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Inledning
Förutsättningarna för kommunernas arbete med försörjningsstöd och övrigt
ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). Stöd i
tolkningen av det nationella regelverket ges av Socialstyrelsens ”Allmänna
råd om ekonomiskt bistånd” (SOSFS 2003:5) och ”Ekonomiskt bistånd –
Handbok för socialtjänsten”. Hänsyn ska också tas till övriga allmänna råd
inom socialtjänstens område, exempelvis kring våld i nära relation. Vidare
ska Högsta förvaltningsdomstolens prejudicerande domar samt övrig praxis
ligga till grund för tillämpningen. Socialtjänsten ska därför följa
utvecklingen av rättspraxis inom området.
Kompetens- och arbetslivsnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd utgör
ett komplement till ovanstående. Vidare finns på Stöd- och försörjningsenheten också ett handläggningsstöd i form av rutindokument som
innehåller mer detaljerade beskrivningar kring hur olika situationer ska
hanteras. Dessa fastställs av enhetschef. Syftet med riktlinjer och
handläggningsstöd är att utgöra ett stöd i det praktiska arbetet samt
säkerställa likvärdighet vid handläggning och god rättssäkerhet.

Allmänna utgångspunkter för arbetet med
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
för livsföring i övrigt
Socialtjänsten har två uppdrag i arbetet med ekonomiskt bistånd där huvuduppdraget är att vägleda den enskilde att komma vidare till egen försörjning
och att leva ett självständigt liv inom olika livsområden. Det andra uppdraget är att pröva rätten till ekonomiskt bistånd under den tid det tar för den
enskilde att nå egenförsörjning. Arbetet ska inriktas på att frigöra och
utveckla individens egna resurser samt präglas av respekt för individens
självbestämmanderätt och integritet.
Socialtjänstlagen är en ramlag vilket innebär att den ställer upp yttre gränser
utan att i detalj reglera hur verksamheten ska bedrivas inom ramen.
Tillämpningen av lagen förändras om samhällsförhållanden som berör de
människor socialtjänsten har kontakt med förändras. Exempel på sådana
förhållanden är situationen på arbets- och bostadsmarknaden.

Vägledning till egen försörjning
Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till ekonomiskt
bistånd 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. Socialtjänsten ska bidra
till att hitta långsiktiga lösningar på individens försörjningsproblem. I de
flesta fall är slutmålet förvärvsarbete.
Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär generellt att vara inskriven
hos Arbetsförmedlingen, aktivt arbetssökande och villig att ta erbjudet
4

arbete samt att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det kan inte sättas
ett generellt mått på ett visst antal sökta arbeten per vecka eller månad. En
helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter för den enskilde
måste göras. Alla människor har inte förutsättningar att kunna försörja sig
genom förvärvsarbete. Socialtjänstens insatser måste i dessa fall inriktas på
att hitta andra lösningar, exempelvis motiverande arbete och stöd i att
förändra sin livssituation eller att undersöka möjligheter till sjukersättning
och andra ersättningar. Oavsett den enskildes livssituation ska de förväntningar socialtjänsten har på denne stå i rimlig proportion till den enskildes
förutsättningar.
Arbetet ska präglas av en helhetssyn på individens och familjens situation.
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att få stöd för att förändra sin
situation. Ekonomiskt bistånd ska vara en hjälp till självhjälp. De åtgärder
som socialtjänsten erbjuder ska vara utformade så att de stärker den
enskildes förutsättningar att förändra sin livssituation och klara sin egen
försörjning. Socialtjänsten ska ha ett aktivt förhållningssätt i samarbetet med
den som söker ekonomiskt bistånd och arbeta förebyggande och
motiverande för att motverka långvarigt biståndsmottagande.

Akut nöd
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det
yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.
Det är normalt den enskildes bosättningskommun som är ansvarig för
bistånd enligt socialtjänstlagen, men om en person vistas i kommunen och
hamnar i en nödsituation har även vistelsekommunen ett ansvar att agera för
att avhjälpa en nödsituation. Med akuta nödsituationer avses enligt rättspraxis framförallt situationer som uppstår oväntat och oförutsett. Det kan
exempelvis handla om situationer där den sökande blivit sjuk eller utsatt för
våld. Men även andra situationer kan förekomma, när en enskild inte kan
invänta insatser från en annan kommun eller huvudman. Det kan då bli
aktuellt att exempelvis bevilja personen ekonomiskt bistånd för att ta sig till
sin hemort, samt eventuellt pengar till mat och husrum fram till avresan.
En enskild som inte är berättigad till ekonomiskt bistånd i övrigt kan i vissa
fall ha rätt till bistånd i form av akuta matpengar för en begränsad period för
att avhjälpa en akut nödsituation. En förutsättning är att den enskilde påvisar
att hen helt saknar medel till sitt uppehälle.

Barnrättsperspektiv vid handläggning av ekonomiskt
bistånd
Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att i sitt arbete uppmärksamma barns
situation. Detta gäller inte minst när vuxna vänder sig till socialtjänsten med
en ansökan om ekonomiskt bistånd till familjen. Stöd- och försörjningsenheten ska särskilt uppmärksamma behov av samverkan med andra
verksamhetsgrenar inom socialtjänsten och i förekommande fall initiera
kontakt.
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Skyddsfaktorer i barn och ungas utveckling nås bland annat genom arbete
för tryggad försörjning hos vuxna vilket kan leda till minskade psykiska och
känslomässiga problem hos barn. Mot bakgrund av ovanstående ska socialtjänstens stöd och insatser ha särskilt fokus på barn i familjer med långvarigt
biståndsmottagande, 10 månader eller mer. Insatserna ska syfta till att hjälpa
föräldrarna till egen försörjning, att säkerställa skälig levnadsnivå och att
stärka skyddsfaktorer i barnens utveckling. När det gäller insatser direkt
riktade till barnen kan organiserade fritidsaktiviteter vara en relevant
skyddsfaktor. Vid behov bör socialtjänsten informera familjer om
organiserade fritidsaktiviteter, föreningar etc. Barn har rätt till samma nivå
på försörjningsstödet oavsett vilken förälder de bor hos.
Utredningar om ekonomiskt bistånd ska genomföras med ett barnrättsperspektiv för att säkerställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda. När
ett beslut kan få påtagliga konsekvenser för ett barn ska socialsekreteraren
göra en barnkonsekvensanalys, där det framgår hur barnets rättigheter
tillgodoses vid ett bifalls- respektive avslagsbeslut. Det innebär att det av
dokumentationen ska framgå hur barnets behov har beaktats, vilka överväganden som gjorts och hur dessa påverkat beslutet. Konsekvenserna av
olika beslutsalternativ ska i möjligaste mån analyseras och dokumenteras.
Att barnrättsperspektivet beaktas innebär inte att alla inkommande
ansökningar beviljas, men barnet och barnets situation ska synliggöras och
utredas.

Utredning
En utredning av god kvalitet är grunden för att kunna bedöma vilket stöd
och vilka insatser som ska erbjudas. Omfattningen på utredning, planering
och uppföljning påverkas av biståndstidens längd och individens eller
familjens förutsättningar och behov. Socialtjänsten ska inte utreda mer än
situationen kräver. Syftet med utredningen är att skapa en helhetsbild av
förutsättningar, resurser och behov samt rätten till ekonomiskt bistånd.
Utredningen genomförs genom ett eller flera möten och bygger på underlag
och uppgifter från den enskilde samt kontroller mot andra myndigheter och
register. Handläggaren ska säkerställa att varje biståndsbeslut bygger på
aktuell information om klientens situation.
Med utredningen som grund ska socialtjänsten tillsammans med den enskilde göra en planering för hur individen långsiktigt ska kunna försörja sig
själv. Socialtjänsten ska beakta de enskilda behoven hos sökande och medsökande och göra en separat planering för var och en med beaktande av
hushållets samlade förutsättningar och situation. Den enskilde ska ha inflytande över planeringen som ska bygga på helhetssyn, vara framåtsyftande
och innehålla mål och delmål samt en tydlig beskrivning av vad som ska
göras, när det ska göras och vem som ansvarar för vad. Planeringen
dokumenteras i en skriftlig individuell handlingsplan. Den individuella
handlingsplanen fungerar sedan i den fortsatta processen som ett levande
dokument som följs upp och revideras kontinuerligt i möten med den
enskilde. Vid behov sker planering och uppföljning i samverkan med andra
parter, exempelvis Arbetsförmedlingen. Samordnad individuell planering
6

(SIP) ska erbjudas i alla ärenden där enskild har kontakt med sjukvården
och socialtjänsten. Utifrån vikten av tydlighet och transparens ska det alltid
vara tydligt för den enskilde hur planeringen ser ut och vilka förväntningar
som finns. Förväntningarna ska stå i rimlig proportion till den enskildes
förutsättningar.

Försörjningsstöd
Riksnorm
Riksnormen stadgas i 4 kap 3 § SoL. Riksnormen grundar sig bland annat
på pris- och konsumtionsundersökningar och nivån på normen bestäms av
regeringen inför varje kalenderår. Fördelningen av riksnormen på olika
utgiftsposter fastställs av kompetens- och arbetslivsnämnden varje
kalenderår.
I vissa fall ska rätten till ekonomiskt bistånd beräknas till en högre nivå,
exempelvis vid rätt till jobbstimulans då en särskild beräkningsregel ska
tillämpas eller vid fördyrade levnadsomkostnader. I vissa fall ska rätten till
ekonomiskt bistånd beräknas till en lägre nivå, till exempel om den enskilde
inte deltar i kompetenshöjande aktivitet.
För personer som befinner sig på sjukhus eller på behandlingshem kan det
bli aktuellt att bevilja ett ”fickpengsbelopp” som tillgodoser utgifter enligt
riksnormen med undantag för livsmedel. I vissa fall undantas även andra
utgifter som enligt avtal ingår i behandlingskostnaden. Personer intagna i
häkte eller kriminalvårdsanstalt erhåller fickpengar genom kriminalvården.
För personer som genomgår rättspsykiatrisk utredning/vård är sjukvården
huvudman och det kan därför bli aktuellt med ekonomiskt bistånd från
socialtjänsten.

Skäliga kostnader utanför riksnormen
Bostad
Bistånd lämnas till skäliga bostadskostnader. Socialtjänstens beslut ska
alltid utgå från en individuell bedömning. Som stöd för att avgöra om en
bostadskostnad är skälig utgår försörjningsstödsverksamheten från de vägledande belopp för boendekostnad som stäms av varje år i samband med den
årliga hyresförhandlingen med de största lokala hyresvärdarna i kommunen.
När det gäller frågan om byte till billigare bostad ska socialtjänsten ta
hänsyn till den enskildes faktiska möjligheter att få en annan bostad samt
beakta om det finns skäl som talar emot byte av bostad eller bostadsområde.
Konsekvenser för berörda barn ska särskilt uppmärksammas. En för hög
(oskälig) bostadskostnad kan godkännas under en skälig tidsperiod för att
finna en annan bostad. Generellt finns brist på lediga bostäder på orten och i
Sverige, vilket kan innebära att bostadskostnaden kan godkännas till en
högre nivå än de generellt vägledande beloppen.
Akut behov av bostad beviljas enligt kommunens yttersta ansvar. I första
hand verkställs detta på kommunens egna akutboende. Individuella
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lösningar kan vara aktuella där annat boende krävs, exempelvis vid
relationsvåld. Kostnaden är beroende av möjlig boendelösning och
godkänns med faktisk kostnad. Vid upprepade behov av tillfällig
boendelösning bör stöd att erhålla mer permanent boende att erbjudas.
Arbetsresor
Kostnader för arbetsresor eller för resor för att kunna vara aktivt
arbetssökande godkänns enligt billigaste resesätt. Kostnader för
programresa enligt Arbetsförmedlingens beslut godkänns med egenavgiften.
Hushållsel
Utgångspunkten är att kostnaden för hushållsel beviljas om den inte är
oskälig. Konsumentverket har fastställt nivåer för skälig förbrukning för
olika hushållsstorlekar som används som en vägledning. Vid oskälig förbrukning ska i första hand den enskilde få stöd i att sänka sina kostnader och
ett sätt är att lämna information om hur den enskilde gör detta, exempelvis
genom att teckna rätt avtal.
Hemförsäkring
Utgångspunkten är att kostnaden för hemförsäkring beviljas med den
kostnad som bedöms skälig utifrån årlig prisundersökning på orten.
Fackförening och arbetslöshetskassa
Faktisk utgift för fackföreningsavgift och avgift till arbetslöshetskassa
godkänns. Undersök att rätt avgift betalas.

Ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt
Inom begreppet ”livsföring i övrigt” ingår alla övriga kostnader för vilka
ekonomiskt bistånd kan utgå. I bedömningen av bistånd för livsföring i
övrigt ska socialtjänsten sträva efter ett långsiktigt perspektiv och ha fokus
på individens möjligheter att förändra sin livssituation. Biståndet ska
utformas så att det förbättrar den enskildes förutsättningar att nå målen i sin
planering. Den enskilde har rätt att ansöka och få beslut kring det som den
enskilde uppfattar som eget behov. En individuell bedömning av ansökan
ska alltid göras. Alla kostnader som den enskilde kan komma att ansöka om
är därför inte möjliga att ange i riktlinjerna.
Handläggaren arbetar löpande tillsammans med den enskilde i att undersöka
möjligheten att sänka sina utgifter. När ekonomiskt bistånd beviljas utgår
beslutet i regel från det billigaste sättet att tillgodose behovet. Nedan följer
vad som bedöms vara en skälig nivå för vanligt förekommande utgiftsposter.
Barnomsorgsavgift
Faktisk kostnad för barnomsorgsavgift beviljas. Att rätt avgift är fastställd
bör undersökas.
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Begravning
När dödsboet saknar ekonomiska tillgångar bör socialtjänsten bevilja
ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för en värdig begravning.
Kan beviljas upp till 50 % av prisbasbeloppet.
Skäliga kostnader kan även beviljas i samband med närståendes begravning.
För resa till begravning inom Sverige kan kostnad beviljas för resa med
billigaste färdsätt. För blommor i samband med begravningen kan beviljas
upp till 1,5 % av prisbasbeloppet och för kläder till begravningen upp till 3
% av prisbasbeloppet.
Bilkostnader
Ekonomiskt bistånd beviljas i allmänhet inte till bilkostnader. Om behov
finns för arbetsresor och allmänna kommunikationer inte kan användas eller
vid behov av bil på grund av särskilda sociala skäl, kan utgifter för nödvändiga reparationer, bilskatt, bilbesiktning och försäkring godkännas.
Kan beviljas upp till 15 % av prisbasbeloppet.
Flyttkostnader
Bistånd till flyttkostnad kan beviljas om det finns starka sociala skäl för flytt
eller att arbete eller utbildning finns på nya orten. Andra skäl kan vara flytt
till en billigare bostad.
Kan beviljas upp till 25 % av prisbasbeloppet.
Glasögon
Bistånd till skäliga kostnader för glasögon beviljas om behovet styrks av en
optiker eller läkare. Utgångspunkten är att kostnaden beviljas enligt lokal
prisnivå enligt årlig prisundersökning på orten. Bistånd beviljas enligt
billigaste sättet att avhjälpa synfelet.
Kan beviljas upp till 10 % av prisbasbeloppet.
Hemutrustning
Hemutrustning avser vad som behövs för att ett hem ska kunna fungera och
ska tillgodose behov så som matlagning, umgänge, sömn, förvaring, rengöring, rekreation och information. Även dator bör ingå i en hemutrustning.
Dator beviljas i första hand i hushåll med barn och hushåll med långvarigt
biståndsbehov.
Det finns ingen allmän rätt till ekonomiskt bistånd vad gäller utrustning i
bostaden enbart av ekonomiska skäl utan det ska föreligga särskilda skäl.
Särskilda skäl är exempelvis när behovet uppstår som ett led i en rehabilitering, då den enskilde saknar möjlighet att förbättra sin ekonomi genom
självförsörjning på mycket lång sikt, ungdom som varit placerad av socialtjänsten, behov av komplettering som uppstår vid långvarigt behov av
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ekonomiskt bistånd (mer än 6 månader) eller vid separation. Bidraget
beviljas efter individuell behovsprövning.
Kan beviljas upp till 20 % av prisbasbeloppet för ensamstående samt upp till
6 % av prisbasbeloppet för varje övrig familjemedlem.
Internet
Tillgång till internet/bredband är enligt rättspraxis en skälig utgift för att
uppnå en skälig levnadsnivå. Dock ingår det inte i försörjningsstödet/
riksnormen varför behovet utreds som livsföring i övrigt. Detta innebär att
en individuell bedömning ska göras av behovet och kostnaden. Rättspraxis
visar att det ska vara mycket speciellt undantag att detta inte ska ingå i det
ekonomiska biståndet.
Utgångspunkten är att kostnaden beviljas enligt lokal prisnivå enligt årlig
prisundersökning på orten.
Klädutrustning
Ekonomiskt bistånd till kläder utöver riksnorm kan beviljas vid särskilda
behov, exempelvis i samband med vård på behandlingshem eller
oförutsedda händelser.
Kan beviljas upp till 10 % av prisbasbeloppet.
Läkarvård/medicin/sjukvårdskostnad/sjukresor
Ekonomiskt bistånd för läkarvård, medicin, sjukvårdskostnad och sjukresor
beviljas upp till frikort. Endast läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet
godkänns i normalfallet. Kostnader för vård på sjukhus beviljas upp till
högkostnadsskydd med avdrag för post i riksnorm som avser livsmedel.
Ersättning för sjukresor beviljas med egenavgift upp till högkostnadsskydd.
Magasineringskostnad
Ekonomiskt bistånd till magasineringskostnad kan beviljas vid exempelvis
fängelsevistelse, vistelse på behandlingshem eller i samband med
avhysning.
Kan beviljas upp till 5 % av prisbasbeloppet.
Resor för bosatta utanför tätorten
Utgångspunkten är att bistånd till resor för de som bor utanför tätorten i de
flesta fall är nödvändigt för att den enskilde ska kunna vara aktivt
arbetssökande eller i övrigt fullfölja sin planering samt kunna ha tillgång till
den service som finns i tätorten. Kostnaden godkänns med i regel en resa
per vecka alternativt för de dagar som behov finns enligt individuell
bedömning.

10

Rättshjälp
Efter individuell bedömning godkänns egenavgiften i hemförsäkringen
(rättsskydd) alternativt rättshjälpsavgift vid hjälp från
Rättshjälpsmyndigheten. Kostnader godkänns med faktisk kostnad för
egenavgift samt med den summa som Rättshjälpsmyndigheten fastställer
vad gäller avgift.
Saneringskostnad
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till sanering av bostad om det är ett led i
eller förutsättning för att den enskilde ska kunna ta del av andra insatser från
socialtjänsten, exempelvis hemtjänst. Rätten till RUT-avdrag ska beaktas.
Kan beviljas upp till 20 % av prisbasbeloppet.
Skulder
Utgångspunkten är att ekonomiskt bistånd inte beviljas till skulder, men det
kan bli aktuellt i vissa fall efter individuell bedömning. I detta avsnitt
redogörs för fyra sådana situationer.
Det är viktigt att ha en helhetssyn på skuldproblematiken. I utredningen vid
en ansökan om ekonomiskt bistånd till skuld bör därmed innefattas vilken
hjälp den enskilde behöver för att bli självförsörjande och för att kunna
hantera konsekvenser av sin skuldsituation. Det bör även undersökas om det
finns behov av budgetrådgivning, skuldsanering eller god man.
Hyresskulder
Hyresvärdarna har en lagstadgad skyldighet att meddela uppsägning av
hyreskontrakt till kommunens socialnämnd, i detta fall kompetens- och
arbetslivsnämnden, och avsikten med detta är att socialtjänsten tidigt och
förebyggande ska kunna undersöka om det finns behov av stöd och insatser.
Att socialtjänsten agerar snabbt är särskilt viktigt när det finns barn i en
familj där en hyresskuld uppstått. I biståndsbedömningen ska särskild
hänsyn tas till barnens situation. Socialtjänsten ska aktivt verka för att
undvika avhysning av barnfamiljer. Detta kan innebära att socialtjänsten
tidigt i en skuldsituation ska bevilja ekonomiskt bistånd till en hyresskuld. I
vissa fall gäller detta även ensamstående som tillhör särskilt utsatta grupper
och därmed får ytterligare svårigheter på bostadsmarknaden i och med en
hyresskuld eller vräkningssituation.
Faktorer som ska vägas in i bedömningen av bistånd till hyresskulder är
läget på den lokala bostadsmarknaden och den enskildes möjligheter att få
ett annat boende. Hyresskulder i kommunens andrahandslägenheter ska
handläggas enligt samma principer som för andra bostäder. Kommunens
boendesamordnare samt budget- och skuldrådgivare är viktiga förebyggande
resurser tillsammans med socialsekreteraren i arbetet för att förhindra
avhysningar.
Det maximala beloppet som kan beviljas är 40 % av prisbasbeloppet.

11

Hyresskuld upp till motsvarande normunderskottet för de senaste 12
månaderna kan beviljas till hyresskuld om bedömningen görs att rätt till
ekonomiskt bistånd hade förelegat vid en ansökan som hade skett i tid för
aktuella månader. Detta under förutsättning att det har en avgörande
betydelse att skulden blir betald.
Elskulder
Elbolagen har en lagstadgad skyldighet att meddela socialnämnden, i detta
fall kompetens- och arbetslivsnämnden, när det finns risk för frånkoppling
av el. Vid ansökan ska hänsyn tas till de konsekvenser som uppstår vid en
frånkoppling vilket innebär att socialtjänsten i en skuldsituation kan bevilja
ekonomiskt bistånd till en elskuld samt avgift för att koppla på elen.
Kan beviljas upp till 20 % av prisbasbeloppet.
Skuld till arbetslöshetskassa
Särskilda skäl att bevilja skulden kan föreligga även om sökanden haft
medel att själv klara kostnaden när den uppkom. Sådant skäl är att den
enskilde genom att skulden beviljas får rätt till arbetslöshetskassa eller
motsvarande. Därmed kan den enskilde genom att bistånd beviljas få en
ökad inkomst.
Skuld till förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
Särskilda skäl att bevilja skulden kan föreligga även om sökanden haft
medel att själv klara kostnaden när den uppkom. En förlorad förskoleplats
kan medföra allvarliga konsekvenser för familjens förmåga att försörja sig
och leda till fortsatt biståndsberoende. Barnets behov ska särskilt vägas in i
bedömningen.
Kan beviljas upp till 10 % av prisbasbeloppet.
Spädbarnsutrustning
Bistånd till spädbarnsutrustning beviljas vid barns födelse om behovet inte
kan tillgodoses på annat sätt. Kompletterande bistånd kan beviljas då barnet
växer och nya behov uppstår. Priser på begagnad utrustning gäller i första
hand.
Kan beviljas upp till 12 % av prisbasbeloppet. Vid påföljande barn som föds
inom fem år kan komplettering beviljas upp till 6 % av prisbasbeloppet.
Tandvård
Kostnader för akut tandvård, det vill säga behandling som måste utföras
omedelbart, beviljas utan att kostnadsförslag inhämtas. Det krävs att det är
styrkt att behandlingen avsett akut tandvård genom notering på
tandvårdsfaktura eller på annat sätt.
Bistånd kan också beviljas till nödvändig tandvård som inte är akut. Med det
avses sådan tandvård som framgår av upprättat kostnadsförslag och som
enligt särskild prövning visar att behandlingen är enligt billigaste
12

behandlingsalternativ och förutsatt att tandvården inte kan bekostas av den
enskilde. Huvudregeln att rätten till bistånd avseende kostnad för tandvård
prövas månadsvis i samband med handläggning av ansökan om fortsatt
försörjningsstöd.
Kan beviljas upp till 35 % av prisbasbeloppet.
Umgängesresor
Ekonomiskt bistånd beviljas till resor i samband med umgänge. Den
förälder som har umgänge har det primära ansvaret för kostnaden. Finns
dom i Tingsrätt eller en planering hos socialtjänsten så följs den planeringen
vad gäller fördelning av kostnader och omfattning av umgänge.
Kan beviljas upp till 25 % av prisbasbeloppet per år/12-månadersperiod.
Utflykter, läger, skolresor
Vid långvarigt behov av försörjningsstöd kan ekonomiskt bistånd beviljas
till kortare utflykter för barn så som läger eller skolresor.
Kan beviljas upp till 10 % av basbeloppet.

Beräkning av försörjningsstöd
I Socialstyrelsens ”Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten”
framgår principerna för beräkning av ekonomiskt bistånd, bland annat visas
vilka inkomster som ska medräknas. Mer preciserade lokala anvisningar
redovisas nedan.

Barns och skolungdomars inkomster av eget arbete
Hemmavarande barn och skolungdomars (upp till 21 års ålder) inkomster
räknas som inkomst med den del som överstiger ett prisbasbelopp per
kalenderår. För skolungdomar som flyttat hemifrån eller beviljas
försörjningsstöd av särskilda sociala skäl ska inkomsten som överstiger ett
halvt prisbasbelopp per år räknas till försörjningen. Dock får den summa
som räknas av till familjens försörjning inte överstiga den nivå som motsvarar den unges del i familjens kostnader inklusive kostnader för hyra.

Barn och skolungdomar som bor i eget hushåll
För ungdomar som studerar i grundskola, gymnasium eller annan jämförlig
grundutbildning och bor i eget hushåll beräknas rätten till ekonomiskt
bistånd enligt riksnormens nivå för ungdom till och med vårterminen då
ungdomen fyller 20 år.

Förskolebarn
Riksnormen ger kommunerna möjlighet att justera normen för förskolebarn
med hänsyn till om de får fri lunch utanför hemmet fem dagar per vecka, till
exempel inom kommunal barnomsorg. För förskolebarn tillämpas i
Falköpings kommun normbelopp med lunch.
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