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.  

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och 
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och 
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet. 
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Bärande principer och regler 
Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och 
ska tillföra alla samverkande parter nytta.  

Följande principer gäller vid all form av samverkan 
Förtroendeprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte 

innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller upp-
fattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.  

Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet 
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upp-
handling och beskattning. Detta för att säkerställa att skatte-
medlen används korrekt, att patienter och användare kan 
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att 
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Sam-
verkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att 
äventyra förtroendet.  

Nyttoprincipen  Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå 
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov 
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska 
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv. 

Transparensprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara 
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, för-
fattningar, affärs- och uppförandekoder och policys.   

För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedels-
industriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens. 
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verk-
samheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas. 

Proportionalitetsprincipen Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska 
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhåll-
ande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara 
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den 
tjänst som utförs.  

Måttfullhetsprincipen Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av 
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på mått-
fullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteende-
påverkande för mottagaren.  

Dokumentationsprincipen All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri 
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning före-
kommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal 
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet, 
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år 
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskilda- 
eller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå. 

 



4 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Följande regler gäller vid all form av samverkan 
Grundregel                         Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom 

hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner 
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot 
dessa regler eller dess intentioner. 

Godkännande av deltagande Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbets-
givarens godkännande för deltagande är inhämtat.  

Måltider Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med 
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning 
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte 
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens 
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.  

Alkohol  Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske 
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig   
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas. 

Sociala aktiviteter Varken i samband med sammankomster eller umgänget i 
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras 
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och 
sjukvården.  

Resor Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära 
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor 
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras 
för resor (> 6h) utanför Europa. 

Medföljande  Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får 
inte delta. 

Sponsring Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkes-
mässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster 
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med 
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver 
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast 
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad 
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet, 
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen 
eller begäras av hälso- och sjukvården. 

Val av ort och lokal Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster 
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av 
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap 
eller erfarenhet inte kan inhämtas här. 

Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska 
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritids-
orter under säsong och platser som är kända för sin exklu-
sivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under 
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella 
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrange-
manget - till exempel idrottstävlingar.  
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Definitioner 
Bisyssla Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan 

av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.  

Hälso- och sjukvård  All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regi-
oner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal 
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).  

Industri Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och 
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den sven-
ska marknaden.   

Medarbetare  Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdrags-
tagare eller konsult. 

Ordinarie verksamhet Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den 
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjuk-
vården bestämt att den ska utföra, förutom författnings-
reglerade arbetsuppgifter. 

Sjukvårdshuvudman Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.   

Verksamhetschef Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef 
som svarar för verksamheten och som har det samlade 
ledningsansvaret.  

Produktinformation  Med produktinformation avses sammankomst med syfte att 
informera om en produkts specifika egenskaper eller hand-
havande i marknadsföringssyfte.  

Sponsring  Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det 
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex. 
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller 
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en 
donation, där en motprestation saknas.   

Sammankomst Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare 
och chefer och industrin interagerar med varandra. Samman-
komst kan även ske på distans. 

Konsultation  Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför 
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom 
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ s.k. advisory boards. 
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SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER 

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINAN-
SIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN 
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande 
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.  

Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i före-
kommande fall i egna etiska regelverk. 

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och industrin.  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och säkert 

handhavande och funktion ............................................................................... 2 

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag .................................. 2 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag .............................. 2 
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b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och 
industrin ............................................................................................................ 4 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part ....... 4 
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7) Utvecklingsprojekt  där hälso-och sjukvården och läkemedelsföretag 
samverkar ......................................................................................................... 6 
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9) Marknadsundersökningar ................................................................................... 7 

 



2 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och 
säkert handhavande och funktion  

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag 
Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska 
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla 
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av 
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som 
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för 
produktuppdateringar och ersättningsprodukter. 

Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medic-
intekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska 
användas.  

Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver 
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav 
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat 
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller 
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat 
träning på den normala arbetsplatsen. 

Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och 
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller 
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade. 
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller samman-
komst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen. 

Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinforma-
tion stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras. 
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna. 

Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag 
Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknads-
föringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via 
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG) 
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal. 

RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven 
i produktens riskhanteringsplan.  

RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller 
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbets-
platsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.  

Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra 
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan 
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges 
utanför arbetsplatsen. 



3 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga rele-
vanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande prin-
ciperna i detta regelverk.  

Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

2) Produktinformation 
En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant 
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller 
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter 
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna 
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en 
aktivitet i marknadsföringssyfte. 

Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för 
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett. 

Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I 
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske 
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral. 

Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbets-
plats och under arbetstid.  

3) Övriga sammankomster 
Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad 
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.  

Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå 
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter. 

Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade 
regler för dessa specificeras.  

Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en 
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade pro-
grammet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten. 

Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial, 
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande. 

Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av 
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska 
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av 
resa eller hotell göras. 

Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har 
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.   
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a) Sammankomster arrangerade av industrin 
Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälso- 
och sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell. 

Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till 
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.    

Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga 
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef. 

Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedels-
kommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicin-
tekniska chefer. 

Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till 
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för 
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra 
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel:  Större utbildningstillfälle, 
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och 
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till. 

I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade 
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella 
sidoarrangemang.  

Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.  

Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på 
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om 
inte särskilda skäl motiverar annat.  

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin   
Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin 
där parterna delar på ansvar och kostnader.  

Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för 
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.  

Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer. 

Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan. 

Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader 
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal, 
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står 
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och 
liknande. 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part  
Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en 
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta 
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten. 
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras 
eller erbjudas. 

Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild 
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring 
begäras eller erbjudas. 

Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, 
kurssekreterare och liknande. 

Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten 
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad 
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda 
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så 
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett 
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.  

4) Konsultation och uppdrag för industrin 
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i 
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ, så kallade advisory boards.  

Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär 
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande  bisyssleregler tillämpas.  

Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens 
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän 
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och 
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar, 
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till 
arbetsgivaren.   

Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag 
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i 
aktuell jävsdeklaration. 

Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar 
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett 
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta 
åtgärder utifrån den information som inhämtats.  

Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet 
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det 
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det 
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs 
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.  

Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.   

5) Stipendier 
Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas 
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge 
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden. 
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Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning 
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål, 
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och 
transparent.  

Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får 
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning. 

Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens 
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler. 

6) Donationer 
Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie 
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala 
aktiviteter.  

Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling 
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i 
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner. 

Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida 
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller 
tjänster.   

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag 
samverkar 

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha 
olika syften.  

Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig 
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i 
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.  

Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar 
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och 
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild 
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälso- 
och sjukvården.  

Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten 
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens 
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter, 
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).  

Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom 
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska 
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader 
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för 
utvecklingsprojektet.  

Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och 
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.  
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Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfatt-
ande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter 
projekttiden. 

Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.  

Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är: 

• samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska 
utföras inom ramen för konsultavtal,  

• erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller 
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional 
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är 
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester, 
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram. 

8) Referenskund 
Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter, 
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att 
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift. 

För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla 
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget 
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.  

9) Marknadsundersökningar 
Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg 
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får 
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag 
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den 
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt 
ICC/ESOMAR.  

Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte 
annat överenskommits i det enskilda fallet.  

Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig 
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med 
vid var tid gällande dataskyddslag. 

Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen. 
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast 
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel 
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent 
av gällande prisbasbelopp/KPI.  

Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk 
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör 
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas. 
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ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER 

FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDU-

STRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur med-
arbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med 
varandra.  

Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för 
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att 
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt. 

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, 
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård 
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.  

Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egen-
åtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att 
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.  

Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.   

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överens-
komna samverkansregler. 

 

 

Anders Knape                                                   Malin Parkler   

Sveriges Kommuner och Regioner          Läkemedelsindustriföreningens 

Service AB 

 

 

Helena Bragd    Peter Simonsbacka 

Swedish Medtech                                        Swedish Labtech 
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Allmänna förutsättningar  

I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården, 
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under 
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och 
behandlingar.  

Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att 
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan 
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och 
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskaps-
insamling,  utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre 
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och 
sjukvård som är av stor vikt för samhället.  

Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-
baserad, kostnadseffektiv och säker vård.  

Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fort-
bildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder 
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet. 

Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare 
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande 
så att de är anpassade till sin samtid. 
 
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i 
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt. 
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorie-
teknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska 
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.  

Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya 
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av 
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där 
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskaps-
styrning kan medverka till informationsspridning av kunskap. 

I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätt-
håller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som 
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.  

Samverkansreglernas omfattning 

Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler. 

Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa 
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorie-
teknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.  

Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive 
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och 
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.  

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och 
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och 
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet. 
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Bärande principer och regler 

Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och 
ska tillföra alla samverkande parter nytta.  

Följande principer gäller vid all form av samverkan 

Förtroendeprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte 
innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller upp-
fattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.  

Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet 
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upp-
handling och beskattning. Detta för att säkerställa att skatte-
medlen används korrekt, att patienter och användare kan 
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att 
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Sam-
verkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att 
äventyra förtroendet.  

Nyttoprincipen  Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå 
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov 
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska 
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv. 

Transparensprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara 
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, för-
fattningar, affärs- och uppförandekoder och policys.   

För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedels-
industriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens. 
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verk-
samheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas. 

Proportionalitetsprincipen Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska 
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhåll-
ande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara 
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den 
tjänst som utförs.  

Måttfullhetsprincipen Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av 
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på mått-
fullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteende-
påverkande för mottagaren.  

Dokumentationsprincipen All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri 
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning före-
kommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal 
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet, 
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år 
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskilda- 
eller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå. 
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Följande regler gäller vid all form av samverkan 

Grundregel                         Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom 
hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner 
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot 
dessa regler eller dess intentioner. 

Godkännande av deltagande Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbets-
givarens godkännande för deltagande är inhämtat.  

Måltider Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med 
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning 
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte 
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens 
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.  

Alkohol  Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske 
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig   
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas. 

Sociala aktiviteter Varken i samband med sammankomster eller umgänget i 
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras 
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och 
sjukvården.  

Resor Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära 
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor 
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras 
för resor (> 6h) utanför Europa. 

Medföljande  Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får 
inte delta. 

Sponsring Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkes-
mässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster 
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med 
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver 
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast 
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad 
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet, 
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen 
eller begäras av hälso- och sjukvården. 

Val av ort och lokal Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster 
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av 
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap 
eller erfarenhet inte kan inhämtas här. 

Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska 
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritids-
orter under säsong och platser som är kända för sin exklu-
sivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under 
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella 
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrange-
manget - till exempel idrottstävlingar.  



5 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 

 

Definitioner 

Bisyssla Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan 
av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.  

Hälso- och sjukvård  All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regi-
oner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal 
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).  

Industri Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och 
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den sven-
ska marknaden.   

Medarbetare  Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdrags-
tagare eller konsult. 

Ordinarie verksamhet Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den 
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjuk-
vården bestämt att den ska utföra, förutom författnings-
reglerade arbetsuppgifter. 

Sjukvårdshuvudman Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.   

Verksamhetschef Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef 
som svarar för verksamheten och som har det samlade 
ledningsansvaret.  

Produktinformation  Med produktinformation avses sammankomst med syfte att 
informera om en produkts specifika egenskaper eller hand-
havande i marknadsföringssyfte.  

Sponsring  Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det 
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex. 
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller 
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en 
donation, där en motprestation saknas.   

Sammankomst Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare 
och chefer och industrin interagerar med varandra. Samman-
komst kan även ske på distans. 

Konsultation  Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför 

uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom 

forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 

rådgivande organ s.k. advisory boards. 
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SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER 

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINAN-
SIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN 
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande 
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.  

Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i före-
kommande fall i egna etiska regelverk. 

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och industrin.  
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1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och 
säkert handhavande och funktion  

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag 

Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska 
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla 
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av 
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som 
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för 
produktuppdateringar och ersättningsprodukter. 

Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medic-
intekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska 
användas.  

Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver 
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav 
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat 
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller 
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat 
träning på den normala arbetsplatsen. 

Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och 
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller 
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade. 
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller samman-
komst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen. 

Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinforma-
tion stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras. 
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna. 

Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag 

Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknads-
föringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via 
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG) 
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal. 

RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven 
i produktens riskhanteringsplan.  

RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller 
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbets-
platsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.  

Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra 
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan 
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges 
utanför arbetsplatsen. 
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Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga rele-
vanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande prin-
ciperna i detta regelverk.  

Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

2) Produktinformation 

En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant 
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller 
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter 
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna 
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en 
aktivitet i marknadsföringssyfte. 

Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för 
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett. 

Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I 
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske 
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral. 

Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbets-
plats och under arbetstid.  

3) Övriga sammankomster 

Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad 
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.  

Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå 
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter. 

Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade 
regler för dessa specificeras.  

Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en 
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade pro-
grammet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten. 

Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial, 
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande. 

Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av 
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska 
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av 
resa eller hotell göras. 

Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har 
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.   
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a) Sammankomster arrangerade av industrin 

Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälso- 
och sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell. 

Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till 
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.    

Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga 
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef. 

Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedels-
kommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicin-
tekniska chefer. 

Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till 
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för 
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra 
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel:  Större utbildningstillfälle, 
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och 
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till. 

I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade 
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella 
sidoarrangemang.  

Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.  

Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på 
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om 
inte särskilda skäl motiverar annat.  

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin   

Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin 
där parterna delar på ansvar och kostnader.  

Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för 
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.  

Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer. 

Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan. 

Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader 
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal, 
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står 
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och 
liknande. 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part  

Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en 
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta 
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten. 
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras 
eller erbjudas. 

Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild 
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring 
begäras eller erbjudas. 

Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, 
kurssekreterare och liknande. 

Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten 
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad 
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda 
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så 
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett 
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.  

4) Konsultation och uppdrag för industrin 

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i 
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ, så kallade advisory boards.  

Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär 
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande  bisyssleregler tillämpas.  

Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens 
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän 
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och 
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar, 
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till 
arbetsgivaren.   

Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag 
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i 
aktuell jävsdeklaration. 

Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar 
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett 
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta 
åtgärder utifrån den information som inhämtats.  

Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet 
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det 
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det 
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs 
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.  

Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.   

5) Stipendier 

Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas 
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge 
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden. 



6 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 

 

Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning 
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål, 
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och 
transparent.  

Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får 
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning. 

Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens 
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler. 

6) Donationer 

Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie 
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala 
aktiviteter.  

Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling 
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i 
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner. 

Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida 
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller 
tjänster.   

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag 

samverkar 

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha 
olika syften.  

Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig 
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i 
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.  

Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar 
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och 
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild 
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälso- 
och sjukvården.  

Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten 
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens 
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter, 
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).  

Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom 
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska 
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader 
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för 
utvecklingsprojektet.  

Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och 
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.  
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Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfatt-
ande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter 
projekttiden. 

Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.  

Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är: 

 samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska 
utföras inom ramen för konsultavtal,  

 erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller 
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional 
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är 
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester, 
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram. 

8) Referenskund 

Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter, 
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att 
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift. 

För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla 
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget 
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.  

9) Marknadsundersökningar 

Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg 
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får 
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag 
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den 
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt 
ICC/ESOMAR.  

Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte 
annat överenskommits i det enskilda fallet.  

Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig 
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med 
vid var tid gällande dataskyddslag. 

Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen. 
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast 
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel 
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent 
av gällande prisbasbelopp/KPI.  

Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk 
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör 
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas. 
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Ändring i sammanträdesplan för maj 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens sammanträdesplan för maj flyttas fram två veckor och ändras i enlighet 
med bilaga. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Med anledning av de fördröjda budgetprocesserna behöver socialnämndens 
sammanträdesplan skjutas fram för maj månad. Eftersom att nämnden fattar beslut om 
sammanträdesplan behöver nämnden även fatta beslut om revidering av 
sammanträdesplan. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden med hänsyn till 
jämställdhetsperspektiv eller andra diskrimineringsgrunder. 
 
Barnperspektiv 
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden med hänsyn till barnperspektiv.  
 
Beslutsbehörighet 
Enligt socialnämndens reglemente § 4 beslutar nämnden om tid och datum för 
sammanträde. 
 
Bedömning 
För att budgetprocessen ska kunna fortlöpa behöver socialnämndens sammanträdesplan 
senareläggas. Det bedöms inte finnas några betydande hinder som talar mot en sådan 
lösning. 
 
Expediering av beslut 
Förtroendevalda i Socialnämnden 
Förvaltningschef, Malin Tisell 
Verksamhetschef IFO/FS, Angelica Francisca 
Verksamhetschef Äldreomsorg, Arto Niskala 



 
 

 

Räddningschef, Peter Eriksson 
Enhetschef Förvaltningsstöd och utveckling, Jessica Vedlund 
 
Bilagor 
1. Ny sammanträdesplan socialnämnden 2020, 2020-04-09 
2. Ändringar i sammanträdesplan socialnämnden 2020, 2020-04-09 
 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 



 

Sammanträdesplan 2020 
SOCIALNÄMNDEN 
 
 

 
 
 

FLM 
Avstämning 1  

UTSKICK TILL 
BEREDNING 

FLM 
Avstämning 2 BEREDNING UTSKICK SAMMANTRÄDE 

20 januari 24 januari 27 januari 27 januari  30/1 Tors 6 februari 

9 mars 13 mars 16 mars 16 mars 19/3 Tors 26 mars 

6 april 9 april - 14 april 16/4 Tors 23 april 

12 maj 14 maj 18 maj 18 maj 21 maj Tors 28 

8 juni 12 juni 15 juni 15 juni 18/6 Tors 25 juni 

3 augusti 7 augusti 10 augusti 10 augusti 13/8 Tors 20 augusti 

7 september 11 september 14 september 14 september 17/9 Tors 24 september 

5 oktober 9 oktober 12 oktober  12 oktober 15/10 Tors 22 oktober 

2 november 6 november 9 november 9 november 12/11 Tors 19 november 

23 november 27 november 30 november 30 november 3/12 Tors 10 december 

 
Sammanträden börjar kl 8.30 
Beredningar börjar kl 15.00 
Eventuella tidsavvikelser kommuniceras 
 



 

Sammanträdesplan 2020 
SOCIALNÄMNDEN 
 
 

 
 
 

FLM 
Avstämning 1  

UTSKICK TILL 
BEREDNING 

FLM 
Avstämning 2 BEREDNING UTSKICK SAMMANTRÄDE 

20 januari 24 januari 27 januari 27 januari  30/1 Tors 6 februari 

9 mars 13 mars 16 mars 16 mars 19/3 Tors 26 mars 

6 april 9 april - 14 april 16/4 Tors 23 april 

12 maj 
28 april 

14 maj 
30 april 

18 maj 
4 maj 

18 maj 
4 maj 

21 maj 
7 maj 

Tors 28 
Tors 14 maj 

8 juni 12 juni 15 juni 15 juni 18/6 Tors 25 juni 

3 augusti 7 augusti 10 augusti 10 augusti 13/8 Tors 20 augusti 

7 september 11 september 14 september 14 september 17/9 Tors 24 september 

5 oktober 9 oktober 12 oktober  12 oktober 15/10 Tors 22 oktober 

2 november 6 november 9 november 9 november 12/11 Tors 19 november 

23 november 27 november 30 november 30 november 3/12 Tors 10 december 

 
Sammanträden börjar kl 8.30 
Beredningar börjar kl 15.00 
Eventuella tidsavvikelser kommuniceras 
 



 

Sida 1 av 6 

 

 

 
 
 

REDOVISNING AV BEVILJADE BESLUT OM SÄRSKILT BOENDE 
ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN SOM ÄNNU INTE HAR 
VERKSTÄLLTS 

 
BESLUTSDATUM DEN ENSKILDE BEFINNER SIG IDAG 

 
Boende med somatisk inriktning 
2019-11-12 SÄBO GBG (är erbjuden) 
2020-02-14 Hemmet 
2020-03-13 Korttid 
2020-03-13 korttid 
2020-03-18 korttid 
2020-03-19 korttid 
2020-03-20 Hemmet 
2020-03-30 SÄBO Gbg 
2020-04-09 korttid 
2020-04-15 Korttid Malmö 
 
 
 
Boende med demens inriktning 
2020-03-27   Korttid (Erbjuden) 
 
2020-04-16 
Micael Marcussen 
Biståndsbedömare 



 

Öckerö 

 
Förkortningslista 
Socialnämnden 

 
 
1 1:e soc.sek  1:e socialsekreterare 
A AT  Arbetsterapeut 

ACT  Assertive Community Treatment 
AKK  Alternativ och kompletterande kommunikation 
APT  Arbetsplatsträff 

B BBIC  Barns behov i centrum 
BNK  Barnneuropsykiatri 
BNP  Bruttonationalprodukt 
BrB   Brottsbalken 
BRG  Business Reigon Göteborg 
BRP  Bruttoregionprodukt 
BUP  Barn- och ungdomspsykiatri 

E EC   Enhetschef 
EFPIA European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations 
ESOMAR European Society for Opinion and Marketing Research 

F FACT  Flexibel ACT 
FB  Föräldrabalken 
FL   Förvaltningslagen  
FoU  Forskning och utveckling 
FR  Förvaltningsrätten 

G GR  Göteborgsregionen 
H HD   Högsta domstolen 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 
HR  Hovrätten 
HSL   Hälso- och sjukvårdslag 
HVB  Hem för vård eller boende 

I IBIC  Individens behov I centrum 
ICC International Chamber of Commerce (Näringslivets 

världsorganisation) 
IFO/FH  Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 
IFO/FS  Individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd 
IOP  Idéburet offentligt partnerskap 
IVD  In vitro-diagnostik 
IVDR 2017/746 The European Union In-vitro Diagnostics Regulation 

2017/746 
IVO  Inspektionen för vård och omsorg 

J JO  Justidieombudsmannens beslut 
K KBT  Kognitiv beteendeterapi 

KomL/KL   Kommunallagen 
 KPB  Kostnad per brukare 

KR  Kammarrätten 
L LAS   Lag om anställningsskydd 

LBEV  Lag om brandfarliga och explosiva varor 
LGS  Ledningsgruppen för samverkan (Vårdsamverkan I Västra 

Götaland)  
LIF Läkemedlsindustriföreningen 
LOU  Lag om offentlig upphandling 
LOV  Lag om valfrihetssystem 
LSO  Lag om skydd mot olyckor 
LSS  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 



LTLP  Lag om tobak och liknande produkter 
LUL   Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM  Lagen om vård av missbrukare 
LVU   Lagen om vård av unga 

M MAS  Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
MDR 2017/745 The European Union Medicval Device Regulation 

2017/745 
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

N NOSAM  Närområdessamverkan 
NPÖ  Nationell patientöversikt 
NSPHIG  Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg. 

O OF  Omsorger om personer med funktionsnedsättning 
OSL   Offentlighets och sekretesslagen 

P Pbb  Prisbasbelopp 
PKV  Prisindex för kommunal verksamhet 
Prop.  Proposition 
PUT  Permanent uppehållstillstånd 

R RACT  Resursgrupps-ACT 
 RMI  Riskminimeringsinformation 

RÅ  Regeringens årsbok 
S SCB  Statistiska centralbyrån 

SFB  Socialförsäkringsbalken 
SG  Sjukgymnast 
SIP  Samordnad individuell plan 
SKL  Sveriges kommuner och landsting 
SKR  Sveriges kommuner och regioner 
SNIU  Socialnämndens individutskott 
Soc sek  Socialsekreterare 
SoF   Socialtjänstförordning 
SoL  Socialtjänstlag 
SoS  Socialstyrelsen 
SOSFS  Socialstyrelsens författningssamling 
SOU  Statens offentliga utredningar 
SSK  Sjuksköterska 
SU  Sahlgrenska Universitetet 

T TR  Tingsrätten 
 TUT  Tidsbegränsat uppehållstilllstånd 
V VGR  Västra Götalandsregionen 

VIP  Vård- och insatsprogram 
VästKom  Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Ä ÄO  Äldreomsorg 
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