Kommunstyrelseförvaltningen

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

SOCIALNÄMNDEN

Tid och plats:

Måndag den 29 februari 2016 kl.
stadshuset, Lysekil

Ordförande:

Maria Forsberg

Sekreterare:

Anne-Marie Mattsson

8.15, Borgmästaren,

Öppet sammanträde utom i de punkter som markerats med
(sluten del) eller där ordförande så beslutar.
ÄRENDEN
Upprop samt val av justerare
Anmälan av övriga frågor

Utbildning/information
Asylsökande/ ensamkommande barn/ ersättningar från staten. Information från
avdelningschef individ- och familjeomsorg

Allmänna ärenden
1. Genomgång av föregående protokoll
2. Muntliga föredragningar
a) Information från förvaltningschefen
3. Rapport – beslut om särskilt boende

Individ- och familjeomsorg
4. Aktuell situation avseende mottagande av asylsökande/ensamkommande barn – muntlig
information
5. Tillsynsplan enligt Alkohollagen
6. Dispens avseende krav att lämna restaurangrapport
7. Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker
- Restaurang A (sluten del) – Företräde inför nämnden kl. 10.00
- Restaurang B (sluten del)
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8. Anmälan - ordförandebeslut (sluten del)
9. Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd – reviderat dokument
10. Riksnormen för försörjningsstöd 2016
11. Anlitande av konsult
12. Placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen

Ekonomiärenden
13. Ekonomisk uppföljning/Budget 2016
- Muntlig föredragning samt diskussioner

Vård och omsorg
14. Svar på medborgarförslag angående vårdhundar
15. Kunskapssatsning avseende baspersonal
16. Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016
17. Muntlig information – beslut från IVO
18. Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra Götaland
19. Förändrad uppsägningstid i nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal
20. Avtal om närsjukvårdsuppdrag Lysekils kommun 2016

Övrigt
21. Läsplattor till nämndens ledamöter och ersättare
22. Redovisning – beslut av arbetsutskottet – externa placeringar
23. Uppdrag till förvaltningen – Kvarstående/nytillkomna
24. Rapport ej verkställda beslut
25. Anmälningsärenden
26. Redovisning av delegationsbeslut
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27. Övriga frågor
Lysekil 2016-02-23
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Maria Forsberg
Ordförande

/

Anne-Marie Mattsson
Sekreterare
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Socialnämnden

2016-01-27

Sammanträdestid:

2016-01-27 kl. 9.00 – 15.00
Ajournering, § 20, kl. 11.30–11.45
Ajournering för lunch 12.00–13.00

Lokal:

Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset,
Lysekil

Tjänstgörande ledamöter och
ersättare:
Maria Forsberg (S) ordförande
Ronny Hammargren (LP), ersätter

Icke tjänstgörande ersättare:

Ulrika Häller Lundbäck (KD) vice ordf

Eva Leandersson(S)
Britt-Marie Didriksson Burcher (L)
Maria Ahlström (K)

Anette Björmander (S)
Elisabeth Åkerman (M), ersätter
Krister Samuelsson (M), §§ 10-27

Ann-Charlotte Strömwall (L)
Siw Lycke (C)
Thor Karlsson (LP)
Marie Lindgren (LP)
Maria Lundbom (LP)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Bill Wallberg (S), ersätter Pierre Holgersson (SD)

Tjänstemän:
Eva Andersson, förvaltningschef
Anne-Marie Mattsson, nämndsekreterare
10 - 28

Paragrafer:
Sekreterare:

.............................................................................
Anne-Marie Mattsson
………………………………………………………………….
Maria Forsberg

Ordförande:
Justerare:

.............................................................................
Ronny Hammargren
ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats: Kommunledningskontoret

Sammanträdesdatum:

Justeringsdatum:

Anslagsdatum:

Anslagets nedtagande:

Bevis om tillkännagivande av justering:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

Övriga medverkande:
Malin Petzäll, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 16-17
Ulrika Lind, förvaltningsekonom, § 19
Marina Lindblom, avdelningschef vård och omsorg, § 20
Maria Johansson, utredare, § 20
Bengt Mattsson, avdelningschef individ- och familjeomsorg, § 12
Klaus Schmidt, alkoholhandläggare, 21

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

2/24

LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

§ 10
YTTRANDE TILL INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG –
TILLSYN AV BOENDESTÖDSVERKSAMHET
Dnr SON 2015-257 (samband dnr SON 2015-13)
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fattade den 13 juli 2015 beslut i ett enskilt
klagomålsärende (IVO dnr 8.2-34747/2014) som rörde handläggning och
utformning av boendestöd i Lysekils kommun. I ärendet framkom uppgifter som
föranledde IVO att fatta beslut om att inleda verksamhetstillsyn av boendestöd i
Lysekils kommun.
Den 3 november genomfördes tillsynen. Utifrån denna ställer IVO krav på att vissa
åtgärder ska vidtas. Nämnden ska senast den 1 februari 2016 redovisa till IVO vilka
åtgärder som vidtagits (IVO dnr 8.5-25754/2015-10).
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse med yttrande till IVO.
Socialnämndens beslut
Som nämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg översänds
förvaltningens redovisning i ärendet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslut inkl. handlingar i ärendet skickas till
Inspektionen för vård och omsorg
Beslutet skickas till
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

3/24

LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

§ 11
EVENTUELL NEDLÄGGNING AV BRASTAD VÅRDCENTRAL –
PÅVERKAN PÅ SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETER
Nämndens ledamöter diskuterar vid dagens sammanträde frågan om en eventuell
nedläggning av Brastad vårdcentral och vilka följder detta medför.
Socialnämndens beslut
Nämndens ledamöter framför som en enig grupp att nämnden är starkt kritiska till
ett sådant förslag vilket kommer att medföra konsekvenser för socialförvaltningens
verksamheter och socialnämndens ansvarsområden.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att inleda en konsekvensutredning avseende
hur en eventuell nedläggning av Brastad vårdcentral kan komma att påverka
socialförvaltningens verksamheter och socialnämndens ansvarsområden.
Uppdraget ska redovisas för nämnden i februari.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

§ 12
AKTUELL SITUATION AVSEENDE FLYKTINGMOTTAGANDE /
ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN - INFORMATION
Dnr SON 2016-10
Avdelningschef individ- och familjeomsorg informerar muntligt om aktuell
situation avseende mottagande av asylsökande samt ensamkommande
flyktingbarn.
Från och med månadsskiftet mars/april har kommunen inte längre tillgång till
myndighetsteamet för ensamkommande barn i Tanum på samma sätt som hittills.
Förvaltningen arbetar tillsammans med andra aktörer på att finna lösningar för en
fortsättning.
Det pågår ett arbete med att hyra eller köpa moduler eller villavagnar som ska
användas för att ta emot familjer. Var dessa ska placeras är inte helt klart.
För närvarande finns det fem boenden igång för ensamkommande barn.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

§ 13
GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Socialnämndens protokoll från den 10 december 2015 har varit utskickat.
Ledamot Thor Carlsson ställer fråga om § 239 som handlar om ”Riktlinjer för
utförande av ledsagarhjälp för enskilds transport till sjukhus eller
sjukvårdsinrättning”, där det fortfarande finns oklarheter kring vad riktlinjerna
innebär.
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2016 återkomma till nämnden för att
reda ut begreppen kring riktlinjerna.
Nämnden godkänner i övrigt redovisningen av protokollet.
Beslutet skickas till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

§ 14
INFORMATION FRÅN FÖRVALTNINGSCHEFEN
Dnr SON 2016-6
Nämnden får information om:


Ny gruppbostad LSS. Hyreskontrakt på gång att tecknas. Beslut finns från
kommunstyrelsens ledningsutskott. Ytterligare information vid nästa
sammanträde med socialnämnden. Dnr SON 2015-190



Hyreskontrakt är klart avseende nya lokaler för hemvård, boendestöd och
sjuksköterskor i nedre plan på socialkontoret Drottninggatan 8. Beräknad
inflyttning är satt till den 1 juli 2016. Dnr SON 2014-147

Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

§ 15
SVAR PÅ UTTALANDE FRÅN KOMMUNALS ARBETSPLATSOMBUD
Dnr SON 2015-257
Kommunals arbetsplatsombud har i skrivelse till bland annat socialnämnden
framfört en del synpunkter på verksamheten. Skrivelsen redovisades vid
socialnämndens sammanträde den 10 december 2016. Nämnden gav då
förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med nämndens ordförande inför
dagens sammanträde presentera ett förslag till svar på skrivelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2016.
Socialnämndens beslut
Som svar till Kommunals arbetsplatsombud översänds redovisad tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunals arbetsplatsombud (via Kommunal, sektion väst Lysekil)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

§ 16
MUNTLIG FÖREDRAGNING – HÄNDELSER ENLIGT LEX SARAH
Nämnden får muntlig information i ärende rörande händelser enligt lex Sarah.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

§ 17
FÖRÄNDRAD DELEGATION – HÄNDELSER ENLIGT LEX SARAH
Dnr SON 2016-17
Delegat att besluta om att avsluta utredningar, göra anmälningar om allvarliga eller
risk för allvarliga missförhållanden samt att ta emot information för nämndens
räkning om att en lex Sarah-anmälan gjort från enskild verksamhet ligger idag på
medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Förslag finns att överföra den del av delegationen som avser att utreda, anmäla
samt avsluta händelser enligt lex Sarah, till förvaltningens utredare.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2016.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att från och med 2016-03-01 överföra delegationen enligt
följande:
Ärende

Lagrum

Delegat

Beslut om att avsluta
utredning

SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd om lex
Sarah
14 kap. 7 § SoL
24 f § LSS

Utredare

Anmälan om allvarliga
missförhållanden eller
risk för allvarliga
missförhållanden till
Inspektionen för vård
och omsorg (IVO)

SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd om lex
Sarah
14 kap 7 § SoL
24 f § LSS

Utredare

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Socialnämnden

Ta emot information
för nämndens räkning
om att en lex Sarahanmälan gjorts från
enskild verksamhet

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd om lex
Sarah
24 f § LSS

Utredare

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Utredare SOK
Avdelningschef vård och omsorg
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
Ansvarig handläggare för publicering på Insidan
Ansvarig handläggare för ändring i nämndens delegationsordning

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

§ 18
RAPPORT – BESLUT OM SÄRSKILT BOENDE
Dnr SON 2016-8
Nämnden får muntlig information om antalet lediga rum/lägenheter samt antal
beslut om plats i särskilt boende inom vård- och omsorgsavdelningen, per den 26
januari 2016.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

§ 19
EKONOMISK UPPFÖLJNING
Dnr SON 2016-7
Det ekonomiska utfallet per den 31 december 2015 visar på ett minus om ca 14,3
mnkr. Siffrorna har inte analyserats ännu.
Redovisningssättet avseende flyktingverksamheten ska ses över, enligt uppdrag
från kommunchefen.
Arbetet med årsredovisningen har påbörjats och ska vara klart den 14 februari. Kan
eventuellt tas upp på SON den 29/2.
Budgetram för 2016 är beslutad. Arbetet med fördelning per verksamhet är igång.
För en budget i balans vid årsskiftet måste förvaltningen redan nu ta fram förslag
till besparingsåtgärder. Ekonomerna ser över vilka verksamheter som nämnden
måste rikta in sig på. Vid nämndens möte i februari kan eventuella förslag vara
klara och nämnden får ta beslut om vilka åtgärder och på vilka sätt besparingar ska
ske för att hålla budget.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning.
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i februari presentera
ett första förslag/en plan för hur nämnd och förvaltning ska arbeta för att försöka
få en budget i balans 2016.
Nämnden tar i övrigt del av den muntliga redovisningen.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef vård och omsorg
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
Förvaltningsekonom

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

§ 20
KOSTNADER FÖR ETT EVENTUELLT BEHOV AV UTÖKNING AV
ANTALET PLATSER PÅ AVDELNING KOMPASSEN,
SKÄRGÅRDSHEMMET
Dnr SON 2015-272
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av Socialnämnden att utreda eventuellt
behov samt förutsättningar för en utökning av antalet platser på avdelning
Kompassen, Skärgårdshemmet. Av utredningen ska framgå kostnader, förslag på
andra boendeformer samt möjlig samverkan med andra boenden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2016.
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Kjellgren (K): Nämnden beslutar en utökning av antalet platser på
Kompassen från 9 till 12. Kostnaderna för de frekventa överbeläggningarna på
Kompassen, på grund av de faktiska behoven, kommer ändå att belasta nämnden
exempelvis via hemvården. Med fler platser på Kompassen blir omvårdnaden
tryggare och mer planerad både för personal och vårdtagare.
Ajournering
Ajournering begärs och genomförs mellan kl. 11.30 – 11.45.
Förslag till beslut på sammanträdet
(S), (L), (C) och (M): Inom befintlig ram och utan ökade resurser beslutar nämnden
om en utökning från 9 platser till 10 platser vid avdelning Kompassen,
Skärgårdshemmet. Uppföljning av ärendet i september 2016.
(LP): Bifall till förslag från (S), (L), (C) och (M).
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag från (K) mot förslag från (S), (L), (C) och (M) med bifall
av (LP) och finner att nämnden beslutar enligt förslag från (S), (L), (C) och (M)
med bifall av (LP).

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

Socialnämndens beslut
Inom befintlig ram och utan ökade resurser beslutar nämnden om en utökning från
9 platser till 10 platser vid avdelning Kompassen, Skärgårdshemmet.
Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i september 2016
redovisa en uppföljning av ärendet.
Reservationer
Britt-Marie Kjellgren (K) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef vård och omsorg
Berörd enhetschef avdelning Kompassen, Skärgårdshemmet
Förvaltningsekonom

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Socialnämnden

Justerare:

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

§ 21
SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN, SKAFTÖ GOLFKROG
Dnr SON 2015-314
Golfen Mat & Möten AB, organisationsnummer 559036-8774, har hos
socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) för
att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa drycker vid
Skaftö Golfkrog, Stockeviksvägen 2, 451 78 Fiskebäckskil. Serveringstillståndet är
avsett att gälla året runt i restaurangdel samt på uteservering mellan den 1 april och
30 oktober. Den sökta serveringstiden är mellan kl. 11.00 och kl. 03.00 i
restaurangen och mellan kl. 11.00 och kl. 01.00 på uteserveringen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2015.
Socialnämndens beslut
Med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) beviljas Golfen Mat & Möten
tillstånd att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa
drycker vid Skaftö Golfkrog, Stockeviksvägen 2, 451 78 Fiskebäckskil med
giltighetstid året runt i restaurangdel mellan kl. 11.00 och kl. 03.00 samt på
uteserveringen årligen från 1 april till den 30 oktober mellan kl. 11.00 och kl. 01.00.
Dörrar och fönster ska hållas stängda efter kl. 23.00 om musik spelas i lokalen. Inoch utsläpp av besökare tillåts.
Ingen musik får spelas på uteserveringen efter kl. 23.00.
Ljudnivåerna ska hållas på en måttlig nivå så att Folkhälsomyndighetens allmänna
råd om buller inomhus i närliggande bostäder inte överskrids.
Om störningar från musik eller annat oljud uppstår som innebär olägenhet för
närboende kan miljönämnden enligt miljöbalken begränsa eller förbjuda dessa
ljudstörningar och/eller begränsa öppettider för verksamheten.
Beslutet skickas till
Golfen Mat & Möten / Skaftö Golfkrog
Alkoholhandläggaren SOK

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoll
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§ 22
UTBILDNINGSPLAN 2016
Dnr SON 2016-9
Under 2015 fick socialnämndens ledamöter och ersättare utbildning/information
om nämndens verksamheter och den lagstiftning som gäller för dessa. Förslag till
utbildningsplan 2016 har tagits fram utifrån de önskemål som framförts.
Planen kan komma att förändras under året om behov uppstår.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2016.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisad utbildningsplan 2016.
Beslut inkl. handlingar i ärendet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef vård och omsorg (f.v.b. till berörda)
Avdelningschef individ- och familjeomsorg (f.v.b. till berörda)
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri (f.v.b. till berörda)
Enhetschef bistånd (f.v.b. till berörda)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Utredare SOK

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoll
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§ 23
UPPFÖLJNING AV UPPDRAG TILL FÖRVALTNINGEN –
SAMMANSTÄLLNING
Dnr SON 2016-18
Under 2015 har socialförvaltningen fått olika uppdrag av nämnden där resultat och
åtgärder ska återrapporteras. Nämnden har efterfrågat en sammanställning över
dessa uppdrag med uppgift om vilka som är avklarade och vilka som återstår.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2016.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisad sammanställning.
Beslut inkl. handlingar i ärendet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
Avdelningschef vård och omsorg
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Enhetschef bistånd
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Utredare SOK

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-27

§ 24
BESÖK I VERKSAMHETEN
Nämndens ledamöter och ersättare har framfört önskemål om att besöka olika
verksamheter som nämnden ansvarar för.
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan utifrån de önskemål som framförs
vid dagens sammanträde samt återkomma med förslag på datum för besök inom
önskade verksamhetsområden.
Förvaltningen får i uppdrag att kontakta berörda verksamhetschefer.
Beslutet skickas till
Nämndsekreteraren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 25
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Nämnden tar del av följande anmälningsärenden:


Kommunfullmäktige; Beslut 2015-12-17 § 133: Avgiftsfri insats för personer
med boendestöd enligt socialtjänstlagen. Dnr SON 2015-226



Kommunfullmäktige; Beslut 2015-12-17 § 134: Slutrapport barn- och
ungdomspolitiskt program. Dnr SON 2010-222



Förhandlingsprotokoll 2016 års hyresförhandling mellan Lysekils
kommun/LysekilsBostäder AB och Hyresgästföreningen region BÄSK.
Dnr 2015-333



Miljönämnden i Mellersta Bohuslän; Protokoll från livsmedelskontroll
Tonårsklubben/Korttidsboende för barn. Dnr SON 2015-320



Länsstyrelsen Västra Götalands län; Kommuntal för mottagande av
nyanlända 2016. Dnr SON 2015-337



Migrationsverket; Överenskommelse om mottagande av samt anordnande
av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k.
ensamkommande barn. Dnr SON 2015-332



Regeringskansliet/Socialdepartementet; Restnoteringar av läkemedel.
Dnr SON 2016-11

Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av de anmälningsärenden som förtecknas i
protokoll, § 25, den 27 januari 2016.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 26
REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT
Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande
delegeringsbeslut:
a) Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2015-12-01 – 2015-12-31
b) Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt
hemteam, matdistribution, särskilt boende, färdtjänst, riksfärdtjänst,
dagverksamhet, korttidsplats), perioden 2015-12-01 – 2015-12-31
c) Familjerätt, perioden 2015-12-01 – 2015-12-31
d) Uppdragstagare, perioden 2015-12-01 – 2015-12-31
e) Urvalslista, klient, perioden 2015-12-01 – 2015-12-31
f) Arbetsutskottets protokoll från extrasammanträde den 25 januari 2016,
§§ i 1 – i 2.

Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll, § 26, den 27 januari 2016.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 27
ÖVRIGA FRÅGOR
Följande övriga frågor redovisas:
Fråga från Thor Karlsson (LP): Uppdrag att ta fram en ny kostpolicy – hur har
socialförvaltningen varit involverad samt hur ser nuläget ut?
Svar från ordföranden: Upphandlingsbeslutet överklagades. Konsulten har börjat
arbeta med uppdraget och har varit i kontakt med personal inom
socialförvaltningen.
Fråga från Thor Karlsson (LP): Kommunstyrelsens beslut att avskilja
kostverksamheten vid Stångenäshemmet från den övergripande kostenheten
upphävdes. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att i samråd med
socialförvaltningen lämna förslag på hur kostverksamheten skulle bedrivas
fortsättningsvis. Har förvaltningarna samverkat i frågan och var ligger den nu?
Svar från ordföranden: Kostutredningen som konsulten arbetar med nu bör vara
klar och antagen av fullmäktige innan andra beslut fattas i ärendet.
Förvaltningschefen kommer att kontakta chefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen för fortsatta diskussioner.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisade frågor och svar.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 28
ÄNDRAD SAMMANTRÄDESTID
Nämnden har tidigare tagit beslut om att nämndens och arbetsutskottets
sammanträden ska börja kl. 9.00.
Förslag finns att ändra så att mötena börjar kl. 8.15. Ambitionen är att hålla korta,
sakliga och strukturerade möten.
Socialnämndens beslut
Nämndens sammanträden börjar kl. 8.15 från och med mötet den 29 februari 2016.
Arbetsutskottets sammanträden börjar kl. 8.15 från och med mötet den 2 mars
2016.
Beslutet skickas till
Socialnämndens ledamöter och ersättare
Förvaltningschef
Avdelningschef vård och omsorg (f.v.b. till berörd personal)
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri (f.v.b. till berörd personal)
Avdelningschef individ- och familjeomsorg (f.v.b. till berörd personal)
Förvaltningsekonomer
Utredare
Nämndsekreterare

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ärende ALLM 2
Information från förvaltningschefen

Ärende IFO 4

Aktuell situation avseende mottagande av asylsökande/ensamkommande barn –
muntlig information

2016-02-01

Tjänsteskrivelse
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Dnr: SON 2016-34-702.

Socialnämnden
Klaus Schmidt, 0523 – 61 34 89
klaus.schmidt@lysekil.se

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2016-2017
Sammanfattning
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 9 kap ger
tillståndsmyndigheterna rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av
alkoholdrycker.
Förslag till beslut
Nämnden godkänner upprättad Tillsynsplan 2016/2017 enligt det förslag som
presenterats.
Ärendet
En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av
restauranger med serveringstillstånd. Den skall hjälpa till med prioriteringar och
styra upp tillsynen i tid och inriktning.

Bengt Mattsson
IFO-chef

Klaus Schmidt
Alkoholhandläggare

Bilagor
Tillsynsplan

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
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Tillsynsplan enligt alkohollagen 2016-2017

Bakgrund
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 9 kap ger
tillståndsmyndigheterna rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av
alkoholdrycker. Med alkohol förstås en dryck som innehåller mer än 2,25
volymprocent alkohol.
Målsättning med tillsynsverksamheten enligt alkohollagen
Alkohollagen
All försäljning av alkoholdrycker skall skötas på ett sådant sätt att skador i
möjligaste mån förhindras och servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan
omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte
föreligger eller att särskild risk för människors hälsa inte uppstår. Som ett särskilt
skydd för ungdomen finns dessutom åldersgränser.
Syftet
Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera brister som kan uppstå vid
servering av alkoholdrycker.
Lagar och författningar som styr verksamheten:
Alkohollagen (2010:1622)
Författningar från Folkhälsoinstitutet
Offentlighets- och sekretesslagen (1880:100 )
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Tillsynsmyndigheter
I Lysekils kommun har kommunstyrelsen delegerat den lokala tillsynen enligt
alkohollagen till Socialnämnden som i sin tur har delegerat tillsynen till ansvarig
tjänsteman.
Förutom kommunen har även polismyndigheten skyldighet att kontrollera att lagen
följs.
Regional tillsynsmyndighet enligt alkohollagen är länsstyrelsen som även aktivt
deltar i tillsynen med Operation Vita Kusten och ska bland annat ge kommunerna
vägledning men också utöva tillsyn av kommunernas verksamhet avseende
alkohollagens efterlevnad. Central tillsynsmyndighet är Folkhälsoinstitutet som ska
följa utvecklingen och vara vägledande vid tillämpningen av lagen.
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Syftet med all tillsyn är att förebygga och korrigera felaktigheter och rättelser kan i
vissa fall ges s.k. erinran, då det gäller mindre allvarliga överträdelser, ske på
frivillig väg genom tillståndshavarens egen försorg, men serveringstillståndet kan
återkallas i de fall som anges AL 9 kap. 18 §.
Det är viktigt att det förs en löpande dialog mellan kommunen och
tillståndshavaren.
Om felaktigheter i hanteringen uppmärksammas kan tillsynsmyndigheten ofta
genom samtal med tillståndshavaren åstadkomma att bristerna omedelbart rättas
till. Vid dessa samtal är det ofta nödvändigt att gå igenom aktuella bestämmelser
och tillämpningen av dessa.
Det är bl.a. därför nödvändigt att de som utövar tillsyn själva har mycket god
kunskap om bestämmelserna och är medvetna om kravet på noggrann
dokumentation.
Jämför uttalanden i propositionen (1976/77:108 s.39) till den tidigare lagstiftningen
på området, Lagen om handel med drycker (LHD) där det bl.a. anförs att
”tjänstemannen ska vara expert på ärenden om försäljning av drycker.
Tyngdpunkten i hans/hennes arbete bör ligga på rådgivande och förebyggande
verksamhet”.
Genom rådgivande verksamhet och en smidig handläggning av ärendena bör det
kunna undvikas att administrativa tvångsmedel kommer till annat än begränsad
användning. Dessa tankar bör vara vägledande även i dag.
Administrativa ingripanden
Rättelse kan i vissa fall (vid mindre allvarliga överträdelser) ske på frivillig väg
genom tillståndshavarens egen försorg. Huvudregeln är dock att
serveringstillståndet ska återkallas i de fall som anges i 9 kap 18 §.
Hur allvarlig överträdelsen av bestämmelserna varit och vilken åtgärd som är
lämpligast måste alltså alltid övervägas noga. Framför allt bör bedömas hur
allvarliga de alkoholpolitiska olägenheterna är. Till det allvarligaste hör t.ex.
servering till underåriga och/eller märkbart påverkade personer. Detta understryks
av att överträdelserna är förenade med straffansvar för serveringspersonalen. En
annan lika allvarlig överträdelse är servering som brister i återhållsamhet och leder
till onykterhet och oordning. Det måste också vägas in i bedömningen om
överträdelsen varit tillfälligt eller återkommande. Även upprepade brister i fråga om
ordning och nykterhet på restaurangen tillhör, utan att straffansvar för detta
föreligger, den allvarliga formen för olägenhet.
Återkallelse m.m.
Exempel på detta är (AL 9 kap.17 § - 18 § kap).
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i
allvarligare fall eller vid upprepande överträdelser, en varning om denne inte
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller
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2 följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkoren
eller föreskrifter som meddelas med stöd av lagen
En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om:
1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på
serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit,
eller
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för
tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller
har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett
varningen har rättats till.
Sammanfattningsvis
• Olägenheter, dvs. oordning och berusning.
• Specifika bestämmelser; åldersgränser, servering till märkbart påverkade,
serveringstider, villkor, lokaler, bokföring, serveringsansvarig.
• Förutsättningar dvs. lämplighet, ekonomisk skötsamhet hos tillståndshavare och
hos PBI, samt förutsättningarna dvs. lokaler, kök och mathållning samt
brandsäkerhet.
• Tillåtande av brottslig verksamhet.
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran eller, i
allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte
– uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller
– följer de bestämmelserna som gäller för servering enligt alkohollagen, eller
– de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
Övergripande arbetsuppgifter och löpande ärenden
Övergripande arbetsuppgifter
Tid på verksamheten omfattar:
• Alk-T, ärendehanteringssystem för serveringstillstånd och tillsyn samt registrering
av alkoholärenden. Alla händelser registreras under utredningens gång. Övrig
registerhållning, inläsning av litteratur, information om serveringstillstånd via
telefon eller brevledes. Nämndsammanträden.
• Kompetensutveckling, nätverksträffar, konferenser, kurser och utbildningar inom
alkoholområdet. Utbildare kan vara Folkhälsoinstitutet, Länsstyrelsen. Det finns
även privata utbildare inom detta område.
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• Verksamhetsutveckling, verksamhetsplanering, uppföljning. Uppdatering av
hemsida. Intern och extern samordning. Policyfrågor.
Löpande ärenden
•Tillståndsprövning serveringstillstånd omfattar tillståndsprövning av permanenta
tillstånd till allmänheten/slutet sällskap, tillfälliga serveringstillstånd
allmänheten7slutet sällskap, catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck
och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen. Utvidgade
serveringstillstånd och bolagsändringar i bolag som har aktuellt serveringstillstånd.
•Inre tillsyn innebär bland annat ett en kontroll sker av om förutsättningarna för
tillstånd fortfarande föreligger d.v.s. att kraven i 8 kap. 12§ alkohollagen fortfarande
är uppfyllda. Detta sker via Skatteverket, kreditupplysningsinstitut och
polismyndigheten. Kontroll görs också över tillståndshavarens marknadsföring.
Förebyggande tillsyn
•

Tillsynsbesök på serveringsställen.

•

Informationsmaterial om bestämmelserna i alkohollagen är aktuella
och hålls tillgängliga för näringsidkare och allmänheten.

•

Genomföra utbildningen ansvarsfull alkoholservering för
tillståndshavare samt personal.

•

Planering under året

•

Vid folkölstillsynen ska genomgång av egentillsynsprogrammen göras.

Yttre tillsyn
Yttre tillsyn avser den tillsyn som sker på serveringsstället i syfte att följa upp att
verksamheten bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser.
•

Att ordning och nykterhet råder på serveringsstället.

•

Att servering inte sker till minderåriga.

•

Att servering inte sker till märkbart påverkade personer.

•

Att lagad mat tillhandahålls på serveringsstället.

•

Att det finns ett allsidigt matutbud.

•

Att serveringsansvarig person finns på plats.

•

Att utbudet av alkoholdrycker överensstämmer med beviljat tillstånd.

•

Att det finns alkoholfria alternativ.

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

2016-02-01

•

Sid 6/8

Att serveringslokalerna och kökets beskaffenhet överensstämmer med
bestämmelserna i alkohollagen.

•

Att den som serverar alkohol är anställd av tillståndshavaren eller
Inhyrd av bemanningsföretag.

•

Att marknadsföringen inte är påträngande.

•

Att animeringsförbudet respekteras.

•

Att serveringen sker återhållsamt.

•

Att serveringen inte sker före eller efter serveringstid.

•

Att försäljningen bokförs enligt alkohollagens bestämmelser.

•

Att meddelade villkor följs.

•

Att förvarings-och förtäringsförbudens efterlevs.

Händelsestyrd yttre tillsyn
Serveringstillstånd
Vid indikation om oegentligheter, störningar från verksamheten i form av bråk,
bullerstörningar, överservering, ekonomisk brottslig verksamhet skall tillsyn göras
så fort som möjligt efter aktuell händelse och då i de flesta fall tillsammans med
annan berörd myndighet. Efter ett första besök planeras tillsyn med större insats
under perioden.
Till den händelsestyrda yttre tillsynen räknas även tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten.
Folköl
Det är av stor vikt att kommunen vid signaler om oegentligheter/försäljning till
minderåriga gör en yttre tillsyn och informera om vad som gäller. Besök ska ske
snarast.
Samordnad yttre tillsyn
Med samordnad tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda
myndigheter planerar och/eller genomför tillsammans. Dessa deltar med stöd av
den lagstiftning som gäller för deras respektive sakområde. Vid samordnad tillsyn
inom kommunen sker planering av inspektioner i samråd med
Livsmedelsinspektörer, Räddningstjänst och Polismyndighet.
När Operation Vita Kusten är aktuell förbereder Länsstyrelsen tillsynen i samråd
med kommun, polismyndighet, skatteverket och andra aktörer som kan vara
aktuella.
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Planerad yttre tillsyn
Den yttre tillsynen innebär en kontroll av att restaurangens alkoholservering sker i
enlighet med dess tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt. Den yttre
tillsynen görs enligt en särskild plan som upprättas varje år. Vid kontrollbesök bör
verksamheten som ska kontrolleras störas så lite som möjligt.
Den som utför kontroll ska alltid kunna styrka att han/hon företräder
tillsynsmyndigheten. Alkoholhandläggaren förbereder och planerar inspektioner i
samråd med inspektörer om sådana finns.
Det krävs olika tillsynsinsatser beroende på verksamheten som bedrivs i
restaurangen. Prioritering utifrån en riskanalys ger följande värdering av insatser:
1. Objekt med liten insats är:
Tillståndshavare som endast vänder sig till slutet sällskap, lunchrestauranger, låg
alkoholförsäljning, inget nöjesutbud, inga kända störningar från verksamheten.
2. Objekt som kräver något större insats:
Restauranger/tillståndshavare med tillstånd till allmänhet.
Restauranger/tillståndshavare med hög alkoholförsäljning, tillfälliga nöjesutbud.
3. Objekt som kräver mycket stora insatser:
Restauranger/tillståndshavare med tillstånd till allmänhet med låg matförsäljning
och hög alkoholförsäljning och återkommande störningar.

Tabell
Planerad yttre tillsyn 2016/17
Planerade inspektioner, 6
kvällsinspektioner á 6 tim., 2
daginspektioner a 3 tim., planering och
genomförande + adm.

Resursbehov
6 tim. dag +40 tim.
kväll
+ natt

Händelsestyrd tillsyn + adm.

20 tim.

Planering och tillsyn enligt alkohollagen
folköl och kontroll av egentillsynsprogram

24 tim.

Planering och genomförande av kurs i
ansvarsfull alkoholservering 2016/17

30 tim.

Samordnad tillsyn med Länsstyrelsen (Vita
Kusten)

20 tim.

SUMMA

140 tim
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Redovisas på sammanträdet.

LYSEKILS KOMMUN, SOCIALFÖRVALTNINGEN
SOCIALNÄMNDEN

Vägledande bestämmelser för
Ekonomiskt bistånd
Gäller från och med 2016-02-29
Antagna av Socialnämnden
2016-02-29

Socialnämndens vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd i Lysekils kommun.

Innehåll
INLEDNING .............................................................................................................................. 1
Delegation .............................................................................................................................. 1
Begränsningar i delegation ..................................................................................................... 1
RÄTTEN TILL BISTÅND ........................................................................................................ 1
1 kap 2 § SoL – Barnperspektivet .......................................................................................... 2
4 kap 1 § SoL - Ekonomiskt bistånd ...................................................................................... 2
Bistånd till livsföring i övrigt enligt ................................................................................... 2
Bistånd som förskott på förmån ......................................................................................... 3
4 kap 2 § SoL - Annat ekonomiskt bistånd ........................................................................... 3
Försörjningsstöd enl. 4 kap 3 § SoL ....................................................................................... 3
Riksnorm ................................................................................................................................ 3
Personliga kostnader .......................................................................................................... 4
Gemensamma hushållskostnader ....................................................................................... 5
Särskilda skäl till förhöjt respektive sänkt försörjningsstöd. ................................................. 5
Livsmedelsnorm ..................................................................................................................... 6
Reducerad norm ..................................................................................................................... 6
Norm för umgängesbarn ......................................................................................................... 6
4 kap 4 § SoL - Villkor om deltagande i kompetenshöjande verksamhet .............................. 7
4 kap 5 § SoL - Nedsättning av försörjningsstödet ............................................................... 7
4 kap 1 b § SoL – Jobbstimulans............................................................................................ 8
Beräkning av tid med jobbstimulans .................................................................................. 8
Beräkning av inkomster ..................................................................................................... 8
Beräkning när den enskilde sparat av inkomster ................................................................ 8
Återkrav enl. 9 kap 1 & 2 §§ .................................................................................................. 8
Bistånd i avvaktan på sökt socialförsäkringsförmån .......................................................... 8
Bistånd mot återkrav i avvaktan på inkomster så som lön, a-kassa, arv etc. ..................... 9
Återkrävande av bistånd ..................................................................................................... 9
16 kap 3 § SoL - Avslag och överklagan ............................................................................... 9
Tid för överklagande .......................................................................................................... 9
FASTSTÄLLANDE AV BISTÅNDSBEHOV ......................................................................... 9
Beslutsunderlag, prövning av rätten till bistånd ..................................................................... 9
Beräkningsunderlag för att fastställa av biståndsnivån ........................................................ 10
Beräkningsperiod ................................................................................................................. 10
Inkommen återansökan ........................................................................................................ 10

Utbetalningsperiod ............................................................................................................... 10
Utbetalningssätt .................................................................................................................... 11
BISTÅNDSGRUPPER ............................................................................................................ 11
Övergripande regler .............................................................................................................. 11
Makar och sammanboende ............................................................................................... 11
Arbetssökande ...................................................................................................................... 11
Deltagande i praktik eller kompetenshöjande verksamhet enl 4 kap 4 § SoL ................. 12
Kompetenshöjande och rehabiliterande verksamhet ........................................................ 13
Arbetskonflikt....................................................................................................................... 13
Skyddande anställningsformer för arbetssökande ................................................................ 13
Lönebidragsanställning .................................................................................................... 14
Trygghetsanställning ........................................................................................................ 14
Utvecklingsanställning ..................................................................................................... 14
Stöd till Personligt Biträde ............................................................................................... 14
Anordnarbidrag ................................................................................................................ 14
OSA – Offentligt Skyddat Arbete .................................................................................... 14
SAS – Särskilt Anställnings Stöd ..................................................................................... 14
FSAS – Förstärkt Särskilt Anställnings Stöd ................................................................... 15
Instegsjobb ....................................................................................................................... 15
Nystartsjobb ..................................................................................................................... 15
Egenföretagare ..................................................................................................................... 15
Sjuka ..................................................................................................................................... 16
Studerande ............................................................................................................................ 16
Bidrag till studerandes familj ........................................................................................... 16
Bidrag till studerande i avvaktan på första lön under ferier ............................................. 17
Ungdomar upp till 21 år ................................................................................................... 17
Inkomstprövat extratillägg för ungdomar i familj med låg inkomst ................................ 17
Grundläggande vuxenutbildning ...................................................................................... 18
Studier i rehabiliterande syfte........................................................................................... 18
Högskolestudier ................................................................................................................ 18
Studielitteratur .................................................................................................................. 18
SFI – Svenska för invandrare ........................................................................................... 18
Ungdomar ............................................................................................................................. 19
Ungdomar som bor i föräldrahemmet .............................................................................. 19
Ungdomar bosatta utanför föräldrahemmet ..................................................................... 20

Föräldrar ............................................................................................................................... 20
Föräldralediga................................................................................................................... 20
Föräldrar med minderåriga barn ....................................................................................... 20
Gemensam vårdnad och underhållsskyldighet ................................................................. 21
Växelvis boende ............................................................................................................... 21
Umgängesrätt ................................................................................................................... 21
Styvbarn / Bonusbarn ....................................................................................................... 21
Våldsutsatta .......................................................................................................................... 22
Kvinnor eller män som varit utsatta för våld .................................................................... 22
Barn som utsatts för och/eller bevittnat våld .................................................................... 22
Värnpliktiga .......................................................................................................................... 23
Sökande som vistas utomlands ............................................................................................. 23
Arbetsför sökande som vistas utomlands ......................................................................... 23
Sökande med permanent nedsatt arbetsförmåga som vistas utomlands ........................... 23
Sökande dömda till vård ....................................................................................................... 23
Sökande dömda till kriminalvård ..................................................................................... 23
Sökande dömda till rättspsykiatrisk vård ......................................................................... 25
Sökande som får missbruks och beroendevård .................................................................... 25
Permission för barn och ungdomar placerade enligt SoL och LVU .................................... 25
Utländska medborgare.......................................................................................................... 26
Nordiska medborgare ....................................................................................................... 26
EU/ESS-medborgare ........................................................................................................ 26
Papperslösa ....................................................................................................................... 28
Personer med uppehållstillstånd ....................................................................................... 28
Personer med rätt till etableringsinsatser ......................................................................... 28
Etableringsersättning ........................................................................................................ 28
Glappet ............................................................................................................................. 29
Bostadsglappet ................................................................................................................. 30
Tredjelandsmedborgare .................................................................................................... 30
Asylsökande och andra utländska medborgare som ansöker om uppehållstillstånd ........ 30
Krav på planering, utifrån rätten till bistånd, för anhöriginvandrare med uppehållsrätt
eller uppehållstillstånd som flyttar till en anknytningsperson .......................................... 30
BERÄKNINGSUNDERLAG för INKOMSTER .................................................................... 31
Inkomster .............................................................................................................................. 31
Skattejämkning ................................................................................................................. 32

Socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar ........................................................... 32
Retroaktiva inkomster ...................................................................................................... 32
Normöverskott från tidigare månad ................................................................................. 32
Barn och skolungdomars inkomster av arbete ................................................................. 32
Traktamente ...................................................................................................................... 33
Förskott på lön .................................................................................................................. 33
Förskott på statlig lönegaranti vid konkurs ...................................................................... 33
Aktivitetsstöd ................................................................................................................... 33
Aktivitetsersättning .......................................................................................................... 33
Sjukersättning ................................................................................................................... 33
Föräldrapenning ............................................................................................................... 34
Tillfällig föräldrapenning ................................................................................................. 34
Ersättning till nybliven pappa .......................................................................................... 34
Graviditetspenning ........................................................................................................... 34
Närståendepenning ........................................................................................................... 34
Handikappersättning......................................................................................................... 35
Vårdbidrag ........................................................................................................................ 35
Skadestånd ........................................................................................................................ 35
Försäkringsersättningar .................................................................................................... 35
Äldreförsörjningsstöd ....................................................................................................... 35
Ålderspension ................................................................................................................... 36
Realiserbara tillgångar.......................................................................................................... 36
Bil, motorcykel, moped, övriga fordon ............................................................................ 36
Fritidshus, husvagn, husbil eller båt ................................................................................. 37
Häst................................................................................................................................... 37
Fastighet, bostadsrätt, andelslägenhet samt ägarlägenhet ................................................ 37
Sparkapital för hushåll ..................................................................................................... 38
Sparkapital för barn och skolungdomar ........................................................................... 38
Pensionsförsäkringar ........................................................................................................ 38
BERÄKNINGSUNDERLAG FÖR UTGIFTER ..................................................................... 39
RESOR ................................................................................................................................. 39
Arbetsresor ....................................................................................................................... 39
Lokala resor ...................................................................................................................... 40
Genomresa och hemresa ................................................................................................... 40
Umgängesresor ................................................................................................................. 40

Rekreationsresa, semester ................................................................................................ 41
Koloni- och feriehemsvistelse .......................................................................................... 41
Sjukresor........................................................................................................................... 41
BOSTADSKOSTNADER ................................................................................................... 41
Högsta godtagbara bostadskostnad .................................................................................. 41
Krav på byte eller försäljning av bostad ........................................................................... 42
Särskilda skäl för att bo kvar i bostad med högre boendekostnad ................................... 42
Byte till dyrare bostad ...................................................................................................... 43
Uppvärmningskostnad ...................................................................................................... 43
Hushållsel ......................................................................................................................... 43
Extra utrustning i lägenheten............................................................................................ 43
Parkeringsplats ................................................................................................................. 44
Hyresgästföreningens avgift ............................................................................................. 44
Dubbla hyror .................................................................................................................... 44
Boendekostnad för egen fastighet, bostadsrätt eller andelslägenhet ................................ 44
Andrahandskontrakt ......................................................................................................... 45
Inneboende och inneboendekostnad ................................................................................. 46
Delat boende ..................................................................................................................... 46
Andra boendeformer så som vandrarhem, hotell, båt, husvagn. ...................................... 46
Magasinering .................................................................................................................... 46
Bostadskostnad under fängelsevistelse ............................................................................ 46
Hemmaboende vuxet barn eller annan som ingår i hushållsgemenskap med
bostadsinnehavaren. ......................................................................................................... 46
Hemmaboende vuxet barns bidrag till hyreskostnaden .................................................... 47
Bistånd till ungdomar / unga vuxna för eget boende........................................................ 47
Ansökan om eget boende för ungdomar .......................................................................... 48
Hemförsäkring .................................................................................................................. 48
Hemutrustning, husgeråd mm .......................................................................................... 48
Flyttkostnader ................................................................................................................... 51
Flytt till annat land ........................................................................................................... 52
BOENDEINSATSER........................................................................................................... 52
Jourlägenhet ..................................................................................................................... 52
Hyresgaranti ..................................................................................................................... 52
Socialt kontrakt ................................................................................................................ 53
VÅRDKOSTNADER .......................................................................................................... 53

Läkarvård och sjukvårdande behandling.......................................................................... 53
Alternativa behandlingsmetoder; alternativ medicin, psykoterapi, mm........................... 53
Uteblivet läkarbesök ......................................................................................................... 54
Högkostnadsskydd sjukvård ............................................................................................. 54
Kostnader vid sjukvårdsvistelse ....................................................................................... 54
Receptförskrivna läkemedel ............................................................................................. 54
Högkostnadsskydd medicin.............................................................................................. 55
Tandvårdskostnader ......................................................................................................... 55
Tandvård för barn och ungdomar ..................................................................................... 56
Andra huvudmäns ansvar för tandvård ............................................................................ 56
Glasögon/linser................................................................................................................. 57
KOMMUNALA AVGIFTER .............................................................................................. 57
Barnomsorgsavgift ........................................................................................................... 57
Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen ................................................................. 58
Avgifter inom LSS- och rehabverksamheten ................................................................... 58
ADVOKATKOSTNADER .................................................................................................. 58
Rättsskydd ........................................................................................................................ 58
Rättshjälp .......................................................................................................................... 58
Rådgivning ....................................................................................................................... 59
Allmän rättshjälp .............................................................................................................. 59
SKULDER ........................................................................................................................... 59
Förbehållsbelopp .............................................................................................................. 59
Skuldsanering ................................................................................................................... 60
Hyresskuld ........................................................................................................................ 60
Elskuld .............................................................................................................................. 61
Förfallen barnomsorgsavgift ............................................................................................ 61
Övertrasserat konto .......................................................................................................... 61
Privata skulder eller lån .................................................................................................... 61
Böter ................................................................................................................................. 61
Skadestånd ........................................................................................................................ 61
Kvarskatt, underskott på skattekontot .............................................................................. 61
Obetalt underhåll .............................................................................................................. 62
Skuld till Försäkringskassan m.fl. .................................................................................... 62
Skuld för receptbelagd medicin........................................................................................ 62
ÖVRIGT ............................................................................................................................... 62

Spädbarnutrustning........................................................................................................... 62
Riktat bistånd till barn och ungdom ................................................................................. 62
Rehabiliterande insatser/ riktat bistånd till vuxen ............................................................ 63
Telefonkostnader .............................................................................................................. 63
Studentmössa .................................................................................................................... 63
Legitimation ..................................................................................................................... 64
Cykel ................................................................................................................................ 64
Kostnad för pass eller annan resehandling ....................................................................... 64
Avgift för ansökan om svenskt medborgarskap ............................................................... 64
Avgift för ansökan om uppehållstillstånd ........................................................................ 64
Begravningskostnad för barn ........................................................................................... 64
Kostnader i samband med närståendes begravning .......................................................... 64
Dödsboanmälan ................................................................................................................ 65
Bedrägeri .......................................................................................................................... 65
Specialkost ....................................................................................................................... 65
Fackföreningsavgift/ medlemskap i erkänd arbetslöshetskassa ....................................... 65
AKUTA SITUATIONER .................................................................................................... 66
Stöld eller borttappad plånbok ......................................................................................... 66
Upprepad överkonsumtion ............................................................................................... 66

INLEDNING
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd i Lysekils kommun utgår ifrån
Socialtjänstlagens (SoL 2001:453) bestämmelser och förarbeten, socialstyrelsens allmänna
råd, handboken för ekonomiskt bistånd samt meddelandeblad och rättspraxis.
Detta dokument är en vägledning och ersätter inte den individuella prövningen i varje enskilt
fall.
Handläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ska ske utifrån respekt för den sökande
och en tro på människans egna resurser. I kontakt med Individ- och familjeomsorgen gällande
ansökan om bistånd ska den enskilde ges information om möjliga insatser eller annat stöd som
finna att tillgå inom kommunen som skulle kunna öka möjligheterna för den sökande att
komma i egen försörjning.
Utgångspunkten i bedömningen av rätten till bistånd skall vara att den enskilde gör vad den
kan för att själv bidra till sin försörjning. En ansökan om bistånd är inte kravlös utan krav
skall ställas utifrån den enskildes förmåga.
Personer som kommer i kontakt med Individ- och Familjeomsorgen ska bemötas med respekt
och känna att det blivit väl mottagna även om deras ansökan leder till avslag. Målet är att alla
som söker bistånd förstår grunderna för de beslut som fattas.
De personer som vänder sig till Individ- och familjeomsorgen befinner sig ofta i en pressad
situation. Detta kan ibland leda till att individer har svårt att ta till sig information eller
presentera rätt information för handläggaren. Det är viktigt att handläggaren är lyhörd för
detta.

Delegation
Vägledande bestämmelser är att se som ett komplement till Socialnämndens
delegationsordning och anger lägsta delegationsnivå för beslut om ekonomiskt bistånd för
olika ändamål. Överordnad arbetsledare/chef/nämnd omfattas av samma beslutanderätt.
Denna utövas endast vid ordinarie delegats frånvaro.
Ärenden av principiell natur skall avgöras av socialnämnden.
Ansvar för beslutet på tjänstemannanivå vilar alltid på en tjänsteman, den som fattat beslutet
enligt delegationsförordningen. Det är ett slutligt beslut och å nämndens vägar och kan endast
ändras genom ett överklagningsförfarande.
Socialnämnden kan återkalla delegation för viss tjänsteman eller viss ärendetyp om nämnden
finner anledning till detta.
Delegationsbeslut skall förses med beslutfattarens signatur.

Begränsningar i delegation
Socialsekreterare
Vid nyanställning erhåller socialsekreterare delegation motsvarande assistent under de första
tre månaderna av sin anställningstid. Därefter görs en bedömning om hen är redo för det
ansvar som delegation innebär. Om socialsekreteraren har tidigare erfarenhet av arbete med
ekonomiskt bistånd kan individuell prövning göras tidigare att hen bör erhålla delegation.

RÄTTEN TILL BISTÅND
Individ och familjeomsorgens verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt i respekten för
människor och deras rätt tills självbestämmande och integritet, då verksamheten har till syfte
1

att ge stöd och hjälp till kommunens invånare. En utredning gällande ansökan om ekonomiskt
bistånd /försörjningsstöd ska utifrån detta, begränsas till att omfatta enbart det som är
betydelse för att prövning ska kunna ske av den enskildes behov. Rätten till bistånd regleras i
Socialtjänstlagen, (2001:453)

1 kap 2 § SoL – Barnperspektivet
”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till
barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.”
Barnets situation skall uppmärksammas vid beslut om ekonomiskt bistånd. Vid beslut som
har allvarliga konsekvenser för barn t ex bostadsbyte och avstängning av el är det särskilt
viktigt att dokumentera vilka överväganden som gjorts utifrån barnperspektivet och hur
detta påverkat bedömningen av ärendet.
(Prop 1996/97:124 sid 100).

4 kap 1 § SoL - Ekonomiskt bistånd
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin
livsföring i övrigt.”
”Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.”
Ekonomiskt bistånd är avsett att vara det yttersta skyddsnätet för personer med tillfälliga
ekonomiskt bekymmer. Det är endast den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få
dem tillgodosedda på annat sätt som har rätt till bistånd för sin försörjning. I lagtexten
betonas den enskildes eget ansvar att efter förmåga bidra till sin försörjning. Den som
bedöms vara arbetsför är skyldiga att söka arbete. I skyldigheten att söka arbete ingår också
att delta i arbetsmarknadspolitiska program och arbetsrehabiliterande åtgärder.
För invandrare gäller även krav på deltagande i SFI-undervisning. Varje person skall bemötas
och bedömas utifrån sina förutsättningar.
Sökande måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står till buds för att kunna nå
självförsörjning. Det innebär t ex att söka de generella förmåner och ersättningar som kan
utgår. Banktillgodohavanden och andra lätt realiserbara tillgångar bör som regel även tas i
anspråk innan rätt till försörjningsstöd inträder.
Det bistånd som lämnas skall vara av en sådan omfattning att den enskilde tillförsäkras
en skälig levnadsnivå och får möjlighet att leva ett självständigt liv.
Bistånd till livsföring i övrigt enligt
Med begreppet ”livsföring i övrigt” avses de utgifter som ingår i beräkningen för en skälig
levnadsnivå men som inte förekommer så ofta. Exempel på sådana kostnader kan vara
läkarvård, tandvård, barnomsorgsavgift, glasögon, hemutrustning m.m. (Prop 2000/01:08)

2

Bistånd som förskott på förmån
Bistånd som förskott på förmån beviljas enl. 4 kap 1 § SoL och kan bli aktuellt för den som
sökt men ännu inte beviljats förmån i de fall sjukpenning eller annan inkomst inte täcker
behoven.
Socialnämndens rätt att få ersättning för utgivet bistånd regleras i Socialförsäkringsbalken.
Framställan till Försäkringskassan görs på särskild blankett. Sökande ska informeras om att
biståndet lämnas som förskott på sökt förmån.

4 kap 2 § SoL - Annat ekonomiskt bistånd
"Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det."
Bestämmelsen ger kommunen befogenhet, men ingen skyldighet, att utge bistånd i andra fall
än vad som omfattas av 1 §. Nämnden får således bevilja bistånd utöver skälig levnadsnivå
om särskilda skäl föreligger. En ansökan om bistånd skall alltid prövas med stöd av
bestämmelserna enl. 4 kap 1 § SoL.
Exempel på bistånd enligt 4 kap 2 § SoL är skuldsanering och begravningskostnader.
Bistånd som beviljats utifrån 4 kap 2 § SoL kan enbart överklagas genom laglighetsprövning
då dessa inte är överklagningsbara med förvaltningsbesvär.
Ett positivt beslut enligt 4 kap 2 § SoL ska alltid föregås av ett avslagsbeslut enligt 4 kap 1 §
SoL.

Försörjningsstöd enl. 4 kap 3 § SoL
”Försörjningsstöd lämnas enl. 4 kap 3 § SoL för skäliga kostnader till:
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt
dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift.
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och
arbetslöshetskassa.”

De poster som finns under punkt 1, beräknas enligt vad regeringen föreskriver i en för hela
riket gällande norm (riksnorm). Riksnormen regleras i 2 kap 1 § Socialtjänstförordningen
2001:937.
Gällande punkt 2 beslutas nivåerna på kostanden för detta av kommunen och posterna
redovisas i vägledande bestämmelser under separata rubriker. Om det finns särskilda skäl, kan
socialnämnden beräkna kostnader till högre eller lägre nivå. Posterna har inte schablonerats på
grund av stora lokala och individuella skillnader, vilket innebär att försörjningsstöd beviljas
efter en individuell skälighetsprövning. Utgångspunkten bör vara vad en låginkomsttagare
normalt har möjlighet att kosta på sig.

Riksnorm
Lysekils kommun tillämpar riksnormen.
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Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga
medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna.
http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/riksnormen
De personliga kostnaderna för barn och ungdomar 0-18 år är uppdelade i åtta
åldersgrupper. Ålderskategorin 19-20 år avser grundskole- gymnasiestuderande
ungdomarna som föräldrarna har underhållsskyldighet för. För vuxna, ej studerande, från
19 år är posten för personliga kostnader uppdelat ensamstående, samboende eller
hemmaboende vuxna barn. Riksnormen tar hänsyn till om barn under 7 år har tillgång till
fri lunch fem dagar per vecka inom t ex förskolan och skolan. Alla skolbarn förutsätts ha
fri lunch. Det gäller även gymnasieskolan. Normen är densamma oavsett om det är skoltid
eller ej, den anses täcka lunch i hemmet under helgen och normal övrig frånvaro, dock ej
lov.
För samboende gäller ett särskilt normbelopp. Med samboende avses makar, registrerade
partner samt sådana sambor som avses i Sambolagen (2003:376). För en vuxen person –
inklusive vuxna barn som bor kvar hemma – som inte kan betraktas som samboende men
som ingår i en hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen som personliga
kostnader för ensamstående samt dennes del av hushållets gemensamma hushållskostnader.
De gemensamma hushållskostnaderna baseras på antal medlemmar i hushållet och anges
för hushåll på upp till sju personer. Kostnadsökningen för hushåll med fler än sju personer
beräknas var lika stor per person som skillnaden mellan kostnaden för ett hushåll med sju
personer jämfört med ett hushåll med sex personer.
Med hushållsgemenskap avses att två eller flera personer stadigvarande bor i samma bostad
och har gemensam ekonomi i sådan utsträckning att flerpersonshushållets ekonomiska
fördelar utnyttjas. För tillämpningen av normen i denna del behöver det inte vara fråga om
att hushållsmedlemmarna har ekonomiskt ansvar för varandra.
Inneboende har normalt inte hushållsgemenskap med värdfamiljen.
Personliga kostnader
Livsmedel
Livsmedelsnormen skall tillgodose behovet av hemlagad, näringsmässigt fullvärdig och
varierad kost med vissa inslag av halvfabrikat samt köpt matbröd.
Riksnormen ger möjlighet att differentiera utbetalningar för barn under 7 år beroende på om
barnet har fri lunch utanför hemmet, tex i barnomsorgen, fem dagar i veckan eller äter alla
mål i hemma. Den lägre normen används inte när barnet är frånvarande på grund av längre
lov, sjukdom eller liknande och äter hemma. Avdrag bör inte göras slentrianmässigt utan
hänsyn tas till varje individs unika situation. Avdrag bör tex inte göras när det gäller barn som
av religiösa, medicinska eller andra speciella själ inte har möjlighet att utnyttja de fria
måltiderna som erbjuds av barnomsorg och skola.
Vid vetskap om lov, dvs planerad frånvaro, sker kompensation dag för dag i förskott om
frånvaron uppgår till sammanlagt fem dagar under bidragsmånaden och biståndstagaren har
motsvarande kostnader för lunch.
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Kläder och skor
Täcker det vardagliga klädbehovet för hela året. Även kostnader för kemtvätt, skoreparationer
och en del tillbehör som väska, klocka och paraply ingår.
Lek och fritid
Denna post ska möjliggöra aktiviteter för den sökande som är rimligt att alla människor ges
möjlighet till, såväl inom- som utomhus aktiviteter. För äldre barn innefattar denna post
möjligheten att gå på bio, lyssna på musik, läsa böcker, dansa/gå på diskotek samt att besöka
simhallen. För yngre barn ingår här leksaker, spel, pussel, böcker, biobesök med mera. I
posten ingår också cykel för barn upp till 9 års ålder inklusive cykelhjälm, skidutrustning för
längdskidåkning samt skridskor. Skridskor och cykel bedöms kunna inköpas köpas begagnat.
För utökat bistånd till fritidsaktiviteter se rubrik ”Fritidspeng”.
Hälsa och hygien
Avser kostnader för den personliga hygienen som tvål, tandkräm, hårvård, blöjor, mensskydd
m.m. Kostnader för preventivmedel ingår inte.
Barn och ungdomsförsäkring
Posten avser sjukdomsförsäkring för alla ålderskategorier från 0-18 år eller 20 år om hen är
fortsatt studerande och föräldrarna därmed är försörjningsskyldig.
Gemensamma hushållskostnader
Förbrukningsvaror
Kostnad för rengöring, vård och skötsel av bostaden samt klädvård, diskmedel, tvättmedel,
dammsugarpåsar, glödlampor och skokräm.
Dagstidning, telefon, TV-avgift m.m.
Prenumeration på dagstidning, abonnemangs- och samtalsavgift för telefoni, TV-licens (ej
kabel-TV) samt bredband/Internet, brevpapper, kort och frimärke.

Särskilda skäl till förhöjt respektive sänkt försörjningsstöd.
Riksnormen får frångås om särskilda skäl föreligger. Rätt till ett högre belopp kan t ex
föreligga när sökanden av medicinska skäl är i behov av specialkost, som är dyrare än vanlig
kost. Om sökanden av rörelsehinder eller andra skäl har svårigheter att upprätthålla kontakt
med andra kan nivån behöver höjas för att täcka extra utgifter för telefon och tidningar, om
dessa utgifter inte täcks av annat särskilt stöd, t ex handikappersättning. Om det är en
förutsättning att förälder måste vara med sitt barn i rimlig omfattning i organiserade
fritidsaktiviteter kan det också motivera en höjning av normen. Vidare om den enskilde har ett
tillfälligt och specifikt behov av kläd- och/eller sko-inköp pga. ett snabbväxande barn eller
stor viktökning eller viktminskning.
En sänkning av nivån kan komma ifråga bl. a när sökanden hamnat i vad som i rättspraxis
kallas akut nödsituation eller akut nödläge och endast är i behov av tillfälligt bistånd för att
reda upp situationen. En sänkning kan också vara motiverad om sökanden uppenbarligen inte
har kostnader som omfattas av riksnormen eller när dessa är lägre än den nivå som
riksnormen utgår från.
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Livsmedelsnorm
Livsmedelsnorm, även kallat matnorm, skall tillämpas vid tillfälligt behov av ekonomiskt
bistånd av akut karaktär och för personer som inte har förmåga att sköta sin ekonomi. Det kan
gälla sökande som på grund av missbruk eller överkonsumtion inte klarar att hantera
riksnormen. Livsmedelsnorm bör i tillämpliga fall kombineras med erbjudande om andra
former av bistånd och budgetrådgivning och/eller rehabiliterande insatser. Detta innefattar
bara posten livsmedel. Skäliga tilläggsbelopp av bistånd utöver livsmedel prövas individuellt.
Rekvisition kan användas om bedömning görs att det behövs för att säkerställa att pengarna
används till det som de är avsedda till.

Reducerad norm
Reducerad norm motsvarar av posterna livsmedel och hygien och hälsa. Detta är att föredra
att använda om perioden som biståndet avser är längre perioder, så som hela månader.
Socialsekreteraren har ett ansvar att följa upp att klienter som uppbär reducerad norm flera
månader får övriga behov tillgodosedda genom att bevilja ytterligare bistånd för att täcka
behov av exempelvis kläder.

Norm för umgängesbarn
Normen för umgängesbarn omfattar de i riksnormen ingående posterna för livsmedel, lek och
fritid, hälsa och hygien samt förbrukningsvaror, beräknad efter skillnaden mellan hushåll med
två och tre personer. Normen är beräknad på dygnsbasis. En umgängesförälder som hämtar
sitt barn på fredag eftermiddag och lämnar på söndag eftermiddag har således rätt till bistånd
för två dygn.
Umgänge beviljas dock som mest med 6 dagar per månad eller 14 sammanhängande dagar
under enstaka tillfällen. Om sökande har barnen under längre tid ska kostnader för umgänge
justeras mot barnbidrag och underhållsstöd.
Huvudregeln är att umgänge skall styrkas med intyg från den andra föräldern eller på annat
sätt, ex umgängesavtal. Undantag från detta kan göras när det anses oskäligt att kräva ett
sådant intyg. (ex vid stark konflikt) Vid omfattande umgänge är intyget viktigare än vid
varannan-helg-umgänge.
2016 gäller nedan:
Barn 0 år 54 kr/dygn
Barn 1-2 år 55 kr/dygn
Barn 3 år 50 kr/dygn
Barn 4-6 år 67 kr/dygn
Barn 7-8 år 75 kr/dygn
Barn 11-14 81 kr/dygn
Barn 15-18 år 102 kr/dygn
Barn19-20 103 kr/dygn
Delegat:

Handläggare: umgänge upp till 6 dgr/mån.
Socialsekreterare: 14 sammanhängande dagar
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4 kap 4 § SoL - Villkor om deltagande i kompetenshöjande verksamhet
”Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid skall 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 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 skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första
stycket.”
Socialnämnden kan efter individuell prövning kräva att personer med ekonomiskt bistånd
deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Bestämmelsen ska dock inte tillämpas
vid arbetshinder som för exempel allvarliga missbruksproblem eller allvarlig psykisk ohälsa. I
fall då missbruk eller psykisk ohälsa är aktuella ska dessa problem hanteras först. I vissa fall
kan dock praktik eller kompetenshöjande verksamhet vara ett led i arbetet att bryta ett
begynnande missbruk och kan då beviljas som ett komplement till andra insatser.
Delegat:

Socialsekreterare – försörjningsstöd med villkor om kompetenshöjande
verksamhet

4 kap 5 § SoL - Nedsättning av försörjningsstödet
”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.”
Godtagbara skäl för att vägra delta i anvisad praktik kan för exempel vara att den föreslagna
aktiviteten är olämplig utifrån den sökandes individuella förutsättningar. Dock bör de
godtagbara skäl för rätt till att vägra deltagande utredas noggrant, då anvisad praktik ska vara
anpassad utifrån den sökandes individuella behov med avsikt att vara ett led i en längre
planering som sökande förutsätts ha medverkat till.
Godtagbara skäl för att utebli ifrån anvisad praktik kan vara enskild sjukdom eller sjukdom
hos hemmavarande barn, besök på Individ- och familjeomsorgen, arbetsförmedling,
studievägledare eller annan myndighet/person som är av betydelse för den enskildes planering
mot självförsörjning.
Vid tillfällen av upprepad sjukdom kan läkarintyg krävas från och med den 8-e dagen. Vid
tillfällen av upprepad sjukdom kan läkarintyg krävas in per frånvarotillfälle från och med
första dagen.
Vid upprepad frånvaro ifrån anvisad praktik, utan godtagbara skäl, kan rätten till bistånd
enligt 4 kap 1 § SoL upphöra helt. Sökande som riskerar att få helt nedsatt försörjningsstöd
bör vid upprepade tillfällen informeras om vad denne riskerar innan rätt till bistånd enligt 4
kap 1 § SoL nekas.
Delegat:

Socialsekreterare - nedsättning eller vägran av försörjningsstöd
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4 kap 1 b § SoL – Jobbstimulans
Jobbstimulans är en beräkningsregel som innebär att sökande som varit aktuell för
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd under en period av minst 6 månader, vid en anställning,
har rätt till att behålla 25 % av sin lön under en period av 24 månader, utöver gällande
bidragsnorm. Detta gäller även om sökande flyttat ifrån en kommun till en annan. Sökande
ska under sådana omständigheter inkomma med intyg som styrker att denne erhållit bistånd i
annan kommun. Jobbstimulansen är personlig och kan inte tillgodoräknas andra personer i
hushållet.
Perioden för kvalificering börjar om vid ett avslagsbeslut (ej delavslag om rätten till bistånd
föreligger för övrigt) eller om någon annan typ av avbrott sker.
Beräkning av tid med jobbstimulans
Jobbstimulans i form av den särskilda beräkningsregeln gäller sammanhängande i 24
månader. Även om den enskilde är självförsörjande under någon del av tvåårsperioden löper
tiden för jobbstimulans på under den påbörjade perioden. Om den enskilde flyttar till ny
kommun under pågående period omfattas hen fortfarande av den särskilda beräkningsregeln.
Socialnämnden i den nya kommunen behöver då utreda hur mycket som återstår av
tvåårsperioden som jobbstimulansen skall gälla. Om den enskilde efter två år åter får
försörjningsstöd sex månader i rad påbörjas en ny period av beräkningsregeln.
Beräkning av inkomster
25% av den enskildes faktiska inkomst av arbete är den inkomst som man skall bortse ifrån i
beräkningen av ekonomiskt bistånd. Således räknas endast 75% av inkomster med. Vid
handläggning görs en kommentar i beräkningen om jobbstimulans. Resterande del av lönen är
själva jobbstimulansen. Jobbstimulans gäller bara inkomst av anställning, den gäller inte
inkomst av kapital eller näringsverksamhet (egen företag) samt skadestånd.
Beräkning när den enskilde sparat av inkomster
Om den enskilde väljer att spara inkomster ska den inte påverka rätten till bistånd under den
tvåårsperiod som den särskilda beräkningsregeln gäller. Om den enskilde efter tvåårsperioden
åter behöver ekonomiskt bistånd skall behovet bedömas på vanligt sätt. Det innebär att
nämnden i varje enskilt fall får bedöma om sparandet skall påverka rätten till bistånd eller
inte.

Återkrav enl. 9 kap 1 & 2 §§
Socialnämnden har rätt att återkräva beviljat bistånd enl. 9 kap 1 & 2 §§ som sökande erhållit
enl. 4 kap 1 § SoL, om det har lämnats till sökande som förskott på förmån eller om bistånd
har erhållits med villkor om återbetalning. Sökande ska vara informerad om att bistånd
lämnas med villkor om återbetalning.
Bedömningen huruvida biståndet skall beviljas mot återkrav är sekundär till den primära
bedömningen och rätten till bistånd föreligger över huvud taget. Således kan inte bistånd
beviljas för att det är säkerställt att socialnämnden kommer att få tillbaka sina pengar, om inte
biståndsrätten föreligger.
Bistånd i avvaktan på sökt socialförsäkringsförmån
Bistånd mot återkrav enligt 9 kap 2 § kan bli aktuellt för den som sökt men ännu inte beviljats
social förmån. Exempel på detta är sjuk och aktivitetsersättning, bostadsbidrag och
sjukpenning. Vid beslut om att utbetala bistånd som ett förskott på förmån, dvs de förmåner
som finns hos försäkringskassan, skall klienten få information om att bistånden betalas ut som
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ett förskott på annan förmån. Därefter skall särskild blankett (FK F3280) från
Försäkringskassans hemsida skickas till Försäkringskassan där framställan görs att den sökta
förmånen skall betalas till socialnämnden för den sökta perioden. Socialnämndens rätt att få
ersättning för utgivet bistånd regleras i Socialförsäkringsbalken.
Bistånd mot återkrav i avvaktan på inkomster så som lön, a-kassa, arv etc.
Bistånd mot återkrav enligt 9 kap 2 § kan bli aktuellt för den som väntar inkomster i form av
lön, försäkringsutbetalningar, arv eller andra inkomster som inte klassas som
socialförsäkringsförmåner. I dessa fall ska sökande vara informerad om att bistånd lämnat
med villkor om återbetalning, erhållit beslut samt skrivit på förbindelse om återbetalning
innan biståndet betalas ut. Även fullmakt kan skrivas på för att med denna begära att
exempelvis lön utbetalas direkt till socialnämnden från en arbetsgivare eller en a-kassa för den
aktuella perioden.
Återkrävande av bistånd
Individ- och familjeomsorgen kan också återkräva bistånd enl. 9 kap 1 § SoL om sökande
lämnat oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att inlämna uppgifter, orsakat att
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd betalats ut obehörigen eller med för högt belopp. Likaså
om sökande uppburit ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd med ett allt för högt belopp och
skäligen borde ha insett detta.

16 kap 3 § SoL - Avslag och överklagan
Enligt 16 kapitlet 3 § SoL kan beslut i fråga gällande försörjningsstöd enl. 4 kap 1,3-5 §§ SoL
överklagas hos Förvaltningsrätten. Sökande har rätt att överklaga ett beslut om det helt eller
delvis går hen emot. Sökande ska informeras om sina rättigheter att överklaga fattat beslut,
likaså att delvis överklagan kan ske gällande storleken på ev. beviljat bistånd om detta inte
motsvarar vad hen anser sig behöva. Ev. avslag på ansökan skall lämnas skriftligen till
sökande med motivering samt beslutshänvisning.
Tid för överklagande
Om sökande önskar överklaga ett beslut ska sökande inkomma med en skriftlig överklagan till
Individ- och familjeomsorgen inom 3 veckor från den dag sökande tagit del av beslutet. När
överklagan inkommit ska ny bedömning göras utifrån de skäl som sökande anför. Om
Individ- och familjeomsorgen anser att beslut som fattats inte bör ändras ska handläggare
skicka inlämnad överklagan till Förvaltningsrätten för prövning. Riktmärke är att
överklagandet skall vara översänt till Förvaltningsrätten inom en vecka efter att det inkommit
till socialnämnden.
Socialnämnden har alltid skyldighet att göra en rättidsprövning. Har överklagandet inkommit
för sent så ska den avvisas och den sökande ska fått ett överklagningsbart beslut om detta i
enlighet med bestämmelser i Förvaltningslagen (§24 och §30).
Bistånd som beviljats enl. 4 kap 2 § SoL kan inte överklagas genom Förvaltningsbesvär, utan
endast genom kommunalbesvär. Ansökan skall dock behandlas enl. förvaltningslagens regler.

FASTSTÄLLANDE AV BISTÅNDSBEHOV
Beslutsunderlag, prövning av rätten till bistånd
Rätten till bistånd skall alltid prövas individuellt. Verksamhetens syfte är att ge stöd och hjälp
åt sökande för att nå egen försörjning så snart det är möjligt.
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Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd prövas först rätten till bistånd enligt
Socialtjänstlagens 4 kap 1§, där bedömning skall göras huruvida den sökande har gjort vad
den har kunnat utifrån sin förmåga för att nå självförsörjning. Här ställs krav utifrån vilken
biståndsgrupp de tillhör.

Beräkningsunderlag för att fastställa av biståndsnivån
Bedömning skall sedan göras av hur biståndsnivån skall vara för ansökan. För detta görs en
ekonomisk utredning och sedan görs i de flesta fall en beräkning som underlag för
biståndsnivån. I denna tas de godkända utgifterna, som fastställts i utredningen, med samt de
inkomster som finns i hushållet. Det innebär att en sökande som uppfyller villkoren för att
vara berättigad till ekonomiskt bistånd kan få avslag för att sökande har tillräckligt med egna
inkomster, ”medel” för att klara sig.

Beräkningsperiod
”Socialnämnden bör i regel beräkna ekonomiskt bistånd utifrån de inkomster hushållet hade
kalendermånaden före den månad som beräkning avser. Inkomster som hushållet har fått
tidigare bör i regel inte påverka beräkningen, om de inte var mycket höga eller avsedda för
en viss längre period, ex. ett avgångsvederlag. Nämnden bör kunna ställa större krav på
ekonomisk planering av en person som har vetat om att den egna inkomsten kommer att
upphöra tidigare har mottagit ekonomiskt bistånd.”Sosfs 2013:1
Bistånd beräknas vanligtvis per kalendermånad. Vid en förstagångsansökan bör beräkning
göras från det datum som sökande tog sin första kontakt med socialtjänsten, alternativt själva
uppger att ansökan gäller, om detta är senare än datum än första kontakt. Har sökande inte
tidigare varit i kontakt med socialtjänsten skall det vi handläggning tas i beaktande hur
ekonomin såg ut en månad före ansökan. Handlar det om en återansökan är tre månader ett
riktmärke, om det inte handlar om större belopp där det kan anses vara skäligt att beloppet
skulle räcka under en längre period. I bedömning av beräkningsperioden ska det alltså vägas
in hur den enskildes möjlighet att planera för sin försörjning har sett ut. Har den sökande vetat
om att hen kommer stå utan inkomster vid en viss tidpunkt ställs högre krav på planering av
ekonomi, än för som den sökande som inte kunnat förutse en situation där hen kommit att stå
utan pengar. Den enskilde dock har alltid ett eget ansvar för att själv planera för sin ekonomi.
Den skyldigheten anses större om sökande tidigare haft försörjningsstöd och därför känner till
detta.

Inkommen återansökan
Vid en återansökan om ekonomiskt bistånd bör ansökan inkomma senast den 7:e om bistånd
skall beviljas för hela månaden. Om återansökan inkommer efter den 7:e görs avdrag för
personliga kostnader samt gemensamma hushållskostnader för de dagar som föregår
inkommen ansökan. Det är viktigt med en individuell bedömning av anledningen till den sena
ansökan innan beslut om avslag fattas. (Se dom från kammarrätt: 091012 målnr 2482-09. Ej styrkt
anledning för sent inkommen ansökan föranleder avslag för period innan ansökan.)

Utbetalningsperiod
Då ansökan avser annan period än kalendermånad ska detta preciseras. Försörjningsstöd bör
inte beviljas för period längre tillbaka i tiden än den dag den sökande aktualiserade sitt behov
hos socialtjänsten, om inte mycket särskilda skäl finns.
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Delegat:

1:e socialsekreterare för period enligt norm innan aktualiserat
behov

Utbetalningssätt
Ekonomiskt bistånd bör i regel betalas ut månadsvis och direkt till den enskilde via något av
de vanligaste betalningssätten. Det är viktigt att personen vid ansökan fyller i vart denne
önskar få sina pengar. Ett mål i sig är att den enskilde får möjlighet att själv planera för sin
ekonomi och fatta egna beslut och ta eget ansvar inom ramen för det erhållna biståndet.
Om handläggaren väljer att delvis hjälpa den enskilde att betala, ex hyran, ska detta vara
enligt överenskommelse och önskemål eller utifrån att biståndet upprepande gånger inte har
gått till den utgift det varit avsett för.
Observera att inbetalningar av sökandes fakturor skall göras restriktivt och i första han utifrån
att undvika att nödsituation uppstår.

BISTÅNDSGRUPPER
Övergripande regler
Makar och sammanboende
Makar är enligt lag underhållsskyldiga gentemot varandra och ska under äktenskapet leva
utifrån samma standard. Detta gäller även vid registrerat partnerskap eller samboförhållande. I
dessa fall ska hushållsmedlemmarnas sammanlagda inkomster ligga till grund för
biståndsbedömningen.
Det kan ibland även förekomma andra former av samboende där hushållsgemenskap kan
föreligga men inte nödvändigtvis måste göra det, exempelvis mellan vänner, syskon, förälder
med hemmaboende vuxet barn. Om det har klarlagts att hushållsgemenskap inte föreligger ska
endast de poster som de sammanboende delar på, påverka bidragsberäkningen.
Det förekommer även andra former av samboende (tex vänner, hemmaboende och vuxna
barn) där de boende kan ha ekonomiska fördelar av att bo tillsammans. Lagar man mat
tillsammans, blir kostnad för mat lägre. Vid prövning av det enskilda fallet får man ta
ställning till om klienten drar sådana ekonomiska fördelar och på så sätt har lägre avgifter.
Om det är så, kan man använda sig av så kallad halv sambonorm.
Det finns också tillfällen då den sökande är gift men inte har möjlighet att söka tillsammans
med sin maka/make. Bedömning om att göra undantag från kravet om underhållsskyldighet
skall ske restriktivt.
Delegat

1:e socialsekreterare Undantag från kravet om
underhållsskyldighet

Arbetssökande
Förutsättning för att bistånd ska beviljas för sökande som är arbetslös är att sökande står till
arbetsmarknadens förfogande, är anmäld på arbetsförmedlingen samt är aktiv i sitt
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arbetssökande genom att söka alla de arbete sökande, utifrån den egna kompetensnivån, har
möjlighet att söka och/eller deltar i, av socialnämnden anvisad aktivitet.
Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär också att acceptera arbete utanför sitt
egentliga kompetensområde, utanför sin hemkommun med pendlingsavstånd eller att delta i
olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. (Undantag kan göras om den sökande är
ensamstående med barn). Godtagbart pendlingsavstånd är tid utanför arbetstid som
tillsammans med arbetstid uppgår till, som mest, 12 timmars arbetsdag.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kan var aktuella är bl.a.
- arbetsmarknadsutbildning
- jobb- och utvecklingsgaranti
- arbetsrehabiliterande åtgärder
- grundutbildning i Svenska (SFI)
- andra delar av särskilda introduktionsprogram för invandrare som syftar till att
förbereda och underlätta invandrares inträde på arbetsmarknaden.
- Praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enl. 4 kap 4 § SoL
Den som på grund av uppenbart självförvållad arbetslöshet och därför inte kan klara sin
försörjning har i regel inte rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Detta gäller även
sökande som avvisat arbetsmarknadsåtgärder som erbjudits. Socialtjänstens villkor är
restriktivare än arbetslöshetsförsäkringens när det kommer till möjligheten att avstå från
anvisat arbete. Om en sökande vägrat ta anvisat arbete ska ansökan avslås. Undantagsvis kan
bistånd beviljas om särskilda skäl föreligger.
Sökande som är arbetslös och därav ansöker om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ska i
samband med ansökan kunna visa på att hen varit aktivt arbetssökande och därmed gjort vad
hen kunnat för att lösa sin ekonomiska situation. En generell bedömning är att sökande ska
som lägst uppvisa 10 sökta arbeten inom pendlingsavstånd per månad. Det är dock en
individuell bedömning av socialsekreteraren hur många arbeten den enskilde skall söka för att
anses vara aktivt arbetssökande utifrån sin förmåga. Under vissa perioder ökar möjligheterna
till visstidsanställningar varpå kravet på antal sökta arbeten, i perioder, kan komma att vara
högre.
Etableringsärenden som inte har etableringsplan eller inte följer den etableringsplan som
gjorts upp, har heller ej rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Undantag är de som är i
glappet, det vill säga de personer som befinner sig emellan upprättande av etableringsplan och
en första utbetalning via Försäkringskassan. Dessa prövas utifrån att det gör vad de kan för att
närma sig egen försörjning genom att delta i etableringen. De har rätt till full norm.
Deltagande i praktik eller kompetenshöjande verksamhet enl 4 kap 4 § SoL
I samarbete med AME ska vid behov, kompetenshöjande verksamhet erbjudas den sökande
som har behov av denna insats för att närma sig egen försörjning. Detta för att hindra
passivisering och för att utveckla den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Ungdomar mellan 18-25 som inte har någon aktivitet alls ska, snarast möjligt om så är
lämpligt, ställas på kö till verksamhet på AME då detta är en prioriterad grupp i Lysekils
kommun.
Under tid som sökande deltar i kompetenshöjande verksamhet genom Individ-och
familjeomsorgens försorg ska kontinuerlig kontakt finnas mellan handläggare och den
sökande. Sökande ska i samband med ansökan, redovisa närvarorapport, då närvaro i dessa
fall ligger till grund för rätten till bistånd. Efter avslutad aktivitet ska uppföljning ske och ny
planering göras gemensamt med den sökande, handledare för aktiviteten. Även företrädare
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från Arbetsförmedlingen bör delta då det är viktigt att så fort som möjligt få igång aktiviteten
via AF för att på så vis möjliggöra för klienten att få rätt till ersättningar och andra insatser via
dem.
Kompetenshöjande och rehabiliterande verksamhet
Samordningsförbundet
Individ- och familjeomsorgen samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Vuxenpsykiatri samt Primärvården gällande sökande som har behov av kontakt med en eller
flera myndigheter för att förebygga ohälsa och utestängning ifrån arbetslivet. Samverkan sker
att ge den sökande möjligheten att förändra sin situation med målet att öka sin hälsa,
livskvalitet samt den egna försörjningsförmågan. Information om samverkan mellan
ovanstående myndigheter finns att hitta på www.samverkanvg.se. Här finns också blankett för
remiss och samtycke. Det krävs att två myndigheter tillsammans remittera till
samordningsförbundets insatser.
Samverkan sker på handläggarnivå och träffas en gång i månaden för att samverka kring
gemensamma klienter. För att ta upp ett ärende behövs samtycke från den enskilde, som också
kan välja att medverka vid mötet om så önskas. Samverkansgruppen är ett bra forum för att
diskutera vilka klienter som bör remitteras vidare.

Arbetskonflikt
Sökande som är indragna i arbetskonflikt, vare sig det är olagligt eller lagligt, har rätt till
bistånd för sitt uppehälle om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet som beviljas
ska tas mot återkrav enligt 9 kap 2 § SoL, då ersättning ska utgå från annan part när konflikten
är över. Beslutet ska vara skriftligt och visa på orsaken till beslutet.
Delegat:

Socialsekreterare

Skyddande anställningsformer för arbetssökande
Det finns flertalet olika anställningsformer som kan bli aktuella för en person som är
inskriven på Arbetsförmedlingen. I första hand är det arbetsgivaren som ska stå för den del av
kostanden som inte Arbetsförmedlingen beviljar medel för. Detta ska uteslutas inledningsvis
innan det kan komma att bli fråga om att IFO ska ta del av kostnaden för den tilltänkta
anställningen. Det förutsätter också, med få undantag, att det är Lysekils kommun som är
arbetsgivaren, och om extern arbetsgivare är aktuell ska det vara mycket särskilda skäl för att
IFO ska bekosta arbetsgivarens del.
I samtliga fall ska utredning göras, och i denna ska det framgå vilken typ av anställningsform
det är och vem som ansvarar för uppföljning. IFOs kostnad ska redogöras och denna ska
sättas i relation till vad kostnaden för det försörjningsstöd som den enskilde uppbär. Vidare
ska också bedömning göras avseende den sociala situation och hur anställningen skulle kunna
leda till att den enskilde ökar sina möjligheter till ett självständigt liv. Det är också viktigt
med ett barnperspektiv i bedömningen och belysa den förbättrade livssituationen det kan
innebära för en hel familj när en förälder får arbete och möjlighet till självförsörjning.
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En uppföljning av ärendet ska göras efter tre månader och inför att tjänsten avslutas eller ska
omprövas ska flerpartssamtal ske. Målet med denna typ av anställningar är att den ska leda till
att den sökande får en anställning som inte ska bekostas delvis med försörjningsstöd.
Dessa olika anställningsformer finns:
Lönebidragsanställning
Arbetsförmedlingen går in med 70-80% av lönekostnaden. Procentsatsen varierar beroende på
bedömningen av det funktionshinder personen i fråga har. Funktionshindret är av sådan sort
att personen har utrymme att förbättras och i långa loppet få en vanlig anställning.
Anställningen är A-kassegrundande och Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller. Kan ges
både med kommunen eller privata företag som arbetsgivare.
Trygghetsanställning
Arbetsförmedlingen går in med 70-80% av lönekostnaden. Procentsatsen varierar beroende på
bedömningen av det funktionshinder personen i fråga har. Till skillnad från lönebidragsanställningen bedöms funktionshindret i detta fall vara stadigvarande.
Anställningen är A-kassegrundande och Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller. Kan ges
både med kommunen eller privata företag som arbetsgivare.
Utvecklingsanställning
Arbetsförmedlingen går in med 70-80% av lönekostnaden. Procentsatsen varierar beroende på
bedömningen av det funktionshinder personen i fråga har. Skillnaden från lönebidrags- samt
trygghetsanställning är att denna form av anställning kräver en mer detaljerad planering.
Stöd till Personligt Biträde
Ett extra stöd som kan kombineras med lönebidrags- och trygghetsanställning. Det innebär att
Arbetsförmedlingen går in med ytterligare en summa, maximalt 5.000 kr per månad, som ska
gå till att bekosta ett personligt biträde/handledare för den anställde. Tanken är att stödet ska
kunna fasas ut ju mer den anställde klarar av att arbeta på egen hand.
Anordnarbidrag
Ett extra stöd som kan kombineras med utvecklings- samt trygghetsanställning. Det innebär
ett extra stöd under upplärningstiden och kan max vara på 130 kr per dag.
OSA – Offentligt Skyddat Arbete
Arbetsförmedlingen går in med 70-80% av lönekostnaden. Även denna anställning gäller
personer med funktionsnedsättning men nedsättningen ska bero på en beroendeproblematik.
Denna anställning kan endast ges med kommunen som arbetsgivare.
Anställningen är A-kassegrundande.
SAS – Särskilt Anställnings Stöd
Arbetsförmedlingen går in med 85% av lönekostnaden, max 890 kr/dag. Denna
anställningsform ges endast för 1 år i taget och maximalt på 2 år. Kan endast erbjudas de som
är inskrivna i JOB, fas 1 och 2. Inget krav på funktionsnedsättning.
Handledarstöd på 50 kr/dag betalas ut de första tre månaderna.
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FSAS – Förstärkt Särskilt Anställnings Stöd
Arbetsförmedlingen går in med 85% av lönekostnaden, max 890 kr/dag. Denna
anställningsform ges endast på 1 års tid och maximalt på 2 år. Kan endast erbjudas de som är
inskrivna i fas 3. Inget krav på funktionsnedsättning.
Handledarstöd på 150 kr/dag betalas ut månad 1-3
Handledarstöd på 100 kr/dag betalas ut månad 4 och framåt.
Instegsjobb
Arbetsförmedlingen går in med 80% av lönekostnaden, max 800 kr/dag. Denna anställning
kan endast ges till nyanlända och måste kombineras med studier på SFI. Anställningen kan
endast ges under 1 års tid och personen får inte har varit i Sverige mer än 36 månader.
Nystartsjobb
Arbetsförmedlingen går in med 64% av lönekostanden. Enda kravet är att personen varit
arbetslös i minst 1 år. Hur lång tid anställningen blir beror på hur länge personen varit
arbetslös. Exempelvis; varit arbetslös 2 år, får nystartjobb i 2 år. Är man över 55 år så får man
stödet dubbla tiden som man har varit arbetslös.
För ungdomar som inte har fyllt 26 år så räcker det att man har varit arbetslös i 6 månader för
att få Nystartsjobb.
Till skillnad från de övriga anställningarna förutsätter inte denna anställning att det finns
funktionshinder.
Dessa personer kan klara sig på den reguljära arbetsmarknaden. Men här handlar det om ett
behov som arbetsgivaren har men att arbetsgivaren får ekonomiskt stöd i att ha råd att
anställa.
Delegat:

1:e Socialsekreterare där arbetsgivaren är Lysekils kommun
Socialnämnden Extern arbetsgivare

Egenföretagare
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ska inte utgå för finansiering av affärsverksamhet eller
till skulder som uppkommit för sådan verksamhet.
Om inlämnad ansökan avser ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd för livsföring kan ansökan
avslås och sökande hänvisas till att ta ut avtalsenlig lön eller ställa sig till arbetsmarknadens
förfogande.
I vissa fall kan det ur rehabiliteringssynpunkt vara försvarligt att sökande under en kort
period, får driva sin rörelse utan att det lönar sig. Stor restriktivitet bör dock råda, så att
konkurrensen inte sätts ur spel genom att ett företag. I första hand bör Arbetsförmedlingens
stödmöjligheter utnyttjas. Kompletterande försörjningsstöd kan beviljas under tid när s.k.
starta eget –bidrag utgår. Det finns även möjlighet för egna företagare att ansluta sig till
arbetslöshetskassa, vilket de bör uppmuntras till.
Skäligt rådrum att avveckla verksamheten
Den egenföretagare som inte kan försörja sig på sin verksamhet skall ges skäligt rådrum, ca
tre månader, att avveckla sitt företag. I bedömningen av rätten till bistånd i dessa fall ska
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sökande kunna uppvisa bokföring samt deklarationer. Denne ska också uppvisa papper från
Skatteverket att hen har begärt att avsluta sitt företag, eller försatt det i konkurs.
Delegat:

1:e socialsekreterare - bistånd till egenföretagare

Sjuka
Sökande som åberopar sjukdom som bakgrund till att denne inte kan stå till arbetsmarknadens
förfogande ska kunna uppvisa ett aktuellt läkarutlåtande/sjukintyg eller liknande som visar på
att arbetsoförmåga föreligger. Utan medicinsk bedömning godkänns inte den arbetsoförmåga
sökande åberopar. Arbetslösa som är sjuka ska, om det utifrån medicinsk utredning bedöms
lämpligt, erbjudas rehabiliterande åtgärder samt lämna in sjukanmälan till Försäkringskassan
för att lämplig samverkan kring rehabilitering ska kunna ske. Insatser ska också erbjudas
sökande i form av arbetsrehabilitering till lämpligt arbete.
Sökande som varit sjukskriven mer än ett år ska ansöka om sjukersättning hos
försäkringskassan. Ett ärende bör redan innan ett år passerat ha varit uppe för bedömning i
samverkansgruppen. Se rubrik Kompetenshöjande och rehabiliterande verksamhet.
Sökande som är sjukskrivna och därmed bedömts vara tillfälligt oförmögna till arbete ska, för
att rätt till bistånd ska bedömas föreligga, medverka till behandling och rehabilitering i syfte
att åter igen kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Arbetslösa som är deltidssjukskrivna
ska vara aktivt arbetssökande övrig tid eller alternativt delta i, av Individ- och
familjeomsorgen, anvisad aktivitet utifrån läkares rekommendation.

Studerande
Vuxna studerande bör normalt sett kunna anses vara självförsörjande genom de stödformer
som finns att tillgå i form av olika studiestödsformer inom vårt studiestödssystem. Bistånd till
studerande ska beviljas enbart om starka sociala eller medicinska skäl föreligger, om behovet
är av tillfällig karaktär eller i akut uppkomna situationer.
I bedömningen av om särskilda skäl föreligger ska hänsyn tas till den enskildes möjlighet att
kunna försörja sig genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden och därmed kan skjuta
upp sina studier till dess att möjlighet åter finns att kunna försörja sig på egen hand genom
vårt studiemedelssystem.
Bidrag till studerandes familj
En studerande som uppbär studiemedel är inte omedelbart tvingas avbryta sina studier om
dennes familj blir beroende av bistånd. Enligt Dom i Kammarrätten i Göteborg ska, i de fall
biståndsbehovet är tillfälligt eller om en mindre del av studierna återstår (några månader),
bistånd utgå till familjens försörjnings under en begränsad tid. Studiemedel räknas som
inkomst och hänsyn tas till verifierade kostnader för studiermaterial.
SOSFS 2013:1
”Om den ena parten studerar och studierna är en förutsättning för den framtida
försörjningen, bör socialnämnden inte ställa som villkor för ekonomiskt bistånd att han eller
hon avbryter studierna för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Om den studerande
däremot har faktiska möjligheter att utan studierna få arbete som medför stadigvarande
försörjning, kan det vara rimligt att han eller hon söker arbete för att kunna bidra till
familjens försörjning. Den studerande bör dock få fullfölja påbörjad termin eller kurs”.
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SOSFS 2013:1
”Socialnämnden bör inte ställa krav på att studiestödet skall räcka under en längre
tidsperiod än den som angivits av den utbetalande myndigheten. Socialnämnden bör inte
kräva at den som står till arbetsmarknadens förfogande ska börja studera eller återuppta sina
studier och ta lån för att själv klara sin försörjning eller livsföring i övrigt”
Bidrag till studerande i avvaktan på första lön under ferier
Studiemedel är avsedda att täcka kostnader för bostad, studiematerial och övriga
levnadsomkostnader under studietiden. Av beslutet ifrån CSN framgår vilken period beviljat
studiemedel är avsett för. Under ferieuppehåll kan det ibland bli ett glapp mellan utbetalning
av studiemedlet och en första lön för feriearbete varpå den studerande kan komma att vara i
behov av stöd för denna period. Om så är fallet kan ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
beviljas mot återkrav enligt 9 kap 2 § SoL. (Beakta möjligheten att beräkna utifrån en lägre
norm).
Beräkningsexempel:
Om en termin slutar den 10 juni och den sökande berättigas till bistånd enl. 9 kap 2 § SoL ska
bostadskostnaden samt normen för de personliga kostnaderna beräknas för perioden 11-30
juni och i förekommande fall minskas med ev. bostadsbidrag samt normöverskott från
föregående månad.
Ungdomar upp till 21 år
Undantagna ifrån huvudregeln är ungdomar under 21 år som under grundskole- eller
gymnasietiden av olika skäl beviljats eget boende utanför familjehemmet och där föräldrarna
inte längre kan fullgöra sin försörjningsskyldighet. Att bevilja bistånd för dessa ungdomar bör
enbart ske om det föreligger sociala och/eller medicinska skäl, om behovet är av tillfällig eller
akut karaktär. Från och med höstterminen det år då ungdomen fyller 20 år ska förhöjt
studiebidrag samt studielån sökas hos CSN för fortsatt försörjning.
Hemmaboende ungdomar som studerar bör inte hamna i en situation där deras möjlighet till
gymnasiekompetens påverkas av familjens ekonomi. Hemmaboende gymnasieungdomar ska
ingå i beräkningen av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd till och med 21 års ålder. Det
studiemedel som den unge uppbär ska dock reducera biståndet, med undantag för ev. extra
tillägg. Om utbildningen sker vid gymnasieskola eller Vuxenutbildning saknar betydelse
Ungdomar som påbörjar gymnasiestudier efter fyllda 19 år men innan höstterminen det år de
fyller 20 år är inte berättigade studiemedel. Endast om starka sociala skäl föreligger kan
försörjningsstöd utgå i dessa fall.
Inkomstprövat extratillägg för ungdomar i familj med låg inkomst
För familjer med låga inkomster kan studiebidraget för studerande ungdomar kompletteras
med ett inkomstprövat extratillägg. Detta tillägg söks hos CSN. Tillägget har ingen nedre
åldersgräns för ansökan utan är en riktad förmån för att möjliggöra studier för den unge i
familjen. Detta tillägg ska inte beräknas som inkomst vid en biståndsbedömning oavsett om
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den unge bor i föräldrahemmet eller har eget hushåll. Handläggare ska informera sökande om
möjligheten att ansöka om denna riktade förmån ifrån CSN.
Grundläggande vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan och står öppen för svenskar och
invandrare med kortare utbildning än nio år eller som har gått ut grundskolan med behöver
komplettera eller repetera något ämne inför fortsatta yrkes- och gymnasiestudier.
Grundskolestudier kan finansieras genom studiemedel (mellan 20-50 år). Försörjningsbehovet
kan inte alltid tillgodoses inom existerande vuxenstudiestöd. Skuldsättning för
grundskoleutbildning kan medföra att den enskilde avstår från att studera och får sin
försörjning genom socialbidrag.
Försörjningsstöd kan beviljas vid studier på grundskolenivå förutsatt att sökande kan
tillgodogöra sig studierna och att utbildningen behövs för ett eventuellt framtida arbete.
Bedömning bör ske i samverkan med Arbetsförmedlingen. Sökande ska söka bidragsdelen av
studiemedlet. Därefter kan kompletterande försörjningsstöd utgå. Om synnerliga skäl finns
kan försörjningsstöd utgå som komplettering även för studier på gymnasienivå.
Delegat

Socialsekreterare Bistånd vid studier på grundskolenivå
1-e socialsekreterare Bistånd högskola upp till 3 månader
Arbetsutskottet Bistånd vid högskolestudier mer än 3 månader

Studier i rehabiliterande syfte
Bistånd kan utgå under studietid om studierna har ett klart rehabiliterande syfte och alla andra
möjlighet att finansiera studierna har uttömts. Behovet at studier skall styrkas med intyg från
Arbetsförmedlingen om att möjligheten att erbjuda sökande arbete eller
arbetsmarknadsåtgärder inte alls är möjligt. Vid behov ska även läkarintyg uppvisas.
Delegat

1:e socialsekreterare

Högskolestudier
Att studera på högskolenivå betraktas som vidareutbildning och ekonomisk bistånd beviljas i
princip aldrig vid högskolestudier.
Studielitteratur
Bistånd kan utgå till studielitteraturför studier som bedrivs av arbetsmarknadsskäl eller starka
sociala skäl har rätt att studera och ändå erhålla kompletterande försörjningsstöd. På många
utbildningar finns möjlighet att köpa begagnad litteratur. Inköp ska alltid styrkas med kvitto
och litteraturlista.
Delegat

Socialsekreterare – upp till 1000 kr
1:e socialsekreterare därutöver.

SFI – Svenska för invandrare
För den som studerar SFI och ansöker om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd krävs det
kontinuerlig närvaro samt att studierna bedrivs på heltid (15 tim/vecka) för att rätt till bistånd
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ska föreligga. Vid bedömning av rätt till bistånd ska samma regler gälla som tillämpas för
sökande som anvisats praktik eller kompetenshöjande verksamhet enligt 4 kap 4 § SoL.
Vid bedömning av rätten till bistånd vid frånvaro vid ex sjukdom, ska samma regler som
gäller på arbetsmarknaden tillämpas.
Sökande som deltar i grundläggande svenska undervisning för invandrare bör kunna få
ekonomiskt bistånd/kompletterande försörjningsstöd. Dock bör behovet i första hand
tillgodoses genom deltidssysselsättning. De som studerar på SFI bör i normalfallet vara
inskriven på AF och ha en handlingsplan upprättad hos dem. Om detta krav inte gäller ska en
enskild bedömning göras av socialsekreteraren. Krav på heltidssysselsättning i samband med
studierna bör normalt inte ställas. Om utbildningen ger rätt till studiemedel ska detta sökas.
I samband med ansökan om försörjningsstöd ska närvarorapport från SFI lämnas in.
För de som söker försörjningsstöd och är ungdom eller tillhör gruppen Unga Vuxna, och som
studerar på SFI gäller samma regler som ovan. De ska dessutom vara inskriven på
arbetsmarknadstorget och delta i den gemensamma handlingsplanen som upprättas vid
inskrivning på arbetsmarknadstorget. Om detta krav inte gäller ska en enskild bedömning
göras av socialsekreterare.
Invandrare som utan godtagbara skäl avbryter grundutbildningen i svenska och flyttar till
annan ort utan att först ha försäkrat sig om att ha en försörjning eller möjlighet till fortsatt SFI
är inte berättigade till bistånd annat än för att avvärja att nödsituation uppstår.
Delegat

Socialsekreterare – bedömning att inskrivning på AF ej krävs

Ungdomar
Ungdomar som bor i föräldrahemmet
Ungdomar som har fyllt 15 år har rätt att själva söka ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. En
ansökan från minderårig måste utredas och prövas. Om den unge motsätter sig att kontakt tas
med föräldrar eller annan vårdnadshavare kan inte utredning ske varpå ansökan bör avslås på
grund av bristfällig utredning. (För ungdomar under 18 år, 21 år om de studerar på
gymnasienivå) är föräldrar eller annan vårdnadshavare försörjningsskyldiga enligt FB 7 kap 1
§. Om en utredning kan genomföras och beslut fattas att ansökan bör beviljas, ska ärendet
föras i, för barnet, upprättad akt.
För ungdomar över 18 år, och som inte studerar ska ansökan behandlas på sedvanligt vis
utifrån normen för hemmaboende vuxen. Riktlinjerna för arbetslösa bör iakttas innan bistånd
beviljas.
Bistånd för hyra i föräldrahemmet beviljas enbart om den unge haft inkomst tidigare och då
betalat hyra till sina föräldrar eller annan vårdnadshavare, eller om föräldrar eller annan
vårdnadshavare bor kvar i en större/dyrare bostad än de annars skulle ha gjort.
Delegat:

Socialsekreterare
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Ungdomar bosatta utanför föräldrahemmet
För ungdomar under 18 år (21 år om de studerar på gymnasieskola) är föräldrarna
underhållsskyldiga enligt föräldrabalken 7 kap 1 §. Underhållsskyldigheten föreligger även
om den unge flyttat hemifrån. Om inte särskilda skäl föreligger för boende utanför
föräldrahemmet bör den unge överväga att flytta hem. (Hänvisning kan ske till CSN och
ansökan om inackorderingstillägg).
För gymnasieungdomar som är gifta gäller i första hand make/makas underhållsskyldighet.
Om make/maka ej kan fullgöra sin underhållsskyldighet träder förälders underhållsskyldighet
in enligt föräldrabalken.
Underhållsstöd/underhållsbidrag, barnbidrag/studiebidrag/studiestöd ska nyttjas av den unge
för att tillgodose kostnader för uppehälle och boende. I de fall då ovanstående bidrag inte
räcker till är föräldrar skyldiga att bistå den unge.
Vid ansökan om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ska handläggare i första hand se över
om den unge har ansökt om de bidrag han/hon har rätt till. Om den unge har de bidrag
han/hon har rätt till ska utredning ske huruvida föräldrar har möjlighet att bidra till den unges
försörjning eller ej. Om den unge inte ges tillgång till de bidrag han/hon har rätt till kan en
begäran skickas till försäkringskassan gällande utbetalning till annan än vårdnadshavare.
Likaså kan handläggare medverka till ansökan om godman.
Om föräldrar saknar möjlighet att bidra till den unges försörjning och särskilda skäl talar emot
en hemflytt, kan ev. bidrag beviljas.
Delegat:

1e socialsekreterare

Föräldrar
Föräldralediga
Förälder till små barn som uppbär ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd har rätt att stanna
hemma med sitt/sina barn så länge föräldrapenning kan utgå och först därefter begäras vara
aktivt arbetssökande, för att bedömas vara berättigad till bistånd. Man måste som förälder ta
ut full föräldrapenning för att kunna beviljas ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Förälder
kan inte välja att ta ut föräldrapenning på deltid under period som man är i behov av
försörjningsstöd. Förälder till små barn som har kvar dagar med föräldrapenning skall i första
hand använda dessa innan sökande kan anses vara berättigad till bistånd. Det är också viktigt
att de i god tid ansöker om barnomsorgsplats för att på så vis planera för återgång i arbetslivet
när föräldrapenningen är slut. Barnomsorgsplats ska sökas när barnet är åtta månader för att
plats ska finnas när barnet fyller ett år. Om barnomsorg inte söks i tid kan detta vara underlag
för att ge avslag på ansökan om försörjningsstöd.
Föräldrar med minderåriga barn
Föräldrar med små barn är ofta beroende av barnomsorg för att kunna arbeta. Kommunen
erbjuder barnomsorg från 1 års ålder. Endast barn med behov av särskilt stöd får plats
tidigare. Det finns ingen ovillkorlig rätt att vara hemma och vårda barn och därigenom bli
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beroende av försörjningsstöd om kommunen kan tillhandahålla barnomsorg. Väljer förälder
att utnyttja sin rätt till förkortad arbetstid skall inkomstbortfallet inte kompenseras genom
bistånd. Undantag görs endast om synnerliga skäl föreligger. Är behovet av medicinsk art ska
läkarintyg inkomma.
Delegat:

1e socialsekreterare – undantag vid synnerliga skäl

Gemensam vårdnad och underhållsskyldighet
Då föräldrar har barn/barnet stadigvarande boende hos sig föreligger underhållsskyldighet för
den förälder som inte har det. Om ett biståndsbehov föreligger på grund av att den förälder
som inte barnet bor stadigvarande hos, inte fullgjort sin underhållsskyldighet ska sökande
hänvisas till att söka underhållsstöd från Försäkringskassan. Biståndsbedömningen sker på
sed-vanligt sätt men den del av beviljat bistånd som skulle ha kunnat täckas med hjälp av
underhållsstöd kan beviljas som förskott på förmån enligt 9 kap 2 § SoL. Beslut gällande
beviljande av bistånd som förskott på förmån ska vara skriftligt samt klart och tydligt visa på
vad återbetalningsskyldigheten grundar sig på.
Den underhållsskyldige har rätt att reducera sitt underhåll med 1/40 för varje helt dygn som
barnet är i hens vård under en sammanhängande period om minst fem dygn eller under om
hen under en kalendermånad haft barnet hos sig i minst sex dygn. (Ett dygn: kl 00-24.)
Växelvis boende
I de fall då föräldrar har växelvist boende om barnet/barnen ska halva barnbidraget upptas
som inkomst vid en beräkning av försörjningsstödets storlek och halva normen ska tas upp
som utgift. Sökande som har växelvis boende med sina barn bör, om de inte har barnbidrag
för barnen, uppmanas att anmäla växelvis boende till Försäkringskassan med önskan om delat
barnbidrag.
Föräldrar som har växelvis boende har också möjlighet att ansöka om ”underhållstöd vid
växelvis boende” hos Försäkringskassan och kan genom detta ges möjlighet att erhålla
summan av halva underhållsbeloppet.
Umgängesrätt
För sökande som uppbär ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd kan det vara svårt att klara de
extra kostnader som umgängesrätten medför varpå bistånd ska utgå utifrån gällande riksnorm
enligt posterna för livsmedel, fritid/lek, hygien samt förbrukningsvaror, för de dagar umgänge
föreligger.
Styvbarn / Bonusbarn
Den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med en förälder som har vårdnaden
om barnet, är underhållsskyldig mot barnet om han är gift med föräldern eller har barn
tillsammans med föräldern. Underhållsskyldigheten gäller inte till den del barnet får
underhållsstöd, underhåll eller efterlevandestöd från den förälder, som barnet inte sammanbor
med.
Underhållsskyldigheter kvarstår tex när barnet studerar på annat ort. Om barnet flyttar till den
andre föräldern upphör styvförälderns försörjningsskyldiget.
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Våldsutsatta
Kvinnor eller män som varit utsatta för våld
Särskilt beaktande i bedömning av försörjningsstöd
Utifrån Socialstyrelsens bedömning i de allmänna råd som, Sosfs 2014:4, med hänvisning till
Sosfs 2013:1, tydliggörs att personer som utsatts för våld eller andra övergrepp särskilt ska
beaktas i bedömningen av rätten till bistånd. Handläggare till sökande som varit utsatt för våld
eller andra övergrepp bör vara observant i sitt förhållningssätt och göra en individuell
bedömning av de specifika behoven och då eventuellt beräkna kostnader till en högre nivå om
sökande har behov av livsmedel, kläder, skor eller telefon m.m. pga. den tvingande situation
de befinner sig i. Beräkning av försörjningsstöd görs utifrån de riktlinjer som finns uppsatta,
dock kan det i vissa fall vara nödvändigt för den enskilde att inneha ett fordon om denne
riskerar att bli utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående varpå bil inte ska bedömas
som en realiserbar tillgång i alla ärenden. Däremot föreligger inte hinder för att använda
aktier, obligationer eller andra tillgångar som är lätt att realisera.
Undantag ifrån principen att gemensamma tillgångar ska beaktas i en ansökan om ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd bör göras.
Kunskap om våld och särskild handläggare
Sökande kan också hänvisas/stödjas till att ha kontakt med handläggare med särskilt ansvar
för personer som utsatts för våld i nära relation och därigenom, om så är aktuellt, erbjudas
bl.a. skyddat boende och i en akut situation tillgodose den sökandes behov av boende genom
beviljad vistelse på kvinnojour eller annat jourboende. Det är viktigt att alla som jobbar inom
Individ och Familjeomsorgen har baskunskap om våld i nära relationer och det finns särskilda
rutiner utarbetade som de anställda ska ha kännedom och ha i beaktande i sitt arbete.
Jourboende
För kostnader i samband med vistelse på kvinnojour eller annat jourboende bör bistånd utgå
under skälig period. Bistånd till skyddat boende är en stöd och hjälp-insats och inte
försörjningsstöd. Enligt SoL 8 kap 1§ medför stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär
inte kostnadsansvar för den enskilde. I en akut situation och behovet endast kan tillgodoses
genom kvinnojour/skyddat boende kan bistånd utgå till kostnaden under skälig tid. En person
kan på egen hand välja att bege sig till skyddat, eller annat boende utan att socialtjänsten gör
bedömningen att behov föreligger. I dessa fall får hen själv stå för kostnaden fram till behovet
är kartlagt och bedömning av insatsen är gjord. Detta skall göras skyndsamt.
Vid behov av flytt till annan ort
Om den sökande bedöms ha behov av att flytta bör socialnämnden, i detta fall, ge bistånd
beräknat på den nya boendekostnaden samt bevilja bistånd för behövlig hemutrustning vid
bosättning om särskilda skäl föreligger för detta.
Barn som utsatts för och/eller bevittnat våld
Om ett barn eller skolungdom i åldern 18-20 år ansöker om ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd på egen hand bör socialnämnden, i de fall då dessa utsatts för våld
eller bevittnat våld, bortse ifrån föräldrarnas underhållsskyldighet. Att bevilja ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd till ungdomar utan föräldrarnas medgivande bör dock endast göras i
undantagsfall.
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I alla ärenden där det framkommer att ett barn under 18 år blivit utsatt för eller bevittnad våld
ska anmälan göras till Barn och Ungdomsenheten.
Delegat:

1e socialsekreterare samt särskilda handläggare för våld i nära
relationer – 14 dagar i jourboende.
Arbetsutskott – längre vistelser än 14 dagar på jourboende

Värnpliktiga
Under totalförsvarstjänstgöring utgår förmåner och bidrag till den tjänstepliktige och dennes
familj. Endast i undantagsfall kan det bli aktuellt med kompletterande försörjningsstöd.
Delegat:

Socialsekreterare

Sökande som vistas utomlands
Arbetsför sökande som vistas utomlands
Huvudregeln är att personer som vistas utomlands under period då de är i behov av
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd inte är berättigade till bistånd varpå en ansökan i dessa
fall bör avslås. Undantag ifrån huvudregeln kan göras om särskilda skäl föreligger. Exempel
på särskilda skäl kan vara om sökande är vårdnadshavare för person i utlandet och gör resan
utifrån att denne personen är allvarligt sjuk eller liknande.
Delegation:

1:e socialsekreterare

Sökande med permanent nedsatt arbetsförmåga som vistas utomlands
Sökande som avses är de som beviljats hel sjukersättning men där ersättningen inte är
tillräcklig för att sökande skall kunna garanteras en skälig levnadsnivå eller där
Försäkringskassan eller Primärvård anser att arbetsförmågan är helt nedsatt men där ersättning
inte kan beviljas på grund av bristande bosättningstid i Sverige. Avgörande för beslut gällande
beviljande av bistånd i dessa fall är huruvida sökande kan bedömas vara bosatt i kommunen
eller inte. Om en person bedöms vara bosatt i kommunen ska en individuell bedömning göras
gällande utlandsvistelsens längd.
Delegation:

1:e socialsekreterare

Sökande dömda till vård
Sökande dömda till kriminalvård
Fickpengar ska inte utgå till den som är anhållen, häktad eller avtjänar straff. På vissa
anstalter har intagna möjlighet att arbeta och erhålla ersättning. Kriminalvården har också
möjlighet att bevilja fickpengar.
Personer som är föremål för kriminalvård och har inkomster som överstiger fickpenningen
storlek, ska i första hand använda överskottet till att betala eventuell hyra.
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Sökande som är intagen på kriminalvårdsanstalt och därför saknar inkomster eller tillgångar
kan beviljas bistånd för hyra om strafftiden inte överstiger 6 månader och kostnaden i övrigt
är skälig. Om sökande har strafftid överstigande 6 månader bör sökande uppmanas att hyra ut
sin bostad i andrahand alternativt säga upp den. I detta fall beviljas endast bistånd för
hyreskostnad under skälig period för att lösa frågan. Om sökande väljer att säga upp sin
lägenhet bör bistånd utgå för magasinering under strafftiden om det föreligger särskilda skäl
för detta.
Häktade personer
Det kan vara svårt att överblicka häktningstiden, skuldfrågan och eventuell påföljd för
häktade personer. Om den häktade har en skälig bostad och i övrigt är biståndsberättigad kan
bistånd utgå till kostanden under häktningstiden.
Fängelselagen innehåller bestämmelser som ger den intagne rätt till vistelse utanför anstalten
för att underlätta en anpassning till samhället. Detta kan framförallt gälla studier, vistelse i
familjehem eller institutionsvård för missbrukare. Lagen ger även möjlighet till s.k.
frigivningspermission under vilken den intagne ska medverka aktivt i förberedelsearbetet
inför sin frigivning. När vistelse utanför anstalten ingår i verkställighetstiden har
kriminalvården fullt kostnadsansvar, varpå bistånd ej utgår. Anstalten ska också svara för
resor till och från anstalten i samband med permission.
Fickpengar utgår inte till sökande som är anhållen, häktad eller avtjänar straff.
Kontraktsvård
När en frigivningspermittent placeras i enskilt hem eller på behandlingshem förutsätts
kriminalvården ha samrått med hemkommunen och hemkommunen har i allmänhet också
påtagit sig att svara för eventuella kostnader. Detta kallas för kontraktsvård och handläggs av
beroendegruppen. Om inte så skett är det vistelsekommunen, dvs den kommun där
familjehemmet/behandlingshemmet är beläget, som får ta ansvar för den fortsatta vården.
Kriminalvården står för fickpengar för alla dem som vistas på institution eller i familjevård.
Kriminalvårdens kostnadsansvar för behandlingsinsatserna räknas från och med den dag dom
förkunnas, alternativt från och med det datum som behandling påbörjas. I samband med
placering på institution eller familjehemsvård kan Kriminalvården efter behovsprövning
bekosta hel eller del av en för årstiden lämplig grundutrustning avseende kläder, skor,
fritidsutrustning m.m. Kriminalvården svarar även för kostnader av tandvård samt glasögon
under placeringstiden.
Ekonomiskt bistånd i samband med frigivning
Vid ansökan om ekonomiskt bistånd i samband med frigivning skall kontroll ske med
respektive anstalt om sökandens inkomstförhållanden. Om sökande haft lön eller
utbildningsbidrag skall dessa inkomster tas med vi beräkning av biståndsbehovet.
Fotboja/ intensivövervakning
För personer som dömts till fotboja har socialtjänsten, enligt tidigare utfärdad
kammarrättsdom, ett försörjningsansvar. Detta gäller även frivårdsklienter. (Om fotboja
beviljats som sista del av en verkställighet har Kriminalvården fortsatt ansvar för en klients
försörjning).
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Sökande dömda till rättspsykiatrisk vård
Sökande som vårdas på rättspsykiatrisk klinik jämställs med sökande som vårdas på sjukhus
varpå fickpengar för perioden kan beviljas. Fickpengar är avsedda att täcka de vanliga
levnadsomkostnaderna som kläder, tvätt, hygienartiklar, telefonkostnader, sjukhusvårdskostnader, läkemedel, akut tandvård, resor etc. Omfattande tandvårdskostnader prövas
särskilt. Vårdavgiften avser närmas att täcka kostnader för kost och logi och är därmed att
hänföra till sådant försörjningsstöd som avses i SoL. För Västra Götalandsregionen finns
högkostnadsskydd som gäller även vid slutenvård.
Delegat:

Socialsekreterare - bostadskostnader högst 6 månader
1:e socialsekreterare – bostadskostnad som överstiger 6 månader
Socialsekreterare – fickpeng vid rättspsykiatrisk vård.

Sökande som får missbruks och beroendevård
Boendekostnad vid institutionsvård
Vår för personer med beroende och missbruk varierar utifrån behov varpå boendekostnader
kan beviljas för hela perioden (även om vårdtiden överstiger 6 månader) om särskilda skäl
föreligger och bedömning görs att bostaden är väsentlig ur ett rehabiliteringsperspektiv.
Observera att personer som har beviljats institutionsvård för missbruk kan ha rätt till
sjukpenning enligt samma regler som gäller vid sjukhusvistelse.
Fickpengar vid institutionsvård
I samband med institutionsvård för missbruk ansvarar den sökande själv för kostnader så som
kläder, annan erforderlig utrustning, akut tandvård, sjukvård, läkemedel, hygienartiklar,
fickpengar, telefonkostnader med mera. Om sökande som placerats på institution har låg eller
ingen sjukpenning kan kompletterande försörjningsstöd utgå till fickpengar. (50% av
basbeloppet/12 ger månadsbeloppet.)
Observera att vissa institutioner betalar ut fickpengar till den placerade då detta ingår. Om en
institution tillhandahåller fickpengar framgår detta av gällande avtal.
Vad som ingår i vårdavgiften vid vård på LVM-hem framgår av meddelandeblad från Statens
institutionsstyrelse ”-Beslut om vårdavgifter år 2014 för vuxna missbrukare som vårdas med
stöd av socialtjänstlagen, 11 kap. 3 § fängelselagen eller 27 § lagen om vård av missbrukare i
vissa fall”, SiSFS 2013:2.
Delegat:

Socialsekreterare – fickpengar (50% av basbeloppet/12 för
månadsbeloppet.)
1:e socialsekreterare – bostadskostnad mer än 6 månader
Socialnämnden – bidrag till studier under utslussningsfas

Permission för barn och ungdomar placerade enligt SoL och LVU
Föräldrar är skyldiga att ersätta kommunen för del av kostanden för placerade barn. Ofta får
föräldrarna inte heller behålla barnbidraget. Försörjningsstöd kan utgå till föräldrar och handa
nära anhöriga för de merkostnader som barnens permissioner till hemmet kan innebära om
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förutsättningarna för att vara berättigad försörjningsstöd är uppfyllda. Kontrollera med barnets
handläggare vad som avtalats och vad som beviljats av socialtjänsten som ansvarar för
placeringen.
Delegat:

Socialsekreterare

Utländska medborgare
Nordiska medborgare
Nordiska medborgare ska behandlas på samma sätt som svenska medborgare vid
tillämpningen av socialtjänstlagen. Detta följer av den Nordiska konventionen (Lag om
nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster. 1995:479) Det är medborgarskapet
som ger rätten till likabehandling. En icke-nordisk familjemedlem ska behandlas som en
familjemedlem till en EU-medborgare.
EU/ESS-medborgare
Med den fria rörligheten inom EU/EES avses främst rätten för arbetstagare att ta anställning
och arbete i ett annat land men denna rätt gäller även studerande, pensionärer och andra ej
yrkesverksamma. Den fria rörligheten gäller även vissa anhöriga medborgare. En anhörig har
dock ingen självständig rätt till fri rörlighet. Anhöriga som kan komma i fråga är:
-

make eller maka
registrerad partner
barn under 21 år
barn över 21 år som är ekonomiskt beroende av förälder
föräldrar som är ekonomiskt beroende

Undantagsvis kan även rätt till bosättning och vistelse gälla andra anhöriga om de är beroende
av den aktuella medborgaren och ingick i dennes hushåll i ursprungslandet. En sambo
omfattas dock inte av samma rätt som en make/maka.
Efter inresa i Sverige har en EU medborgare rätt till tre månaders vistelse i landet utan
uppehållsrätt. Därefter måste personen få uppehållsrätt. Uppehållsrätt kan sökas hos
Migrationsverket under pågående vistelse i Sverige. Beslut om uppehållsrätt fattas senast sex
månader efter att ansökan lämnats in. Uppehållsrättens längd kan variera beroende av hur lång
tid vistelsen är tänkt att vara och om personen är arbetstagare, studerande etc. Anhörig ges
tillstånd i samma omfattning som den som ansökt om uppehållsrätt
EU/EES medborgare som fått eller har uppehållsrätt har även rätt till samma sociala
förmåner som övriga medborgare i vårt land.
Socialtjänstlagens riktlinjer gällande kommunens yttersta ansvar och den enskildes rätt till
bistånd följer som en konsekvens av vistelsebegreppet. Bedömning ska i dessa fall göras på
samma sätt som för Sveriges övriga medborgare.
Personer som vistas i Sverige mindre än tre månader
EU-medborgare och deras familjemedlemmar har under de första tre månaderna ovillkorlig
uppehållsrätt, ex turister, studerande eller arbetssökande. Dessa personer förväntas klara sig
försörjning på egen hand och ska ej belasta värdlandets socialförsäkringssystem. En person
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har dock alltid rätt att ansöka och en individuell bedömning ska göras utifrån varje enskilt fall
och kommunen yttersta ansvar. Ett yttersta ansvar innebär som mest att personen kan beviljas
matpengar och en biljett hem, om inte detta bekostas på annat sätt, ex genom ambassaden.
Avslag är aktuellt om personen har för avsikt att stanna i Sverige men inte kan bedömas vara
aktivt arbetssökande.
Personer som vistas i Sverige mer än tre månader – Uppehållsrätt
En person som vistats i Sverige under tre månader och har för avsikt att stanna kvar i landet
har fortsatt uppehållsrätt utan uppehållstillstånd om de har arbete, är egen företagare eller
aktivt söker arbete. Uppehållsrätt gäller även vid studier vid en etablerad
utbildningsinstitution eller bara vistelse i landet, men då under förutsättning att den enskilde
har tillräckligt med resurser för att försörja sig och sin familj. Vidare ska det finnas en
heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Person med uppehållsrätt efter tre månader
har rätt till socialförsäkringsförmåner från Försäkringskassan om de registrerar sig och får
svenskt personnummer.
Registreringsplikt för uppehållsrätt
Efter tre månader ska den enskilde registerna uppehållsrätten hos Migrationsverket. Undantag
för de som är arbetssökande. Efter sex månader som arbetssökande kan Migrationsverket
kräva att den enskilde ska visa att den är aktivt arbetssökande och har goda chanser att få
arbete.
Socialtjänstens utredning av uppehållsrätt
Efter tre månaders vistelse åligger det socialtjänsten att självständigt bedöma om en person
har uppehållsrätt vid tidpunkten för ansökan om ekonomiskt bistånd. Uppehållsrätten prövas
främst utifrån 3 a kap i utlänningslagen (2005:716) och 3a kap i utlänningsförordningen
(2006:97) För att uppehållsrätt skall föreligga ska den enskilde ha en reell chans till arbete,
detta utifrån språk, specialkunskaper och kontakter i Sverige, de vara aktivt arbetssökande och
inskrivna på Arbetsförmedlingen. Koll med AF kan göras för att se vad deras bedömning är,
hur arbetsmarknaden ser ut och hur länge de varit inskrivna och aktivt arbetssökande. Den
enskilde ska vara beredd att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Om den enskilde har
sökt arbete i sex månader utan resultat bedöms denne som huvudregel inte ha en reell
möjlighet till anställning. Studier på SFI ger inte uppehållsrätt.
Familjemedlemmar till personer med uppehållsrätt har också uppehållsrätt. Med familjemedel
avses de personer som det redogörs för ovan under rubrik EU-medborgare/EES-länder.
Vid utredning ska också fastställas om en enskilde har Lysekil som sin hemvist. I denna
prövning ingår bedömning av hur den enskilde ordnat för sig och sin familj i Lysekil.
Se domar från Kammarrätt:
100329, målnr 247-10, aktivt arbetssökande, ej fått arbete på sex månader, bedöms ej ha reell chans till arbete
därmed, saknar uppehållsrätt
110926, målnr 174-178-1, tyskt par med barn i skola, ej erbjudan arbete på 14 månader, saknar uppehållsrätt
101118, målnr 2248-019, kommit till Sverige för att bo med sin man. När relationen tog slut ej längre
uppehållsrätt som anhörig, bedömning ej heller rätt som arbetssökande, saknade reell chans till arbete, saknar
uppehållsrätt
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När rätten att vistas i Sverige upphör
Den som inte uppfyller kraven för uppehållsrätt och inte har uppehållstillstånd ska lämna
landet. Den har därmed inte heller rätt till att nyttja landets socialförsäkringssystem. Se också
under rubrik ”Papperslösa”.
Papperslösa
Med papperslös avses en person som befinner sig i Sverige utan tillstånd. I denna grupp ingår
personer som fått utvisningsbeslut, personer vars uppehållstillstånd har löpt ut eller återkallats
och personer som aldrig sökt något uppehållstillstånd. Hit hör också EU-medborgare och
deras familjemedlemmar som saknar uppehållsrätt.
Papperslösa saknar legal bosättning i Sverige. Socialnämndens ansvar är därför begränsat till
stöd och hjälp i akuta situationer (nödsituation) när personen vistas i kommunen. Vilket stöd
och vilken hjälp som är akut ska bedömas efter individuell prövning. Kommunens ansvar
kvarstå så länge personen vistas i kommunen och inte får sitt behov tillgodosett på annat sätt.
Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd vid akuta situationer ska kostnader för
läkemedel som inte kan avvaktas och som föreskrivits med stöd av ”Lag om hälso- och
sjukvård till utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd” (2013:407) och
regleras genom ”Förordning om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd” (2013:412). Kostanden är genom denna förordning begränsad till 50 kr
per läkemedel.
Socialtjänsten har ingen underrättelseskyldighet gentemot polis om man kommer i kontakt
med en papperslös person, men är däremot skyldiga att lämna ut uppgifter på begäran från
polismyndighet, säkerhetspolis, Migrationsverket, Migrationsdomstolen,
Migrationsöverdomstolen och regeringen om detta är av viktigt för att avgöra ett ärende om
uppehållstillstånd eller för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. Detta i
enlighet med Utlänningslagens 17 kap § 1.
Personer med uppehållstillstånd
Personer med uppehållstillstånd i Sverige och eller personer som är ifrån länder inom
EU/ESS, och som arbetstagare eller aktivt söker arbete, har samma rättigheter till
socialförsäkringssystemet som svenska medborgare.
Personer med rätt till etableringsinsatser
Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för flyktingmottagandet under
introduktionstiden. Denna period är de två första åren efter att flyktingen beviljats
uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen ska upprätta en etableringsplan så snart som den
asylsökande har fått uppehållstillstånd och fått ett boende, genom anvisning eller genom att
hen har hittat boende på egen hand. Tyngdpunkten skall ligga på en snabb etablering på
arbetsmarknaden.
Den enskilde har rätt till etableringsinsatser om:
 hen har fått uppehållstillstånd, eller nyligen har flyttat till en anhörig som fått
uppehållstillstånd som flykting för högst två år sedan.
 Är mellan 20-64 år
 Är 18-19 år och saknar föräldrar i Sverige
Etableringsersättning
Etableringsersättning utgår vid aktivt deltagande i etableringsplanens aktiviteter.
Arbetsförmedlingen beslutar om ersättningen som betalas ut av försäkringskassan. Om du har
barn kan du också få etableringstillägg. Om du bor ensam kan du få bostadsersättning.
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Kommunens roll är att ansvarar för samhällsorientering och utbildning i svenska för
invandrare (SFI).
Etableringsärenden som ej har etableringsplan eller ej följer sin etableringsplan har inte heller
rätt till bistånd. Undantag från detta är de som befinner sig i vad som brukar kallas ”glappet”.
Glappet
De ärenden som benämns med ”glappet” är de som befinner sig i glappet mellan
Migrationsverket och Etableringen. Ibland kan det dröja för Arbetsförmedlingen att utreda en
persons rätt att delta i etableringen samt uppbära etableringsersättning. I dessa fall riskerar
glappet att bli långvarigt.
Under tiden som en person befinner sig i glappet har denne rätt till bistånd enligt norm. Andra
mer omfattande kostnader, som annars ingår i etableringsersättningen får avvaktas till den
enskilde blir självförsörjande genom sin etableringsersättning. Exempel på sådana utgifter är
tandvårdskostnad eller inköp av glasögon. Undantag från detta är om bedömningen görs att
behovet är akut.
Vid beräkning börjar perioden från den dag som LMA-ersättningen upphör. Men då LMAersättning inte innefattar boendekostnad ska hyran för hela månaden godkännas som utgift.
Godkända hyresnivåer i Glappet
Generellt gäller kommunens riktlinjer för högsta godtagbara hyreskostnad. Det är dock viktigt
med en individuell bedömning om hyran är skälig. De sökande från denna grupp har ofta inte
kännedom, eller haft möjlighet att i någon större omfattning, tillgodogöra sig information om
vilka kostnader som är godkända för boende i kommunen innan de får kontrakt. Om den
enskildes hyra bedöms vara skälig ska 4 månaders rådrum ges, för att den enskilde ska ha
möjlighet att ordna med billigare boende. Om den enskilde därefter väljer att bo kvar får den
enskilde själv bekosta den del som överstiger högsta godtagbara hyreskostnad. I de fall då den
enskilde har en oskäligt hög hyreskostnad beviljas endast högsta godtagbara hyreskostnad och
resterande del avslås.
Däremot är det inte skäligt med hyra för en större lägenhet, med anledning av att familjen på
sikt ska komma. Ska en sådan hyra godkännas ska det finnas underlag på att familjen faktiskt
kommer inom skälig tid.
Delegat

Socialsekreterare – godkännande av högre hyra för personer i
Glappet

Övriga utgifter i Glappet
Glappet uppstår i avvaktan på annan ersättning. Den väntade ersättningen ger den sökande
möjligheten att inom en snar framtid själv tillgodose sina behov. Därför ska bistånd för sådana
kostnader beviljas restriktivt. I beaktande ska hänsyn tas till hur långt Glappet beräknas bli.
Exempelvis om den sökande kommer vara föräldraledig under en längre period eller har lång
väntetid för barnomsorg.
Glasögon
Beviljas endast om akut behov föreligger.
Tandvård
Endast akut behov beviljas. Se övriga riktlinjer för tandvård för mer information kring akut
tandvård.
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Om övrig tandvård beviljas, i enlighet med kostnadsförslag, godkänns endast de utgifter som
faktureras under perioden de är berättigade försörjningsstöd.
Utrustning till spädbarn, barn
Generellt sätt har man inte rätt till spädbarnsutrustning om barnet redan är fött. Det enskilda
sökta behovet prövas därför i dessa fall.
Gällande övriga kostnader för barn som inte ingår i norm gäller i likhet med ovan att det
bedöms utifrån den enskildes egen förmåga att inom en snar framtid själv tillgodose behovet.
Givetvis ska barnperspektivet alltid beaktas.
Bostadsglappet
När person med etableringsersättning har fått egen bostad och väntar på att
bostadsersättningen ska komma igång kan ett bostadsglapp uppstå. I dessa fall inte bistånd för
första hyran i avvaktan på att denna ersättning ska komma igång. Den enskilde har i dessa fall
egen ansvar att planera för sin ekonomi inför betalning av första hyran. I annat fall uppmanas
de att vända sig till bostadsbolaget eller inkassobolag för att göra upp om avbetalningsplan.
Tredjelandsmedborgare
En person som är medborgare i ett land utanför EU kallas tredjelandsmedborgare. Om en
sådan person har uppehållstillstånd i ett medlemsland måste hen söka om nytt
uppehållstillstånd och eventuellt arbetstillstånd, enligt nationella regler, om hen flyttar till ett
annat medlemsland. Tredjelandsmedborgare som bott i ett EU-land under fem år kan få status
som så kallad varaktigt bosatt. En varaktigt bosatt person har större möjligheter att flytta till
andra EU-länder än en tredjelandsmedborgare utan denna status.
Personer som är tredjelandsmedborgare och varaktigt bosatta i Sverige med uppehållstillstånd
ska behandlas på samman sätt som ansökningar om ekonomiskt bistånd från svenska
medborgare.
Asylsökande och andra utländska medborgare som ansöker om uppehållstillstånd
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd beviljas inte asylsökande som omfattas av Lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande med flera, undantag för detta är ”glappet”.
Omfattas en person av denna lag har hen möjlighet att ansöka om dagsersättning enligt LMA.
Migrationsverket beslutar om och utbetalar ersättningen. De sökande får ett ICA-kort där
dagersättningen sätts in. Ersättningen betalas ut kontinuerligt, 30 dagar i förskott.
För personer i eget boende (EBO) som beviljats uppehållstillstånd utgår dagersättning till och
med en månad efter datum för beslutet.
Andra utländska medborgare kan komma ifråga för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.
Detta gäller främst personer som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som löpt ut och
anknytningssökande som ansöker om förlängt uppehållstillstånd, utifrån att de har anknytning
till annan person bosatt i Sverige. För dessa personer ska ansökningar behandlas på samma
sätt som för svenska medborgare om de sedvanliga kriterierna är uppfyllda.
Krav på planering, utifrån rätten till bistånd, för anhöriginvandrare med
uppehållsrätt eller uppehållstillstånd som flyttar till en anknytningsperson
(Ej etableringsärenden)
En anhöriginvandrare som kommer till Sverige bör ha planerat sin ekonomi och försörjning
på sådant sätt att ansökan om ekonomiskt bistånd inte blir aktuell. Vid en ansökan ska därför
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utredning göras gällande personen möjligheter att ha planerat ekonomiskt för sin flytt samt
möjligheter att innan flytt söka jobb. Det går inte att göra en generell bedömning om avslag
för att en person borde ha planerat för sin vistelse i Sverige om förutsättningarna inte har
förelegat. Men om förutsättningar funnits, men sökande inte planerat, kan en ansökan avslås i
upp till två månader. I ovanstående fall bör ansökningar också avslås för den partner som
redan befinner sig i Sverige, även om denne medverkar till sin försörjning.
Om en anhöriginvandrare som inte haft möjlighet att planera för sitt uppehälle i Sverige inte
omedelbart gör vad denne kan, när de kommer till Sverige, bör ansökan avslås en månad efter
ankomsten. Bedömningen gäller fram tills den enskilde gör vad hen kan för att närma sig egen
försörjning.
Om anhöriginvandraren är ett barn till en förälder och/eller vårdnadshavaren redan bor i
Sverige, ska inga krav på planering av flytt ställas.

BERÄKNINGSUNDERLAG för INKOMSTER
Inkomster
Alla skattepliktiga ersättningar, liksom de flesta icke skattepliktiga socialförsäkringsförmåner
räknas som inkomst. Det är nettoinkomsten, alltså inkomst efter avdrag för skatt som ligger
till grund för beräkningen.
”När socialnämnden gör bedömning av om den enskilde kan tillgodose sitt behov genom egna
tillgångar, bör nämnden endast beakta sådana tillgångar som den enskilde faktiskt kan förfoga
över eller få tillgång till.” Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1)
Exempel på disponibla medel som tas med i beräkningen är:
- inkomst av arbete
- förskott på lön
- ersättning ifrån a-kassa/ALFA-kassa
- beviljat aktivitetsstöd ifrån försäkringskassan
- sjukpenning
- rehabiliteringsersättning
- aktivitetsersättning
- sjukersättning
- vårdbidrag samt den del som avser merarbete
- föräldrapenning
- tillfällig föräldrapenning
- ersättning till nybliven pappa
- havandeskapspenning
- närståendepenning
- pensionsförmåner
- etableringsersättning
- studiestöd (dock ej extra tillägg)
- äldreförsörjningsstöd
- barnbidrag inkl. flerbarnstillägg
- underhållsbidrag
- underhållsstöd
- efterlevandestöd till barn
- vårdnadsbidrag (ersättning för barnomsorg)
- bostadsbidrag
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-

familjehemsersättning (arvodesdelen)
inkomst av kapital
AFA-ersättning
fondmedel
hyresinkomster
traktamenten
skatteåterbäring
arv
vinst
skadestånd
lån (kan komma att påverka beräkning)
sparkapital
normöverskott från föregående månad
hemmaboende barns inkomster/disponibla medel

Det finns exempel på förmåner som inte reducerar biståndet, ex extra tillägg på studiebidrag,
handikappersättning och vissa skadestånd.
Det finns också förmåner som delvis reducerar bistånd, så som vårdbidrag.
Skattejämkning
I de fall sökande blir biståndsberättigad på grund av tex höga kostnader för arbetsresor, eller
annat som berättigar till sänkt skatt, ska den sökande hänvisas till att söka skattejämkning hos
Skatteverket.
Socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar
Sökande ska informeras av handläggare gällande samhällets olika förmåner, stöd och andra
ersättningar som denne själv eller övriga familjemedlemmar i hushållet kan ha rätt till men
eventuellt inte ansökt om. De ersättningar som skulle kunna vara aktuella för den sökande och
dennes familj ska utnyttjas i första hand, innan eventuellt bistånd kan komma ifråga.
Handläggare bör även se över om de ersättningar den sökande har är rimliga i förhållande till
den sökandes situation.
Retroaktiva inkomster
Den som uppbär bistånd skall ha informerats om att inkomster som inkommer för retroaktiv
period, ex retroaktivt barnbidrag och överskjutande skatt räknas som inkomst vid ansökan.
Normöverskott från tidigare månad
När beräkning görs för nivån på biståndet föreligger ibland normöverskott. Detta
normöverskottet ska tas med som inkomst i nästkommande månads beräkning. Det är viktigt
att den sökande får information om att överskottet kommer att räknas med.
Riktmärke för hur länge en inkomst som leder till normöverskott får räknas med är tre
månader. Detta är dock en individuell bedömning i varje enskilt fall, men om det handlar om
ett större belopp kan det anses vara skäligt att beloppet skulle räcka under en längre period.
Barn och skolungdomars inkomster av arbete
En minderårig familjemedel har rätt att behålla sin arbetsinkomst upp till ett basbelopp per år,
utan att det reducerar familjens försörjningsstöd. Detta gäller även ungdomar som är över 18
år men under 21, om de studerar på gymnasiet. Även för ungdomar som borde ha försörjts av
sina föräldrar och bor i andra typer av boenden inom ramen för socialtjänstens anordnande, ex
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PUT-boende, gäller detta trots att de inte ingår i någons hushåll. Se särskilda rutiner och
vägledning för detta.
Inkomster över ett basbelopp ska beaktas på samma sätt som vid inkomster av kapital, se
rubrik ”Sparkapital för barn och skolungdomar”.
Traktamente
Traktamente räknas som inkomst. De utgifter som traktamentet är avsett att täcka skall styrkas
och det belopp som blir kvar, tas även det, med som inkomst.
Förskott på lön
Uttag av förskott på lön ska räknas med som disponibla medel och underskott som kan ha
uppstått pga.uttag av förskott ska inte täckas av ekonomiskt bistånd.
Undantag kan göras om utredningen klart visar att sökande begärt förskott av godtagbara skäl
och att förskottet använts till ända mål som kan beaktas vid beräkning av bistånd.
Hushåll som kommit in i en ond cirkel där förskott är en förutsättning för att klara månadens
utgifter bör erbjudas ekonomisk rådgivning.
Förskott på statlig lönegaranti vid konkurs
Arbetstagare som inte får/fått lön på grund av att arbetsgivaren gått i konkurs kan få ersättning
från staten enligt lönegarantilagen (1992:497). Konkorusförvalaren kan lämna uppgift om
lönegaranti kan utgå och vilken länsstyrelse som kommer att handlägga utbetalningen av
lönegarantin. Tingsrätten kan lämna upplysning om vem som är konkursförvaltare.
Efter sedvanlig prövning kan bistånd utgå som förskott på förmån enligt SoL 9:2.
Aktivitetsstöd
Aktivitetsstöd är en ersättning som lämnas till de individer som genom arbetsförmedlingen deltar i

någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Aktivitetsstödets storlek är beroende av ålder,
genomförda studier samt tidigare medlemskap i någon arbetslöshetskassa. Aktivitetsstöd
beräknas som en inkomst och kan inte ersättas av försörjningsstöd om sökande fått sitt
aktivitetsstöd sänkt på grund av ogiltig frånvaro.
Aktivitetsersättning
Aktivitetsersättning är en ersättning som man kan få från försäkringskassan från och med juli
månad det år man fyller 19 år till och kan erhållas som längst till och med det år man fyller 29
år. Aktivitetsersättningen är tidsbegränsad och beslut fattas för 1-3 år i taget.
Handläggare bör tänka på att ungdomar har rätt till hel aktivitetsersättning under tid de
studerar (från och med 19 års ålder) om de har ett funktionshinder som ligger till grund för att
utbildning på grund- eller gymnasienivå, ej kunnat avslutas.
Aktivitetsersättning kan kombineras med medverkan i olika aktiviteter. Om extrakostnader
uppstår i samband med aktivitet kan denna kostnad ansökas om hos försäkringskassan.
Sjukersättning
Sjukersättning kan beviljas personer med varaktig nedsättning av arbetsförmågan i åldern 3064 år.
Bedömning av arbetsförmågan görs med hänsyn till den försäkrades förmåga att försörja sig
själv. Beroende av arbetsförmågans nedsättningsgrad kan hel, tre fjärdedels, halv eller en
fjärdedels ersättning utgå. Försäkringskassan bedömer att den som har en partiell
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aktivitets/sjukersättning har nedsatt arbetsförmåga vilket innebär att personen i fråga i viss
utsträckning kan försörja sig genom arbete.
Sjuk- och aktivitetsersättning kan betalas ut antingen som en inkomstrelaterad ersättning eller
som en garantiersättning. Garantiersättning ger ett ekonomiskt grundskydd för den som inte
haft några inkomster tidigare eller haft mycket låga inkomster. Utöver sjuk- och
aktivitetsersättning har personer möjlighet att ansökan om bostadstillägg. Även detta görs hos
försäkringskassan.
Föräldrapenning
Krav på uttag av föräldrapenning krävs från och med barnets födelse till dess att föräldrapenningsdagarna är slut. En arbetslös person ska inte tvingas att utnyttja möjligheten att ta ut
föräldrapenning innan barnets födelse.
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd kan beviljas som komplement till föräldrapenning under
förutsättning att sökande utnyttjar möjligheten att ta ut hel föräldra-penning 7 dagar per
vecka. Försörjningsstöd ska inte beviljas för att komplettera inkomstbortfall vid partiell
ledighet. Sökande som jämte föräldraledighet är arbetslös ska stå till arbets-marknadens
förfogande under tid som föräldrapenning utnyttjas om inte särskilda skäl föreligger.
Föräldrar med mindre barn är ofta beroende av barnomsorg för att kunna arbeta. Då
barnomsorg i de flesta fall erbjuds ifrån 1 års ålder ska anmälan om behov av
barnomsorgsplats ske senast när barnet är 6 månader gammalt.
Det är inte godtagbart att tacka nej till erbjuden barnomsorgsplats på grund av att plats önskas
på annan förskola än den plats kommunen kunnat erbjuda.
Tillfällig föräldrapenning
Om sökande varit hemma med sjukt barn ska den sökande utnyttja rätten till uttag av tillfällig
föräldrapenning för de dagar den sökande ej kunnat arbeta, delta i annan anvisad aktivitet eller
stå till arbetsmarknadens förfogande. Försörjningsstöd kan inte ersätta inkomstbortfall på
grund av tillfällig föräldraledighet.
Ersättning till nybliven pappa
Nyblivna pappor har rätt till 10 dagars ersättning per barn i samband med födsel eller
adoption. Dagarna kan tas ut till och med 60:e dagen efter den dag barnet kommer hem ifrån
sjukhuset. Försörjningsstöd ersätter inte inkomstbortfall som sker i samband med dessa dagar
utan den sökande förväntas ansöka om den ersättning han har rätt till.
Graviditetspenning
Sökande som är gravid kan komma att vara berättigad till graviditetspenning om hon har ett
tungt arbete som hon på grund av graviditeten inte orkar med om arbetsgivaren inte har
möjlighet att erbjuda lättare arbetsuppgifter. Havandeskapspenning kan även utgå när den
sökande arbetar i en, för fostret, riskfylld miljö. Ersättningsnivån utgår ifrån den
sjukpenninggrundande ersättningen och kan betalas ut i högst 50 dagar och utgår tidigast från
och med 60 dagen före beräknad förlossning. Försörjningsstöd ersätter inte havandeskapspenning om den sökande är berättigad till denna ersättning.
Närståendepenning
Om sökande avstår från förvärvsarbete för att vårda sjuk närstående familjemedlem i hemmet
har sökande rätt till närståendepenning. Närståendepenningen utgår ifrån den
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sjukpenninggrundande ersättningen under högst 100 dagar för varje person som vårdas.
Försörjningsstöd ersätter inte närståendepenning om den sökande är berättigad till denna
ersättning.
Handikappersättning
Sökande som på grund av sjukdom eller annat funktionshinder är i behov av tidskrävande
hjälp för att klara sig i hemmet, i samband med studier eller arbete har från och med den 1 juli
det år denne fyller 19 år rätt att erhålla handikappersättning. Handikappersättning kan även
beviljas om den sökandes sjukdom eller annat funktionshinder medför betydande
merkostnader. Sjukdomen eller funktionsnedsättningen måste dock vara dokumenterad att ha
funnits under minst ett år samt ha konstaterats före 65 års ålder. Handikappersättning räknas
inte som inkomst och skall därför inte reducera ev. bistånd. Dock ska ersättning för
merkostnad beaktas då beräkning görs gällande försörjningsstödets storlek då merkostnader
som täcks av ersättning ifrån försäkringskassan inte ska beviljas som godtagbara poster utöver
gällande riksnorm. Handläggare bör kontakta försäkringskassan om inkomster i form av
handikappersättning förekommer, för information om vad ersättningen avser och/eller ta del
av det skriftliga beslut som ligger till grund för beviljad ersättning.
Vårdbidrag
Sökande som har barn under 19 år i behov av särskild vård eller tillsyn under minst 6
månader, kan ha rätt till vårdbidrag. Vårdbidraget utgår som ersättning för förälders merarbete
och/eller merkostnader som barnets sjukdom eller annat funktionshinder föranleder.
Vårdbidrag är en skattepliktig ersättning och ska därför tas med som inkomst vid en
beräkning om försörjningsstödets storlek. Vårdbidrag kan likaså utgå retroaktivt varpå bistånd
kan beviljas som förskott på förmån.
Skadestånd
Skadestånd i samband med olycksfall räknas som inkomst och ska därför tas med som
disponibla medel vid en beräkning om försörjningsstödets storlek. Dock ska merkostnader för
vård och behandling i dessa fall tas med som godtagbara utgifter
Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar räknas med som disponibla medel om de utgått för att kompensera
den enskildes förlust av egendom, om denna egendom vid försäljning skulle kunna
tillgodosett den enskildes behov om den avyttrats.
Äldreförsörjningsstöd
Äldreförsörjningsstöd (ÄFS) gäller personer över 65 år med låg eller ingen pension.
Bostadskostnaden samt make/sambos inkomster påverkar beräkningen av
äldreförsörjningsstöd. För att vara berättigad till äldreförsörjningsstöd ska man vara bosatt i
Sverige och/eller planera att vistas i Sverige under minst ett år.
Äldreförsörjningsstödet ska garantera en skälig levnadsnivå. Äldreförsörjningsstödet beviljas
för högst 12 månader och därefter bör ansökan ske på nytt.
Mer information finns att finna på: www.pensionsmyndigheten.se/Aldreforsorjningsstod.html
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Ålderspension
En pension kan komma från olika håll, bland annat från pensionsmyndigheten. Det kan
utbetalas pension via arbetsgivare i form av tjänstepension. Den allmänna pensionen består av
tilläggspension och eventuellt garantipension. En del har även privata pensioner. De olika
pensionerna läggs ihop och blir tillsammans den totala pensionen. Observera att utbetalningar
kan utgå ifrån AFA, AGS, AMF.

Realiserbara tillgångar
”En tillgång bör dock endast påverka rätten till bistånd, om den har ett betydande värde och om
överskottet vid en försäljning motiverar åtgärden. Sådana kapitalvaror som vanligtvis finns i ett hem,
t.ex. TV, dvd, musikanläggning, dator, bör i regel inte påverka rätten tillekonomiskt bistånd om
varornas värde är skäligt. Vid en försäljning bör den enskilde kunna använda intäkten till att betala
eventuella lån som är knutna till det som sålts, utan att det påverkar rätten till ekonomiskt bistånd.”
(Sosfs2013:1)

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ska inte beviljas i de fall då den sökande har realiserbara
tillgångar i form av.
- bankmedel
- bil, båt, motorcykel, moped eller annat fordon
- husvagn, husbil eller släpkärra
- aktier, obligationer
- smycken, tavlor eller annat av betydande värde
Försörjningsstöd kan dock utgå i väntan på att tillgångarna realiseras, men då max under 2
månader.
Om hjälpbehovet för den sökande bedöms bli långvarigt eller om andra särskilda
omständigheter föreligger bör krav kunna ställas på att även andra tillgångar ska avyttras för
att den enskilde på så sätt ska kunna tillgodose sina behov. Vid en eventuell realisering av
tillgångar ska den enskilde kunna använda intäkten till att betala eventuella lån kopplade till
det som avyttrats utan att detta medför en sänkning i en beräkning av försörjningsstödets
storlek.
Vid bedömning av bistånd i avvaktan på avyttring skall också bedömning göras om bistånd
skall beviljas mot återkrav enligt SoL 9:2.
Avvakta avyttring av realiserbara tillgångar.
Delegat:
Socialsekreterare
1:e socialsekreterare

2 månader
Därutöver

Bil, motorcykel, moped, övriga fordon
”Innehav av bil bör inte vara ett hinder, om den enskilde måste ha bil:
- i sitt arbete
- för att kunna ta sig till och från sin dagliga sysselsättning, t.ex. därför att allmänna
kommunikationsmedel inte har rimlig turtäthet eller finns inom rimligt avstånd från
bostaden,
- av medicinska eller sociala skäl, t.ex. för att ett barn skall kunna umgås med sin
förälder
- för att han eller hon riskerar att bli utsatt för våld eller andra övergrepp av
närstående.”
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Sosfs 2013:1
”Om den enskilde på grund av funktionsnedsättning har en specialanpassad bil, bör denna,
oavsett värde, inte räknas som en tillgång.”
Motorfordon av olika slag är oftast lätta att realisera och kan där av minska eller helt avhjälpa
behov av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. I de fall sökande har en bil vars värde
överstiger 25 000kr (Kronofogdens riktmärke) beviljas generellt inget ekonomiskt bistånd/
försörjningsstöd, utan sökande uppmanas att sälja bilen eller byta till en billigare.
Vid långvarigt biståndsbehov (från och med 3:e månaden) ska en försäljning av eventuellt bil
eller andra motorfordon krävas om inte särskilda skäl föreligger. Försäljning ska realiseras till
marknadspris. Värdering av fordon kan göras på www.bilpriser.se.
Fordon som bedöms vara av skrotvärde ska avyttras till närmaste bilskrot och ersättning
utifrån avyttrandet ska ses som disponibla medel. Särskilda skäl för att släppa kravet på
avyttrande av bil kan bland annat vara.
- att bilen är ett måste för att kunna ta sig till ett arbete eller annan daglig sysselsättning,
intyg ifrån arbetsgivare krävs.
- om medicinska eller sociala behov föreligger (läkarintyg krävs). Titta på möjligheten
att erhålla bilstöd från försäkringskassan.
Observera att en bil som tidigare köpts in med hjälp av bilstöd från försäkringskassan inte per
automatik innebär rätt att behålla bilen utifrån särskilda skäl. Beslut från försäkringskassan
bör krävas in för att utesluta att omständigheterna som berättigat till stödet inte upphört.
Om bil behövs för att ta sig till och från arbete eller annan daglig sysselsättning då
kommunala medel inte finns att tillgå, ska arbetsgivare intyga att arbetstider inte kan ändras så
att kommunala medel blir en möjlighet.
I bedömningen om bil eller annat fordon är av vikt för att kunna ta sig till arbete eller annan
daglig sysselsättning bör man beakta möjligheten till bostadsbyte för att eliminera behovet av
bilresor. Beaktandet bör utgå ifrån de konsekvenser ett eventuellt bostadsbyte kan komma att
få för den sökande.
Fritidshus, husvagn, husbil eller båt
Om sökande innehar någon eller några av ovanstående tillgångar bör dessa realiseras
omedelbart och därmed ska försörjningsstöd inte beviljas. Undantag kan göras enbart i akuta
situationer och under en begränsad tid (högst 2 månader).
Häst
Om behov av bistånd bedöms komma att föreligga under en längre tid bör hästar beaktas som
en tillgång och därmed avyttras.
Fastighet, bostadsrätt, andelslägenhet samt ägarlägenhet
För att ovanstående ska kunna bedömas som realiserbara tillgångar som, om de säljs, kan
undanröja ett biståndsbehov, måste först en helhetsbedömning göras där man värderar såväl
ekonomiska som sociala konsekvenser. I en sådan värdering bör man se till:
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-

biståndets längd
familjens storlek
anknytning till bostadsområdet och risken för anpassningssvårigheter vid ett
bostadsbyte
kostnaden för alternativt boende i relation till bostadskostnaden i den egna fastigheten
storleken på det kapital som bedöms vara bundet i fastigheten
underhåll- och reparationskostnader på sikt

Om bostaden utifrån en helhetsbedömning bedöms vara en realiserbar tillgång bör sökande få
skälig tid på sig för att ordna med en försäljning eller finna andra utvägar. (skälig tid
uppskattas till ca 4 månader, beroende av tillgång och efterfrågan). Bistånd i de fall då
fastighet finns skall beviljas mot återkrav.
Delegat:

1:e socialsekreterare - godkännande av innehav av kapitalvaror

Sparkapital för hushåll
Ett sparande till kvartalsräkningar bör godtas för de hushåll som söker försörjningsstöd. Ett
riktmärke för detta kan vara posten gemensamma kostnader samt kostnader för el,
hemförsäkring och säsongskläder.
Sparkapital för barn och skolungdomar
Barn bör kunna ha ett mindre sparbelopp motsvarande 15% av basbeloppet, utan att detta
skall läggas till grund för biståndsberäkningen för en i övrigt biståndsberättigad familj.
Barn är aldrig försörjningsskyldiga gentemot sina föräldrar. Däremot kan barns tillgångar
beaktas när det gäller barnets del av försörjningsstödet eller en ansökan om stöd som avser
barnet. Barnets tillgångar tillhör alltså barnet.
Det måste göras en individuell bedömning i det enskilda fallet. Enbart det förhållandet att
barnets tillgångar är satt under överförmyndarspärr är inte i sig ett hinder för att ta i anspråk
barnets tillgångar till barnets behov. Tillgångar som i realiteten inte kan disponeras ska inte
tas med i bedömningen, tex försäkringsersättning som ska täcka framtida inkomstbortfall,
bankmedel som inte går att förfoga över på grund av bestämmelser i gåvobrev eller
testamente.
För mer information, se också rubrik ”Barns inkomster av arbete” för information avseende
barn och ungdomars rätt att spara arbetsinkomster.
Ålderspensionärer bör kunna ha sparande medel på upp till ett halvt basbelopp.
Pensionsförsäkringar
Pensionsförsäkringar är ett bundet sparande som ej kan tas i anspråk före 55 års ålder. Vid
långvarigt biståndsbehov får den sökande avbryta sitt sparande om hen inte klarar det inom
riksnormens ram. Ekonomiskt bistånd kan ej utgå till sparande i pensionsförsäkring.
Andra typer av frivilligt sparande i exempelvis fonder för att bygga upp sparkapital inför
pension måste tas i anspråk innan rätt till ekonomiskt bistånd föreligger.
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BERÄKNINGSUNDERLAG FÖR UTGIFTER
RESOR
Arbetsresor
Försörjningsstöd skall utgå till arbetsresor motsvarande billigaste möjliga färdsätt om inte
arbetsplatsen ligger på gångavstånd från bostaden (inom Lysekils tätort). För sökande med
barn eller sökande som lider av sjukdom eller andra komplikationer som gör det svårt att
promenera till arbetet kan avsteg från avståndsgränsen göras. I begreppet arbetsresor ingår
även resor till och från praktik, aktivitet inom arbetsmarknadsenheten eller via
arbetsförmedlingen samt aktivt arbetssökande.
För sökande som är i behov av färdmedel ska i första hand allmänna kommunikationer
användas. Bistånd utgår då med kostnad för periodkort för dagliga resor eller kontoladdning för
enstaka resor. Aktuella prisuppgifter finns att finna på www.vasttrafik.se (Observera skillnaden
mellan tätort och kommunkort).
I undantagsfall kan bistånd utgå till resor med egen bil. Detta främst då sökande har ett arbete
där förutsättningen är att egen bil används, personer med handikapp eller sjukdom, då
avståndet uppgår till minst 3 km och arbetstiderna ej medger resa med allmänna
kommunikationsmedel. Den som ansöker om bistånd för resor till och från arbetet har som
regel rätt till skattejämkning. Vid ansökan om bistånd ska därför beslut om jämkning kunna
visas upp. Beloppet för skattejämkning på grund av bilkostnaderna ska inte tas med i en
beräkning då den är avsedd att täcka faktiska driftkostnader för bilen.
Bistånd för resor med egen bil bör behandlas restriktivt. Det ska klart framgå av
omständigheterna att särskilda skäl föreligger eller att arbetsresor med egen bil regelmässigt
medför en tidsvinst på minst 2 timmar/dag.
Vid långvarigt biståndsbehov bör sökande uppmanas att byta till bostad närmare sitt arbete
eller aktivitet om detta skulle vara en möjlighet för sökande att bli självförsörjande.
Bidrag till bilresor skall behandlas restriktivt. Ersättning motsvarande ersättning vid sjukresor
med 15 kr milen (Västra Götalandsregionens hemsida, belopp 2015) kan användas vid
beräkning av skäliga bilkostnader. Då innefattas bensin, skatt, försäkring och besiktning.
Delegat:

Ekonomihandläggare – busskort
Socialsekreterare – milersättning

Reparations- och andra kostnader för bil
Om bedömning gjorts att sökande har behov av bil kan bistånd för nödvändiga reparationer,
skatt och försäkring annan utrustning upp till 10% av basbeloppet.
Om bedömning gjorts att sökande inte har behov av bil utifrån rådande kriterier, och den
sökande ändå har valt att ha bil, ska inga kostnader beviljas.
Leasingkostnader beviljas inte.
Delegat:

1:e socialsekreterare – upp till 10% av basbeloppet
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Lokala resor
Bistånd till lokala resor med allmänna kommunikationer inom Lysekils tätort beviljas ej om
inte särskilda skäl föreligger. Det kan tex gälla personer som har gångsvårigheter, personer
som behöver särskild stimulans för att hålla kontakt med nätverk, sköta kontakt med vården
eller socialtjänsten, eller för barn resor till fritidsaktiviteter.
Observeras bör att den som är 20 år eller äldre (2014) och som har ett periodkort, får ta med
tre personer under 20 år utan extra kostnad på alla Västtrafiks fordon. Barn åker gratis till och
med 30 juni det år de fyller 6 år och priser för ungdomar gäller fram till den dag man fyller 20
år eller, i vissa fall, 26 år.
Delegat

Socialsekreterare

Genomresa och hemresa
Vistelsekommunens ansvar begränsas till att av se sådan som den enskilde behöver för sin
vistelse i kommunen eller under hemresan. Om behöver kan tillgodoses genom att sökande
reser hem lämnas bidrag till reskostnaden med billigaste/lämpligaste färdsätt. Överstiger
restiden 5-6 timmar kan även bidrag till måltid utgå.
Nordiska medborgare har fri bosättningsrätt i Sverige, se rubrik ”Nordiska medborgare”. Här
gäller samma rätt till bistånd som för en svensk medborgare som kommer från en annan
kommun.
Övriga utländska medborgare ska endast beviljas bistånd om de befinner sig i en nödsituation
och ska i första hand hänvisas till egen ambassad eller konsulat. Vissa ambassader/konsulat
har också möjlighet att förskottera pengar till hemresan. Om hemresa inte kan ordnas genom
ambassad/konsulat bör sökande hänvisas till polis som i vissa fall kan bekosta hemresa. Om
alla möjligheter är uttömda kan bidrag utgå till hemresa.
Personer med tidsbegränsat tillstånd för besök förutsätts ha sin försörjning tryggad under
vistelsen i landet.
Delegat:

Socialsekreterare – hemresa inom landet
1:e socialsekreterare – hemresa inom Norden och EU
Socialnämnd – övriga resor.

Umgängesresor
Barn har rätt till umgänge med förälder de inte bor tillsammans med om inte särskilda skäl
föreligger för indraget umgänge. Boendeföräldern ska delta i kostnaderna efter vad som är
skäligt med hänsyn till båda föräldrarnas förmåga och övriga omständigheter. (FB 6 kap 15b).
Bestämmelsen gäller inte vid växelvis boende.
Umgängesföräldern kan få bistånd till högst två resor per månad till annan ort med billigaste
färdsättet. Barnperspektivet skall alltid beaktas vid bedömning och barnet behov av umgänge
med föräldern är avgörande. Vid tveksamheter ska umgänget kontrolleras/styrkas.
Boendeföräldern ska delta i kostnaden och riktmärke för detta är halva resekostnaden. Det är
dock umgängesförälderns som har det primära ansvaret och kan inte boendeföräldern bidra så
kan hel reseersättning utgå.
Se också dom från Kammarrätt 2010-07-15 1257-10, avseende boendeförälders ansvar att
medverka till umgänge.
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Delegat:

Socialsekreterare – resa inom landet
1:e socialsekreterare - resa inom Norden
Socialnämnd – övriga resor

Rekreationsresa, semester
Förutsättningar för att en sökande ska beviljas bistånd för exempelvis semesterresa ska vara
att den sökande har ett styrkt behov av miljöombyte eller rekreation eller att det finns barn i
hushållet som är i behov av ovanstående. Om sökande har styrkt behov av bistånd kan bistånd
beviljas för resa till släktingar eller hyra av enkel semesterstuga under en vecka till lägsta
möjliga kostnad. Skälen ska vara synnerligen starka och styrkas av läkare, psykolog, eller
dylikt. (Socialsekreterare i familjegruppen kan också styrka särskilda för barnet/barnens
bästa).
Delegat

Socialnämnd

Koloni- och feriehemsvistelse
I den mån barn behöver koloni- eller feriehemsvistelse görs en individuell bedömning av
barnets behov och föräldrars förmåga att själva svara för insatsen. Barn som är utsatta för
”sociala” risker bör bedömas vara i starkt behov av denna insats. Frågan gällande koloni- och
feriehemsvistelse utreds och beslutas av barn- och familjeenheten.
Sjukresor
Västra Götalandsregionen ersätter vissa kostnader för sjukresor. Information om ersättningar
finns på 1177 Vårdguidens hemsida ”Sjukresor i Västra Götaland”. Egenavgiften är 60 kr/resa
med vanliga fordon (bil, buss osv) och 150 kr för specialfordon (taxi, ambulans).
Högkostnadsskyddet ligger på 1500 kr. För barn inom samma familj gäller gemensamt
högkostnadsskydd. Resor som understiger egenavgiften kan räknas till godo för
högkostnadsgränsen.
Egenavgiften för sjukresor upp till gällande högkostnadsskydd betraktas som tillägg i
riksnormen och tas med som utgift vid normberäkning.
Delegat:

Ekonomihandläggare

BOSTADSKOSTNADER
Högsta godtagbara bostadskostnad
I försörjningsstödet ingår vid behov boendekostnad, som skall prövas huruvida den är skälig.
Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig boendestandard och bostadskostnad
skall vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjligheter att kosta på sig. Se dom
från Kammarrätt 2015-05-21 målnr 772-15.
Högsta godtagbara kostnad för boende i Lysekils kommun utgår ifrån Lysekilsbostäders
hyresnivåer på Badhusberget.
För 2016 gäller högsta godtagbara boendekostnad enligt följande.
1 r o k 1 vuxen: 4 149:2 r o k 1 vuxen + 1 barn: 5 499:2 r o k 2 vuxna: 5 499:41

3 r o k 2 vuxna + 1 barn: 6 462:3 r o k 1-2 vuxna + 2 barn: 6 462:3 r o k 1 vuxen + 3 barn: 6 462:4 r o k 2 vuxna + 3 barn: 7 674:4 r o k 1-2 vuxna + 4 barn: 8 057:4 r o k 1-2 vuxna + 5 barn: 8 057:Är familjerna större får individuell bedömning göras.
Bostadskostnad för umgänge med barn anpassat till högsta godtagbara boendekostnad
2 r o k Ensamstående med umgänge med 1-2 barn: 5 499:3 r o k Ensamstående med umgänge med 3 barn eller fler: 6 462:3 r o k Ensamstående och 1-2 barn med stadigvarande boende samt 1-2 umgängesbarn 6 462:Det är ytterst kostnaden, inte bostadens storlek som avger om bostaden kan accepteras.
Krav på byte eller försäljning av bostad
Om boendekostnaden bedöms vara för höga i förhållande till vad som är skäligt för det
aktuella hushållet är det rimligt att ställa krav på byte av bostad. Krav på byte av bostad är
främst motiverat vid långvarigt biståndsbehov, dvs över tre månader. Om biståndsbehovet
bedöms vara under en kortare tidsperiod kan det inte ställas lika långtgående krav på att den
enskilde skall medverka till att byta bostad.
Förutsättningarna för krav på flyttning eller reduktion av ersättning av bostadskostnaderna är
att det finns faktiska möjligheter för familjen att erhålla en annan bostad som uppfyller
skäliga krav samt att oskäliga sociala konsekvenser inte uppstår.
Om socialtjänsten finner det rimligt att sökande flyttar till ett billigare boende, men sökande
själv väljer att inte göra detta, kan bistånd för bostadskostnad sättas ned till den norm som
rekommenderas för sökande utan beaktande av den faktiska bostadskostnaden.
Vid tillfällen av krav gällande bostadsbyte eller försäljning av bostad ska sökande ges skäligt
rådrum för detta. Skäligt rådrum bedöms vara fyra månader från och med att en enskilde har
informerats om att boendet är för dyrt.
Det skall i utredningen eller journalanteckning fattas ett beslut avseende att boendekostnaden
är oskäligt hög och att socialnämnden avser att från och med en viss tidpunkt (efter skälig tid
för bostadsbyte) – ifall inga ansträngningar till bostadsbyte skulle ha gjorts och det i övrigt
inte kommer att vara orimligt vid dagen för det framtida beslutet - endast godkänna kostnader
avseende boendet i enlighet med kommunens riktiglinjer för skälig boendekostnad. Beslutet
ska vara överklagningsbart och gör det möjligt för den enskilde att få sin sak prövad.
De vidare information på JP infonet, analys ”Om ”Skälig tid för bostadsbyte” inom ramen för
handläggning av ekonomiskt bistånd – analys”.
Delegat:

Socialsekreterare: upp till fyra månader
1:e socialsekreterare: därutöver

Särskilda skäl för att bo kvar i bostad med högre boendekostnad
Byte av bostad eller bostadsområde bör inte tvingas fram om särskilda skäl finns, så som:
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-

-

Det finns risk för att en flyttning åstadkommer negativa sociala konsekvenser. Det kan
gälla barnfamiljer som genom flyttning skulle tvingas byta barnomsorg eller skola och
socialt nätverk. Det kan också gälla ensamstående vuxna med särskilt behov av
kontinuitet i det sociala nätverket eller den fysiska miljön som hänger samman med
boendet, tex funktionshinder, sociala problem eller äldre med sviktande hälsa.
Bostaden är specialanpassad efter den enskildes funktionshinder.
Den sökande har begränsade möjligheter att faktiskt bli godkänd som hyresgäst på
grund av betalningsanmärkningar eller arbetslöshet.

Delegat:

1:e socialsekreterare, bo kvar pga. av särskilda skäl

Byte till dyrare bostad
Om någon som kontinuerligt uppbär försörjningsstöd vill byta bostad och detta medför högre
kostnader för boendet och/eller ökande levnadsomkostnader i övrigt ska socialtjänsten
informeras och lämna sitt samtycker. En bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet
skall alltid göras. Bistånd för en högre boendekostnad bör beviljas om hushållsmedlemmarna
genom att bo kvar inte är tillförsäkrade en skälig levnadsnivå. Det kan gälla i följande
situationer
-

Då det finns medicinska och/eller starka sociala skäl som styrker behovet av flyttning.
Då trångboddhet bedöms föreligga
Då en ung vuxen genom att bo kvar i föräldrahemmet förhindras att leva ett normalt
vuxenliv och bli självständig. Det kan tex gälla den som av utrymmesskäl är tvungen
att dela rum med syskon som är avsevärt yngre eller om den unge själv får barn.
Utredning kring detta skall i vissa fall göras i samverkan med barn och
ungdomsenheten.

Delegation:

1:e socialsekreterare

Uppvärmningskostnad
Tabellerna för högsta godtagbara boendekostnad avser varmhyror. För den som hyr lägenhet
där värme inte ingår i hyran, får den ungefärliga värmekostnaden (elförbrukning minus
beräknad hushållsel) läggas till hyran, för att bedömning skall kunna göras av huruvida
boendekostnaden är acceptabel. Försäkringskassan och Konsumentverket har schabloner för
uppvärmningskostnader. Se också Kammarrättsdom 2013-06-03, mål nr 827--829-12
avseende kostnad för uppvärmning i förhållande till hushållsel.
Hushållsel
Hushållsel bör beviljas med faktiska kostnader om det anses skäligt. Kostnaden ska inte vara
orimlig i förhållande till hushållets storlek. I samtal med klient kan det vara lämpligt att hjälpa
dem, eller föreslå att de kan jämföra elpriser, samt binda sin el för att på så vis få en billigare
kostnad för el.
Extra utrustning i lägenheten
Vissa fastigheter erbjuder tillval till standardutrustningen som inglasad balkong, diskmaskin,
tvättmaskin etc. Även om tillvalet ligger inom kostnadsramen accepteras kostnadsökningen
endast om det föreligger behov av standardökning. Kostnaden för utrustningen som
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installerats innan biståndsbehovet uppstått och där hyresgästen inte har möjlighet att avstå
från utrustningen accepteras förutsatt att nivån ligger inom riktlinjerna.
Delegat:

1:e socialsekreterare, godkännande om behov föreligger

Parkeringsplats
Kostnader för parkeringsplats beviljas endast om det är obligatorisk. Föreligger behov av bil
ska det uteslutas att parkering går att få på annan plats än betald plats och/eller att det på
grund av handikapp eller dylikt är för långt avstånd till dessa.
Delegat:

Socialsekreterare

Hyresgästföreningens avgift
Avgift till hyresgästföreningen skall i normalfallet inte räknas med i hyreskostnaden. Men vid
särskilda skäl och efter en individuell bedömning gjorts kan kostanden beviljas.
Delegation

1:e socialsekreterare

Dubbla hyror
Om byte av bostad föranleds av starka medicinska, sociala eller ekonomiska skäl kan
kostnaden för dubbla hyror beaktas. Vid dubbla hyror vid flytt till särskilt boende/bostad med
särskild service ska den sökande hänvisas till att söka reducerad omkostnadsavgift. Den
dubbla hyran ska i dessa fall godkännas då den som blir erbjuden plats inte kan avvakta att
tacka ja till erbjudandet och inflyttning oftast sker relativt snabbt. Däremot bör den enskilde
meddela sin hyresvärd att denne kan hyra ut bostaden innan de tre månaderna för
uppsägningstiden har passerat för att på så vis minska sina boendekostnader under perioden.
Delegat:

Socialsekreterare

Boendekostnad för egen fastighet, bostadsrätt eller andelslägenhet
Rätt till försörjningsstöd innebär inte ett skydd mot ekonomisk förlust vid eventuell
försäljning.
Egna fastigheter, bostadsrätter eller andelslägenheter är realiserbara tillgångar som, om de
säljs, kan undanröja ett behov av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. I en utredning gällande
rätten till bistånd ska i de fall då den sökande innehar en fastighet, bostadsrätt, andelslägenhet,
en helhetsbedömning göras. Såväl ekonomiska som sociala konsekvenser av en försäljning
ska vägas in liksom:
- biståndsbehovets längd
- familjestorlek
- förankring i bostadsområdet
- risk för anpassningssvårigheter vid flytt
- kostnad för alternativt boende i relation till nuvarande bostadskostnad
- storleken på det bundna kapitalet i bostaden
- underhåll- och reparationskostnader på sikt.
I samband med prövning av rätten till bistånd för sökande som bor i egen fastighet,
bostadsrätt eller andelslägenhet ska följande information bifogas ansökan:
- inköps år och pris
- taxeringsvärde
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-

-

samtliga lån var för sig med uppgift om långivare, kvarvarande skuld, årlig ränta, årlig
amortering samt tidpunkt för betalning
uppvärmningskostnad och övriga driftkostnader (el, vatten, avlopp, sopor, försäkring,
underhåll m.m.)
tomträttsavgäld
avgift till samfällighet, vägförening eller dylikt.

-

Möjlighet till uppskov av amortering eller förutsättning för ytterligare lån

-

Skatteeffekt (sökt skattejämkning?)

-

Det är inte ovanligt att boendekostnaden utgörs av viss amortering på eventuellt bostadslån.
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd är inte avsett att användas för kapitalbildning varpå
bistånd inte beviljas för dessa kostnader.
Bostadskostnaden för egen villa beräknas enl. följande:
- 70 % av räntekostnaden som är knuten till fastigheten
- 70 % av tomträttsavgälden
- Fastighetsskatt/avgift
- Uppvärmning och andra driftkostnader.
Vid kortvarigt bistånd tas inte underhållskostnaderna med i beräkningen.
Beräkningen av bostadskostnaden ska enbart göras utifrån de lån som tagits för att förvärva
bostaden. Inteckningar för bil, båt eller andra inköp ska inte räknas in.
Om kostnaderna för boendet är oskäligt höga bör sökande uppmanas att se över sina
möjligheter att minska dessa genom att bland annat kontakta sina långivare för
amorteringsfritt lån, räntesänkningar med mera samt möjligheten att hyra ut del av bostaden.
Uppnås inga resultat vid försök till försäljning av bostaden inom loppet av fyra månader bör
fortsättningsvis normen för skälig boendekostnad tillämpas.
Om bistånd beviljas till boendekostnad i egen fastighet bör villkor ställas om återbetalning i
samband med försäljning.
Delegat:

1:e socialsekreterare, bistånd till boendekostnader enligt ovan

Andrahandskontrakt
Enligt 12 kap 39 § JB ska den som hyr ut sin lägenhet i andra hand ha tillstånd av
hyresvärden. Detta tillstånd är en förutsättning för att andrahandshyresgäster ska få sin
ansökan om bostadsbidrag från försäkringskassan prövad.
Även då sökande ansöker om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ska boendet styrkas med
ett andrahandskontrakt. I kontraktet ska det framgå vad förstahandshyresgästens grundhyra är
samt att tillstånd till andrahandsuthyrning har lämnats. Om tillstånd om andrahandsuthyrning
saknas bör sökande uppmanas att skaffa detta men avsaknad av tillstånd bör ej föranleda
avslag på sökt bistånd.
För övrigt ska bostaden bedömas utifrån riktlinjerna för bostad i övrigt.
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Inneboende och inneboendekostnad
Den faktiska boendekostnaden för en inneboende bör vara den hyra som avtalats och som
betalats fram till ansökan om bistånd. Denna ska därför gå att styrka med betalningshistorik
eller kvitto. Undantag från godkännande är om hyran är uppenbart oskälig och det går att
finna annat, lämpligt boende, till lägre kostnad. Personer som ingår i bostadsinnehavarens
hushåll bör inte räkans som inneboende.
Delat boende
När sökande delar lägenhet med andra bör den faktiska boendekostanden beräknas som
nettohyran delad med antalet boende i lägenheten. Sökande bör finnas med på gällande
hyresavtal.
Andra boendeformer så som vandrarhem, hotell, båt, husvagn.
Vid andra boendeformer, som husvagn, båt och hotell, beräknas kostnaderna med hänsyn till
de faktiska omständigheterna. Det kan också vara motiverat att lägga till kostnader för sådant
som normalt ingår i lägenhetsboende.
Delegat:

Socialsekreterare – 7 dagar
1:e socialsekreterare – 1 månad
Socialnämnd – därutöver

Magasinering
För personer som saknar fast bostad kan bistånd beviljas till magasinering av egna
tillhörigheter under skälig tid. Kostanden måste vara rimlig i förhållande till ägodelarnas
värde. Bedömning av detta bör göras.
Delegat:

Socialsekreterare – upp till 12 månader
1:e socialsekreterare – därutöver

Bostadskostnad under fängelsevistelse
Den som avtjänar ett fängelsestraff bör generellt inte anses ha rätt till bistånd för
bostadskostnad om strafftiden överstiger 6 månader. För fängelsestraff upp till 6 månader bör
detta beviljas om sökande, genom avyttring av bostad, riskerar bostadslöshet efter frigivning.
Den som kan ges tillstånd att hyra ut sin bostad i andra hand bör rekommenderas att göra
detta. Bistånd ska under dessa omständigheter beviljas under tid som är behövlig för att lösa
bostadsfrågan/ uppsägningen. Om bostaden sägs upp bör bistånd för magasinering beviljas
om kostnaderna är rimliga i förhållande till ägodelarnas värde.
Delegat:

Socialsekreterare – bostadskostnad högst 6 månader
Socialnämnd - mer än 6 månader

Hemmaboende vuxet barn eller annan som ingår i hushållsgemenskap med
bostadsinnehavaren.
Ett hemmaboende vuxet barn som får försörjningsstöd bör genom biståndet ges möjlighet att
svara för sin del av boendekostnaden om särskilda skäl föreligger. Det är viktigt att i de fall
som bistånd beviljas för boendekostnad i dessa fall, utreda vad den enskilde betalar för. Avser
de pengar som ”hyresvärden”, ofta föräldern, vill ha för boendet, i själva verket kostander för
mat eller hushållsartiklar täcks detta av normen.
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Exempel på särskilda skäl som kan föreligga för att bevilja kostnad till hemmaboende vuxet
barn.
-

-

Föräldrarna har på grund av att det vuxna barnet bor kvar hemma, en högre
boendekostnad än vad de annars skulle haft. Antingen för att de väljer att bo kvar i en
större bostad eller för att de annars skulle varit berättigade bostadsbidrag.
Föräldrarna har mist sitt bostadsbidrag när den hemmaboende vuxne har slutat sina
gymnasiestudier. Bistånd beviljas i dessa fall motsvarande bortfallet av
bostadsbidraget.

Avgörande för om en arbetslös ungdom skall ha rätt till bistånd till hyresdel är att det skett en
förändring i den unges faktiska ekonomiska situation. OM den unge inte betalat tidigare utgör
inte enbart den omständigheten att gymnasiestudierna avslutas, skäl att bevilja hyra. (Om inte
situation att bostadsbidrag bortfallit föreligger).
Den faktiska boendekostnaden för ett hemmaboende vuxet barn, och för andra personer som
delar hushåll med bostadsinnehavaren, bör beräknas som med den andel av bostaden som hen
disponerar i förhållande till det totala antalet rum. Bedömning som ska göras här handlar om
huruvida hyran är skälig förhållande till det som den sökande nyttjar i bostaden.
Nedan sätt att räkna, hämtat från boken om Ekonomiskt bistånd kan användas som en typ av
riktmärke för detta.
Exempel: Den sökande disponerar ett rum i sina föräldrars bostad på fyra rum och kök. Dvs.
disponerar två av totalt nio enheter. Bostadskostnaden för hela lägenheten är 6000 kr per
månad. Sökandes andel blir då: 6000 kr / 9 enheter. 666 kr X 2 = 1333 kr per månad.
Tänk på att om det hemmaboende barnet, som del i hyran, ska betala för sin mat, inte ska
beviljas både norm avseende mat samt hyra som innefattar mat. Då ska den godkända hyran
minskas med motsvarande norm avseende mat, alternativt att hyran godkänns i sin helhet och
post för livsmedel tas med som inkomst i beräkningen.
Samma gäller om det framkommer att annat som ingår i normen betalas via inneboendehyran.
Hemmaboende vuxet barns bidrag till hyreskostnaden
Vid beräkning av bostadskostnaden för familjer med hemmavarande vuxna barn med egna
inkomster, görs avdrag för den unges andel av hyreskostnaden. En förutsättning är att den
unge har betalningsförmåga.
Om både den sökande och dennes föräldrar uppbär ekonomiskt bistånd ska inte hyra utgå till
båda för samma bostad.
Bistånd till ungdomar / unga vuxna för eget boende
Enligt Socialnämnden i Lysekil är det rimligt att ungdomar vid fyllda 23 år beviljas bistånd
till kostnad för eget boende, om de flyttar hemifrån, även om inte särskilda skäl föreligger.
Notera att detta inte innebär att socialtjänsten, för att en ungdom fyller 23 år, har en
skyldighet att hjälpa denne att hitta en lägenhet.
Ungdomar som är under 23 år och som flyttar hemifrån har bara ansetts ha rätt till bistånd till
boendekostnaderna i undantagsfall. Utgångspunkten i sådana fall är att det finns starka sociala
skäl till flyttningen.
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Barn och Ungdomsenheten utreder de ansökningar som görs av ungdomar under 18 år, eller
under 21 år om sökande fortfarande går på gymnasiet. Försörjningsstödshandläggaren kan i
dessa fall, därefter, göra utredning av föräldrarnas försörjningsförmåga
Delegat:

Socialsekreterare – godkännande av eget boende från och med 23
års ålder
1:e socialsekreterare - godkännande av eget boende före 23 års
ålder

Ansökan om eget boende för ungdomar
De ungdomar som inte går på gymnasiet, är över 18 år och ansöker om eget boende kan
beviljas detta endast om det finns särskilda skäl. I dessa fall utreder
försörjningsstödshandläggaren om behovet finns och skälen är tillräckligt starka. Om det
förekommer stora konflikter i hemmet och detta är en anledning till att flytten är önskad kan
familjen erbjudas hjälp hos familjerådgivning för att på så vis lösa sin situation.
Hemförsäkring
Kostnad för hemförsäkring är ett tilläggsbelopp till riksnormen. Alla hushåll förutsätts ha
hemförsäkring motsvarande grundskydd. Även rättsskydd och allrisk bör ingå. Premien för
hemförsäkring betalas årsvis, halvårsvis eller per månad. Bistånd bör beviljas månadsvis men
individuell bedömning för längre period upp till sex månader kan göras om kännedom finns
att klienten troligtvis kommer vara biståndsberättigad under större delen av denna period.
Den faktiska kostnaden förhemförsärking bör alltid beviljas men med riktvärde om:
-2% av basbeloppet för ensamstående.
-3% av basbeloppet för familj.
Handläggare bör alltid kontrollera så att hushållet inte är dubbelförsäkrat, ex genom facklig
organisation
Är boende i fastighet godkänt ska skäligt belopp för villaförsäkring som grundar sig på
fastighetens skick också beviljas.
Delegat:

Ekonomihandläggare

Hemutrustning, husgeråd mm
Bistånd för hemutrustning bör bedömas restriktivt och bör också föregås av ett hembesök för
att kunna fastställa den sökandes faktiska behov.
Bistånd för hemutrustning kan sökas för olika nivåer:
- Grundutrustning
- Kompletterande hemutrustning
Det är det individuella behovet som skall avgöra bidragets storlek. Man bör generellt sett väga
in den enskildes möjlighet att införskaffa del av utrustningen på egen hand eller inom rimlig
tid kunna komplettera sin hemutrustning genom egna medel.
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Enligt regeringsrätten (RÅ 1995 ref. 180) är det rimligt att en ung biståndssökande får godta
en betydligt enklare standard på hemutrustning än vad som annars är fallet. Hänsyn bör tas
till den sökandes möjlighet att skaffa begagnad hemutrustning eller hemutrustning till ett lägre
pris. För studerande ungdomar anses det vara skäligt med boende i basutrustat studentrum
eller inackorderingsrum.
I Socialstyrelsens bok ”Ekonomiskt bistånd” s. 73 står. ”Bistånd för hemutrustning ges i
normalfallet endast vid ett tillfälle. Den hemutrustning som avser ska kunna tillgodose behov
som t.ex. matlagning, umgänge, sömn, förvaring, rengöring och rekreation. Även radio, TV
och dator med internetuppkoppling bör ingå i hemutrustning. Vid bedömning av behovet av
dator med internetuppkoppling bör nämnden särskilt ta hänsyn till behoven hos barn och
ungdomar som går i skolan.”
Se aktuella rubriker för bistånd till TV, dator och internet.
Flyktingar som har möjlighet att få komplettering av hemutrustningslån genom CSN är inte
berättigade till möbler och annan hemutrustning. Se avsnitt ”Hemutrustning för flykting och
vissa andra utlänningar.”
Grundutrustning
För personer som saknar grundläggande hemutrustning (startutrustning) och där
biståndsbehovet har bedömts vara kortvarigt kan hjälp utgå i begränsad omfattning.
Utrustningens kvalitet kan vara relativt låg då sökande efter hand förutsätts kunna komplettera
och byta ut utrustningen efter behov.
Beloppen ska inte betalas ut schablonmässigt. Enheten har en ”Hemutrustningslista” som
separat dokument som kan användas om vägledande vid bedömning.
En individuell prövning ska alltid ske. Beloppet avser full hemutrustning.
Hushållsstorlek:

1 person, upp till 5000 kr
2 personer, upp till 7000 kr
Per barn, upp till 1500 kr

I grundutrustningen ingår det absolut nödvändigaste för att sökande ska kunna tillgodoses en
skälig levnadsnivå så som nödvändigaste husgeråden, städutrustning, gardiner, mattor,
sänglinne och möbelutrustning för kök och sovrum.
Beloppen ska inte beviljas schablonmässigt utan föregås av en individuell bedömning samt
hembesök.
Bistånd för fullständig hemutrustning beviljas endast i undantagsfall och då främst för
sökande som flyttar ifrån särskilt boende, sökande som utsatts för våld och är i behov av ny
bostad, sökande som flyttar till eget boende efter att ha varit placerade i familjehem eller på
institution/behandlingshem.
Delegation:

Socialsekreterare – enligt ovan tabell
1:e socialsekreterare – upp till 25% av basbeloppet
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Kompletterande utrustning
Bistånd för kompletterande utrustning kan bli aktuellt i samband med skilsmässa eller annan
liknande situation för personer som långvarigt levt på en nivå motsvarande gällande riksnorm
och som inte inom överskådlig framtid bedöms kunna tillgodose behovet på egen hand.
Kompletterande hemutrustning kan bland annat beviljas för ersättning av förslitna möbler,
hemtextilier, husgeråd, städredskap samt ev. reparation av TV. Likaså kan ersättning beviljas
utifrån växande barns behov av större säng eller köksutrustning som gått sönder.
Beloppen ska inte beviljas schablonmässigt utan föregås av en individuell bedömning samt
hembesök.
Delegation:

Socialsekreterare – upp till 5000 kr för 1 person
upp till 7000 kr för 2 personer
per barn 1500 kr
1:e socialsekreterare – upp till 25% av basbeloppet

TV
Om behov föreligger kan bistånd beviljas för inköp av TV. Det kan till exempel gälla
barnfamiljer, personer med litet nätverk samt personer som av hälsoskäl är hänvisade till sin
bostad. Individuell bedömning ska alltid göras utifrån den sökandes behov samt den sökandes
möjlighet att inom kort kunna tillgodose sitt behov på egen hand.
Om sökande har en TV som gått sönder kan inköp av ny TV vara ett billigare alternativ än en
reparation av den gamla.
Bistånd för TV kan beviljas med upp till 1000 kr.
Delegation:

Socialsekreterare - 1000 kr

Dator
Från och med 2013 har Socialstyrelsen i sin handbok tagit med att dator och internet bör ingå
i hemutrustning. Dock beviljas inte dator generellt utan endast om särskilda skäl föreligger.
Exempel på särskilda skäl kan vara barnfamiljer där dator används som ett verktyg för studier,
eller om sökande av hälsoskäl är hänvisade till sin bostad och inte kan nyttja de datorer som
finns att låna på ex bibliotek eller medborgarservicekontor.
Många barn och ungdomar erhåller dator via skolan i de högre årskurserna samt i gymnasiet.
Genom detta är behovet av dator i dessa fall tillgodosett.
Vuxna som tidigare haft dator kan vara berättigade till bistånd till dator om de inte förväntas
att bli självförsörjande inom överskådlig tid. Se Kammarrättsdom med målnummer 3211-13
från 2014.
Delegation:

1:e socialsekreterare – upp till 2000 kr
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Internet
I riksnormen finns post avsedd för att täcka kostnader för ”dagstidning, telefon och radio- och
TV-avgift. Internet kan tillgodose en del av dessa poster, så de som väljer att ha internet har
möjlighet at betala detta från riksnormen och ytterligare bistånd beviljas därför inte.
Vitvaror
Bistånd för vitvaror beviljas generellt inte om inte särskilda skäl föreligger.
Hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar
Flyktingar och vissa andra utlänningar har möjlighet att söka lån för hemutrustning hos CSN
(Centrala studiestödsnämnden). För att söka lån via CSN måste sökande omfattas av
kommunernas flyktingmottagande och ha fyllt 18 år när han första gången togs emot i en
kommun. Lån för hemutrustning beviljas sökande som flyttar till ny bostad (möblerad eller
omöblerad) även den som är inneboende kan söka lån. Ansökan om hemutrustningsslån skall
ske inom 2 år från tillfället för kommunplacering. Lånet är amorteringsfritt i två år från
utbetalningsdatum.
Tillägg till tidigare lån kan beviljas inom två år om man vill utöka lånet upp till maxbelopp
för sin hushållsstorlek eller om nära anhörig tillkommer och man vill utöka lånet upp till
maxbelopp för den nya hushållsstorleken. Till nära anhörig räknas make, maka, sambo och
barn under 21 år. Man kan också ansöka om utökning av lånet när man flyttar från möblerat
till omöblerat boende.
Flyttkostnader
Flyttkostnader kan beviljas efter sedvanlig prövning om sökande har godtagbara sociala eller
medicinska skäl som föranleder behov av flytt. Flyttkostnader beviljas främst för
bensinkostnader som beviljas enligt gällande bensinpris samt hyra av släp. Om särskilda skäl
föreligger kan i vissa fall även bistånd för hyrbil beviljas. Det är alltid den som hyr som ska
stå på avtalet. Minst två kostnadsförslag ska inkomma vid hyra av hyrbil.
Om den enskilde på grund av sjukdom, ålder eller andra skäl inte klarar att flytta på egen
hand, bör biståndet omfatta skäliga kostnader för en flyttfirma. Minst två kostnadsförslag ska
inkomma. I vissa fall kan även städning ingå i denna post och ska bedömas utifrån samma
kriterier
I de fall Vuxenenheten är med och ska bekosta flytt, tex från en lägenhet som hyrts av
socialtjänsten i första hand till en annan lägenhet kan kontakt i vissa fall kontakt tas med
Arbetsmarknadsenheten för att se om det är möjligt och lämpligt att de genomför flytten med
hjälp av dem till ett förmånligare pris. För de som haft socialt kontrakt men inte flyttar alla
sina saker eller städar, bör alltid kontakt tas med Arbetsmarknadsenheten för att undersöka
om de har möjlighet att ombesörja detta.

Vid flytt till annan kommun ansvarar Individ- och familjeomsorgen för flyttkostnader samt
uppehälle och hyra under den första månaden i den nya bosättningskommunen.
Delegat:

Socialsekreterare - Bensin, släp och hyrbil
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1:e socialsekreterare – Flyttfirma och städkostnader
Flytt pga. renovering
Orsakas flytt av att fastigheten sökande bor i är i behov av genomgripande renovering
ansvarar, som regel, hyresvärden för flyttkostnader samt merkostnader som kan komma att
uppstå.
Flytt pga. arbete
I de fall den sökande fått arbete på annan ort kan i regel arbetsförmedlingen bidra med
ekonomiskt stöd/flyttningsbidrag. Detta gäller framförallt personer som är eller riskerar att bli
arbetslösa och som flyttar pga. arbetsmarknadspolitiska skäl. Information finns att finna på:
www.arbetsformedlingen.se under fliken Nyheter/fakta – Service och Program.
Flytt till annat land – asylsökande
En asylsökande som beviljats asyl i Sverige kan få resan tillbaka till hemlandet eller annat
land betalad av migrationsverket. Migrationsverket tillhandahåller ansökningsblanketter.
Flytt till annat land – flyktingar
Flyktingar som önskar återvända till hemlandet eller bosätta sig i annat land kan få bidrag av
Migrationsverket för skäliga flyttkostnader. (Gäller endast flyktingar som ej blivit svenska
medborgare). För mer information, se: www.migrationsverket.se. Gäller ej de som blivit
svenska medborgare.
Flytt till annat land
Bistånd för flytt till annat land bör kunna beviljas om synnerligen starka skäl föreligger.
Bistånd kan i dessa fall beviljas med som mest 25 % av gällande basbelopp.
Delegat

1:e socialsekreterare - 25% av basbelopp

BOENDEINSATSER
Jourlägenhet
Individ och Familjeomsorgen har två möblerade jourlägenheter. Vid beviljade av jourlägenhet
ska alla andra boendealternativ vara uttömda. Boendet ska vara så kortvarigt som möjligt i
avvaktan på att annat boende ordnas. Den enskilde förutsätts själv medverka till annat boende,
men socialsekreteraren har uppföljningsansvar.
Delegat:

1:e socialsekreterare

Hyresgaranti
Hyresgaranti innebär att socialtjänsten garanterar att hyran blir betald under en viss tid.
Hyreskontraktet är mellan hyresvärd och den som ska bo i lägenheten.
Hyresgaranti ska endast beviljas om skälig levnadsnivå ej kan uppnås på annat sätt. Den
skilde måste först ha undersökt alla möjligheter att på egen hand ordna en borgensman. Den
sökande måste vara bosatt i Lysekils kommun och att vistelsebegreppet gäller. Detta innebär
att en person som är familjehemsplacerad i Lysekil av annan kommun inte kan få denna
insats.
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Socialsekreteraren har uppföljningsansvar för att klienten sköter betalning av hyran.
1:e socialsekreterare – hyresgaranti max 12 månader

Delegat:

Socialt kontrakt
Socialt kontrakt innebär att socialnämnden tecknas hyreskontrakt med en hyresvärd och sedan
hyr ut bostaden i andra hand till en klient. Alla andra möjligheter, så som hyresgaranti eller
annat boende hos annan hyresvärd, ska vara uttömda.
Socialnämnden blir i dessa fall ansvarig för vad som händer med bostaden och kan få betala
eventuell skadegörelse och reparationer.
Socialt kontrakt ska vara kopplat till en individuell handlingsplan för hur insatsen ska se ut
och på sikt kunna avslutas och den enskilde ska få eget kontrakt. Socialsekreteraren har
uppföljningsansvar.
Insatsen socialt kontrakt är en insats som kan komma att omprövas under beslutsperioden om
omständigheter på avsevärt sätt förändras. Detta kan exempelvis vara när den sökande inte
betalar enligt överenskommelse eller får upprepade klagomål. Det är viktigt att detta finns
med i beslutsformuleringen och att den enskilde väl känner till vilka regler som gäller.
Förtydligande av regler finns i dokument som ska skrivas på i samband med förnyandet av
sociala kontrakt.
Delegat:

1:e Socialsekreterare

VÅRDKOSTNADER
Läkarvård och sjukvårdande behandling
Faktiska, godtagbara kostnader för läkarvård och sjukvårdande behandling är tilläggsbelopp
till riksnormen. Högkostnadsskyddet skall utnyttjas och bistånd kan utgå innan
högkostnadsskyddet inträder. Vad som skall ersättas bör avgöras med utgångspunkt i att syftet
med vården skall uppnås. Om en person väljer privat vårdgivare beviljas inte bistånd för de
merkostnader som eventuellt kan komma att uppstå.
Läkarvård omfattar kostnader för åtgärder som:
 Omfattas av hälso- och sjukvårdslagen 1982:763, och avser sådan vård och behandling
ett landsting är skyldigt att svara frö enligt 1 och 2§ § HSL, även i de fall insatserna
tillhandahålls av en privat verksam läkare.
 Vidtages efter bedömning av behörig hälso- och sjukvårdspersonal och gör i enlighet
med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Delegat:

Handläggare

Alternativa behandlingsmetoder; alternativ medicin, psykoterapi, mm
Västra Götalandsregionen har ansvar för att tillgodose behovet av hälso- och sjukvård.
Kommunens yttersta ansvar omfattar inte insatser som åligger annan huvudman. Ekonomiskt
bistånd skall endast utgå i undantagsfall och efter läkarbedömning till sådana behandlingar.
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Delegat:

Socialnämnden

Uteblivet läkarbesök
Bistånd beviljas inte till uteblivna besök. Kostnaden skulle kunna undvikas genom att avboka
besöket.
Högkostnadsskydd sjukvård
Högkostnadsskydd för läkarvård innebär att vårdgivaren tillhandahåller ett högkostnadskort
där avgifter som patienten betalar för sitt läkarbesök eller annan sjukvårdande behandling,
noteras. Det är patienten själv som ska bevaka sin rätt till högkostnadsskydd då gränsen
uppnås. Avgifter för vård eller annan sjukvårdande behandling kan noteras i efterhand genom
uppvisande av originalkvitto eller inbetalad faktura.
När patienten (inom en tolvmånadersperiod) har betalat avgifter för läkarbesök eller annan
sjukvårdande behandling upp till 1100 kr (år 2015) och påtalat rätten till högkostnadsskyddet
kan frikort utfärdas. Utfärdat frikort ger rätt till fri sjukvård under en tolvmånadersperiod
räknat från första besöket som legat till grund för frikortet dvs. den äldsta betalningen på
högkostnadskortet. Bistånd för vård kan maximalt beviljas med 1100 kr per år och person.
Fakturaavgift vid fakturering av läkarvård är inte en godkänd kostnad.
Kostnader vid sjukvårdsvistelse
Bistånd för patientavgift för dygnskostnad vid sjukhusvistelse bör beviljas. Om en klient varit
inneliggande och ansöker om bistånd för dygnskostnaden ska avdrag i beräkning göras för
den del som avser livsmedel då mat och logi ingår i kostnaden.
När särskilda skäl föreligger för anhörig att vara inneliggande tillsammans med den patienten
kan bistånd beviljas även för denne. I dessa fall kan förhöjt bistånd utgå för mat, om mat inte
ingår till anhörig, samt för dygnskostnad.
Om vårdavgiften förfallit till betalning och sökande inte varit berättigad bistånd i samband
med sjukhusvistelsen bör inte ekonomiskt bistånd utgå.
Delegat:

Socialsekreterare: Bedömning av särskilda skäl för anhörig
Extra kostnader i samband med sjukvårdsvistelse för anhörig

Receptförskrivna läkemedel
Läkemedel omfattar bland annat kostnader för receptförskrivna läkemedel, läkemedel för
födelsekontroll, förbrukningsartiklar för stomiopererade, med mera.
Kostnaden för inhandlade läkemedel ska redovisas genom receptspecifikation eller kvitto vid
en ansökan om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. För att vara en godkänd utgift ska
medicinen vara både enligt recept och också ingå i högkostnadsskyddet. Och detta måste
framgå av de handlingar som lämnas in. Om sökande lämnar in en apoteksfaktura för medicin
står det på baksidan vad som är köpt på recept och enligt förmån. Det faktiska beloppet
godkänns och resterande del avslås.
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Det förekommer att klienter ansöker om mediciner som är receptbelagda men inte ingår i
högkostnadsskyddet. I dessa fall ska det inkomma underlag som styrker den enskildes behov
av aktuell medicin, att det inte finns annan medicin som skulle kunna ersätta den dyrare
medicinen och/eller ingå i högkostandesskyddet. I Västra Götalandsregionen är hormonella
preventivmedel för kvinnor till och med 25 år subventionerade. Det betyder att man endast
betalar 25 kronor per tremånadersperiod för p-piller och andra hormonella preventivmedel.
Socialtjänsten ska vid bedömning av dessa läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet
vara mycket restriktiva enligt Socialstyrelsen.
Delegat:

Socialsekreterare: Medicin som ej ingår i högkostnadsskyddet

Högkostnadsskydd medicin
Kostnadsreducering gällande inköp av receptförskrivna läkemedel inträder då inköpen
överstigit 1100 kr (år 2015) under en 12 månaders period. Kostnadsfrihet inträder då
egenavgiften avseende receptförskrivna läkemedel uppgår till en summa av 2200 kr (år 2015)
under en 12 månaders period.
Alla barn under 18 år i en familj räknas ihop och ingår i ett gemensamt högkostnadsskydd.
Tandvårdskostnader
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för nödvändig tandvård. Hit
räknas också förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning.
Nämnden bör i regel grunda sin bedömning på behandlande tandläkares val av åtgärd och vad
denne anser vara nödvändig tandvård. I bedömningen ska det också tas hänsyn till om
biståndsbehovet beräknas bli kort eller långvarigt och om personen själv kan tillgodose sitt
behov inom en rimlig tid, fyra månader.
Vid ansökningar från personer med behov av ekonomiskt bistånd skall hänsyn tas till hur
inkomstförhållandena sett ut tidigare och framtida försörjningsförmåga. Även sökandens
möjligheter att själv finansiera genom delbetalning. Har sökande haft behovet av tandvård en
längre tid och under den tiden varit självförsörjande, kan ansökan avslås med hänvisning till
detta.
Lokalt utformad information gällande tandvård vid försörjningsstöd och blankett för beslut
om tandvård finns som är utarbetad tillsammans med folktandvården och
förtroendetandläkaren. I beslutet som överlämnas till den enskilde ska också uppgift fyllas i
hur den enskilde ska betala sin vård.
Det råder fri prissättning på tandvård. Priset på samma behandling kan således variera mellan
olika vårdgivare.
En enskilde har rätt att själv välja vilken tandläkare som hen vill gå till och kan inte tvingas
att byta vårdgivarare. Däremot kan nämnden ta hänsyn till ekonomiska aspekter om det finns
likvärdigare och billigare alternativ på orten.
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Kostnadsförslag vid tandvård
Kan tandvårdsbehandlingen utan större olägenhet skjutas upp skall kostnadsförslag inhämtas.
Kostnadsförslag skrivs av tandläkaren och lämnas till socialsekreteraren tillsammans med
ansökan.
Vid kostnadsförslag som överstiger 4000 kr ska kostnadsförslaget skickas till Socialnämndens
förtroendetandläkare för bedömning innan bistånd beviljas. Denne begär sedan in, om behov
finns, ytterligare underlag. Dessa underlag kan komma att faktureras socialnämnden.
Bifall till tandvård ska vara tidsbegränsat och beslutet ska innehålla hur fakturering ska ske.
Nödvändig tandvård
Nödvändig tandvård är konserverande och protetisk. Nödvändig tandvård avser nödvändig
konserverande och protetisk bettrehabilitering för att uppnå ett ur odontologisk synpunkt
funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat. Kron och broterapi är optimal vård och
ersätts endast i undantagsfall. Saknar bettet acceptabel balans, stabilitet och funktion ersätts
tandförluster med partiell protes. Vid stor substansförlust ersätts teknikerframställda kronor i
huvudsak i fronten, i sidopartierna klinikframställda kronor i plastiskt material.
Akut tandvård
Om behovet av tandvård varit akut accepteras tandläkarens åtgärd även om behandlingen
genomförts före ansökan om bistånd om rätten till bistånd föreligger.
I enlighet med uppgifter från Folktandvården är det mycket sällsynt att tandvård är så pass
akut att den måste göras direkt. Folktandvården önskar därför i vissa sällsynta fall även beslut,
i förväg, på att socialtjänsten godkänner akut tandvård för den enskilde. Är den sökande
okänd för socialtjänsten sedan tidigare får i dessa fall en ekonomisk utredning göras
skyndsamt för att beslut ska kunna fattas om rätten till den akuta tandvården.
Nivåerna för delegationen gäller per tolvmånadersperiod
Delegat:

Ekonomihandläggare – maximalt 6% av basbeloppet
Socialsekreterare – maximalt 15% av basbeloppet
1:e socialsekreterare – maximalt 25% av basbeloppet
Socialnämnden – där utöver

Tandvård för barn och ungdomar
I Västra Götaland har alla barn och ungdomar fri tandvård till och med 31 december det år de
fyller 24 år.
Andra huvudmäns ansvar för tandvård
Den som behöver tandvård under en begränsad tid som led i en sjukdomsbehandling,(tex
patienter som behöver vara fria från infektion inför ett kirurgiskt ingrepp eller har en defekt
käke) gäller samma avgifter som för öppen hälso- och sjukvård.
Patienter som är föremål för slutet sjukhusvård kan få akut tandvård genom sjukvårdens
försorg. Den klinik som patienten är inskriven vid svarar för patientdelen av kostnaden.
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Tandvårdsförvaltningen vid sjukhuset kan i särskilda fall svara för patientdelen vid
tandvårdsbehandling om är medicinskt motiverad.
Kriminalvården svarar för tandvårdskostnaden för personer som är intagna på
kriminalvårdsanstalt.
LVM-hem svarar för akut tandvård för personer som är föremål för tvångsvård. Akut
tandvård ingår även i vårdavgiften på §12-hem.
Glasögon/linser
I samband med ansökan om ekonomiskt bistånd för glasögon, krävs ett recept ifrån
ögonläkare eller rekommendation av legitimerad optiker samt ett kostnadsförslag på det
billigaste alternativet för att tillgodose den sökandes behov.
Bistånd för glasögon beviljas för sökande vars inkomster understiger gällande riksnorm,
utifrån styrkt behov för synundersökning, glas, bågar samt arbetskostnad.
För undersökning, båge och enkelslipade glas kan upp till 3% av basbeloppet beviljas.
Vid behov av progressiva glasögon kan bistånd beviljas för motsvarande vad det kostar att
köpa två par glasögon. Sökande kan då själv välja om hen vill köpa två par glasögon eller ett
par progressiva och då få bekosta eventuell mellanskillnad.
Enligt uppgifter från olika optiker är det viktigt att känna till att kvalitén på billigaste
progressiva glaset ofta är sämre än om man skulle köpa två par glasögon.
Ekonomiskt bistånd för linser beviljas generellt inte om inte mycket särskilda skäl föreligger.
Observera att vissa optiker kan laga/ersätta skador på glas och båge som inträffat inom ett år
från köptillfället. Tänk också på att glasögon kan beställas via internet till en lägre kostnad om
recept har införskaffats.
Delegat:

Socialsekreterare - 3% av basbeloppet
1:e socialsekreterare - därutöver.

KOMMUNALA AVGIFTER
Innan rätten till försörjningsstöd avgörs bör man, i förekommande fall, klarlägga om tex
förbehållsbelopp vid utmätning eller avgifter för sociala tjänster, barnomsorg etc. är korrekta i
förhållande till sökandes ekonomiska förhållanden. Finns det förutsättningar att höga
förbehållsbeloppet eller sänka avgiften, bör sökande hänvisas till att begära detta. I avvaktan
på att en korrigering görs bör den sökande få försörjningsstöd.
Barnomsorgsavgift
Barnomsorgsavgiften är ett tilläggsbelopp till normen. Kommunen tillämpar maxtaxa.
Skattepliktiga inkomster/ersättningar är avgiftsgrundande. Den som har flera barn i
barnomsorg, betalar lägre avgift för de yngre barnen. Det åligger den enskilde att se till att ha
rätt avgift, baserad på den verkliga inkomsten. Den som uppbär försörjningsstöd måste alltså
kontrollera att avgiften är rätt och eventuellt begära att få den justerad.
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I kommunen finns också föräldrakooperativ. De har egna taxor för barnomsorgsavgift. Det
kan vara så att det finns en kostnad även om man saknar inkomst. Detta ska inte användas
som skäl för byte av förskola för sitt barn. När bistånd prövas ska barnets bästa särskilt
beaktas.
Delegat

Ekonomihandläggare

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
Avgifter som kan komma i fråga är:
- vårdavgift
- avgift för trygghetslarm
- avgift för kost/matdistribution
- Hyra/boendeavgift
Avgifter inom äldreomsorgen ska inte påverka en persons möjlighet att tillgodoses en skälig
levnadsnivå, utan ska baseras utifrån inkomst i förhållande till ett förbehållsbelopp för att
kunna få sina behov tillgodosedda. Finner handläggare att en person är i behov av att ansöka
om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd under en längre period utifrån allt fördyra kostnader
för någon av ovanstående insatser bör handläggare utreda vilka möjligheter som finns för att
få avgiften jämkad.
Avgifter inom LSS- och rehabverksamheten
Avgifter inom socialtjänstens LSS- och rehabiliteringsverksamhet anses som godtagbara
utgifter vid en bedömning av möjligheten till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd för att
uppnå skälig levnadsnivå.
Sökande bör hänvisas till kontakt med avgiftshandläggare för att se att avgiften är baserad på
rätt inkomster och utgifter.
Delegat:

Ekonomihandläggare

ADVOKATKOSTNADER
Rättsskydd
Rättsskydd ska ingå i alla svenska hem-, villa- och bilförsäkringar och är avsett för kostnader
vid privaträttsliga tvister. Vad rättsskyddet omfattar framgår av försäkringsvillkoren.
Rättshjälp
Rättshjälpslagen är en social skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa den som inte kan få
rättsligt bistånd på annat sätt. Lagen innehåller bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.
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Rådgivning
Rådgivning är en inledning till rättshjälp och en förutsättning för att rättshjälp ska kunna
beviljas. Rådgivning lämnas av advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå i högst två
timmar.
Delegat:

Socialsekreterare

Allmän rättshjälp
Omfattas tvisten av rättsskyddet utgår inte rättshjälp. Ansökan om rättshjälp sker hos advokat
eller annan jurist som meddelar rättshjälp tex i samband med rådgivning.
Kostnaden för rådgivning får som regel den enskilde själv betala. För rättshjälpen utgår en
egenavgift baserad på sökandens inkomst och förmögenhet.
Bistånd kan endast i undantagsfall utgå till kostnader för juridisk konsultation.
Barnperspektivet ska tillämpas.
Delegat:

1:e socialsekreterare

SKULDER
Bistånd för skulder beviljas generellt inte men kan övervägas om särskilda skäl föreligger för
bl.a. hyresskuld, elskuld, a-kassa eller barnomsorg. Sökande måste i första hand se över alla
alternativ för att klara av betalningen av uppkommen skuld på egen hand. Vid bistånd till
skulder ska konsekvensanalys göras och tas med i bedömningen.
Barnets bästa ska alltid övervägas vid bedömningen liksom övriga konsekvenser i det
enskilda fallet. Sökande ska i första hand utnyttja de möjligheter som finns att få skulden
avskriven. Möjlighet att avbetala skulden måste och ha undersökts. Sökande kan hänvisas till
kommunens budget och skuld-rådgivare för ekonomisk rådgivning och kontakter med
gäldenärer.
I Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd står också att socialnämnden bör ge
ekonomiskt bistånd även till en skuld som uppstått under sådan tid då den enskilde inte har
haft bistånd till kostnaden men hade fått bistånd han eller hon hade ansökt om detta.
Lån och kredit-givning är alltid förenat med risker. Det är inte socialtjänstens uppgift att hålla
borgenärer skadelösa. Skuld på kapitalvaror kan ibland regleras genom att varan återlämnas.
Förbehållsbelopp
Vid indrivning och fordringar, ex löneutmätning eller införsel fastställer
Kronofogdemyndigheten ett belopp som den betalningsskyldige får behålla för sin egen och
familjen försörjning. Ett så kallat förbehållsbelopp. Detsamma gäller när en arbetsgivare
kvitterar egna fordringar mot lön. Även avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
fastställs med hänsyn till förbehållsbelopp. Försörjningsstöd bör därför inte utgå till vanliga
levnadskostnader, då förbehållsbeloppet motsvarar en skälig levnadsnivå. Vid akuta
situationer och om särskilda skäl föreligger kan avsteg göras. Det kan i vissa fall vara
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motiverat att undersöka om förbehållsbeloppet kan justeras. Klienten kan också erbjudas tid
hos budget och skuldrådgivare för att få hjälp med att se över sin situation gällande utmätning
eller indrivning.
Försörjningsstöd kan utgå i avvaktan på en korrigering. När Kronofogden fattar beslut om
förbehållsbelopp jämställs sammanboende parm ed makar. Hänsyn tas också till barn.
Delegat

1:e socialsekreterare – bistånd vid utmätning

Skuldsanering
Skuldsaneringslagen ger möjlighet för svårt skuldsatta personer att få en uppgörelse med sina
fordringsägare. För personer med svåra skulder bör handläggare hänvisa till kontakt med
budget och skuldrådgivare för att utreda och eventuellt ansökan om skuldsanering.
Hyresskuld
Förlust av bostad och byte av boendemiljö kan för den enskilde innebära betydande
svårigheter varpå en ansökan om bistånd för uppkommen hyresskuld bör behandlas
skyndsamt. I bedömningen om rätt till bistånd föreligger, bör hänsyn tas till eventuella
minderåriga barn, familjemedlemmarnas hälsotillstånd, bostadens betydelse för den sökandes
försörjning liksom tillgången på alternativa bostäder.
Om sökande varit berättigad till men inte sökt försörjningsstöd under den tid skulden
uppkommit, kan bistånd utgå till hela eller delar av skulden. Har sökande däremot haft
inkomster motsvarande skälig levnadsnivå eller beviljats ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
men valt att använda beviljat bistånd till annat än vad det varit avsett för kan bistånd
eventuellt ges i annan form, exempelvis genom uppgörelse med hyresvärden om avbetalning
av hyresskuld där socialtjänsten medverkar genom upprättat förmedlingsmedel, upprättande
av autogiro m.m.
Om stödinsatser inte har förutsättningar att lyckas eller inte ger resultat efter långvariga
försök, kan frågan om god man eller förmedlingsmedel bli aktuell. God man utses av
tingsrätten på begäran av den enskilde eller med dennes samtycke efter ansökan om eller
anmälan av behov gällande god man till överförmyndarenheten.
Om en sökande utan godtagbar anledning valt att missköta sin hyreskostnad vid upprepade
tillfällen bör en restriktiv bedömning göras, även om detta skulle komma att innebära att
sökande avhyses. Finns det minderåriga barn i familjen ska det framgå hur bostadssituationen
löses samt eventuella konsekvenser för dem vid en eventuell avhysning.
I de fall 4 kap 1 § SoL inte är tillämplig utan bistånd till hyresskuld lämnas enl. 4 kap 2 § SoL
och sökandes inkomster väsentligt överstiger normen för försörjningsstöd, ska frågan om
återkrav aktualiseras. Beslut om ekonomiskt bistånd som kan komma att återkrävas ska vara
skriftligt och innehålla uppgifter om den eller de omständigheter som enligt 9 kap 2 § SoL
ligger till grund för återbetalningsplikten. Beslutet ska delges den sökande skriftligen med
mottagningsbevis.
Delegat:

Socialsekreterare – 1 hyresskuld
1:e socialsekreterare – maximalt 3 månaders hyresskuld
Socialnämnd – mer än 3 månaders hyresskuld
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Elskuld
Bistånd till elskuld kan beviljas om särskilda skäl föreligger. I bedömningen om särskilda skäl
föreligger ska särskilt beaktande utifrån ett barnperspektiv göras.
Delegat:

1:e socialsekreterare – 15% av basbeloppet
Socialnämnd - därutöver

Förfallen barnomsorgsavgift
Den sökande kan bli av med sin barnomsorgsplats om barnomsorgsskulden inte regleras och
även tvingas avstå från arbete eller annan arbetsmarknadsåtgärd. I vissa fall finns särskilda
behov utifrån barnets situation som gör att behovet av barnomsorg är stort. Särskilda skäl kan
du finnas att gå in och reglera den uppkomna skulden.
Delegat:

1:e socialsekreterare – 3 månaders skuld.

Övertrasserat konto
Skuld som uppstått på bankkonto eller kontokort genom övertrassering beviljas inte av
principiella skäl då övertrassering av konto utan täckning kan vara straffbart och leda till
polisanmälan om skulden inte regleras.
Privata skulder eller lån
Bistånd för privata skulder och lån beviljas generellt inte. Om den sökande varit berättigad till
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd men tvingats ta privatlån för att klara sin hyra eller el på
grund av lång väntetid för besök hos handläggare eller varit förhindrad att uppsöka Individoch familjeomsorgen på grund av sjukdom eller dylikt kan bidrag utgå motsvarande det
försörjningsstöd som skulle utgått från den tidpunkt behovet anmäldes.
Delegat:

Socialsekreterare

Böter
Böter är en straffpåföljd och kan därför inte betalas genom beviljat bistånd. Om indrivning av
skulden sker via Kronofogdemyndigheten ska handläggare hänvisa sökande till en kontakt
med Kronofogdemyndigheten för utredning om betalningsförmåga och/eller begäran om
anstånd/upprättande av avbetalningsplan.
Skadestånd
Skadestånd är en straffpåföljd och ska inte betalas genom beviljat bistånd.
Kvarskatt, underskott på skattekontot
Bistånd utgår inte för skuld avseende underskott på skattekontot orsakat av att man inte
betalat skatt på sidoinkomster eller betalat för låg preliminär skatt. Handläggare bör hänvisa
sökande att överklaga eller begära omprövning av beslut gällande kvarskatt hos
Skattekontoret och därmed få anstånd med betalning av uppkommen skuld. Anstånd kan även
beviljas om betalningsförmågan är nedsatt på grund av exempelvis arbetslöshet eller sjukdom.
Sökande som uppbär socialförsäkringsförmåner samt ersättning ifrån arbetslöshetskassan
skall av handläggare informeras om möjligheten att söka skattejämkning
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Obetalt underhåll
Bistånd utgår inte för löpande underhållsstöd eller för uppkommen skuld för obetalat
underhåll. Om underhållsstödet utgår ifrån Försäkringskassan kan den bidragsskyldige begära
anstånd med att fullgöra sin återbetalningsskyldighet om denne på grund av
underhållsskyldigheten inte kan klara sin försörjning. Anstånd kan även beviljas med hänsyn
till andra personliga förhållanden. Anstånd beviljas för, som längst, ett år i taget. Ansökan om
eftergift av uppkommen skuld kan lämnas till Försäkringskassan.
Skuld till Försäkringskassan m.fl.
Bistånd utgår inte för uppkommen skuld till Försäkringskassan eller andra myndigheter. Vid
felaktiga utbetalningar ifrån ex. Försäkringskassan händer det ibland att skuld uppstår och
därefter regleras vid en kommande utbetalning. Vid normberäkning tas ingen hänsyn till detta
avdrag. (Exempelvis vid för högt utbetalat bostadsbidrag där den sökande underlåtit att
meddela försäkringskassan korrekta inkomster).
Skuld för receptbelagd medicin
Bistånd utgår generellt alltid för löpande månatliga delbetalningar av receptföreskrivna
läkemedel även om sökande inte var berättigad till bistånd när läkemedlen inhandlades. Om
skuld uppkommit utöver den löpande månadsbetalningen kan försörjningsstöd utgå endast
under förutsättning att sökande varit berättigad till försörjningsstöd när delbetalningen skulle
ha erlagts.

ÖVRIGT
Spädbarnutrustning
Bidrag till spädbarnsutrustning kan utgå vid första barnets födelse om familjen lever på en
nivå som motsvarar ekonomiskt bistånd och inte på annat sätt kan få tillgång till behövlig
utrustning.
Posten för personliga kostnader inom riksnormen för barnen bör ge utrymme för succesiv
komplettering därefter.
Bara det nödvändigaste i samband med barnets födelse ska beviljas. Detta innefattar säng med
sängkläder, skötbädd, bärsele, bilbarnstol, barnvagn med tillbehör och utrustning för bad.
Bidrag till grundutrustning beviljas inte ut schablonmässigt utan prövas i varje enskilt fall.
Vid syskons födelse behöver oftast endast mindre komplettering göras.
Delegat:

Socialsekreterare – upp till 10% av basbeloppet
1:e socialsekreterare – upp till 20% av basbeloppet

Riktat bistånd till barn och ungdom
Ekonomiskt bistånd kan i vissa fall behöva utges för att täcka barns behov utöver norm utan
att en strikt ekonomisk bedömning görs. Syftet är då oftast att förändra den sociala situationen
för barnen, ex att kompensera för brister i miljön. Det är vanligt att de barn som växer upp
under ekonomiskt begränsade förhållanden påverkas negativt av det.
Inför sommarlovet kan individuell bedömning göras för utsatta barnfamiljer om särskilt
bistånd för att möjliggöra aktivitet som främjar barnen.
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Skäligt belopp för denna insats är att räkna med kostnad för bussresa till Göteborg och inträde
till Liseberg, men pengarna kan givetvis användas till annan aktivitet, så länge det är en
positiv upplevelse för barnet. Även de föräldrar som har umgängesbarn hos sig under
sommaren, kan beviljas detta bistånd.
Sommaraktivitet till barn som är 5-16 år
200 kr
1 medföljande vuxen (om barnet är under 15 år) 200 kr

Små barn har oftast gratis inträde, och reser gratis med Västtrafik därför anses inte bistånd för
sommaraktivet beviljas i dessa fall.
Biståndet ska utbetalas till den sökandes konto, utom i undantagsfall. Om man har skäl att tro
att pengarna kommer att gå till annat än de är avsedda för, kan man be den sökande att lämna
in kvitto eller i undantagsfall betala ut per rekvisition.
Delegat:

Socialsekreterare – särskilt bistånd upp till 15% av basbeloppet
1:e socialsekreterare – särskilt bistånd upp till 25% av basbelopp

Rehabiliterande insatser/ riktat bistånd till vuxen
Bistånd kan i vissa fall beviljas för förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Det kan också
behövas bistånd för att täcka vuxnas speciella behov. Målsättningen är att den vuxna ska
stimuleras till att leva ett självständigt liv. Exempel på insatser kan också vara, kostnader för
undervisning, resor, rekreation, lägervistelse.
Det kan också vara så att en förändring skett av den sociala situationen för den vuxne. Den
vuxen kan ex ha erhållit arbete och vara i behov av arbetskläder.
Beviljande av riktat bistånd bör föregås av samråd så att alla handläggare gör liknande
bedömningar.
Delegat:

1:e Socialsekreterare 15% av basbeloppet per 12 månader.

Telefonkostnader
Kostnader för abonnemangs- och samtalsavgifter för fast telefoni eller mobil ingår i gällande
riksnorm men inköp, installation eller flytt av abonnemang prövas individuellt. I en prövning
bör man se till sökandes framtida försörjningsmöjligheter samt sökandes sociala och
medicinska situation. Mobiltelefon med ev. kontantkort kan ofta vara ett lämpligt alternativ
och skall prövas i första hand.
Delegat:

Socialsekreterare – telefonflytt/installation, alternativt
mobiltelefon

Studentmössa
Kostnaden för en studentmössa räknas som en godtagbar utgift och bör därmed beviljas den
sökande. Observera dock att leverantörer ofta tar kontakt med elever via skolan till en allt för
dyr kostnad. Ofta kan sökande, genom inköp via Internet, komma mycket billigare undan.
Delegat:

Socialsekreterare
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Legitimation
Giltigt ID-kort anses ingå i en skälig levnadsnivå för en vuxen person. Polismyndigheten
utfärdar nationella ID-kort till en kostnad av 400 kr som skall betalas vid ansökningstillfället.
Delegat:

Socialsekreterare

Cykel
Ekonomiskt bistånd för cykel kan beviljas sökande som under en längre tid haft inkomster
understigande gällande riksnorm eller likvärdiga inkomster om behov av cykel föreligger för
att ta sig till och från ett arbete eller annan aktivitet och behovet inte kan lösas på annat sätt.
Sökande kan också beviljas bistånd för cykel till hemmaboende barn efter att barnet påbörjat
åk 3 i skolan.
Bistånd för cykel kan beviljas med som mest 3 % av gällande basbelopp.
Delegat:

Socialsekreterare – maximalt 3% av basbelopp

Kostnad för pass eller annan resehandling
Bistånd för kostnad gällande pass eller annan resehandling bör beviljas om särskilda skäl
föreligger. I övrigt bör en ansökan om pass avslås då ett pass inte, generellt sett, är nödvändigt
för att uppnå en skälig levnadsnivå.
Särskilda skäl kan föreligga i de fall då en person ansöker om förlängt uppehållstillstånd, då
Migrationsverket vid dessa tillfällen kräver att en person ska kunna uppvisa giltigt pass eller
annan resehandling. Om socialtjänsten tidigare beviljat en kostnad för ansökan om
uppehållstillstånd är det också rimligt att en ansökan om pass beviljas.
Avgift för ansökan om svenskt medborgarskap
Ekonomiskt bistånd beviljas inte för ansökan om svenskt medborgarskap.
Avgift för ansökan om uppehållstillstånd
Avgiften bör generellt inte beviljas men om ansökan avser barn bör bistånd beviljas både vid
en första ansökan samt vid ansökan om eventuell förlängning. I dessa fall bör även bistånd
beviljas för förälder och/eller vårdnadshavare.
Begravningskostnad för barn
Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn vilket innebär att de även ska svara för
kostnaderna vid en eventuell begravning. I dessa fall görs en ekonomisk beräkning av
familjens ekonomi.
Kostnader i samband med närståendes begravning
Bistånd kan beviljas med ett skäligt belopp för deltagande i en närståendes begravning inom
Sverige. Bistånd kan beviljas för resa (med billigaste färdsättet), skälig kostnad för
blommor/krans och i vissa fall även kostnad för inköp av kläder (då begravning kräver viss
klädkod). Som närstående betraktas förälder och personer i förälders ställe, egna eller makes
barn/barnbarn, make/maka/sambo, syskon, svärförälder, svåger eller svägerska.
Delegat

Socialsekreterare
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Dödsboanmälan
Om tillgångarna i dödsboet inte täcker kostnaderna för begravning och tillhörande kostnader
kan bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. Dödsboanmälan utförs av utsedd
handläggare vid Individ- och familjeomsorgen i Lysekils Kommun. Dödsboanmälan kan inte
ske om det råder oklarheter om boets tillgångar eller om dödsbodelägare är oeniga, inte heller
om den avlidne har tillgångar i form av fast egendom eller tomträtt.
Bedrägeri
Sökande som vilseleder Individ- och familjeomsorgen gällande ekonomiska eller andra
förhållande och därigenom förmår nämnden att utbetala ekonomiskt bistånd, gör sig skyldig
till bedrägeri. Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd som utbetalats på felaktiga grunder kan
komma att återkrävas enligt 9 kap 2 § SoL.
Krav på återbetalning av ekonomiskt bistånd som utgått på felaktiga grunder kan ej regleras
genom kvittning mot kommande utbetalning av bistånd.
Individ- och familjeomsorgen bör pröva frågan om felaktiga uppgifter och pröva om frågan
bör polisanmälas eller om skadeståndstalan ska föras. Som huvudregel gäller att den som
misstänks för bedrägeri ska anmälas om inte mycket synnerliga skäl föreligger som motiverar
att anmälan uteblir.
Anmälan gällande misstänkt bedrägeri kan anmälas till åklagarmyndighet eller polis utan att
bryta mot lagen om sekretess, enligt specialmotiveringen i 1 kap 5 § SekrL (1980:100)
Delegat:

Socialnämnd – polisanmälan av bedrägeri.

Specialkost
Höga merkostnader för specialkost kan berättiga till vårdbidrag och handikappersättning.
Barn och ungdomar under 16 år som lider av vissa sjukdomar kan få s.k. livsmedelsanvisning.
Bistånd kan utgå med max 10% av basbeloppet för att täcka merkostnaden för specialkost om
merkostnaden inte täcks av andra förmåner. Dietist eller behandlande läkare kan svara för vad
som gäller i det enskilda fallet och ska styrkas med intyg.
Behov av fettreducerad kost ger vanligtvis rätt till sjukförsäkringsförmåner. Långvarigt behov
av näringstillskott, ca 1 år (vid tex anorexi och cancer), och kan kvalificera för
handikappersättning. Vid kortare behov kan försörjningsstöd utgå för merkostnaden.
Diabeteskost överensstämmer med husmanskost, och är inte grund för merkostnad.
Delegat:

Socialsekreterare – 10% av basbelopp

Fackföreningsavgift/ medlemskap i erkänd arbetslöshetskassa
Avgift för medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa är ett tilläggsbelopp till
riksnormen. Bistånd ska utgå med det belopp som gäller för sökandes organisation. Är
sökande arbetslös eller långtidssjukskriven ska hen undersöka om det finns möjlighet att få
avgiften reducerad innan bistånd beviljas.
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För den som är långtidssjukskriven utan arbete kan nyttan med att vara med i a-kassan var
tveksam. Det är inte säkert att man, om man börjar arbeta igen och sedan blir arbetslös, kan få
ersättning från a-kassan. Klienten ska undersöka vad som gäller i det enskilda fallet. Om det
inte finns möjlighet att i framtiden erhålla ersättning ska inte bistånd beviljas.
För anställda betalas ofta avgiften genom avdrag på lönen. Kontrollera om avgiften även
inkluderar olika former av försäkringar. För hemförsäkring gäller att avgiften ska rymmas
inom riktlinjen. För andra typer av försäkringar ska inte bistånd utgå.
Delegat:

Ekonomihandläggare

AKUTA SITUATIONER
Det förekommer att personer som fått bistånd står utan pengar innan den period som hjälpen
avsett löpt ut. Om det nya hjälpbehovet orsakats av omständigheter som är godtagbara,
beviljas bistånd igen. Vanligtvis beviljas då bistånd för de utgifter den enskilde haft som inte
tidigare räknats med.
För sökande som uppenbart inte använt socialbidraget till avsett ändamål eller om sökande
endast vistas en kost tid i kommunen kan matnorm tillämpas. Vid upprepad överkonsumtion
eller missbruk kan det vara motiverat att dela upp hjälpen på mindre poster eller lämna ut
rekvisitioner.
Stöld eller borttappad plånbok
Akut nödsituation kan också uppstå på grund av förlorad plånbok eller stöld av personliga
bankkort eller kontanter. Om akut nödsituation uppstår utifrån ovanstående ska polisen
kontaktas av sökande och anmälan vara gjord innan ansökan om ekonomiskt bistånd.
Sökande bör också ha gjort vad han kunnat för att själv lösa sin situation genom lån eller
förskottsutbetalning på eventuell lön samt undersöka om möjlighet till ersättning ifrån
försäkringsbolag finns. Sökande ska i de fall då de ansöker på grund av förlorad plånbok eller
andra värdehandlingar uppvisa polisanmälan vid ansökningstillfället.
Upprepad överkonsumtion
Vid överkonsumtion bör den sökande erbjudas budget och skuldrådgivning, alternativt tid för
genomgång med socialsekreterare för att dra ner på onödiga kostnader. Upprepas
överkonsumtionen och ansökningarna om matpengar sker vid flera tillfällen, trots att man
erbjudit ekonomiskt rådgivning bör man överväga avslag på matpengar. Det är dock viktigt
att inget barn försätts i nödsituation. Vid uppenbar oförmåga att hantera sin ekonomi kan
förmedlingsmedel erbjudas, alternativt hjälp att ansöka om god man, och i synnerligen
allvarliga fall, göra en anmälan om behov av förvaltare.
Delegat:

Socialsekreterare – matnorm vid överkonsumtion
1:e socialsekreterare –förmedlingskonto
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Datum

Tjänsteskrivelse

Sid 1/2

Dnr: dnr SON 2016-21-754

Socialförvaltningen
Line Legén 0523-613401
line.legen@lysekil.se

Riksnormen för försörjningsstöd 2016
Sammanfattning
Vid handläggning av ärenden som rör ekonomiskt bistånd / försörjningsstöd
använder sig Lysekils kommun av den så kallade Riksnormen. Beloppen bestäms av
regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som
riksnormen ska täcka. Riksnormen omfattar personliga kostnader samt
gemensamma hushållskostnader. Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de
personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma
hushållskostnaderna.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar den nya riksnormen satt av regeringen för 2016, att gälla vid
beräkning och bedömning av ekonomiskt bistånd / försörjningsstöd i Lysekils
kommun från 2016-01-01.
Ärendet
Riksnormen används som underlag för nivå på bistånd för personliga kostnader och
gemensamma hushållskostnader vid beräkning av ekonomiskt bistånd. Personliga
kostnader innefattar livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hälsa och hygien,
barn och ugndomförsäkring. Gemensamma hushållskostnader omfattar
förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-licens.
I riksnormen för 2016 har beloppen höjts för samtliga barn i del som avser
personliga kostnader. Syftet med höjningen för barn 7-18 år är att barnen ska få
bättre möjlighet att utöva fritidsaktiviteter. Den så kallade fritidspengen som
infördes i socialtjänstlagen 1 juli 2014 har tagits bort med 2016 års infall.
Gemensamma hushållskostnader har höjts med 10 kr för att kompensera höjningen
av TV-avgiften.
Förvaltningens synpunkter eller utredning
Riksnormen är ett mycket bra sätt att beräkna ekonomiskt bistånd. Det har
tillämpats i Lysekils kommun under flertalet år. Det som tillkommer vid beräkning
av försörjningsstöd är skäliga kostnader för andra utgifter som är mer lokalt
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Datum

Sid 2/2

varierande, så som boendekostnad och resekostnader. Sådant regleras i dokumentet
Vägledande bestämmelser.

Bengt Mattsson
Avdelningschef IFO

Line Legén
Enhetschef

Bilaga/bilagor
1. Socialstyrelsens information om Riksnormen för försörjningsstöd för 2016
Beslutet skickas till
Handläggare på Vuxenenheten
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Riksnormen för försörjningsstöd

Flyktingsituationen
För dig som arbetar inom hälso och sjukvården eller socialtjänsten och möter nyanlända flyktingar:
Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.
För privatpersoner: Vill du göra en insats för ett ensamkommande barn?

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen
bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

Riksnormen för 2016 (gäller från och med 1 januari 2016)
I tabellerna här nedanför ser du riksnormen för 2016.
Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, i kronor
Ålder

0 år

Summa personliga
kostnader

1840 2080

12 år 3 år

1830 2080

46 år 710 år 1114 år 1518 år 1920 år
2660

Utan lunch
5 dagar/vecka

1710 1900

1650 1830

-

Personliga kostnader vuxna, i kronor
Ensamstående
Summa personliga kostnader

2950

3090

3500

3530

För att beräkna
kostnaden för hushåll
med fler än sju
personer lägger man till 170 kronor för varje
Sambor ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar
skillnaden mellan hushåll med sex respektive sju
personer.
5320
-

-

-

Gemensamma hushållskostnader, i kronor
Antal personer

1

2

3

4

5

6

7

Summa gemensamma hushållskostnader

940 1050 1320 1500 1720 1960 2130

En person
som ingår i
ett hushåll

utan att vara sambo
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra personer, utan att räknas som sambo.
För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma
hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.
För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så här:
1 720 kr / 5 + 2 950 kr = 3 294 kr

Riksnormen tar hänsyn till
hur många personer som finns i hushållet
ålder på barn och skolungdomar
om barn och skolungdomar äter lunch hemma
om vuxna är ensamstående eller sambor.

Riksnormen innehåller kostnader för
livsmedel
kläder och skor
fritid och lek
hygien
barn och ungdomsförsäkring
förbrukningsvaror
dagstidning
http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/riksnormen
Utskriftsdatum: 21 januari 2016
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Riksnormen för försörjningsstöd
telefon
tv-avgift.

Riksnormen för 2016 – för utskrift

Publicerat om detta ämne
Sortera listan på: Populärast Datum Titel
Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006–2016
2015-10-12 07:52
Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 19852005
2009-09-28 15:29
Översyn av riksnormen
2007-01-01 01:00
Förutsättningar för socialbidragsarbete – en jämförelse mellan fyra kommuner
2005-01-01 01:00
Socialbidrag i forskning och praktik
2000-01-01 01:00
Visa fler – publicerat om detta ämne

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/riksnormen
Utskriftsdatum: 21 januari 2016
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Ärende EK 13

Ekonomisk uppföljning/Budget 2016

Muntlig föredragning samt diskussioner
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Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Datum:
Förvaltning:
Handläggare:
Telefon:
E-post:

2016-01-18
Socialförvaltningen
Marina Lindblom
0523-613 338
marina.lindblom@lysekil.se

Medborgarförslag om införande av vårdhund och
vårdhundsteam inom äldreomsorg och social omsorg
Dnr:

SON 2015-000086

Sammanfattning
Medborgarförslag om införande av vårdhund och vårdhundsteam inom
äldreomsorg och social omsorg inkom 2015-03-18. Förslag till införandet av
vårdhund inom Vård och omsorg i Lysekils kommun väcktes redan våren 2013 i
socialförvaltningen. Alzheimerfonden beviljade, efter ansökan från Lysekils
kommun, 100 tkr för utbildning av två vårdhundar.
Förslag till beslut var:
1 Vård- och omsorgsnämnden har inga möjligheter att för närvarande starta
insatser med vårdhund med särskilt avsatt personal. Alzheimerfondens bidrag
kommer därför inte att nyttjas.
2 Personal inom Vård och omsorg som, efter förvaltningens internannons,
genomfört och klarat lämplighetstestet för vårdhund kan få ersättning för utlagda
kostnader för testet, resor till testtillfället samt för eventuell övernattning i
samband med testet. Kostnader ska verifieras.
3 Finansiering av nämndens kostnader sker genom anslaget för
kompetensutveckling i 2014 års budget.
Beslutet togs vid förvaltningens samverkansgrupp 2014-05-05 § 65.
Förslag till beslut
Socialnämnden avslår medborgarförslaget om införande av vårdhund med
motivering att det inte finns ekonomiska resurser för detta i 2016 års budget.
Ärendet
En vårdhund har klarat av lämplighetstest, gått en utbildning tillsammans med
sin förare på ett år och fått godkänt på ett slutprov. En vårdhund arbetar
tillsammans med sin förare med medicinska, paramedicinska och omvårdande
professioner och är inte att förväxla med en hund som någon personal ”har med
på jobbet”. Vårdhundens tjänster till vårdtagarna är individuella och ordineras
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av läkare/sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut/psykolog, resultaten följs
upp och utvärderas.
Syfte med vårdhund är att assistera vårdpersonal i arbetet med barn, vuxna och
äldre. Vårdhundens uppgift är att träna, motivera och sprida glädje och
entusiasm bland personer som har någon form av funktionsnedsättning, såväl
psykisk som fysisk samt för personer med demenssjukdomar. Hundens
medverkan utformas så att sociala, emotionella, fysiska och kognitiva förmågor
hos vårdtagarna utvecklas och stärks.
Positiva effekter med vårdhund är; minskad medicinanvändning, framförallt för
personer med demens. Hunden ger glädje och stimulerar vårdtagarna till
aktiviteter som träning men lindrar även oro för exempelvis vårdtagare vid livets
slutskede.
Efter diskussion i förvaltningen våren 2013 angående eventuellt införande av
vårdhund skickades en ansökan till Alzheimerfonden. Ansökningstiden löpte ut
30 juni 2013. Ansökan gällde kostnaden för att utbilda fem vårdhundar.
Beloppet som söktes var 250 tkr (beräknad kostnad för utbildning cirka 50
tkr/hund. Den 4 september 2013 kom ett beslut från Alzheimerfonden att
förvaltningen beviljats 100 tkr. Frågan om ansökan har inte behandlats som ett
ärende i nämnden.
Från november 2013 fram till 31 januari 2014 fanns en intresseanmälan på
kommunens intranät där socialförvaltningen sökte två undersköterskor som ville
bli vårdhundsförare. Internannonsen resulterade i ett tiotal intresseanmälningar
från personal inom Vård och omsorg. Kravet i intresseanmälan var anställning i
Lysekils kommun och vårdutbildning samt genomgången lämplighetstest med
hunden som den enskilde själv skulle bekosta. De intresserade fick själva anmäla
sig till att göra ett lämplighetstest med sin hund samt bekostat avgiften för detta
test.
Tre personer har genomförde och klarade lämplighetstestet. Personerna hade på
egen hand bekostat deltagande i testet. Testet har genomfördes på
Vårdhundskolan i Uppsala. Kostnaden för själva testet var 2500 kr + moms = 3
125 kr. Därutöver tillkom den enskildes kostnader för resa och eventuell
övernattning.
För genomförande av själva vårdhundsutbildningen fanns Alzheimerfondens
bidrag på 100. 000 kronor för två vårdhundsutbildningar (beräknad kostnad per
utbildningsplats ca 50 000 kr). I beslutet från Alzheimerfonden angavs att
anslag från fonden skulle rekvireras före 2014-05-30. Därefter var mottagaren
skyldig att senast nio månader efter att pengarna utbetalats redovisa hur
beloppet använts.
I Vård och omsorgsnämndens budget för 2014 fanns inga medel avsatta för
driften av vårdhundar, det vill säga kostnader för att personal med vårdhund
utför insatser. Vårdhundsuppdraget kunde inte utföras som en del i det
ordinarie arbetet. Det betyder att det uppstod en kostnad när arbetet med
vårdhunden skulle utföras.
Utifrån nämndens ekonomiska situation konstateras att införande av vårdhund
inte var möjligt. Det innebär att Alzheimerfondens bidrag för
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vårdhundsutbildning inte kom att användas då det inte fanns möjlighet att
fortsätta verksamheten med vårdhund efter utbildningen.
Förvaltningens synpunkter
I Socialnämndens budget för 2016 finns inga medel avsatta för införande av
vårdhund och vårdhundsteam. Vårdhundsuppdrag kan inte utföras som en del i
det ordinarie arbetet.

Socialförvaltningen

Eva Andersson
Förvaltningschef

Marina Lindblom
Avdelningschef
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Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Datum:
Förvaltning:
Handläggare:
Telefon:
E-post:

Dnr: SON 2016-44-730

2016-02-08
Socialförvaltningen
Marina Lindblom
0523-61 33 38
marina.lindblom@lysekil.se

Stimulansmedel för att utforma en kunskapssatsning för
baspersonal i verksamheter inom äldreomsorgen och
funktionshindersområdet
Sammanfattning
Socialstyrelsen har fördelat 354 544 tkr i stimulansmedel till Lysekils kommun,
äldreomsorg och funktionshinderområdet för kompetenssatsning riktad till
baspersonal för 2016. Medlen kan rekvireras hos Socialstyrelsen och rekvisitionen
ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast 15 mars 2016. Medlen får bara
användas under 2016. De stimulansmedel som inte används eller som inte används
i enlighet med villkoren som gäller, ska återbetalas till Socialstyrelsen senast 30
september 2017. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast 30 juni
2017.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att rekvirera de statliga stimulansmedlen för att
utforma en kunskapssatsning för baspersonal i verksamheter inom
äldreomsorgen och funktionshindersområdet avseende 2016.
Ärendet
Regeringen beslutade att ge Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela medel
för kompetenssatsning riktad till baspersonal inom äldreomsorgen och baspersonal
inom funktionshindersområdet. Enligt fördelningsnyckel, kan Lysekils kommun
rekvirera 354 544 tkr, senast 15 mars 2016.
Kunskapssatsningen ska möjliggöra stöd till kommunerna att fortsätta och utveckla
kompetenshöjande insatser riktade till baspersonal inom äldreomsorgen och
baspersonal inom funktionshindersområdet inklusive baspersonal inom LSS.
Satsningen innefattar även handläggare som arbetar med myndighetsutövning och
ska bidra till en ökad kunskap och medvetenhet om myndighetsutövningen, särskilt
ur ett jämlik- och jämställdhetsperspektiv.
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Syftet med satsningen är att ge verksamheter inom äldre – och
funktionshindersområdet bättre förutsättning att öka kunskap genom olika
kompetensutvecklande insatser. Satsningen ska ge kommunerna stöd att fortsätta
och utveckla kompetenssatsningar till baspersonal inom äldreomsorgen och
funktionshindersområdet. Med baspersonal avser regeringen inte administrativ
personal eller ledningspersonal vars arbete främst riktar sig till annan personal.
Kunskapssatsningen ska bland annat komplettera bemanningssatsningen inom
äldreomsorgen samt pågående utbildningar inom LSS-området.
Kommunerna ansvarar för att, inom det verksamhetsområde där kommunen avser
använda stimulansmedlen, informera de enskilda utförare som bedriver kommunal
verksamhet på uppdrag av kommunen och verksamheter som drivs av kommunen
om möjligheten att ta del av stimulansmedlen.
Varje kommun ska till Socialstyrelsen redovisa hur stimulansmedlen använts vid
den tid som Socialstyrelsen anger. Eventuella avvikelser från de rekommendationer
om kompetens som Socialstyrelsen ställer upp ska motiveras av kommunerna vid
redovisningen.
Inom satsningen ska ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv integreras, särskilt
avseende myndighetsutövningen där skillnader inom behovsbedömningen mellan
flickor och pojkar respektive kvinnor och män har uppmärksammats. FNkonventionerna om rättigheter för barn respektive för personer med
funktionsnedsättning ska vara vägledande.

Förvaltningens synpunkter
Socialförvaltningen, Vård och omsorg,/LSS föreslår att stimulansmedlen går till
en kunskapssatsning för baspersonal i verksamheter inom äldreomsorgen och
funktionshindersområdet under 2016.
Socialförvaltningen

Eva Andersson
Förvaltningschef

Marina Lindblom
Avdelningschef
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Socialnämden

Tjänsteskrivelse

Datum:
Förvaltning:
Handläggare:
Telefon:
E-post:

Dnr: 2016-28-739

2016-02-05
Socialförvaltningen
Marina Lindblom
0523-613 338
marina.lindblom@lysekil.se

Stimulansmedel för ökad bemanning inom
äldreomsorgen 2016
Sammanfattning
Socialstyrelsen har fördelat cirka 4 mkr i stimulansmedel till Lysekils kommun,
Vård och omsorg för ökad bemanning inom den av kommunen finansierade vården
och omsorgen om äldre från 1 januari – 31 december 2016. Medlen kan rekvireras
hos Socialstyrelsen och rekvisitionen ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast 31
oktober 2016.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att rekvirera de statliga stimulansmedlen för ökad
bemanning avseende 2016.
Socialnämnden beslutar att stimulansmedlen för 2016 skall användas för att
förstärka bemanningen i nattpatrullen samt förtäta dag och nattpersonal på de
särskilda vård och omsorgsboendena i kommunen.

Ärendet
Regeringen gav den 25 juni 2015 (S2015/4099/FST) Socialstyrelsen i uppdrag att
fördela stimulansmedel för ökad bemanning inom den av kommunen finansierade
vården och omsorgen om äldre. Förutsatt att riksdagen beviljar medel för
ändamålet avser regeringen att till bemanningssatsningen avsätta totalt 7 miljarder
kronor, varav 1 miljard kronor år 2015 och 2 miljarder kronor årligen under 20162018. Genom Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen
(regeringsbeslut 2015-12-17 nrIII:18) har medel avsatts för satsningen år 2016.
Fördelningen åtgår från den s.k. standardkostnaden för äldreomsorg i det
kommunala utjämningssystemet.
Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen
finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och
kvalitet för den enskilde. Villkoren för att använda statsbidragen är indelade i skaoch börkrav. Skakraven är obligatoriska medan börkraven är rekommendationer.
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Skakrav
 Stimulansmedlen får endast rekvireras av kommunen som huvudman för
sin egen och enskilda utförares verksamhet.
 Stimulansmedlen ska rekvireras senast den 31 oktober 2016.
 Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader som
genererats under perioden 1 januari – 31 december 2016. Med
personalkostnader avses här löner, lagstadgade arbetsgivaravgifter,
avtalsförsäkringar och avtalspensioner.
 Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för personal
som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården
och omsorgen om äldre.
 Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar
nära de äldre.
 Kommunerna ansvarar för att informera enskilda utförare som bedriver
kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta
del av stimulansmedlen.
 Varje kommun ska senast 6 februari 2017 redovisa till Socialstyrelsen hur
2016 års stimulansmedel har använts och återrapportera till
Socialstyrelsen.
 Kommunerna ska återbetala stimulansmedel som inte förbrukats inom
given tid, eller som inte använts enligt villkoren.
 Medlen måste användas innevarande år.
Lysekils kommun kan rekvirera stimulansmedel för att öka bemanningen inom
äldreomsorgen, för 1 januari – 31 december 2016 cirka 4 mkr (exakt
4 074 773).
Denna satsning är tillfällig och gäller i 3,5 år från 1 juli 2015 till och med 2018,
det innebär att görs det en satsning så måste detta tas i anspråk inför budgeten
2019.
År 2018 är Nya Lysekilshemmet i Fiskebäck klart för inflyttning med 60
lägenheter och det innebär en minskning med 11 lägenheter mot de 71 som
finns idag.
Förvaltningens synpunkter
Socialförvaltningen, Vård och omsorg, föreslår att bemanningssatsningen går till
att förtäta nattpersonalen på Lysekilshemmet samt nattpatrullen i Lysekil och
Brastad till en kostnad av 2,6 mkr för perioden 1 januari 2016 till december
2016. Övriga pengar cirka 1,4 mkr används till att förtäta dag och nattpersonal
på de särskilda boendena.
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Socialförvaltningen

Eva Andersson
Förvaltningschef

Marina Lindblom
Avdelningschef

Ärende VOO 17

Muntlig information – beslut från IVO

Datum 2016-02-15

Tjänsteskrivelse

Sid 1/2

Dnr: SON 2015-174-770

Socialförvaltningen
Malin Petzäll, 0523 – 61 33 86
malin.petzall@lysekil.se

Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och
sjukvård i Västra Götaland
Sammanfattning
I hälso- och sjukvårdslagen anges att landstingen ska sluta avtal med kommunerna
om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan i den kommunala vården.
Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet ska regionen till kommunerna inom området
avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god hälsooch sjukvård i särskilt boende och i verksamheter som avses i hälso- och
sjukvårdslagen (HSL 18 § första stycket). Detsamma gäller kommunal hemsjukvård
i ordinärt boende.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till ramavtal för läkarmedverkan
samt att tillämpa ramavtalet i tecknande av lokala avtal om läkarmedverkan i den
kommunala hälso- och sjukvården.
Ärendet
Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet ska regionen till kommunerna inom området
avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god hälsooch sjukvård i särskilt boende och i verksamheter som avses i hälso- och
sjukvårdslagen (HSL 18 § första stycket). Detsamma gäller kommunal hemsjukvård
i ordinärt boende. Det åligger den kommunala hälso- och sjukvården att verkställa
vård och behandling som ordineras och att uppföljning utförs enligt samordnad
individuell plan.
I hälso- och sjukvårdslagen anges att landstingen ska sluta avtal med kommunerna
inom landstinget om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan i den
kommunala vården. Avtalet baseras på hälso- och sjukvårdslagen (HSL § 26 d och e)
som reglerar samverkan mellan kommun och landsting. Ramavtalet omfattar såväl
sjukhus som primärvårdsnivå och där kommunerna har ett hälso- och
sjukvårdsansvar.
Ramavtalet har beretts både inom Västra Götalandsregionen och de kommunala
verksamheterna i Västra Götaland.
Ledningsgruppen för samverkan VGR/VGK har ställt sig bakom avtalet.
Samrådsorganet mellan VästKom och VGR rekommenderar huvudmännen att
tillämpa ramavtalet för läkarmedverkan.
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Eva Andersson
Förvaltningschef

Sid 2/2

Malin Petzäll
Handläggare

Bilaga/bilagor
Bilaga 1 Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra
Götaland
Bilaga 2 Protokoll Västkom
Beslutet skickas till
Förvaltningschef (fvb)
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Tjänsteskrivelse

Sid 1/2

Dnr: SON 2012-50-779

Socialförvaltningen
Malin Petzäll, 0523 – 61 33 86
malin.petzall@lysekil.se

Förändrad uppsägningstid i nuvarande hälso- och
sjukvårdsavtal
Sammanfattning
Nuvarande hälso-och sjukvårdsavtal är det fjärde avtalet sedan regionbildningen.
Det omarbetas vart fjärde år för att moderniseras utifrån behov och synpunkter.
Avtalet ska underlätta samarbetet genom att det finns en tydlig ansvarsfördelning
för hälso- och sjukvården. Senast ett år före avtalstidens slut ska det politiska
samrådsorganet (SRO) mellan VästKom och Västra Götalandsregionen ta ställning
till om avtalet ska sägas upp. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fyra år. VGR
har nu föreslagit att man justerar uppsägningstiden. Därutav har VästKom beslutat
sig för, december 2015, att justera nuvarande avtals uppsägningstid från tolv
månader till sex månader.
Förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig bakom VästKoms styrelsebeslut att godkänna att
uppsägningstiden i nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal med VGR justeras från tolv
till sex månader.
Ärendet
Nuvarande hälso-och sjukvårdsavtal är det fjärde avtalet sedan regionbildningen
1999. Det omarbetas vart fjärde år för att moderniseras utifrån behov och
synpunkter. Avtalet ska underlätta samarbetet lokalt genom att det finns en tydlig
ansvarsfördelning för hälso- och sjukvården. Det omfattar patientgrupper där
kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt ansvar (HSL §18
samt sjukvård i ordinärt boende) Det är patientnyttan som ska vara det vägledande.
Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal tecknades för perioden 2012-04-01-- 201603-31. Västra Götalandsregionen och VästKom har tidigare enats om att förlänga
avtalet med ytterligare ett år med ny utgångstid 2017-03-31. Syftet var att ge
förutsättningar för en fördjupad dialog och utveckling av samarbetsformerna i
linje med resultatet av den uppföljning som gjordes av hälso- och sjukvårdsavtalet
hösten 2014. Senast ett år före avtalstidens slut ska det politiska samrådsorganet
(SRO) mellan VästKom och Västra Götalandsregionen ta ställning till om avtalet ska
sägas upp. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fyra år. VGR har föreslagit att
man justerar uppsägningstiden. Därutav har VästKom beslutat sig för att justera
nuvarande avtals uppsägningstid från tolv månader till sex månader. Detta
beslutades i december 2015.
Förslaget om förändrad uppsägningstid ger den planerade arbetsprocessen bättre
förutsättningar att genomföra en utveckling av hälso- och sjukvårdsavtalet med
möjlighet till dialog och samråd som önskas. Om inte uppsägningstiden ändras för
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att ge mer tid till arbetet med översynen måste nuvarande avtal sägas upp före 31
mars 2016, i annat fall kommer avtalet att automatiskt förlängas med fyra år.
Förvaltningens synpunkter eller utredning
Förvaltningen har utvärderat nuvarande avtal och ser att det behöver utvecklas då
hälso- och sjukvården har genomgått en stor förändring och respektive vårdgivares
ansvar måste klarläggas ytterligare. Genom att förändra uppsägningstiden ökar
möjligheterna till att kommande avtal blir väl berett och att nuvarande avtal inte
behöver sägas upp förrän senast den 30 september 2016.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Malin Petzäll
Handläggare

Bilaga/bilagor
Bilaga 1 Förslag till justerad uppsägningstid i nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal
Bilaga 2 Protokoll från VästKom sammanträdesdatum 2015-12-01
Bilaga 3 Utvärdering av avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Beslutet skickas till
Förvaltningschef (fvb)

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

1 (1)

Datum 21015-10-15
Diarienummer RS RS 2968-2014
Styrelsen för VästKom
Box 5073
402 22 Göteborg

Förslag till justerad uppsägningstid i nuvarande
Hälso- och sjukvårdsavtal
Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal tecknades för perioden 2012-04-01-- 201603-31. Västra Götalandsregionen och VästKom har enats om att förlänga avtalet
med ytterligare ett år med ny utgångstid 2017-03-31. Syftet var att ge
förutsättningar för en fördjupad dialog och utveckling av samarbetsformerna i
linje med resultatet av den uppföljning som gjordes av hälso- och sjukvårdsavtalet
hösten 2014. Senast ett år före avtalstidens slut ska det politiska samrådsorganet
(SRO) mellan VästKom och Västra Götalandsregionen ta ställning till om avtalet
ska sägas upp. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fyra år.
En gemensam arbetsprocess för översyn och utveckling av nytt hälso- och
sjukvårdsavtal har beslutats i samråd mellan huvudmännen. Arbetet inleds i
oktober 2015 och fortskrider utifrån beslutad inriktning.
För att säkerställa den utveckling som önskas av avtalet ser vi ett behov av att
justera uppsägningstiden. Syftet är att ge goda förutsättningar för dialog och
förankring hos berörda organ och instanser under arbetsprocessen.
Västra Götalandsregionen föreslår att parterna godkänner en förkortning av
uppsägningstiden i hälso- och sjukvårdsavtalet från tolv månader till sex månader.
Ändringen innebär att parterna sex månader före avtalstiden slut, dvs. senast den
30 september 2016, behöver ta ställning till om avtalet ska sägas upp eller inte.
Förslaget ger den planerade arbetsprocessen bättre förutsättningar att genomföra
önskvärd utveckling av hälso- och sjukvårdsavtalet med möjlighet till dialog och
samråd som önskas. Om inte uppsägningstiden ändras för att ge mer tid till arbetet
med översynen måste nuvarande avtal sägas upp före 31 mars 2016, i annat fall
kommer avtalet att automatiskt förlängas med fyra år.

Med vänliga hälsningar

Johnny Magnusson
Ordförande regionstyrelsen
E-post: johnny.magnusson@vgregion.se
Västra Götalandsregionen

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Östergatan 1
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
post@vgregion.se
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Bilaga 1 Dnr: SON 2012-50-779

Utvärdering av avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland

§1 Förtydliga patientgruppen på särskilda boendeformer, gäller inte medboende.
Samverkan bör förtydligas och kopplas till krav- och kvalitetsboken.
Företrädare för den kommunala hälso- och sjukvården upplever att regionen
fungerar som två huvudmän - primärvården är en huvudman och slutenvården
är en annan. Läkaransvaret ligger alltid på regionen och dialogen mellan läkare
skall ske mellan öppen och slutenvård.
Exempel: hemsjukvårdens personal får ofta utgöra samordnare/medlare mellan
primärvården och slutenvården och söka information gällande t ex ordinationer.
Patient kommer hem från sjukhus men hänvisar till primärvården för material.
Sjuksköterskan tar kontakt med primärvården som hänvisar tillbaka till sjukhus.
Kommunen har ofta då sparat lager och löst problemet – men det är inte rätt!
Patienter som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård har alltid rätt att ta
del av regionens sjukvård om de så önskar. Detta behöver förtydligas. T ex
person på LSS-boende som t ex väljer att besöka vårdcentralen (inte enbart för
läkarbesök).
§2




Regionen har alltid det yttersta hälso- och sjukvårdsansvaret.
Förtydliga ansvaret för personer inom öppen psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrin i ök psykiatri
Anpassa efter nya patientlagen avseende delaktighet och information

§ 3 i avtalet ”Kommunens ansvar”; Ändra formulering till: Regleras i HSL 18§
och i detta avtal.
Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet ska kommunen ha den kompetens som de
kommunala hälso- och sjukvårdsuppdragen erfordrar och som utgår från gjorda
skatteväxlingar avseende personalgrupperna sjuksköterska, arbetsterapeut och
fysioterapeut. Omvårdnad utifrån sjuksköterskans kompetensnivå.
Rehabilitering/habilitering på basnivå.
Idag utförs vård på både primärvårdsnivå och sjukhusvård i hemmet av
kommunens legitimerad- och omsorgspersonal. Sjukhusvård i hemmet är inte en
del av primärvården. Vad ska ingå i kommunens ansvar? Måste förtydligas.
Den kompetens som avsågs vid skatteväxlingen år 1999 har avsevärt förändrats.
Dagens hemsjukvårdspatienter kräver betydligt mer kompetens och är mer
resurskrävande än 1999.
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Enligt Socialstyrelsens rapport 2008 avseende hemsjukvård i förändring kom
Socialstyrelsen fram till följande:
”Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att bedriva en god vård i
hemmet under slutenvårdsliknande former. Gränsen för basal- respektive
avancerad sjukvård låter sig därmed inte längre beskrivas så tydligt som det är
uttryckt i hälso- och sjukvårdslagen.
Med dagens reglering av ansvaret får kommunerna inte ta över ansvaret för
avancerade sjukvårdsinsatser. Det skulle annars vara ett sätt att få en gemensam
organisation som kan tillgodose individens samlade behov av hemtjänst och
(basal och avancerad) hemsjukvård”.
I enbart Västra Götalandsregionen och Kalmar län utförs all hemsjukvård, även
s.k. avancerad hemsjukvård inom kommunen. Frågan är om detta är rätt ur
såväl ekonomisk perspektiv som ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Organisation
för läkarstödet saknas pga. att primärvården inte tar över den avancerade
primärvården. Skatteväxlingen stämmer inte överens med dagens vårdbehov.
Rehabilitering – länkar till vårdval Rehab behöver läggas till.
Strecksats om informationsansvar till ambulanspersonal tas bort.
Kompetensutveckling
Den medicinska utvecklingen går oavbrutet framåt och det kräver helt andra
kompetenser, kunskaper och resurser än för tjugo år sedan när dagens
lagstiftning kom till. Hur kan kompetensutvecklingen kvalitetssäkras i
kommunen? Är det enbart kommunens ansvar att det finns personal med den
kompetens som krävs för att bedriva en god och säker vård?
För läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården står det i Krav och
Kvalitetsboken att uppdraget omfattar den hemsjukvård som ges i patientens
hem och som inte kräver slutenvård, avancerad hemsjukvård (jämställd med
slutenvård) eller täcks av någon annan huvudman.
Enligt Krav och Kvalitetsboken ska primärvården ge patientanknuten
handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal. Vem ger
kommunens personal handledning och kunskapsöverföring när kommunen
utför avancerad sjukvård i hemmet som är sjukvårdsansluten? Kommunen har
inget sådant avtal med slutenvården och ingen skatteväxling som går att finna
har skett i det avseendet. Detta bör förtydligas i hälso- och sjukvårdsavtalet.
Säker informationsöverföring
Ett nytt avtal slöts 2011 där intentionen har varit att en vårdplan ska upprättas
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samt att namngiven läkare och sjuksköterska ska finnas utsedd för patienter
inskriven i hemsjukvården. KLARA-SVPL systemet används inte alltid på ett
säkert sätt för att patientsäkerheten ska upprätthållas. I avtalet bör det till ett
skall krav att primärvården ska vara mer delaktig i informationsöverföringen och
vårdplaneringar som sker inom sjukhusvården. Det står i avtalet att en vårdplan
ska vara upprättad och av samtliga berörda parter justerad vårdplan.
Förslag på formulering ”kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser
upp t.o.m. sjuksköterske-, arbetsterapeuts-, och fysioterapeutsnivå, inom
hemsjukvård från den dag vårdplan har upprättats och patientansvarig läkare
har utsetts.
All läkemedelsordination ska ske i ordinationsverktyget Pascal när patienten blir
inskriven i hemsjukvården. Att ordinera i systemet Pascal innebär att
sjuksköterska i hemsjukvården kan bevaka så att patienten ges rätt medicin i rätt
tid och på rätt sätt. (När NOD införs ska alla patienter (samtycke krävs) läggas in
i NOD. Pascal kommer att anslutas till NOD).
Under ”§2 Allmänt” står det att parterna har var för sig ett ekonomiskt ansvar för
de beslut och ordinationer som görs av respektive huvudman. Bör förtydligas,
vem är ekonomiskt ansvarig när patienten har sjukhusvård i hemmet? Enbart
kommunen? Om så är fallet behövs det mer resurser för att axla behovet av
sjukhusvård i hemmet.
Regionens ansvar
Under ”§ 4 Västra Götalandsregionens ansvar” bör förtydligas primärvårdens
ansvar att göra hembesök kopplat till vårdval rehabilitering.
Ett generellt avtal gällande läkarmedverkan avseende timmar (administration
och faktisk patienttid) och vad uppdraget omfattar.
Vad som är specialistinsatser behöver förtydligas.
Hälso- och sjukvård till icke svenska medborgare. Möjlighet att köpa tjänst av
kommunen vid behov och efter överenskommelse.
Sjukvård till personer i ordinärt boende
§5




Förtydliga följande begrepp: ”utan stora svårigheter”, ”tillfälligt
vårdbehov”
Förtydliga ansvaret vid permission från slutenvård. Är det rimligt att
byta vårdgivare för en tillfällig vistelse i hemmet? Kommunerna borde
ha ersättning om de skall utföra uppgifter för slutenvårdens räkning.
Näst sista stycket bör förtydligas att kommunens sjuksköterska avgör
om patienten uppfyller kriterierna för att omfattas av kommunal
hemsjukvård.

Under § 5 står det att kommunen ansvarar för hemsjukvård till personer i
ordinärt boende som har ett varaktigt behov, oavsett ålder, diagnos/er och
funktionsnedsättning av fysisk och eller psykisk karaktär och som motiverar att
vården ges i hemmet. Förtydliga uppdraget då det gäller personer som är
utskriven enligt ÖPT vilket ansvar legitimerad personal inom kommunen har
avseende läkemedelshantering och uppföljning av ÖPT beslutet. Ingår det i
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skatteväxlingen? Patienter utskrivna från rättspsykiatrin – förtydliga
kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.
Kommunens ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser till patienter på permission
i hemmet från slutenvården och som inte kan ta sig till mottagning. Finns
ersättningsavtal?
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Under kvällstid – och nattetid utför kommunen hälso- och sjukvårdsinsatser till
patienter som normalt besöker mottagningen. Ska det vara med?
§6
Inget att tillägga.

§7
Lägg till samordnad individuell plan (SIP)
Idag finns parallella processer med rutin för samordnad vårdplanering (KLARA)
och remiss vilket ställer till stora problem. Behandlingsansvar? Detta är grunden
till många problem om ansvarsfrågan.

§8
Vid kommunalt övertaget läkemedelsansvar skall ett gemensamt IT-baserat
ordinationssystem användas som också innebär ett samlat ordinationsunderlag
(t ex PASCAL).
Länk till medicinska riktlinjerna.
Västra Götaland har utifrån ekonomiska incitament skapat riktlinjer som
innebär att kommunala sjuksköterskor ska dela dosetter istället för att regionen
ska behöva betala för en dosdelning som är samhällsekonomiskt fördelaktigare
och dessutom mer patientsäkert.
Ändra begrepp från läkemedelsavstämning till Läkemedelsgenomgång och skapa
länk.

§9
Länk till de nya handböckerna.
Förslag på förtydligande av kostnadsansvar för förbrukningsartiklar i likhet med
den för sårvårdsprodukter (se region Skåne). Önskvärt med
förtroendeförskrivning eller att kommunen kan beställa direkt på
marknadsplatsen.
Här bör även hantering av riskavfall regleras.
§10
Paragrafen kan kortas ner och hänvisa och länka till rutin.

§11
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Nuvarande avvikelsesystem fungerar inte. Önskvärt är ett gemensamt IT-baserat
system som ägs gemensamt och inte av en huvudman.
Avvikelsesystemet är idag ”tandlöst” och innebär inga sanktioner. System för vite
bör utvecklas.

Övrigt
 Referenslista till hälso- och sjukvårdsavtalet vore önskvärt
 Hemsjukvårdspatient listad i annan kommun – vem gör vad?
 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård följer samma begränsningar
och ansvar som gäller för primärvården
 Utökat ansvar (avancerad vård) förhandlas vid varje tillfälle och regleras
ekonomiskt utifrån en redan fastställd taxa
 Vid avvikelser från någon av vårdgivarna där tidsåtgången för att
återställa överstiger en timma debiteras den som orsakat avvikelsen
 Alla förändringar som innebär ökad arbetstidsåtgång för någon part ska
förhandlas av vårdgivarrepresentanterna
 Om någon av parternas verksamheter/anställda inte följer fastställda
överenskommelser ska vite utgå till samverkande parter
 Vill regionen att kommunen tar över akuta inläggningar baserad på ett
hälso- och sjukvårdsbehov debiteras regionen en avgift baserad på
insatserna från baspersonal och legitimerad personal
En politisk diskussion om utjämning av kostnader bör komma till stånd. Då i
samråd med verksamheterna.
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Dnr: SON 2015-337-779

Socialförvaltningen
Malin Petzäll, 0523 – 61 33 86
malin.petzall@lysekil.se

Avtal om närsjukvårdsuppdrag Lysekils kommun 2016
Sammanfattning
Kommunens sjuksköterskor har under åren 2009-2015 gjort uppdrag enligt avtal
om samverkande sjukvård, vilket avser tillfälliga hembesök hos kommuninvånare
65 år och äldre som inte har kommunal hälso- och sjukvård. För avtalsår 2016 så
föreslås en utökning av målgruppen, att gälla från 18 år, för att öka tryggheten och
tillgängligheten för invånarna.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ingå i föreslaget avtal om samverkande sjukvård med
vidgad målgrupp, från 18 år, till och med 2016-12-31.
Ärendet
Det gemensamma målet med närsjukvårdsavtalen är att förbättra och utveckla
samverkan i sjukvården för att skapa ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna
och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt.
Sedan september 2009 har Lysekils kommun haft avtal med Hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) i Norra Bohuslän gällande insatser inom närsjukvård i
Lysekils kommun. Åtagandet har enligt avtal gällt tillfälliga hembesök hos
kommuninvånare 65 år och äldre som inte har kommunal hälso- och sjukvård
kvällar och nätter, från kl. 17.00 till kl. 08.00 följande morgon samt helger hela
dygnet. Ersättningen till kommunen har varierat, till och med år 2012 ersattes
kommunen med 500 000kr/år. År 2013 ersattes kommunen för samma åtagande
med 200 000kr/år samt 4000kr/utfört närsjukvårdsuppdrag. Från år 2014 ersätts
kommunen med 4000kr per närsjukvårdsuppdrag.
Åtagandet gäller tillfälliga insatser genom hembesök hos kommuninvånare
( > 18år) som inte har kommunal hälso- och sjukvård genom hänvisning från
sjukvårdsrådgivningen/1177, MÄVA eller jourcentral till kommunens
sjuksköterskor. Avtalet föreslås gälla 2016-01-01 – 2016-12-31.
På sikt kommer också single responder kunna komma att ta kontakt med
kommunens sjuksköterskor. Single responder är en personbil som är utrustad som
en vanlig ambulans och bemannad av en erfaren ambulanssjuksköterska. Single
respondern tar främst uppdrag från 112 men kan också ta uppdrag av 1177. Om
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single respondern upptäcker att patienten kan stanna hemma men bedömer att
patienten skulle kunna komma att behöva hjälp med tillsyn av den kommunala
hälso- och sjukvården ska uppdrag kunna lämnas till den kommunala hälso- och
sjukvården. Den single responder som planeras i Norra Bohuslän kommer finnas i
Munkedal/Tanum.
Sjuksköterskorna har under åren 2009-2015 gjort uppdrag enligt avtal, gällande
tillfälliga hembesök hos kommuninvånare 65 år och äldre som inte har kommunal
hälso- och sjukvård.
År
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Antal uppdrag
Saknar uppgifter
Saknar uppgifter
21
14
21
10
22

Förvaltningens synpunkter
Det har fungerat väl i verksamheten att utföra uppdrag i samverkande sjukvård.
Förslaget i avtalet är samverkat och de fackliga företrädarna bedömer att det är
något som kan genomföras. En analys av potentiella risker har verksamheten
sammanställt.
Orust, Dals Ed, Vänersborg och Trollhättans kommuner gjorde denna förändring av
målgrupp 2015 och vid en rundringning kan man inte se att det ökat antalet
uppdrag, ändrat karaktär på uppdragen eller att några risker tillkommit.
Avtalet medger att kommunen alltid kan avstå från uppdrag för ordinarie
prioriterad verksamhet i den kommunala hälso- och sjukvården. Avtalet gäller fram
till årsskiftet vilket inte är ett långt åtagande och då sker en utvärdering samt ånyo
ett ställningstagande till avtalet med en vidgad målgrupp. Det är en målgrupp som
vi bedömer i stort att den kommunala hälso- och sjukvården är bekant med. Att
detta kan förbättra och utveckla samverkan i sjukvården för att skapa en ökad
trygghet och tillgänglighet för invånarna och utnyttja tillgängliga resurser på bästa
sätt.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Malin Petzäll
Handläggare
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Bilaga/bilagor
Bilaga 1 Avtal om samverkande sjukvård 2016
Bilaga 2 Riskanalys
Beslutet skickas till
Förvaltningschef (fvb)
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Riskområde: Förändring avseende att skriva avtal för Samverkande sjukvård för personer från 18 år istället för från 65 år

2016-02-12, rev.160214

Bakgrund; I dagsläget finns avtal med regionen om att kunna göra hembesök för personer från 65 år som inte har hemsjukvård. Förfrågan finns nu om att
utöka uppdraget till personer från 18 år.
Riskbedömning gjord utifrån Säkrare vård och omsorg, SKL
Nr

Händelse
(risk)

1

Risk för ökad
2 (Liten)
arbetsbelastning

2

Risk för uppdrag
av annan
karaktär än vad
kommunens
sjuksköterskor
är vana vid

Sannolikhet

2 (Liten)

Konsekvens Summa samt
beskrivning
1 (mindre)

2 (måttlig)

2 Risk finns för en ökad
arbetsbelastning men
eftersom
sjuksköterskorna kan
säga nej bedöms risk
inte föreligga i någon
hög grad vare sig ur
arbetsmiljö eller
patientsäkerhet

4 Risk finns att uppdrag
av annan karaktär än
vad sjuksköterskorna är
vana med men eftersom
man ska få klara direktiv
på uppdraget och har
möjlighet att säga nej
bedöms riskerna kunna

Riskreducerande åtgärd

Ansvarig

klart

Kommunens sjuksköterskor har
rätt att säga nej om tid ej finns.

Respektive person som
får uppdrag.

Löpande

Uppföljning av antal besök görs
kvartalsvis

Enh.chef

Löpande

Säkra uppdragets art genom att
strukturerat ta emot uppdraget
genom SBAR

Respektive person som
får uppdrag.

Löpande

Risk- och sannolikhetsanalys
Riskområde: Förändring avseende att skriva avtal för Samverkande sjukvård för personer från 18 år istället för från 65 år
Nr

Händelse
(risk)

Sannolikhet

Konsekvens Summa samt
beskrivning

2016-02-12, rev.160214

Riskreducerande åtgärd

Ansvarig

klart

Följa upp arten av uppdrag
kvartalsvis på APT

Enh.chef

Löpande

Inhämta så mycket information
som möjligt i samband med
mottagande av uppdraget.

Respektive person som
får uppdrag.

Löpande

Meddela kollega innan besök och
komma överrens om
telefonkontakt

Respektive person som
får uppdrag.

Löpande

minimeras både ur
arbetsmiljö och
patientsäkerhet

3

Risk för okänd
arbetsmiljö

1 (mycket
liten)

2 (måttlig)

Med en lägre
åldersgräns och
förmodade fler besök
finns risker i samband
med okänd arbetsmiljö

Summering av riskbedömningen; Förändringen innebär att det finns risk för fler besök och uppdrag av annan karaktär än vad man är van vid. Viss risk finns
kring att man ej har kännedom om arbetsmiljön hos de man besöker. Eftersom man har möjlighet att säga nej till besök bedöms det inte finnas någon större
risk varken ur arbetsmiljösynpunkt eller patientsäkerhet.
Lotta Pettersson, enh.chef Hälso- och sjukvård.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Anne-Marie Mattsson, 0523-61 31 05
anne-marie.mattsson@lysekil.se

Anskaffning av läsplattor till nämndens ledamöter och
ersättare
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anskaffa läsplattor till samtliga ledamöter och ersättare.
De som redan har fått tillgång till läsplattor genom annat kommunalt uppdrag
omfattas inte av beslutet.
Ärendet
I och med att kommunen byter till en ny och modern IT-miljö (ny domän) kommer
datorerna i sammanträdesrummet Borgmästaren inte längre att fungera. Istället för
att byta ut dessa datorer har kommunstyrelsen för egen del beslutat att anskaffa
läsplattor (Ipads) till samtliga ledamöter och ersättare. De förtroendevalda som
sitter med i lönenämnden, miljönämnden och LEVA i Lysekil AB, har redan fått
läsplattor och man kommer inte att få kvittera ut ytterligare en.
Det koncept för läsplattor som IT-enheten erbjuder, och som redan tillämpas av de
övriga två kommunerna i SML-samarbetet, innebär leasing av en Ipad, licens för
programvara, tillgång till en ”kommunal” e-postadress samt SIM-kort som
möjliggör internetåtkomst. Årskostnaden för detta uppgår till ca 2 800 kronor per
läsplatta.
Förvaltningens synpunkter
Att arbeta med läsplattor kommer att innebära en betydligt större flexibilitet för de
förtroendevalda, man behöver inte förlita sig på att ha tillgång till en egen dator för
att kunna läsa handlingar. Det blir också en större frihet att välja plats för
sammanträdena, man blir inte bunden till en specifik lokal. Men kanske viktigast är
att kommunen på detta sätt fortsätter arbetet mot en helt digitaliserad
ärendeprocess. Under förutsättning av beslut i samtliga nämnder kommer
övergången till läsplattor, inklusive utbildningstillfällen, att kunna genomföras
innan sommaren 2016.
Kommunstyrelseförvaltningen kommer att samordna beställningarna av läsplattor
gentemot IT-enheten.

Eva Andersson

Anne-Marie Mattsson

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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Kostnader avseende beslut fattade av arbetsutskottet där tjänsteman inte har delegation och som inte kan
åtgärdas inom egen verksamhet i kommunen

Beslutsdatum

Avser

Anledning

Period

Kostnad

2016-02-03

Flicka född 2004

Ansökan om vård
enligt LVU

2016-02-03

Man född 1990

Vård på
behandlingshem

Tre månader
(februari – april)

1.150:-/dygn
Ca 103.500:- / tre
månader

2016-02-03

Kvinna född 1989

Vård på
behandlingshem

Tre månader (14
februari – 14 maj)

950:-/dygn
Ca 85.500:-/ tre
månader

2016-02-03

Kvinna född 1992

Avtal med annan
huvudman –
bostad med
särskild service
enligt socialtjänstlagen

1.262.700 kronor
för år 2016

Övrigt

Lämplig plats för
boende finns inte
att tillgå i Lysekils
kommun

Uppföljning av ärenden där nämnden gett förvaltningen uppdrag som ska återkopplas/slutredovisas till nämnden
Dnr SON 2016-18
Beslutsdatum

Ärende

Dnr

Uppföljnings/
redovisningsdatum

Ansvarig
handläggare

2015-01-21
§7

Socialnämndens
delegationsordning

2015-4

Resp. avdelningschef

2015-03-19
§ 58

Öppna jämförelser 2014 – vård
och omsorg om äldre

2015-73

Kvalitets- och
utvecklingschef

2015-04-22
§ 89

Behov av boendeplatser LSS –
planera för boende på Skaftö –
ny gruppbostad LSS

2015-190

Maj 2015

Avd chef VOO

Delredovisat
SON 2015-09-17
SON 2015-10-21 § 191
SON 2015-11-19 § 209
SON 2015-12-10 § 228

2015-04-22
§ 90

Behov av boendeplatser inom
psykiatrin / Utökning med 10
boendeplatser inom psykiatrin

2015-99

Maj 2015

Avd chef VOO

Delredovisat
SON 2015-09-17 § 181

2015-04-22
§ 94

Mätning av vårdrelaterade
infektioner och
antibiotikaförbrukning på
särskilt boende

2015-61

Vecka 46-47/2015

MAS

2015-04-22
§ 98

Utvecklingsprocesser och
förändringar i Lysekils
hemvård

2015-100

Kvalitets- och
utvecklingschef tills.
med avd chefer

Redovisat

Övrig info

Våren 2016

Väntar på svar
från KS och
samhällsbyggnad

Beslutsdatum

Ärende

Dnr

Uppföljnings/
redovisningsdatum

Ansvarig
handläggare

Redovisat

Övrig info

2015-06-15
§ 139

Eventuella behov av ytterligare 2015-88
kunskap/utbildning hos
chefspersonal som arbetar med
ekonomifrågor, personalfrågor m.m.

T.f. förvaltningschef

2015-08-24
§ 153

Begäran hos KS att inte betala
för tjänster som nämnden inte
erhåller eller utför avseende
matdistribution

2015-88

T.f. förvaltningschef

2015-08-24
§ 163

Loggning av individärenden
inom vuxenenheten

2015-208

2016

IFO

2015-08-24
§ 167

Kostavgift för personer som
har bostad med särskild
service för vuxna enligt LSS

2015-215

Oktober 2015

T.f. avd chef VOO

2015-09-17
§ 174

Övergripande planer för
framtida behov av platser och
volymutökningar inom LSS
samt VOO

2015-227

T.f. förvaltningschef

Redovisas
under 2016

2015-09-17
§ 174

Struktur för hur nämnden ska
fullgöra sin skyldighet att
granska förvaltningens
redovisning av
delegationsbeslut

2015-228

T.f. förvaltningschef

Redovisas
februari 2016

Ska redovisas
under 2016
SON 2015-11-19 § 219

Väntar på svar
från KF

2015-09-17
§ 183

Dokumenthanteringsplan för
den kommunala hälso- och
sjukvården

2015-184

T.f. förvaltningschef
/ MAS

2015-11-19
§ 213

Intern kontroll 2016 – plan för
genomförande 2016

2014-300

Förvaltningschef tills.
med avdelningschefer
och MAS

2016-01-27
§ 13

Riktlinjer för utförande av
ledsagarhjälp för enskilds
transport till sjukhus eller
sjukvårdsinrättning

2015-101

2016-01-27
§ 19

Budget i balans 2016 –
presentation av första
förslag/plan

2016-7

För redovisning på
SON-sammanträde i
februari 2016

Förvaltningschef tills.
med avdelningschefer

2016-01-27
§ 20

Utökning av platser på
avdelning Kompassen

2015-272

Uppföljning i
september 2016

Förvaltningschef tills.
med avdelningschef

(Tidigare
beslut 201504-22
§ 97)

Återupptagen fråga Förnyat uppdrag

MAS
(Avd chef VOO)

Redovisas
våren 2016
(Delredovisat
SON 2015-09-17 § 182)
(Slutredovisat
SON 2015-12-10 § 239)
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Socialnämndens arbetsutskott

2016-02-03

Sammanträdestid:

2016-02-03 kl. 9.00 – 12.15

Lokal:

Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset,
Lysekil

Tjänstgörande ledamöter och
ersättare:
Maria Forsberg (S), ordförande
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Thor Karlsson (LP)
Tjänstemän:
Eva Andersson, förvaltningschef
Anne-Marie Mattsson,
nämndsekreterare
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Maria Forsberg
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Ann-Charlotte Strömwall
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Övriga medverkande
Annette Calner, enhetschef barn och ungdom, §§ 1-2
Bengt Mattsson, avdelningschef individ- och familjeomsorg, §§ 1-5

Justerare:
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2/7

LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2016-02-03

§1
PLACERINGSBESLUT ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN –
REDOVISNING TILL ARBETSUTSKOTTET
Arbetsutskottet har vid dagens sammanträde tagit beslut, § i 10 – § i 13, om
placering enligt socialtjänstlagen gällande ensamkommande barn. Arbetsutskottet
anser att utredningarna inte är tillfyllest varken vad gäller innehåll eller
handläggningstid mellan utredningsstart och redovisning till arbetsutskottet.
Förvaltningen är medvetna om situationen som till stor del kan härledas till
rådande personalsituation både inom förvaltningens egen verksamhet men även på
grund av situationen inom teamet som arbetat med ensamkommande barn
gemensamt med närliggande kommuner.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppmärksammar socialnämnden på situationen.
Beslutet skickas till
SON

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2016-02-03

§2
ANLITANDE AV KONSULT INOM INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORGEN
Inom individ- och familjeomsorgen är det för närvarande brist på
socialsekreterare, särskilt inom barn- och ungdomsenheten samt enheten för
ensamkommande barn. Förvaltningen har därför behov av stöd från konsulter för
att ha en fungerande verksamhet.
Inom kommunen finns särskilda upphandlingsregler för anlitande av konsulter. De
konsultföretag som ingår i kommunens upphandling kan inte tillgodose behovet av
tjänster enligt de krav som ställs inom avdelningens verksamhetsområden.
Förvaltningen måste därför anlita konsulter utanför regelverket.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tar del av informationen och ställer sig bakom förvaltningens
åtgärd.
Arbetsutskottet uppmärksammar socialnämnden på situationen.
Beslutet skickas till
SON

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2016-02-03

§3
RAPPORT EJ VERKSTÄLLDA BESLUT
Dnr SON 2015-32
Kommunen ska enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för
vård och omsorg, IVO. Rapport ska även lämnas till kommunfullmäktige samt till
kommunens revisorer. Anmälan ska göras då verkställighet inte påbörjats inom tre
månader från beslut.
Rapport för fjärde kvartalet 2015 har upprättats av socialkontoret och lämnats till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapportering till IVO sker på individnivå.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2016.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Nämnden tar del av redovisningen.
Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens
revisorer.
Beslutet skickas till
SON

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2016-02-03

§4
RIKSNORMEN FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2016
Dnr SON 2016-21
Vid handläggning av ärenden som rör ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
använder sig Lysekils kommun av den så kallade riksnormen. Beloppen bestäms av
regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som
riksnormen ska täcka. Normen omfattar personliga kostnader samt gemensamma
hushållskostnader.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse.
Socialstyrelsens Riksnormen för försörjningsstöd 2016.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Nämnden antar den nya riksnormen för försörjningsstöd 2016 för beräkning och
bedömning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i Lysekils kommun från och
med 2016-01-01.
Beslutet skickas till
SON

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2016-02-03

§5
VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKT BISTÅND –
REVIDERAT DOKUMENT
Dnr SON 2015-20
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd i Lysekils kommun utgår ifrån
socialtjänstlagens (SoL 2001:453) bestämmelser och förarbeten, Socialstyrelsens
Allmänna Råd, handboken för ekonomiskt bistånd samt meddelandeblad och
rättspraxis.
Dokumentet ska revideras en gång per år utifrån förändringar i området.
Dokumentet innehåller också nivåer på bistånd som får beviljas utifrån delegation
och är uppdaterad med 2016 års gränser för norm och basbelopp samt justerat för
hyreskostnader.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse.
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Socialnämnden antar upprättat dokument ”Vägledande bestämmelser för
ekonomiskt bistånd”.
Dokumentet gäller från och med 2016-03-01.
Beslutet skickas till
SON

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Förord
Boverket redovisar i denna rapport en uppföljande undersökning av den
tidigare rapporten Kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget – en undersökning av 33 kommuner, 2013:4. Undersökningen har genomförts med anledning av Boverkets delmål 5 inom
funktionshinderspolitiken. Rapporten ingår också som en del i Boverkets
arbete med tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
m.m. Underlaget till sammanställningen har lämnats av de berörda kommunerna i undersökningen efter en särskild begäran från Boverket.
Rapporten är sammanställd av Håkan Aronsson och Johan Kjellberg. I
det slutliga arbetet med rapporten har också Lena Viberg Larsson och
Ylva Storm deltagit.

Januari 2016
Peter Fransson
avdelningschef
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Sammanfattning
Boverket är en av 22 myndigheter som regeringen har tilldelat ett särskilt
ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken under perioden 20112016. För Boverkets del har regeringen beslutat om fem delmål som strävar mot inriktningsmålet ökad fysisk tillgänglighet. Denna rapport behandlar delmål 5 som innebär att landets kommuner senast 2016 ska utöva en väl fungerande hantering av bostadsanpassningsbidraget med en
hög grad av rättssäkerhet.
År 2012 genomförde Boverket en undersökning av 330 ärenden om bostadsanpassningsbidrag från 33 slumpmässigt utvalda kommuner, vilket
resulterade i rapporten Kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget – en undersökning av 33 kommuner, 2013:4.
Avsikten med den undersökningen var att få kunskap om hur kommunerna formellt hanterade ärenden om bostadsanpassningsbidrag. I denna
uppföljande undersökning återvänder Boverket till de 33 tidigare utvalda
kommunerna för att göra en jämförelse över tid hur den formella hanteringen av bostadsanpassningsbidraget fungerar, och om några förändringar har skett.
Utfallet av nuvarande undersökning visar att vissa förbättringar i den
formella hanteringen av bidraget kan konstateras. I några kommuner har
markanta förbättringar i handläggningen genomförts. Områden där förbättringar har skett är till exempel tidpunkt för beslut, handläggningstider,
anbud/offert alternativt kostnadsberäkningar. Andelen beslut som fattas
före det att åtgärden utförts har ökat med 20 procent jämfört med föregående undersökning och kostnadsberäkningar finns nu i cirka 15 procent
fler av ärendena.
Vid föregående granskning framkom, något förenklat, att ju färre invånare en kommun hade desto större brister fanns det i den formella hanteringen av bostadsanpassningsbidraget. Detta förhållande är inte lika framträdande nu, då kommuner i undersökningens kommungrupp 4 och 5 förändrat sina handläggningsrutiner.
Fortfarande finns dock brister i den formella hanteringen av ett stort antal
av de ärenden som ingår i undersökningen. Exempel på brister i hanteringen är att skriftliga beslut helt saknas eller att beslut fattas efter det att
bostadsanpassningsåtgärden har utförts, skriftliga fullmakter saknas och
dokumentation saknas om hur kommunen kommit fram till skälig kostnad i ärendet. Boverket har tidigare framhållit att frågan om i vilket skede
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kommunen fattar ett skriftligt beslut är en av de viktigaste problemställningarna relaterat till rättssäkerhet för den enskilde eftersom detta moment i handläggningen kan ha en avgörande betydelse för hur rollfördelningen kommer att hanteras. För en sökande kan processen i ett ärende
många gånger inledningsvis vara svår att förstå och det är enligt Boverkets uppfattning viktigt att kommunerna först prövar en ansökan och därefter meddelar ett skriftligt beslut, oavsett om detta är positivt eller negativt för sökanden.
Undersökningens resultat visar således, även om förbättringar har skett,
att bristerna i många kommuner fortfarande är så omfattande att man
måste fortsätta att arbeta med förbättring av sina rutiner och arbetsmetoder för att kunna uppnå en väl fungerande hantering av bostadsanpassningsbidraget. Det tål att upprepas, att enligt Boverkets uppfattning är
huvuddelen av de problem och brister som förekommer av sådan art att
dessa går att åtgärda genom att kommunerna arbetar om och skärper sina
handläggningsrutiner vid bidragsgivningen.
Likaså finns det anledning för Boverket att fortsätta med återkommande
skrivbordstillsynsinsatser för att följa utvecklingen över tid, även om tiden för arbetet med genomförandet av delmålet löper ut 2016. Boverket
kommer också fortsättningsvis att förvalta och utveckla sin handbok för
bostadsanpassningsbidraget för att bidra till en mer rättsäker hantering av
bostadsanpassningsbidraget.
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Inledning och läsanvisningar
Boverket har enligt 3 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
med mera tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet. Denna tillsyn
utövar Boverket bland annat genom informations- och utbildningsinsatser, där tillhandahållandet av en digitaliserad handbok för bostadsanpassningsbidraget utgör den huvudsakliga informationskanalen för frågor om
bostadsanpassningsbidraget. Tillsynen omfattar även andra moment
såsom till exempel hantering av anmälningar från enskilda, så kallade tillsynsärenden 1.
Boverket är också en av 22 myndigheter med ett särskilt ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken under perioden 2011–2016.
För Boverkets del har regeringen beslutat om fem delmål som strävar mot
inriktningsmålet ökad fysisk tillgänglighet. Av delmål 5 följer att landets
kommuner senast 2016 ska utöva en väl fungerande hantering av bostadsanpassningsbidraget med en hög grad av rättssäkerhet. Boverket har
årligen sedan 2012 till regeringen särskilt redovisat arbetet med delmålen
och kommer 2016 lämna en slutlig redovisning, där bland annat resultatet
av denna uppföljande undersökning kommer att ingå.
Som en del av arbetet med delmålet genomförde Boverket 2012 en
undersökning över hur kommunerna formellt 2 hanterar ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Resultaten från den undersökningen finns att läsa
i rapporten Kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget – en undersökning av 33 kommuner, 2013:4 3. Resultatet av
studien visade bland annat på att det fanns stora brister i den formella
hanteringen av bostadsanpassningsbidraget. Noterbart var att i mer än 50
procent av ärendena fattade kommunerna ett skriftligt beslut först efter
det att bostadsanpassningsåtgärden blivit utförd, och dokumentation för
beräkning av skälig kostnad (anbud/offert eller kostnadsberäkning) saknades i mer än 80 procent av ärendena. Exempel på övriga brister i hanteringen var att skriftliga beslut helt saknades, att medgivande från fastighetsägare saknades och att det fanns brister i fullmaktsförfarandet där
bland annat skriftlig fullmakt saknades i ärendena.
1

En mer utförlig beskrivning av Boverkets tillsyn finns under avsnittet tillsyn i Boverkets
handbok för bostadsanpassningsbidraget, http://www.boverket.se/sv/babhandboken/tillsyn/Boverkets-tillsyn/
2
Boverkets tillsyn avser kommunernas formella hantering av bidraget, d v s i första hand
handläggning och handläggningsrutiner.
3
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/kommunernashandlaggning-av-bostadsanpassningsbidraget.pdf
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Studien visade också att det skiljde sig mellan hur kommunerna formellt
hanterade bostadsanpassningsbidraget. Det fanns i undersökningen exempel på kommuner som i stort sett hanterade bidragsgivningen enligt intentionerna i lagen, men det fanns också exempel på kommuner där stora
avsteg förekom. Av det resultat som framkom konstaterades det, något
förenklat, att ju färre invånare en kommun hade desto större brister fanns
det i den formella hanteringen av bostadsanpassningsbidraget.
En av de slutsatser som Boverket kom fram till i rapporten var att många
av de problem som framkom i undersökningen i stor utsträckning var sådana att de gick att åtgärda genom att kommunerna arbetade om och
skärpte sina handläggningsrutiner vid bidragshanteringen. Tidigare
granskning avsåg ärenden som avgjordes hos kommunerna under 2011.
Efter granskningen av dessa ärenden har Boverket arbetat om och tillfört
ny information till Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidraget.
Utöver fortlöpande uppdateringar har handboken tillförts nya sidor med
en handläggningsguide och särskild information om rollfördelningen. Vidare har två informationsfilmer om rollfördelningen bakom bidraget och
beslut om bostadsanpassningsbidrag tillförts handboken. Filmerna har
gjorts tillgängliga även i syn- och teckentolkade versioner.
Syftet med denna rapport är att följa upp föregående undersökning och
undersöka om några förbättringar kan konstateras i hanteringen av bidraget. Utredningen som genomfördes 2012 fungerar som en utgångspunkt
och jämförelsematerial för denna rapport. För att lättare förstå rapporten
rekommenderas läsaren att även ta del av rapporten från 2012.
Undersökningen består, liksom tidigare undersökning, dels av vad som
framkommit vid granskningen av 330 bostadsanpassningsbidragsärenden
från 33 kommuner, dels av muntliga intervjuer med handläggare i sex
olika kommuner. Resultaten av undersökningen och förändringar jämfört
med föregående studie presenteras under avsnittet avslutande kommentar
och slutord.
Rapporten omfattar i många stycken redovisning av kvantitativa fakta.
Får att kunna ta till sig innehållet i rapporten kan den som vill nöja sig
med att läsa avsnitten sammanfattning samt avslutande kommentar och
slutord. Vill man däremot i detalj granska det resultat som framkommit
av studierna rekommenderas även att läsa avsnitten som berör resultatredovisningen.
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Handläggning av bidragsärenden
Den formella hanteringen av ett ärende och
rollfördelningen
Lagen om bostadsanpassningsbidrag innehåller få bestämmelser om den
formella hanteringen av en ansökan gällande bostadsanpassningsbidrag
eller återställningsbidrag. Allmänt sett framgår av lagen att det är kommunen som svarar för att bidrag lämnas och att bidrag betalas ut sedan
åtgärd som bidraget avser har utförts. Av Boverkets föreskrifter till lagen 4
framgår vilka uppgifter som ska fogas till ansökan om bostadsanpassningsbidrag. I brist på andra handläggningsregler gäller i stället förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser, till exempel bestämmelserna om
serviceskyldighet, kommunicering, beslutsfattande och fullföljdshänvisning. Handläggningen av ett ärende om bostadsanpassningsbidrag innehåller flera delmoment och är en relativt komplex kedja av händelser.
Handläggningen utgör myndighetsutövning och förutsätter kunskaper om
förvaltningslagens bestämmelser. Vidare är det av vikt, med beaktande av
bestämmelserna i lagen om bostadsanpassningsbidrag, att handläggaren
även har kunskaper för att kunna göra tekniska bedömningar och bedömningar av medicinska intyg.
I rapporten Kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget – en undersökning av 33 kommuner, 2013:4, finns en mer ingående beskrivning av handläggningsprocessen och rollfördelningen för
bostadsanpassningsbidraget. Den som önskar detaljerad information om
respektive område rekommenderas därför att ta del av denna rapport 5.
För att underlätta för läsaren av kommande avsnitt illustreras nedan de
moment som ingår i en guide för handläggning respektive aktörer i rollfördelningen av bidraget. Illustrationerna är hämtade ur Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidraget 6.

4

https://rinfo.boverket.se/BAB/PDF/BFS2014-8-BAB-14.pdf

5

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/kommunernashandlaggning-av-bostadsanpassningsbidraget.pdf
6

http://www.boverket.se/sv/bab-handboken/
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Figur 1: Illustrationen nedan beskriver olika moment som en handläggare har att
ta ställning till vid handläggningen av ett bidragsärende.
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Figur 2: Illustrationen beskriver olika aktörer och de funktioner som de kan ha i ett
bidragsärende.
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Särskilt om fastighetsägarens medgivande
Av illustrationerna ovan framgår som ett särskilt moment i hanteringen
av bostadsanpassningsbidraget ett medgivande från fastighetsägare. En
fastighetsägare återfinns också som en aktör i figuren om rollfördelningen. Av Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag
framgick till och med den 31 december 2014 att en sökande till sin ansökan om bidrag skulle bifoga ett intyg från fastighetsägaren. Detta intyg
skulle visa dels att sökta åtgärder fick utföras, dels att sökanden inte var
skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick när han eller hon flyttade eller i annat fall. Efter en dom i Högsta förvaltingsdomstolen har
Boverket dock ändrat sina föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag och en kommun får därför inte längre kräva ett sådant intyg i bidragsärendet.
Tidigare var alltså en av förutsättningarna för att bevilja bidrag att ett intyg från fastighetsägaren skulle bifogas till ansökan om bidrag. Om sökanden bodde i en hyres-eller bostadsrättslägenhet och inte fick ett sådant
medgivande utgjorde avsaknaden av ett medgivande en avslagsgrund i ett
ärende om bostadsanpassningsbidrag. Frågan om rätten att i en hyresrespektive bostadsrättslägenhet få utföra anpassningsåtgärder och frågan
om återställningsskyldighet är dock numera en ren civilrättslig frågeställning. Ett beslut från kommunen om bostadsanpassningsbidrag innebär
därför inte automatiskt att sökanden får genomföra sin anpassning.
Det är alltså upp till sökanden att fråga sin hyresvärd respektive bostadsrättsförening om ett medgivande behövs för att genomföra anpassningen,
och eventuellt se till att medgivandet dokumenteras skriftligt och omfattar
vad som gäller vid avflyttning. Då fastighetsägaren fortfarande är en viktig aktör för frågan om en anpassning överhuvud ska kunna komma till
stånd, har Boverket, trots att rätten till bidrag i ett enskilt ärende inte
längre är beroende av ett medgivande ändå valt att låta denne aktör finnas
med i illustrationerna.
I undersökningen som genomfördes 2012 ingick fastighetsägarens medgivande som ett granskningsmoment. Eftersom regelverket inte längre
kräver ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren utgår detta moment
i nu aktuell undersökning och saknas därmed också i den kommande resultatsammanställningen.
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Syfte och metod
Syftet med denna uppföljande undersökning är att få kunskap om kommunernas formella hantering av ärenden om bostadsanpassningsbidrag
samt jämföra om förbättringar kan konstateras jämfört med den undersökning som genomfördes 2012. Undersökningen är som tidigare nämnts
ett led i funktionshinderpolitiken och utgör en aktivitet kopplad till delmål 5 inom Boverkets arbete med funktionshinderspolitiken. Boverket
har begärt in 330 ärenden från 33 kommuner (tio ärenden per kommun).
Urvalet och metoden för granskningen är detsamma som för undersökningen 2012. För att underlätta och för att få en så enhetlig bedömning
som möjligt av handläggningen av ärendena har Boverket utgått från en
särskilt framtagen mall (se bilaga 1). Mallen behandlar följande områden:
ansökningshandlingar, beslut, beredning av ärendet och när arbetet är utfört. Kommunerna har vid Boverkets bearbetning av materialet delats in i
sex grupper baserat på antalet invånare i kommunen. De tio ärenden som
Boverket begärt in från respektive kommun avser de tio senaste avslutade
ärendena räknat från den dag då kommunerna fick del av Boverkets begäran. För att få djupare kunskaper över hur kommunerna organiserat hanteringen av bostadsanpassningsbidraget har Boverket även genomfört
muntliga intervjuer med handläggare från sex olika kommuner.
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Resultatredovisning
Nedan följer en redovisning över vad som framkommit vid granskningen
av de ärenden som ingår i undersökningen samt en jämförelse med
föregående undersökning som genomfördes 2012. Resultaten redovisas
under olika rubriker i enlighet med den granskningsmall som Boverket
använt vid genomgången av ärendena. Presentationen börjar med
rubriken Ansökan och slutar med rubriken övrigt. Under respektive
rubrik framgår först det totala resultatet för samtliga kommuner i
undersökningen och därefter framgår observationer gjorda i respektive
kommungrupp i undersökningen.

Ansökan
För att kommunen ska kunna pröva om en person har rätt till
bostadsanpassningsbidrag måste det finnas en ansökan.
Ansökan ska göras skriftligt.

Sammanställning av resultaten från samtliga kommuner i
undersökningen och kommentarer
• Några större avvikelser går inte att påvisa gentemot resultatet från studien 2012. Det kan konstateras att i de ärenden där ansökan saknas är
det i huvudsak fråga om ansökningar gällande reparationer av teknisk
avancerad utrustning.
• Av totalt 330 granskade ärenden framgår att skriftlig ansökan saknas i
17 ärenden, vilket motsvarar 5 procent av ärendena. Samtliga ärenden
rör ansökningar om reparationsbidrag. Vid granskningen 2012 noterades 21 ärenden utan ansökan, vilket motsvarar sex procent av ärendena. Av dessa ärenden avsåg elva ärenden reparationsåtgärder.
Kommungrupp 1 − invånarantal 299 000 – 846 000 (3
kommuner)
• Ansökan saknas i två ärenden vilket motsvarar sju procent av ärendena. Vid föregående granskning 2012 saknades ingen ansökan i akterna. Det kan noteras att de två ansökningar där ansökan saknas avser
reperationsärenden.
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Kommungrupp 2 − invånarantal 95 000 − 198 000 (3
kommuner)
• Inga brister noterade. Vid undersökningen 2012 saknades det ansökan
i tre procent av ärendena (ett ärende). Detta ärende avsåg reparationsåtgärder.
Kommungrupp 3 − invånarantal 55 200 − 92 000 (4 kommuner)
• I tre procent (ett ärende) av ärendena saknas skriftlig ansökan. Någon
större skillnad gentemot granskningen 2012 kan inte noteras. Då saknades ansökan i 5 procent (2 stycken) av ärendena.
Kommungrupp 4 − invånarantal 29 000 − 55 100 (8 kommuner)
• I fyra procent (3 stycken) av ärendena i denna kommungrupp saknas
skriftlig ansökan, vilket är en förbättring i jämförelse med tidigare
undersökning. Ett av ärendena rör reperationsåtgärder. Vid undersökningen 2012 saknade 11 procent av ärendena en skriftlig ansökan,
vilka alla avsåg reperationsärenden.
Kommungrupp 5 − invånarantal 12 900 − 28 000 (10
kommuner)
• Skrift ansökan saknas i 9 procent av ärendena (9 stycken). Samtliga
dessa ansökningar rör reparation av teknisk avancerad utrustning. Resultatet är oförändrat jämfört med vad som framkom vid 2012 års
granskning.
Kommungrupp 6 − invånarantal 2 400 − 12 700 (5 kommuner)
• Skriftlig ansökan saknas i fyra procent av ärendena (2 ärenden). Ett av
dessa är reperationsärende. Vid granskningen 2012 kunde inga brister
noteras.

Fastighetsägarens medgivande
Granskning av fastighetsägarens medgivande ingår inte i denna undersökning. Jämför sidan 12, Särskilt om fastighetsägarens medgivande.

Intyg från sakkunnig
Av Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag
framgår att sökanden ska bifoga intyg av sakkunnig, om att de
åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till
funktionsnedsättningen. Vid mindre omfattande åtgärder där
behovet är uppenbart kan kommunen bortse från kravet på intyg.
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Sammanställning av resultaten av samtliga kommuner i
undersökningen och kommentarer
• Intyg saknas i sex procent av ärendena i undersökningen. Vid granskningen 2012 saknades intyg från sakkunnig i sju procent av ärendena,
vilket synes vara i stort sett oförändrat resultat för samtliga kommuner. Vid en närmare granskning kan dock konstateras att förbättringar
kan påvisas i samtliga grupper utom i grupp sex, där en försämring
kan konstateras. Resultatet i grupp 6 medför att de övriga gruppernas
förbättring minskar sett till totala antalet ärenden.
• I tre av kommungrupperna med ett spann om 55 220 − 845 777
invånare (kommungrupperna 1 till 3) fungerar förfarandet med intyg
från sakkunnig tillfredställande. Inga brister noterades i dessa tre
grupper. Det förefaller allmänt sett som att det finns mer brister i
hanteringen av sakkunnigintyg i de mindre kommunerna. Detta
mönster framkom även vid granskningen 2012. I nu aktuell studie är
det främst i kommungrupp 6 som de största bristerna finns.
• Vid granskningen av ärendena noterades att en kommun använder
förtryckta blanketter med mallar som arbetsterapeuterna ska använda
sig av. Boverket har tidigare kritiserat kommunen för att använda sig
av förtryckta mallar men ingen bättring har skett. Boverket anser att
det finns en risk för att sökanden kan uppfatta denna förtryckta
blankett med en mall som den enda möjligheten att intyga behovet av
åtgärderna. Det finns därmed en risk för att blanketten hämmar
intygsskrivningen och vilseleder sökandena.
Diagram 1. Andelen ärenden, fördelade på kommungrupp, där intyg från sakkunnig saknas.
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Kommungrupp 1 − invånarantal 299 000 − 846 000
(3 kommuner)
• Inga brister noterade.
Kommungrupp 2 − invånarantal 95 000 − 198 000
(3 kommuner)
• Inga brister noterade, vilket innebär en smärre förbättring då det vid
granskningen 2012 kunde konstateras att intyg från sakkunnig saknades i ett ärende.
Kommungrupp 3 − invånarantal 55 200 − 92 000 (4 kommuner)
• Inga brister noterade.
Kommungrupp 4 − invånarantal 29 000 − 55 100 (8 kommuner)
• Intyg från sakkunnig saknas i fyra procent av ärendena, vilket ska
jämföras med 2012 års resultat då intyg från sakkunnig saknades i 14
procent av ärendena. En av kommunerna i gruppen använder sig dock
fortfarande av en blankett med en förtryckt mall som arbetsterapeuterna ska kryssa i när de intygar behovet av anpassningen.
Kommungrupp 5 − invånarantal 12 900 − 28 000
(10 kommuner)
• Sex procent av ärendena saknar intyg från sakkunnig, vilket innebär
en förbättring med 2012 års resultat då intyg från sakkunnig saknades
i tio procent av ärendena.
Kommungrupp 6 − invånarantal 2 400 − 12 700 (5 kommuner)
• Intyg från sakkunnig saknas i 22 procent av ärendena i denna
kommungrupp, vilket är en försämring jämfört med granskningen
2012 då det noterades att intyg saknades i sex procent av ärendena i
gruppen.

Ritningar

Enligt Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag ska sökanden till sin ansökan bifoga plan- och uppställningsritningar vid omfattande inredningsarbeten. Också om
planlösningen kommer att ändras ska sökanden bifoga ritningar
över bostaden före och efter ändringen.
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Av de granskade ärendena finns det inte några ärenden som gäller omfattande inredningsarbeten eller ändrad planlösning. Några ritningar kunde
därför inte noteras.

Anbud/offert eller kostnadsberäkningar

Enligt Boverkets föreskrifter ska sökanden bifoga en kopia på
anbud/offert eller kostnadsberäkning till ansökan.

Sammanställning av resultaten av samtliga kommuner i
undersökningen och kommentarer
• Anbud/offert eller kostnadsberäkning saknas i 69 procent av ärendena.
Resultatet är en förbättring sedan granskningen 2012. Av vad som
framgår av handlingarna i akterna så är det sällan som en sådan utredning sker. Trots detta har andelen kostnadsberäkningar ändå ökat sedan föregående granskning, framförallt i kommungrupperna 4 och 5.
En förbättring kan därför konstateras, om än från låg nivå, jämfört
med föregående granskning.
• Jämfört med tidigare granskning så finns det nu kostnadsberäkningar i
cirka 15 procent fler av ärendena och kostnadsberäkningar förekommer nu inte bara i kostnadskrävande ärenden utan i högre grad även
ärenden som gäller mindre omfattande åtgärder.
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Diagram 2. Andel ärenden, fördelade på kommungrupp, där anbud/offert eller
kostnadsberäkning saknas.
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Kommungrupp 1 − invånarantal 299 000 − 846 000 (3
kommuner)
• Anbud/offert eller kostnadsberäkning saknas i 50 procent av ärendena.
Jämfört med 2012 är detta en förbättring. Vid 2012 års granskning
saknades det anbud/offert eller kostnadsberäkning i 56 procent. Två av
kommunerna har ändrat sina handläggningsrutiner så att kostnadsberäkningar ingår i handläggningen oavsett hur omfattande ärendet är.
Kommungrupp 2 − invånarantal 95 000 − 198 000 (3
kommuner)
• Ingen större förändring kan noteras för gruppen jämfört med tidigare
undersökning. Kostnadsberäkningar saknas i cirka 70 procent av ärendena och i endast en av kommunerna finns det kostnadsberäkningar.
Kommungrupp 3 − invånarantal 55 200 − 92 000 (4 kommuner)
• En liten förbättring kan noteras jämfört med studien 2012 i denna
kommungrupp. Andelen ärenden med kostnadsberäkning/offert har
ökat med tio procent. Ärenden med dokumenterad kostnadsberäkning
är samtliga mer omfattande ärenden. Vid studien 2012 var fler ärenden av en mindre omfattande karaktär, vilket är en sannolik förklaring
till det bättre resultatet. I denna kommungrupp är det överlag mer vanligt förekommande att offerter/kostnadsberäkningar finns bifogade i
ärenden som är av en mer omfattande karaktär. Antalet ärenden i
gruppen är dock så få att ett litet antal ärenden kan göra relativt stora
förändringar i procentandelarna.
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Kommungrupp 4 − invånarantal 29 000 − 55 100 (8 kommuner)
• Andelen kostnadsberäkningar har ökat med ungefär 40 procent, vilket
innebär att en förbättring kan konstateras i denna kommungrupp. Flera
kommuner har ändrat sina handläggningsrutiner och fler beslut fattas
innan åtgärden är utförd, och i detta skede görs då även kostnadsberäkning.
Kommungrupp 5 − invånarantal 12 900 − 28 000 (10
kommuner)
• Även i denna kommungrupp kan en ökning av andelen kostnadsberäkningar konstateras. Andelen kostnadsberäkningar har ökat med 20
procent.
Kommungrupp 6 − invånarantal 2 400 − 12 700 (5 kommuner)
• Någon större förändring kan inte konstateras.

Beslut
Kommunens handläggning av en ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska mynna ut i ett skriftligt beslut. Av beslutet ska
framgå både bidragets storlek och de åtgärder som bidrag
beviljats för. Om kommunen avslår ansökan helt eller delvis
måste kommunen förklara varför i beslutet. Beslutet måste fattas
i förväg, det vill säga innan anpassningen påbörjas.

Tidpunkt för beslut – Sammanställning av samtliga kommuner
i undersökningen och kommentarer
• Nedanstående diagram redovisar när i handläggningskedjan besluten
fattas. Av granskningen framgår att fler beslut fattas innan åtgärden
blivit utförd jämfört med 2012. I ungefär 20 procent fler ärenden fattas
beslut innan åtgärden blivit utförd. Förbättringar kan noteras i samtliga kommungrupper utom i grupp 2, där antalet beslut som fattas efter
det att en åtgärd utförts ökat, och i grupp 6 där ingen förändring alls
kan konstateras.
• Andelen ärenden där beslut saknas uppgår till 1,5 procent av ärendena
(fem ärenden). Avsaknaden av beslut förekommer i kommungrupp 4
och 6, det vill säga de invånarantalmässigt mindre kommunerna. Jämfört med resultatet från 2012 så har andelen ärenden där beslut inte
fattas minskat en aning. Vid studien 2012 saknades det beslut i sju

Boverket

Uppföljande undersökning av kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget

21

procent av ärendena (23 ärenden). Det bör nämnas att antalet så kallade reperationsärenden är fler i materialet från 2015 och det är främst
i ärenden om reperationer som beslut inte fattas.
• Det kan noteras att samtliga sökta åtgärder inte blivit prövade i 16
ärenden. I vart fall framgår det inte av beslutet. Vid 2012 års undersökning prövades inte alla åtgärder i 11 ärenden.
• Materialet i undersökningen pekar på att det fortfarande finns brister i
kommunernas beslutshantering. I 70 procent av ärendena där beslutstidpunkten går att utläsa har beslut fattats före åtgärd. Detta är en förbättring jämfört med föregående granskning då det endast fattades beslut innan åtgärden slutfördes i 49 procent av ärendena. Eftersom ändringar av handläggningsrutiner dessutom har skett i två av landets
största kommuner, kan det antas att effekten på totala antalet ärenden
på en nationell nivå där en sökande får ta del av ett skriftligt beslut innan åtgärden genomförs ökar betydligt.
• Trots en positiv utveckling gällande tidpunkt för beslut så fattas det
många beslut efter det att åtgärden blivit utförd vilket innebär att sökande i många fall inte fått ta del av ett skriftligt beslut över vad som
har beviljats i sitt bidragsärende innan åtgärderna faktiskt genomförts.
Diagram 3. Jämförelse när beslut fattas i handläggningskedjan åren 2012 och
2015 samtliga kommuner.
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Kommungrupp 1 − invånarantal 299 000 − 846 000
(3 kommuner)
• Av intervjuerna (se sid. 32 ff.) framkommer att en kommun i denna
kommungrupp normalt tillämpar ett system där man i mindre ärenden
fattar beslut i efterhand. Detta framgår inte av de ärenden som granskats. Resultatet visar därför att de flesta beslut fattats före åtgärd i
denna grupp. Detta då de ärenden som granskats från kommunen endast består av mer omfattande ärenden och ärenden om spisvakter (där
beslut fattas innan åtgärd) samt avslag.
• De två övriga kommunerna fattar däremot beslut före åtgärd oavsett
hur omfattande ärendet är, vilket innebär att kommunerna har ändrat
sina rutiner jämfört med tidigare undersökning. Ändring av rutinerna
avseende när beslut fattas har alltså gjorts i två av kommunerna i
gruppen.
Diagram 4. Jämförelse när beslut fattas i handläggningskedjan åren 2012 och
2015 kommungrupp 1.
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Kommungrupp 2 − invånarantal 95 000 − 198 000
(3 kommuner)
• I jämförelse med tidigare undersökning så fattas det fler beslut efter
det att åtgärden är utförd. Orsaken till detta resultat är att en av kommunerna både i de granskade ärendena från 2012 och 2015 fattade beslut före åtgärd, men att i de ärenden som nu granskats består av fler
avskrivningar och avslag. En av de tre kommunerna hanterar ärenden
korrekt både vid tiden för granskningen 2012 och 2015. De övriga två
kommunerna har båda felaktigt beslutat efter det åtgärden är utförd
vid båda granskningarna.
Diagram 5. Jämförelse när beslut fattas i handläggningskedjan åren 2012 och
2015 kommungrupp 2
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Kommungrupp 3 − invånarantal 55 200 − 92 000 (4 kommuner)
• Vid granskningen framgår att antalet ärenden med beslut innan åtgärden har utförts har ökat med över 30 procent. Beslut har fattats i samtliga ärenden.
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Diagram 6. Jämförelse när beslut fattas i handläggningskedjan åren 2012 och
2015 kommungrupp 3.
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Kommungrupp 4 − invånarantal 29 000 − 55 100 (8 kommuner)
• Andelen beslut som fattas före åtgärden utförts har ökat med 30 procent till 90 procent. Vid granskningen 2012 fattades 59 procent av besluten före åtgärdens utförande. I en procent av ärendena saknas det
beslut. Även i kommungrupp 4 kan alltså en förbättring konstateras.
Diagram 7. Jämförelse när beslut fattas i handläggningskedjan åren 2012 och
2015 kommungrupp 4.
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Kommungrupp 5 − invånarantal 12 900 − 28 000
(10 kommuner)
• En förbättring kan konstateras även i denna kommungrupp. Andelen
beslut som fattas före åtgärd har ökat med cirka 30 procent jämfört
med granskningen 2012. Beslut saknas i tre procent av ärendena.
Diagram 8. Jämförelse när beslut fattas i handläggningskedjan åren 2012 och
2015 kommungrupp 5.
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Kommungrupp 6 − invånarantal 2 400 − 12 700 (5 kommuner)
• Någon förändring i vilket skede i handläggningskedjan besluten fattas
kan inte noteras för denna kommungrupp.
Diagram 9. Jämförelse när beslut fattas i handläggningskedjan åren 2012 och
2015 kommungrupp 6.
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Besvärshänvisning och motivering av beslut
Om en sökande är missnöjd med kommunens beslut så kan han
eller hon överklaga till förvaltningsrätten. Det är därför viktigt att
beslutet kompletteras med skriftlig information om hur det går till
att överklaga. Av 20 § förvaltningslagen framgår vidare att ett
beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende ska innehålla
de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Enligt denna bestämmelse kan
skälen utelämnas endast om sökanden får igenom sin ansökan
på precis alla punkter eller om det av någon annan anledning är
uppenbart att skälen inte behöver redovisas.

Sammanställning av samtliga kommuner i undersökningen
och kommentarer
På samma sätt som vid föregående granskning är en ofta förekommande
brist är att besvärshänvisning saknas i akterna, eller att tjänsteanteckningar förekommer om att en sådan hänvisning har skickats till sökanden. Det
finns skäl att misstänka att besvärhänvisningar trots detta sänds ut till sökande. Felaktigheter kan ha skett vid kopieringen av handlingarna innan
dessa skickats till Boverket eller så kan besvärshänvisningen sänts ut
endast till sökanden och inte lagts i akten.
I de avslagsbeslut som finns med i undersökningens material är de flesta
besluten bra motiverade. Det framgår av besluten varför sökandena fått
avslag. Några (tio stycken av 30) av de fattade avslagsbesluten är enligt
Boverkets uppfattning svårlästa och svårtolkade och i en del fall så framgår inte kommunens bedömning utan endast lagtexten anges som motivering. Någon större skillnad jämfört med 2012 års granskning går inte
att påvisa.

Handläggningstid

Av 7 § förvaltningslagen framgår att varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som
möjligt utan att säkerheten eftersatts.
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Sammanställning av samtliga kommuner i undersökningen
och kommentarer
Handläggningstiden räknas i utredningen från det att ansökan kommit in
till kommunen till dess att sökanden fått ett överklagbart beslut. Handläggningstiden för ärenden där beslut fattas före respektive efter åtgärd
framgår av tabellen nedan. I och med att fler beslut nu fattas före åtgärd
än vid föregående granskning har handläggningstiden blivit kortare, vilket innebär en förbättring jämfört med tidigare undersökning. Av granskningen framgår att sökanden i 55 procent av ärendena fått beslut inom 7
veckor. Motsvarande siffra vid 2012 års granskning är 40 procent.
Av handlingarna framgår att handläggningstiden för ärenden där beslut
fattas före åtgärden − av naturliga skäl − är kortare än för ärenden där beslut fattas efter åtgärd. Detta förhållande kan dock ha stor betydelse för
den sökande. Vid ett eventuellt överklagande av ett beslut där alla sökta
åtgärder inte blivit beviljade, eller där sökanden har en annan uppfattning
än kommunen om den beviljade åtgärden kan detta ställa till svårigheter
för sökanden då han eller hon ställs inför fullbordat faktum. Detsamma
gäller för kommunen som har att hantera denna situation. Detta kan eventuellt fördröja en bostadsanpassning om sökanden får rätt vid en överprövning.
Tabell 1.

Handläggningstid. Beslut före
åtgärd
2012
uttryckt i
procent.
0-1 v
16 %
2-4 v
15 %
5-7 v
9%
8-10 v
3%
11-13 v
4%
14-16 v
0%
17-19 v
0%
20-22 v
0%
23-25 v
0%
26 v1%
Totalt
49 %

Beslut efter
åtgärd
2012
uttryckt i
procent.
5%
10 %
6%
6%
6%
5%
3%
1%
2%
7%
51 %

Beslut före
åtgärd
2015
uttryckt i
procent.
24 %
24 %
7%
5%
3%
3%
0%
0%
0%
2%
70 %

Beslut efter
åtgärd
2015
uttryckt i
procent.
0%
6%
7%
5%
4%
1%
0%
3%
0%
3%
30 %
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Fullmakt

Bostadsanpassningsbidraget är ett kontantbidrag och hanteringen av bidraget bygger på en viss rollfördelning. Denna innebär
bland annat att sökanden själv ska välja entreprenör, ingå avtal
med entreprenören och betala entreprenören med det bidrag
som kommunen har beviljat sökanden. Om kommunen ska företräda sökanden ska det finnas en skriftlig fullmakt från sökanden
till kommunen. Fullmakten ska vara formulerad på en separat
handling och inte vara en del av ansökningsblanketten.

Sammanställning av samtliga kommuner i undersökningen
och kommentarer
• I 89 procent av ärendena har kommunerna varit delaktiga i beställning
av bostadsanpassningsåtgärderna och/eller betalning till entreprenören. Det är således endast i 11 procent av ärendena som sökanden
själv har beställt och betalat entreprenören efter det att bidraget utbetalats från kommunen. Resultatet innebär dock en ökning av ärenden där
sökanden själv beställer/betalar jämfört med den förra undersökningen
då kommunen agerat som fullmäktig i 95 procent av ärendena. Fortfarande är det dock mycket vanligt att kommunerna företräder sökanden
i ärenden genom en fullmakt. Fullmakter angivna på ansökningsblankett finns i 14 ärenden i det undersökta materialet. I tidigare undersökning fanns fullmakter på ansökningsblanketten i 37 ärenden.
• Rollfördelningen gällande bostadsanpassningsbidraget är att sökanden
själv ska agera med att välja entreprenör, beställa arbetet och betala
entreprenören. Boverkets uppfattning är att endast i de fall där så särskilt är påkallat ska fullmakter användas, och om kommunen ska
agera för en sökandes räkning ska det finnas en skriftlig fullmakt. Det
är viktigt att en eventuell fullmakt hålls helt åtskild från ansökan. Om
fullmakt finns på ansökningsblanketten finns det en risk för att sökanden kan förledas att tro att en fullmakt till kommunen är en förutsättning för att bidrag ska kunna beviljas.
• I 40 procent av ärendena har kommunerna agerat som om fullmakt
funnits trots att fullmakt saknas i akten. Vid granskningen 2012 var
motsvarande andel 35 procent. Förfarandet att kommunerna företräder
sökanden utan att tillse att en dokumenterad fullmakt föreligger är
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fortfarande vanligt och har dessutom ökat sedan tidigare undersökning.
Diagram 10. Vem beställer anpassningsåtgärden och hanterar betalning till entreprenören?
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Diagram 11. Andelen ärenden där kommunen har agerat som om fullmakt finns
trots avsaknad av sådan, i vart fall saknas dokumenterad fullmakt.
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Kommungrupp 1 − invånarantal 299 000 − 846 000
(3 kommuner)
• Andelen ärenden där kommunen agerat som om ett fullmaktförhållande finns trots avsaknad av dokumenterad fullmakt är 39 procent.
Motsvarande siffra vid tidigare granskning är 27 procent.
• En kommun i gruppen har agerat som om fullmakt finns fastän fullmakt saknas.
Kommungrupp 2 − invånarantal 95 000 − 198 000
(3 kommuner)
• Andelen ärenden där kommunen agerat som om ett fullmaktförhållande finns trots avsaknad av dokumenterad fullmakt är 16 procent.
Motsvarande siffra vid förra granskningen är 10 procent. En av kommunerna har, precis som vid granskningen 2012, fullmakt på ansökningsblanketten.
Kommungrupp 3 − invånarantal 55 200 − 92 000
(4 kommuner)
• Andelen ärenden där kommunen agerat som om ett fullmaktförhållande finns trots avsaknad av dokumenterad fullmakt är 24 procent.
Vid tidigare granskning upptäcktes det inte något ärende där kommunen agerat som fullmakt funnits.
Kommungrupp 4 − invånarantal 29 000 − 55 100
(8 kommuner)
• Andelen ärenden där kommunen agerat som om ett fullmaktförhållande finns trots avsaknad av dokumenterad fullmakt är 28 procent.
Motsvarande siffra vid granskningen 2012 är 39 procent av ärendena.
• Brister noteras i hanteringen av fullmakter i sex av gruppens åtta
kommuner. Vid tidigare granskning fanns det brister i sju kommuner.
Kommungrupp 5 − invånarantal 12 900 − 28 000
(10 kommuner)
• Andelen ärenden där kommunen agerat som om ett fullmaktförhållande finns trots avsaknad av dokumenterad fullmakt är 40 procent. I
jämförelse med tidigare granskning kan ingen förändring noteras.
• En av kommunerna har utrymme för fullmakt på ansökningsblanketterna. Vid granskningen 2012 hade två kommuner fullmakt på ansökan.
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Kommungrupp 6 − invånarantal 2 400 − 12 700 (5 kommuner)
• Andelen ärenden där kommunen agerat som om ett fullmaktförhållande finns trots avsaknad av dokumenterad fullmakt är 83 procent.
Motsvarande siffra vid tidigare granskning är 60 procent av ärendena.
• Brister kan noteras i samtliga kommuner vid hanteringen av fullmakter. Vid tidigare granskning framkom att 4 av 5 kommuner i kommungruppen hade brister när det gäller hanteringen av fullmakter. I tre av
kommunerna saknas fullmakter helt. Trots detta har kommunerna agerat som fullmakt finns. Vid granskningen 2012 kunde det noteras att
det saknades fullmakter helt i två av kommunerna.

Övrigt
Sammanställning av samtliga kommuner i undersökningen
och kommentarer
• På samma sätt som vid tidigare undersökning går det av handlingarna
i akterna inte tydligt konstatera om och när kommunicering har skett i
respektive ärende. I likhet med undersökningen 2012 framgår det av
materialet inte, om kommunen i de ärenden där kommunerna har agerat via fullmakt, inför utbetalningen tillfrågat sökanden om han eller
hon är nöjd med den utförda anpassningen. Enligt Boverkets uppfattning är det av stor vikt att kommunerna i de fall de agerar utifrån
fullmakt tillfrågar bidragsmottagaren inför betalning till entreprenör
om sökanden är nöjd med anpassningen. Detta kan ha stor betydelse
för bidragsmottagaren eftersom möjligheten att hålla inne med betalningen kan vara ett påtryckningsmedel om sökanden inte är nöjd med
en entreprenörs prestation.
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Resultat intervjuer
Nedan följer en redovisning av de uppföljande intervjuer som skett med
handläggare i sex av de kommuner som ingår i undersökningen. Intervjuerna har skett via telefon med två-tre medverkande handläggare från Boverket och en eller flera handläggare av bostadsanpassningsbidraget från
de aktuella kommunerna. Intervjuerna återges för att komplettera den bild
som Boverket fått genom att granska de ärenden som kommunerna gett
in. Intervjuerna omfattar frågor om organisation, handläggningsrutiner
med mera och det är samma kommuner som intervjuats nu som vid intervjuerna 2012.

Intervju med handläggare i en kommun i
kommungrupp 1 – invånarantal 299 000 - 846 000
Organisation, kompetens och utbildning
Några egentliga förändringar avseende organisation, delegation, kompetens och utbildning har inte skett sedan föregående intervju 2012. Hanteringen av bostadsanpassningsbidraget är fortfarande placerat under fastighetskontoret, och på avdelningen arbetar för närvarande elva handläggare. Totalt sett så ska det egentligen vara 14 stycken anställda vilket innebär att det finns vakanser på kontoret. Arbetsbelastningen för handläggarna fortsatt hög. Omkring 3 500 ärenden kommer in till kommunen per
år och budgeten är på ca 66 miljoner kronor.
Handläggningen av ärenden sker i ett ärendehanteringssystem där handläggningsprocessen tydligt framgår. Samtliga handläggare har tillgång till
rättsdatabaser och använder sig av Boverkets digitala handbok. När en
nyanställd börjar på enheten får denne också en introduktionsutbildning. I
introduktionen ingår även utbildning i förvaltningslagens bestämmelser.
Däremot sker det inte så mycket fortbildning i förvaltningsrätt efter introduktionsutbildningen.
Handläggningskedjan.
Vid tidpunkten för föregående intervju 2012 så fanns det två olika rutiner
för hur mindre omfattande ärenden och mer omfattande ärenden handlades. Numera fattas skriftliga beslut i alla ärenden före det att anpassningen utförs. Mindre omfattande ärenden går fort att handlägga då en färdig
prislista finns för dessa. När handläggningsrutinen ändrades och beslut
började fattas före åtgärd så tvingades man fatta en del ändringsbeslut,
men den ändrade rutinen upplevs inte särskilt arbetsamt, och antalet ändringsbeslut har minskat.
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Handläggningskedja
1. Ansökan kommer in och registreras.
2. Utredningen påbörjas. Om en ansökan behöver kompletteras sänds en
begäran om detta omedelbart till sökanden. Om ärendet är omfattande
sker hembesök.
3. När utredningen är klar fattas beslut. I beslutet anges att det är sökande som ska beställa åtgärden och inte kommunen.
4. När åtgärden är utförd, och om sökande är nöjd med anpassningen,
sänder sökanden in en begäran om utbetalning till kommunen. En sådan blankett får sökanden i samband med beslutet.
5. Kommunen utför utbetalningen till entreprenören. Om sökande själv
vill ombesörja betalningen till entreprenören sker utbetalning till sökanden.
Reparationsärenden har dock en annan handläggningsrutin. I dessa fall
initieras ärendena oftast genom att en felanmälan inkommer till kommunen. Kommunen beställer sedan åtgärden av entreprenör. När fakturan
inkommer betalas denna av kommunen. Något beslut i reperationsärendena sänds inte ut till de sökande.
Rollfördelning
Den enskilde sökande är involverad i ärendet. Sökanden beställer själv
och har utrymme att själv fritt välja entreprenör. Sökande har även möjlighet att själv ombesörja betalning till entreprenören. Den enskilde sökande har stor möjlighet att kunna vara delaktig vid sin bostadsanpassning.
Övrigt
Kommunen har gjort förbättringar i sin ärendehantering. Vid intervjutillfället 2012 hade kommunen som rutin att fatta beslut i efterhand vid
mindre omfattade ärenden. Nu fattas beslut innan åtgärden är utförd även
i de ärenden som inte är så omfattande.
Kommunen hade redan vid första intervjutillfället 2012 slutat använda
fullmakter avseende beställning av åtgärd. Av intervjun framgår att
kommunen inte upplever det som betungande att fatta beslut innan åtgärden är utförd utan tvärtom så upplevs det fungera bra.
Kommentar
Någon större förändringar jämfört med första intervjutillfället har inte
skett. Rollfördelningen förefaller fortsättningsvis fungera väl och kommunen har fortsatt arbeta med sina handläggningsrutiner, vilket innebär
att numera fattas skriftliga beslut i alla ärenden före det att anpassningen
utförs, vilket är en förbättring. Beslutsordningen beträffande ärenden om
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reparation av tekniskt avancerad utrustning är dock annorlunda än övriga
ärenden. På grund av reparationsärendenas natur och det stora antal ärenden menar handläggarna att det är svårt att hantera dessa på sedvanligt
sätt. Boverket noterar dock att en fortsatt brist i sammanhanget är att
kommunen inte fattar skriftliga beslut i reparationsärenden och tillställer
sökanden.

Intervju med handläggare i en kommun i
kommungrupp 1 – invånarantal 299 000 - 846 000
Organisation, kompetens och utbildning
Någon större förändring jämfört med första intervjutillfället avseende organisation, kompetens och utbildning har inte skett. Bostadsanpassningsbidraget hanteras fortfarande av stadsbyggnadskontoret, där för närvarande 23 personer arbetar med bostadsanpassningsbidraget. Delegationsordningen är i stort detsamma som vid förra intervjutillfället 2012. Budgeten för avdelningen är cirka 90 miljoner kronor för ett år, och kommunen hanterar årligen ca 8 000 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.
Utöver dessa ärenden tillkommer ca 4 000 ärenden om reperations- och
återställning.
Handläggarna har fortfarande goda möjligheter att gå på utbildningar
m.m. Kontoret har som mål att 5 procent av arbetstiden ska vara fortbildning. Handläggarna har fortfarande tillgång till rättsdatabas. Man uppger
att det arbetas kontinuerligt med att följa upp arbetsrutiner i kommunen.
Handläggningskedja
Handläggningen av bostadsanpassningsbidragen sker på olika sätt beroende på om ärendet det är mer omfattande ärenden av enklare karaktär.
Kommunen säger sig arbeta med att i större utsträckning börja med att
fatta beslut i förväg även i de mindre ärendena. Framför allt gäller detta
ansökningar om spisvakt. Ärenden som är lite mer omfattande handläggs
på följande sätt:
1. När en ansökan inkommer granskar handläggarna att nödvändiga
handlingar finns med.
2. Bekräftelsebrev sänds ut till sökanden.
3. Handläggaren ringer sökande och ställer eventuella kompletterande
frågor. Handläggaren kallar in en ingenjör för att bilda sig en uppfattning om bostadsanpassningen om det anses nödvändigt. Om hembesök behövs genomförs detta. Kommunen ställer inga krav på att offert
och kostnadsberäkning måste finnas med ansökan. Kommunen tar
istället in offerter.
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4. Skriftligt beslut där det vid bifall informeras att sökande ska beställa
åtgärden.
5. Vid större anpassningar besiktigas anpassningen innan utbetalning
sker. Utbetalning sker direkt till entreprenören som utfört anpassningen.
Ärenden som inte är så omfattande hanteras i en annan ordning:
1.
2.
3.
4.

Ansökan och intyg inkommer.
Beställning sker till entreprenör.
Beslut när faktura inkommit till kommunen från entreprenören.
Utbetalning sker.

Ansökningar om spisvakt avviker däremot från hur de övriga enklare
ärenden hanteras och beslut fattas då i förväg.
Rollfördelning
Av intervjun framgår att det står sökande fritt att själv välja entreprenör,
vilket kommunen också informerar sökanden om. I de enklare ärendena
beställer kommunen direkt till entreprenör, och på så vis har sökanden
inte samma möjlighet att påverka sin bostadsanpassning som i de mer
omfattande ärendena. I de mer omfattande ärendena förefaller den tänkta
rollfördelningen fungera bättre.
Återtagande av hissar görs om det går att använda hissarna hos en annan
sökande. Ett återtagande sker alltid på uppdrag av den som ursprungligen
har blivit beviljad hissen.
Kommentar
Någon större förändring jämfört med första intervjutillfället har inte skett.
Handläggarna uppger att kommunen tillämpar två system vid handläggningen av ärenden. I de mindre omfattande ärendena fattas besluten i efterhand och i de mer omfattande ärendena fattas besluten före åtgärdens
utförande. Anledningen till att kommunen byggt upp egna rutiner i de
mindre omfattande ärendena är bland annat att de tror att det blir svårt att
genomföra anpassningarna samt att de har farhågor för att det blir många
ändringsbeslut som kommer att belasta organisationen.
Enligt Boverket ska alla beslut fattas före åtgärdens utförande oavsett bostadsanpassningens omfattning men det är positivt att kommunen arbetar
med sina rutiner, och att beslut även fattas i förväg när det gäller spisvakter och inte endast i mer omfattande ärenden.

Boverket

36

Uppföljande undersökning av kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget

Intervju med handläggare i en kommun i
kommungrupp 2 – invånarantal 95 000 -198 000
Organisation, kompetens och utbildning
I likhet med förra intervjutillfället 2012 så hanteras bostadsanpassningsbidraget av vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning. På
denna avdelning finns bland annat också LSS-handläggare och biståndshandläggare. Fem personer arbetar med handläggningen av bostadsanpassningsbidragsärenden. Totalt hanteras stödet av fyra heltidstjänster.
Handläggarna har full delegation på alla förekommande ärenden. Olika
utbildningsbakgrund förekommer och två är byggnadsingenjörer och de
tre övriga är arbetsterapeuter. Ungefär 1 000 ärenden om bostadsanpassningsbidrag kommer årligen in till kommunen. Den totala budgeten för
verksamheten uppgår till ca 12 miljoner kronor.
Handläggarna upplever att de har stöd av politiker och chefer och att bostadsanpassningsfrågorna uppmärksammas i organisationen samt att de
har möjligheter att kunna gå på utbildningar m.m.
En utveckling av arbetssätt har gjorts sedan intervjun för tre år sedan.
Från och med den 1 juni 2015 beställer inte kommunen direkt av entreprenör utan det är sökande som beställer sin egen anpassning. Tidigare
genomfördes en stor omändring av arbetsrutinerna den 1 maj 2011. Tidigare hade besluten alltid fattats först efter det att åtgärden slutförts och
fakturan inkommit till kommunen.
Handläggningskedjan
1. Ansökan kommer in och registreras.
2. Bekräftelsebrev sänds ut till sökanden.
3. Utredningen påbörjas. Offert tas in i alla större ärenden. Vid mindre
omfattande ärenden använder man sig av fasta priser.
4. Beslut sänds ut till sökanden.
5. Sökanden beställer bostadsanpassningsåtgärden. I samband med beslutet sänds en fullmaktsblanket ut där man kan begära att kommunen
sköter betalningen till entreprenören.
6. När arbetena är klara sker utbetalning.
Ansökningar avseende reparation av tekniskt avancerad utrustning görs
muntligen via telefon, och handläggarna beställer direkt hos entreprenören. Beställning och beslut sker samtidigt. Reparationsärenden registreras
som ett helt nytt ärende.
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Rollfördelning
Den tänkta rollfördelningen fungerar bra i kommunen. Sökande har möjlighet att vara aktiv i sitt ärende om bostadsanpassningsbidrag i enlighet
med den tänkta rollfördelningen.
Kommentar
Kommunen arbetar aktivt med sina handläggningsrutiner. Kommunen
genomförde i maj månad 2011 en stor förändring av sina arbetsrutiner.
från och med 1 juni 2015 har ytterligare en förändring i ärendehanteringen gjorts i och med att det är sökanden själv som numera beställer direkt
av entreprenören. År 2011 ändrades bland annat tillfället då beslutet togs.
Från att fattats efter anpassningen utförts började man då fatta beslut innan åtgärden utfördes.

Intervju med handläggare i en kommun i
kommungrupp 3 – invånarantal 55 200 - 92 000
Organisation, kompetens och utbildning
Några större förändringar inte gjorts sedan förra intervjutillfället. Hanteringen av bostadsanpassningsbidraget lyder fortfarande under omsorgsförvaltningen och det är samma personal som arbetar med bidragshanteringen i kommunen.
Antalet ansökningar om bostadsanpassningsbidrag som kommer in till
kommunen är ungefär 300-400 per år. Den tilldelade budgeten för verksamheten är ungefär 7,5 miljoner kronor per år.
Handläggningskedjan.
Kommunen har inte genomfört några ändringar i handläggningskedjan.
Detta innebär bland annat att när ett ärende är färdigberett gör kommunen
beställning till entreprenör och först efter det att fakturan inkommer fattas
ett beslut som skickas till sökanden, varefter utbetalning görs direkt till
entreprenören.
Rollfördelning
Sökanden informeras om möjligheten att påverka bostadsanpassningen
genom att välja entreprenör. Detta oavsett om sökande gett kommunen
fullmakt att agera i ärendet eller inte. Användandet av fullmakt är mycket
vanligt förekommande i kommunen. I 90-95 procent av ärendena ger sökanden kommunen fullmakt att agera i ärendet. Om sökanden bor i det
kommunala bostadsföretaget finns liten möjlighet att själv välja entreprenör. Det kommunala bostadsföretaget har upphandlat entreprenör som ska
arbeta i fastigheterna. Enligt handläggarna beror detta på lagen om offent-
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lig upphandling (2007:1091). Det kommunala bostadsföretaget nekar utförande om inte den upphandlade entreprenören får utföra arbetet.
Övrigt
Handläggarna har varje månad satt undan arbetstid för att arbeta med
uppföljning och utveckling av sitt arbete, vilket är en förbättring sedan intervjun för tre år sedan. Handläggarna angav då att uppföljning av arbetsrutiner inte skedde i någon större utsträckning.
Kommentar
Utöver att man börjat följa upp arbetet har det egentligen inte gjort några
förändringar sedan förra intervjutillfället 2012. Av intervjun framgår att
besluten fattas efter det att åtgärden är utförd. Enligt Boverkets mening är
detta en brist i handläggningsrutinerna och medför att sökanden får vänta
onödigt länge på ett överklagbart beslut.

Intervju med handläggare i en kommun i
kommungrupp 4 – invånarantal 29 000 - 55 100
Organisation, kompetens och utbildning
Av intervjun framkommer att några större förändringar avseende organisation, utbildning eller delegation inte har skett sedan förra intervjutillfället. Handläggarna uppger att de har förståelse och stöd från kommunens politiker och upplever ingen press på att budgeten måste följas, vilket är en förbättring sedan föra intervjutillfället.
Hanteringen av bostadsanpassningsbidraget är organiserat under socialförvaltningen men är uppdelat på två avdelningar. Avdelningen för stöd
och omsorg och avdelningen för äldreomsorg. Under avdelningen för
stöd och omsorg finns en halvtidstjänst och på avdelningen för äldreomsorg finns två tjänster som handläggare av bostadsanpassningsbidraget
på cirka 25 procent vardera.
Handläggningskedja
1. Ansökan kommer in och registreras.
2. Handläggningen påbörjas. En bekräftelse på att ansökan inkommit
sänds ut. Sökanden meddelas om att handläggningen högst ska ta tre
månader. Rutinen med bekräftelsebrev har ännu inte påbörjats på enheten för äldreomsorgen. Är ärendet omfattande så sker hembesök.
3. När så är nödvändigt får handläggarna hjälp med de byggtekniska frågorna av en person på tekniska kontoret som också gör en kalkyl.
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4. Sökanden får sedan ett beslut med belopp och åtgärd angivet. Om sökanden själv beställer anpassningen kommer en faktura in till kommunen från sökanden och kommunen betalar ut bidraget till sökanden.
I fullmaktsärenden beställer kommunen åt sökanden och betalar entreprenören. Vid större anpassningar kontrolleras anpassningen av handläggarna.
Utgångspunkten är att sökanden själv ska kunna ansvara för beställning
och betalning av anpassningen. De flesta vill dock att kommunen sköter
detta. Kommunen får därför i uppskattningsvis 90 procent av ärendena
fullmakt att ombesörja beställning och betalning.
Rollfördelning
Enligt handläggarna har den enskilde själv möjlighet att anlita entreprenör. Det är sökanden som ”äger” ärendet. Många arbetsterapeuter skickar
kopia på intyget till sökanden, men det finns en känsla hos handläggarna
att alla arbetsterapeuter inte skickar kopia på intyget till sökanden. I en
stor del av ärendena agerar kommunen utifrån fullmakt. Men det förekommer att sökanden vill sköta kontakten med hantverkarna själv.
Kommentar
Den tänkta rollfördelningen förefaller fungera bra. Av vad som framgår
av intervjun så har sökanden möjlighet att påverka sitt ärende om bostadsanpassningsbidrag. Sökanden har en aktiv roll i ärendet i enlighet
med den tänkta rollfördelningen. Förändring i handläggningskedjan har
skett sedan förra gången kommunen intervjuades. Kommunen uppger i
intervjun att kommunens byggenhet inte längre genomför bostadsanpassningar utan det är entreprenörer som får uppdraget.

Intervju med handläggare i en kommun i
kommungrupp 5 – invånarantal 12 900 -28 000
Organisation, kompetens och utbildning
Organisatoriskt så har inte några större förändringar genomförts sedan det
förra intervjutillfället för 3 år sedan och bostadsanpassningsbidraget hanteras fortfarande under tekniska kontoret. Det har däremot förekommit
diskussioner i kommunen om att föra över verksamheten på vård- och
omsorgsnämnden. Inga ändringar har gjorts i den gällande delegationsordningen sedan förra intervjutillfället. Handläggarna har fortfarande full
delegation på de olika ärendena och har befogenhet att fatta både bifallsbeslut och avslagsbeslut. Det har däremot skett personella förändringar.
Två personer har nyanställts och arbetar med bostadsanpassningsbidraget
om 25 procent vardera. Båda handläggarna har teknisk bakgrund. Vid
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förra intervjutillfället var en person anställd och arbetade med bostadsanpassningsbidraget på 50 procent.
Handläggarna har genomgått kurser om bostadsanpassningsbidraget.
Däremot har de inte gått utbildning i förvaltningsrätt. Handläggarna har
tillgång till rättsdatabaser. Vidare är de med i ett länsövergripande nätverk för BAB-handläggare. Handläggarna anser att arbetsgivaren är positivt inställd till att de går på fortbildning. Vid en jämförelse av svaren vid
de båda intervjutillfällena framgår att handläggarna anser att arbetsgivaren blivit mer positivt inställd till utbildning.
Handläggningskedja
1. Ansökan och intyg kommer in och diarieförs
2. Utredning (i omfattande ärenden genomförs även hembesök).
3. Ett skriftligt beslut lämnas till sökande. I ärenden som inte är så omfattande är beloppet inte angivet i beslutet.
4. Kommunen beställer till entreprenör.
5. Kommunen gör utbetalning till entreprenören.
6. När entreprenören har slutfört anpassningen kontaktas handläggarna
via mail, telefonsamtal eller på annat sätt blir underrättad om att åtgärden blivit slutförd.
Rollfördelning
I de mindre omfattande ärendena anlitar kommunen ofta samma entreprenör. Anledningen till detta är att entreprenören har erfarenhet av bostadsanpassningar. Av intervjun framgår att de flesta sökanden väljer att
ge kommunen fullmakt att ta in offerter, beställa och betala bostadsanpassningen. Det förekommer, men är inte vanligt, att sökande själva önskar beställa och betala anpassningen. Handläggarna ser det som en fördel
om sökande ger dem fullmakt att utföra anpassningen. De menar att anpassningen blir snabbare utförd om de fått fullmakt från sökande. Om sökanden inte är nöjd eller att det är något fel på bostadsanpassningen så
kontaktar sökanden kommunen som då hjälper till. Precis som i de flesta
andra kommuner har reperationsärendena en egen rutin. Oftast startar ett
ärende om reperation med att sökanden ringer upp företaget som installerat den tekniskt avancerade produkten. Entreprenören tar sedan i sin tur
kontakt med kommunen för att kontrollera om bidrag kommer att beviljas. Oftast sänds inget beslut ut till sökanden.
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Kommentar
Rättsäkerheten för den enskilde har ökat sedan förra intervjutillfället. Sökande får nu alltid ett skriftligt beslut (undantaget ärenden rörande reperation). Beslutet fattas innan åtgärden utförs. Handläggarna håller en hög
servicegrad. Den enskildes möjligheter att påverka sin anpassning har
förbättrats sedan 2012. Även i de fall där fullmakt lämnats så har sökande
möjlighet att välja entreprenör. Någon utredning av skälig kostnad görs
däremot inte i de mindre omfattande ärendena utan sökande får ett beslut
utan belopp. Bostadsanpassningsbidraget är ett kontantbidrag och kommunens huvudsakliga roll är att lämna ett bidrag till sökanden om det
finns förutsättningar för detta. Bidraget är en summa pengar som ska
motsvara en skälig kostnad och därför ska ett beslut innehålla ett angivet
beviljat belopp.

Boverket

42

Uppföljande undersökning av kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget

Avslutande kommentar och slutord
Boverkets undersökning 2015 avser även den totalt 330 ärenden från 33
olika kommuner som valts ut slumpmässigt. Som ett komplement till
ärendegranskningen har också muntliga intervjuer skett med handläggare
från sex olika kommuner som ingår i undersökningen. I undersökningen
ingår kommuner i olika storlek och vid granskningen har kommunerna
delats in i sex kommungrupper där respektive grupp representerar olika
intervall för invånarantal. Boverket har utgått från en färdig mall där
vissa moment i handläggningen har granskats. Jämförelse görs med de resultat som framkom vid granskningen inför 2012 års undersökning. Nedan diskuteras de olika delar som granskningen innefattar under egna rubriker.

Ansökan
För att ett ärende om bostadsanpassningsbidrag ska kunna prövas krävs
en skriftlig ansökan. Detta kan sägas framgå av Boverkets föreskrifter
(2014:8) till lagen om bostadsanpassningsbidrag – ”till ansökan ska fogas”. Enligt Boverkets uppfattning är det viktigt att ett ärende om bostadsanpassningsbidrag inleds med en skriftlig ansökan. Ansökan ger uttryck för sökandens önskemål och är tänkt att styra det fortsatta förfarandet i bidragsärendet.
Någon större skillnad i resultaten av granskningarna i undersökningarna
2012 och 2015 går inte att påvisa. De skillnader som finns är marginella.
Generellt sett är ansökan inget stort problem i undersökningen och majoriteten av de ärenden där ansökan saknas rör reparationsärenden. Av intervjuerna framgår att anledningen till att man inte använder sig av en
skriftlig ansökan i dessa ärenden är att reparationer är så vanligt förekommande och att de kräver en brådskande handläggning. Vidare att det
skulle bli för resurskrävande och för komplicerat att hantera reparationsärenden som ”normala” ärenden om bostadsanpassningsbidrag.
Boverket kan i denna uppföljande undersökning konstatera att ett generellt problem fortfarande är att kommunerna har egna rutiner för hantering av reparationsärenden. Det saknas dock stöd i bestämmelserna för att
göra avsteg för vissa ärendetyper av bostadsanpassning, till exempel sådana som rör reparationer, och därmed behandla dessa ärenden annorlunda
än en vanlig ansökan. Avsaknaden av ansökningshandlingar är därmed en
formell brist i hanteringen av bidraget. Av materialet framgår att förfa-
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ringssättet med specialhantering av reparationsåtgärder förekommer såväl
i stora som små kommuner.
Boverket kan konstatera att regelverket inte fullt ut är anpassat för alla de
situationer som kan uppstå kring reparation av tekniskt avancerad utrustning, och har förståelse för att akuta situationer kan uppkomma som gör
att kommunerna måste agera skyndsamt. Boverket vill dock framhålla att
även om kommunernas ambition är god, nämligen att lösa ett problem för
sökanden genom att skyndsamt få till stånd en reparation av utrustning, så
är dessa ärenden fortfarande bidragsärenden, och det är viktigt att kommunerna respekterar att en sökande har rätt att få ett beslut på den förmån
som beviljats. För bostadsanpassningsbidraget föreligger dessutom inget
hinder mot att ansöka om bidrag retroaktivt, d v s efter det att en anpassning har kommit till stånd, och ett alternativ i de fall av reparationsåtgärder som kräver en skyndsam hantering, vore därför att i efterhand hjälpa
sökanden med en ansökan, och att sökanden därefter kan erhålla ett
skriftligt beslut.

Sakkunnigintyget
Av det sammanställda resultatet av undersökningen framgår att förfarandet med intyg från sakkunnig fungerar relativt väl i kommunerna, bäst
tycks det fungera i de tre största kommungrupperna. Även om förbättringar kan noteras i kommungrupp 4 och 5 jämfört med 2012 så är det totala resultatet i stort densamma. Noterbart är att intyget från sakkunnig
saknas i betydligt fler ärenden i 2015 års granskning i grupp 6 jämfört
med vad fallet var 2012. Resultatet i kommungrupp 6 medför att de övriga gruppernas förbättring förtas om man ser till det totala resultatet.
I en av kommunerna i en grupp med lägre invånarantal saknades till exempel intyg helt i ärendena, och en kommun använder färdiga mallar där
intygsskrivaren, med ett kryss i en ruta har att styrka behovet av åtgärden.
Detta har Boverket tidigare i ett annat sammanhang kritiserat. Enligt Boverket finns en risk, om intygsskrivarna måste använda viss mall för intygen, att detta hämmar intygsskrivningen och att en sökande kan vilseledas
att tro att en färdig blankett är enda möjligheten att intyga behovet av åtgärden. Det är inte den sakkunnige som avgör om de sökta åtgärderna är
nödvändiga och bidragsberättigade enligt bestämmelserna i lagen om bostadsanpassningsbidrag utan detta åvilar naturligtvis kommunen som beslutande myndighet.
Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag är handlingsregler för i första hand sökanden. De upplyser om vilka handlingar
som han eller hon ska bifoga ansökan för att kommunen ska kunna pröva
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ärendet. När, som i detta fall, det gäller ett bidragsärende är det sökanden
som i allmänhet ska visa att förutsättningarna för ett positivt beslut är
uppfyllda. Han eller hon ska med andra ord genom intyg styrka sina anspråk inför myndigheten. I samband med det står det sökanden fritt att
komma in med flera intyg och från olika sakkunniga. Saknas å andra sidan intyg helt i ett ärende kan enligt Boverkets uppfattning problem uppstå för sökanden vid en eventuell överprövning av kommunens beslut, eftersom en domstol i ett sådant fall inte har tillgång till sökandens bevisning.

Anbud, offert eller kostnadsberäkning
Av materialet går det utläsa att kostnadsberäkning förekommer i större
utsträckning i 2015 års ärenden jämfört med ärendena från granskningen
2012. Det gäller även i de mindre omfattande ärendena. Vid granskningen 2012 fanns det i princip bara kostnadsberäkningar/offerter i de mer
omfattande ärendena. En förbättring, om än liten, kan alltså noteras.
Kostnadsberäkningar finns i 15 procent fler av ärendena.
Fortfarande kan det dock utifrån de ärenden som ingår i undersökningen
från 2015 konstateras att i många ärenden saknas dokumentation över hur
kommunerna kommit fram till ett beviljat bidragsbelopp. Det saknas således fortfarande i de flesta ärenden anbud, offert eller kostnadsberäkning.
Av Boverkets föreskrifter framgår att sökanden ska bifoga en kopia av
anbud, offert eller kostnadsberäkning till sin ansökan. Det är sökandens
sätt att redovisa hur mycket pengar som behövs för att betala åtgärderna i
ansökan. Ett alternativ är att kommunen erfarenhetsmässigt kan avgöra
vad som är en skälig kostnad i ärendet. Följden är dock densamma, nämligen att bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad som motsvarar
”priset” på åtgärden i ärendet. För sökanden kan det vara viktigt att förstå
hur kommunen har kommit fram till vad som enligt deras beräkningar är
en skälig kostnad. Boverket menar att det är en brist i kommunernas
ärendehandläggning att det så sällan går att utläsa hur kommunen kommit
fram till beviljat belopp i de granskade ärendena och anser att kommunerna måste skärpa sina rutiner kring denna hantering. Kommunen ska
därför se till att anbud eller offert finns dokumenterat i ärendet alternativt
att dokumentera hur kommunen i annat fall har kommit fram till skälig
kostnad i ärendet.
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Besluten
Det framgår av materialet från undersökningen 2015 att det i cirka en
tredjedel av bifallsbesluten fattas skriftliga beslut först efter det att åtgärden blivit utförd. Vid förgående undersökning framgick det att bifallsbeslut fattas efter åtgärden är utförd i drygt hälften av ärendena. Andelen
beslut som fattas före det att åtgärden utförts har nu ökat med 20 procent
jämfört med föregående undersökning. Resultaten pekar således på en
förbättring jämfört med tidigare undersökning, men granskningen av
ärendena 2015 visar samtidigt att 6 procent av ärendena helt saknar skriftliga beslut och att i totalt 40 ärenden där det finns ett skriftligt beslut saknas bidragsbelopp i beslutet. I 16 ärenden har samtliga åtgärder enligt ansökan inte blivit prövade genom ett skriftligt beslut. Även om förbättringar kan noteras pekar materialet i undersökningen således på att det
fortfarande finns brister i kommunernas beslutshantering.
Enligt Boverkets mening är det anmärkningsvärt, inte minst ur ett rättssäkerhetsperspektiv, att brister fortfarande förekommer i en sådan omfattning. JO har i flera ärenden om bostadsanpassningsbidrag uttalat att beslut om att bevilja bostadsanpassningsbidrag bör fattas innan några anpassningsåtgärder utförs, om inte sökanden själv söker bidrag efter det att
åtgärden utförts (se bland annat JO 2004-06-14,diarienummer 1739-2004
och 1740-2004). Orsaken till JO:s uttalanden är att i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag kan sökanden och kommunen ha olika uppfattningar om vad bidrag ska ges till. Om ett beslut fattas först sedan anpassningsåtgärden utförts medför detta en fördröjning av en eventuell överprövning i domstol. Boverket instämmer till fullo i JO:s uttalanden och
menar att det är olyckligt om kommunerna bygger upp egna rutiner som
innebär att beslut fattas först efter det att anpassningen utförts.
Frågan om i vilket skede kommunen fattar ett skriftligt beslut är enligt
Boverket en av de viktigaste problemställningarna relaterat till rättssäkerhet för den enskilde, också på grund av att detta moment i handläggningen kan ha en avgörande betydelse för hur rollfördelningen kommer att
hanteras. För en sökande kan processen i ett bostadsanpassningsärende
många gånger inledningsvis vara svår att förstå och det är därför viktigt
att kommunerna först prövar en ansökan och därefter meddelar ett skriftligt beslut, oavsett om detta är positivt eller negativt för sökanden. Först
därefter kan sökanden avgöra om kommunen ska hjälpa till med att välja
entreprenör och sluta avtal med denne om åtgärdernas utförande samt att
betala entreprenören när arbetena är klara.
Av de intervjuer som Boverket genomfört kan man sluta sig till att en av
orsakerna till att besluten fattas efter det att åtgärderna genomförts är att
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det blir lättare för kommunen att få fram en exakt summa i besluten. Det
vill säga att kommunen fattar ett skriftligt beslut först när en faktura inkommit till kommunen från entreprenören. I realiteten innebär detta att
det kan bli entreprenörens faktureringsrutiner som avgör när den enskilde
får ett överklagbart beslut. Av intervjuerna i undersökningen framgår
dock att de kommuner som tar beslut före åtgärdens utförande inte anser
att detta medför merarbete. Snarare tvärtom. Den tid det går åt att ta fram
beslut och räkna fram skälig kostnad vinner man på i slutändan genom att
man slipper reda ut missförstånd om till exempel omfattningen av beviljade åtgärder. Handläggningstiden räknas i undersökningen från det att
ansökan inkommit och till det att ett överklagbart beslut fattats. Undersökningen visar att förfarandet med att fatta skriftliga beslut i efterhand –
av naturliga skäl − medför att handläggningstiden blir längre för den enskilde.
Ytterligare en brist som förekommer är att beviljad summa inte anges i
beslutet. Bostadsanpassningsbidraget är ett penningbidrag och det är naturligt att sökanden får veta vilken summa bidraget uppgår till i sitt
ärende innan en åtgärd beställs och genomförs.

Rollfördelningen och användningen av fullmakt
Bostadsanpassningsbidraget är ett kontantbidrag och kommunens huvudsakliga roll är att lämna ett bidrag till sökanden om det finns förutsättningar för detta. Bidraget är en summa pengar som ska motsvara en skälig kostnad. Det är sedan sökandens roll att fritt välja entreprenör och
sluta avtal med denne om åtgärdernas utförande samt att betala entreprenören när arbetena är klara. Dessa uppgifter kan kommunen utföra endast
om den har stöd för det genom en fullmakt från sökanden. En sökande
har ingen skyldighet att ge kommunen en fullmakt.
Enligt Boverket bör fullmakt endast användas när så är särskilt påkallat
och sökanden har förklarat att han eller hon vill ha hjälp av kommunen
med att företa olika rättshandlingar i bidragsprocessen. Huvudregeln är
således att sökanden själv beställer arbetet och därefter betalar till entreprenören efter det att kommunen gjort en utbetalning av beviljat belopp
till sökanden. Av vad som framgår av undersökningen så är fallet tvärtom. Förfarandet med fullmakter är mycket vanligare än att sökanden
själv beställer och betalar entreprenören. I undersökningens material är
det endast i 11 procent av ärendena där sökanden själv beställer och betalar anpassningen till entreprenören. Detta är i och för sig en ökning jämfört med 2012 då sökande beställde själv i ärendena i 5 procent.
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Vid granskningen av ärendena framkommer att skriftliga fullmakter saknas i 40 procent av ärendena. Det vill säga att kommunerna har i 40 procent av ärendena agerat som om fullmakt funnits. Jämfört med 2012 så
har andelen ärenden där kommunen felaktigt agerat som fullmakt funnits
ökat med 5 procent. Muntliga fullmakter utan tjänsteanteckning finns i 20
ärenden. Fullmakter angivna på ansökningsblankett finns i 14 ärenden.
Enligt Boverkets uppfattning hanteras därför fullmakterna felaktigt i totalt 53 procent av ärendena (174 stycken).
När en sökande ger kommunen i uppdrag att sköta kontakterna med entreprenörer ska detta enligt Boverkets uppfattning ske genom en skriftlig
fullmakt. För att minska riskerna för missförstånd och framtida tvister ska
fullmakten var skriftlig. Lämpligen bör en fullmakt vara utformad så att
den kan gälla för flera tjänstemän hos kommunen. På så sätt underlättas
handläggningen vid till exempel semesterledigheter och sjukskrivningar.
En fullmakt bör också innehålla kompletterande upplysningar om vad en
fullmakt innebär. Att använda sig av muntliga fullmakter är olämpligt
bland annat ur bevissynpunkt. Dessutom ska fullmakten hanteras separat
från ansökan för att förtydliga för sökanden att det inte är ett krav med
fullmakt för att beviljas bostadsanpassningsbidrag. Vidare bör kommunen
informera sökanden om vad fullmakten har för faktisk verkan och att en
fullmakt under vissa förutsättningar kan återkallas. Fullmakten bör vidare
inhämtas först då sökanden fått ett skriftligt beslut och därmed vet vad
fullmakten kan komma att omfatta.
Om kommunen agerar utifrån fullmakt är det viktigt att kommunen före
utbetalning omsorgsfullt informerar sig om att sökanden är nöjd med utförandet av åtgärderna. Främst av den anledningen att betalningen är det
viktigaste påtryckningsmedlet mot en entreprenör vid eventuella fel och
brister i arbetet. Av vad som framgår av materialet i utredningen är det
endast i enstaka fall som kommunerna försäkrar sig om att sökanden är
nöjd med anpassningen inför utbetalningen av bidraget till entreprenören.

Slutord
Brister och skillnader i den formella hanteringen
Utfallet av Boverkets uppföljande granskning visar att vissa förbättringar
har skett i den formella hanteringen av bidraget, men att det fortfarande
finns brister i hanteringen av ett stort antal ärenden som ingår i undersökningen. Exempel på brister i hanteringen är att skriftliga beslut helt saknas eller att beslut fattas efter det att bostadsanpassningsåtgärden har ut-
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förts, att skriftliga fullmakter saknas och att dokumentation saknas om
hur kommunen kommit fram till skälig kostnad i ärendet.
De brister som noterats i undersökningen avseende inte minst beslutshanteringen kan eventuellt peka på att det inte finns tillräckliga kunskaper i
bland annat förvaltningsrätt hos handläggarna i kommunerna. Som
nämnts ovan har en del kommuner ute i landet börjat lägga om sina rutiner gällande beslutshanteringen och Boverket ser positivt på att det har
skett en ändring på senare tid där fler kommuner har gått över till ett system där beslut fattas i förhand. Med hänsyn till utfallet i denna uppföljande undersökning fins dock anledning att återigen uppmärksamma
kommunerna på att se över och i vissa fall skärpa sina rutiner kring beslutshanteringen.
Undersökningen visar också att det fortfarande skiljer sig mellan hur
kommunerna formellt hanterar bostadsanpassningsbidraget. Liksom vid
tidigare undersökning finns exempel i undersökningen på kommun eller
kommuner som i stort sett hanterar bidragsgivningen enligt intentionerna
i lagen men det finns också exempel på kommuner där avsteg förekommer. Vid föregående granskning framkom, något förenklat, att ju färre invånare en kommun har desto större brister finns i den formella hanteringen av bostadsanpassningsbidraget. Detta förhållande är inte lika framträdande nu, då kommuner i kommungrupp 4 och 5 förändrat sina handläggningsrutiner. Men det bör noteras att i de invånarmässigta minsta
kommunerna i kommungrupp 6 har inga större förändringar sett över hela
gruppen (förbättringar) kunnat konstateras.
I de mindre kommunerna, som i till exempel kommungrupp 6, har handläggarna ofta delade arbetsuppgifter. Handläggarna hade med andra ord
fler arbetsuppgifter än bara handläggningen av bostadsanpassningsbidraget. Till skillnad från de invånarmässigt större kommunerna där det är
fler handläggare som arbetar med bostadsanpassningsbidraget på heltid.
Av de intervjuer som genomförts framgår att handläggarnas utbildningsbakgrund och erfarenhetsbakgrund skiljer sig åt. De handläggare som deltagit i intervjuerna har bakgrund som tekniker, arbetsterapeuter eller är
självlärda. Av detta kan man sluta sig till att handläggarna av bostadsanpassningsbidraget har olika bakgrund och därmed kanske olika synsätt på
hur ärenden om bostadsanpassningsbidrag ska hanteras. Av vad som
framkommit av intervjuerna förefaller det som om det är mer vanligt förekommande i större kommuner, där det finns flera anställda inom bostadsanpassningsbidragsverksamheten, att en utveckling sker av arbetsrutiner och kvalitetssäkring. Det går däremot inte att dra den slutsatsen att
så är fallet generellt i landet eftersom antalet genomförda intervjuer inte
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är tillräckligt stort. I intervjuerna uttalade handläggarna i de större kommunerna att de upplever att de har stöd i sitt arbete som handläggare och
att en utveckling av arbetsmetoder sker. I de mindre kommunerna förefaller det som om man i större utsträckning har uppgifterna som rör bostadsanpassningsbidraget som en av flera arbetsuppgifter. Detta kan medföra
att tid till utveckling och förbättring av verksamheten saknas. För de
mindre kommunerna där bostadsanpassningsbidraget är en tillikauppgift
för handläggaren kanske det vore en god idé att samarbeta med närliggande kommuner inom formerna för ett kommunalförbund för att på så
sätt utveckla verksamheten. Av undersökningen framgår att det också
saknas fullmakter i ett stort antal akter. Detta kan tyda på brister i dokumenteringen av ärendena. Det är av stor vikt att alla de handlingar som
inkommer och upprättas hos myndigheten kan återfinnas i respektive i
akt. Detta är viktigt bland annat ur ett rättssäkerhetsperspektiv men också
ur ett demokratiskt perspektiv. Myndighetsutövning ska vara transparent
om inte anledning finns till undantag enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det är viktigt för myndigheternas förtroende att allmänheten kan följa och ta del av kommunernas arbete med bostadsanpassningsbidraget och att kommunernas handläggning av bidraget tål en
granskning.
Bristerna och förbättringar i den formella hanteringen – en
fråga om rättsäkerhet
Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet. Tillsynen
syftar enligt Boverkets tillsynspolicy, diarienummer 518-4880/2011, till
att upprätthålla grundläggande värden i samhället såsom rättsäkerhet, effektivitet och demokrati. Bristerna och skillnaderna i handläggningen
som Boverket erfarit genom granskningen är inte bra, varken sett ur ett
rättssäkerhetsperspektiv eller ur ett demokratiskt perspektiv, och åtgärder
för att rätta till dessa olikheter och brister är nödvändiga enligt Boverket.
Av intervjuerna och av granskningen av ärendena framgår att många
kommuner inte tillämpar handläggningsrutinerna i enlighet med förvaltningslagen eller allmänna förvaltningsrättsliga principer vilket naturligtvis är en grundläggande förutsättning för att upprätthålla en rättsäker hantering av bidraget. Om alla kommuner har svårigheter med hanteringen
av bidraget skulle detta kunna vara ett tecken på att bestämmelserna är
för svåra eller omöjliga att följa. Men av undersökningen framgår också
att det finns kommuner som i allt väsentligt tillämpar bestämmelserna enligt regelverket och att dessa kommuner anser att det inte medför oöverstigliga arbetsinsatser att följa bestämmelserna utan snarare tvärtom.
Många av de problem som framkommit i de två undersökningarna är i
stor utsträckning sådana att dessa går att åtgärda genom att kommunerna
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arbetar om och skärper sina handläggningsrutiner vid bidragshanteringen.
Därigenom skulle stora framsteg kunna erhållas, och det huvudsakliga
ansvaret för en korrekt handläggning vilar naturligtvis i första hand på
den beslutande myndigheten. Undersökningen visar på att flera kommuner lagt om sina handläggningsrutiner i enlighet med hur bidragshanteringen är tänkt att fungera.
Förbättringar i den formella hanteringen av bidraget kan konstateras
gentemot undersökningen som genomfördes 2012. I några kommuner har
markanta förbättringar i handläggningen genomförts. En förklaring till
det förbättrade resultatet kan vara att Boverkets digitala handbok för bostadsanpassningsbidraget 7 fått genomslagskraft men även det faktum att
granskningen i sig av de 33 kommunerna har haft effekt. Granskningen
kan ha medfört att man blivit mer uppmärksam på sina handläggningsrutiner och därefter gjort förbättringar. Mycket arbete återstår dock innan en
tillfredsställande situation råder. Undersökningen pekar ändå på en viss
ökning av rättsäkerheten. Positivt är att antalet beslut före det att åtgärden
utförts har ökat. Detta medför – av naturliga skäl- att tiden blir kortare innan sökande får ett beslut. Vidare har antalet kostnadsberäkningar i ärendena blivit fler. Antalet fullmakter har minskat (om än i liten omfattning).
Detta kan peka på att den tänkta rollfördelningen har stärkts. Skillnader
mellan stora och små kommuner har minskat vilket kan peka på att ärendena handläggs mer likartat.
Trots det något förbättrade resultatet måste Boverket naturligtvis fortsätta
med sina tillsynsaktiviteter. Bland annat genom informations- och utbildningsinsatser och fortsatt arbete med den webbaserade handboken för bostadsanpassningsbidraget. Handboken har tillförts en utförlig beskrivning
av hur ärenden om bostadsanpassningsbidrag ska handläggas. Genom
dessa åtgärder är det Boverkets förhoppning att kunskaperna om bostadsanpassningsbidraget och handläggningen av bidraget ska öka. För Boverkets del kan det även vara påkallat att genomföra återkommande skrivbordstillsynsinsatser, med därtill kopplade återrapporteringar från kommunerna, för att över tid bidra till en mer rättssäker hantering av bidraget.
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Bilaga 1
Delmål 5- Bostadsanpassning
Granskningsmall
Kommun:
Ansökan avser:
Belopp:
Kön:
Handläggningstid i veckor:

1

Behörighetsahandlingar

1.1

Ansökan - kontrollera översiktligt att ansökan är godtagbart ifylld och att nödvändiga uppgifter finns

1.2

Fullmakt (skriftlig/muntlig/på ansökningsblanketten)

1.3

(Fastighetsägarens medgivande)

1.3

Sakkunnigintyg

1.4

Ritningar

2

Beslut

2.2

Kontrollera att beslutet innehåller beviljat belopp

2.3

Kontrollera att samtliga sökta åtgärder omfattas av prövningen

3

Beredning av ärendet

Finns/Saknas
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3.1

Bedöm handläggningstiden

3.2

Kontrollera kommunikationsplikten

4

När arbetet är utfört

4.1

Kontrollera dokumentation inför utbetalning att sökanden
är nöjd med anpassningen

4.2

Kontrollera om kommunen kräver något särskilt underlag
för utbetalning

5

Övriga kommentarer i ärendet

Sammanträdes protoko ll
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Folkhälsopolitiska rådet ska senast z5 januari inkomma med uppföljning till Norra Hälsooch sjukvårdsnämnden. Utöver denna uppföljning har beredningen följt upp rådets öwiga
arbete och följsamhet med folkhälsoavtalet.
Rådet går igenom uppföljning

till

HSN samt av beredning sammanställd uppftiljning.

Beslutsunderlag
Upprättat förslag till uppfötjning enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens mall.
Upprättat förslag till uppföljning av interna folkhálsoarbetet.

Folkhälsopolitiska rådets beslut
Folkhälsopolitiska rådet beslutar att ställa sig bakom redovisat förslag till uppfäljning av
folkhälsoarbetet 2o1S enligt Hälso- och sjulwårdsnämndens mall.
Folkhälsopolitiska rådet beslutar att ställa sig bakom redovisat fürslag till uppföljning av
det interna folkhälsoarbetet zor5.

Beslutet skickas
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Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
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2OL4 togfolkhälsosamordnaren fram förslag

till en verksamhetsplan. Planen presenterades

av det för mandatperioden nya Folkhälsopolitiska rådet vid sammanträde i februari. Syftet
med planen från början att den skulle vara ett planeringsstöd för folkhälsosamordnarens
uppdrag men också ett dokument som enkelt kan följas upp för att Folkhälsopolitiska rådet
ska kunna få en bild av vad som görs och vilka frågor som är angelägna att vidareutveckla.

Syftet med 2015 års verksamhetsplan har primärt varít att planera för hur vi ska arbeta för
att säkerställa innehållet i folkhälsoavtalet. En tanke vid framtagandet av planen har också
varit att det ska vara enkelt att följa upp och att uppföljningen ska kunna bidra som underlag
för dialog kring vad som behöver förbättras avseende det lokala strategiska folkhälsoarbetet.
Det görs årligen en mer omfattande uppföljning av folkhälsoinsatser enlígt Hälso- och
sjukvårdsnämndens mall. Denna uppföljning skickas till Hälso- och sjukvårdsnämnden,
presenteras för Folkhälsopolitiska rådet samt ska också göras känd för nämnder och
förvaltningar.
Planer har genom åren tagits fram. Vissa har fungerat väl medan andra varit allt för
detaljrika. De senaste åren har också folkhälsoarbetet ändrat karaktär och
folkhälsosamordnarens roll har gått från att vara mycket operativ till att bli mer strategisk.
Därför finns också ett behov av att på strategisk nivå diskutera hur vi på bästa sätt, och för
medborgarnas bästa, arbetar med folkhälsa och social hållbarhet i Lysekils kommun.
2016 års verksamhetsplan har tagits fram på uppdrag av beredningen för folkhälsopolitiska
rådet. Verksamhetsplanen har tagit lärdom av föregående års plan och inspirerats av den
kommungemensamma mall som nu är på gång Lysekils kommun. Förhoppningen är att på
sikt fullt ut kunna använda mallen.

Uppföljningen som nu följer hoppas vi bidrar till förståelse av vad som är gjort under 2015
och vad vi ser behöver utvecklas 2016. Målet har varit att det ska vara förhållandevis enkel
och lättsmält läsning.

2.

Följsamhet med avtalet
I Verksamhetsplan 2015 beskrivs områden som utifrån avtalet är viktiga förutsättningar för
att det lokala folkhälsoarbetet ska kunna implementeras och utvecklas. Följande punkter
lyftes fram i verksamhetsplanen :

2.

1 ntegrera fo
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ning

2.2 Välfärdsredovisning
2.3 Mål och prioriteringar
2.4 Uppföljning
2.5 Kommunikation

2.L
2.L

Genomfära utbildninesdae för folkhälsopolitiska rådet
Kortare utbildningsinsatser i nämnderna ska genomföras

o

o

Få chefer medverkade
Se nedan

-

i samband med redovisning

av folkhälsodata utbilda och informera.

2,2

tt

2.3
2.3

Välfirdsredovisningen ska göras känd för samtliga nämnder
i samband med besök i nämnderna enligt ovanstående
utbildningsinsats.
Kommunfullmäktiee ska fä välfärdsredovisnine presenterad.
Folkhälsopolitiska rådet ska föreslå prioriterade områden för
folkhälsa med välf?irdsredovisninsen som bas.
Nämnder och förvaltningar påbörjar arbetet med att
integrera folkhälsa i sitt ordinarie målarbete under våren

o
a
o

Problem med det dataprogram som

välfárdsredovisningen görs i gjorde att
den inte blev klar under våren. Reviderad
plan är att den slut{iirs vintern-våren

zot6.
mål zo16
Delar av resultaten från
välfárdsredovisninqen användes
Se ovan

o

2015.

2.4

till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ska
presenteras i rådet samt göras känd ftjr kommunsffrelse och

2,4

Välfirdsredovisning i årsredovisningen

2.4

Koooline till Stratzvs
Förbättra kommunikationen i syfte att fä en bred dialog
kring folkhälsa
Mellan rådet och nämnderna
Mellan rådet och förvaltningsledning
Samverkansparter
Medborgare
Kommunikation krine ansökninssbara medel

Uppföljning

O

nämnder.

cÉ

Genomfört=

Kommentarer

O

o

Delvis genomfört=

o
o

Q

Presenterad ftir rådet genom utskick.

Delar av resultaten från
välfÌirdsredovisninsen har använts

Ej

genomfört=f

till resultaten

Tre av tio aktiviteter är genomförda enligt plan. En delvis och sex aktiviteter är ej genomförda.
Folkhälsa handlar om förändrings- och utvecklingsarbete. Det har hittills varit svårt att inom befintlig
organisation arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete. Först under senare delen av 201-5 har
man påbörjat ett mer koncentrerat arbete kring framtida styr- och ledningsfrågor.
Här behövs det en strategisk dialog kring vilka mål som övergripande är prioriterade, i ett
förändrings- och utvecklingsperspektiv, och hur folkhälsa kan vara en resurs i detta.

Mål inför 2016 bör därför handla om att presentera och informera om folkhälsa samt
folkhälsoavtalet mer känt i alla nämnder och förvaltningar.
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Beviljade utvecklingsproiekt
Nedan redovisas huruvida de utvecklingsprojekt Folkhälsopolitiska rådet beviljat medel till

genomförts enligt plan.
3.1 Vägledande samspel
3.2 Måltiden och folkhälsan ifokus
3.3 Föräldrastöd för SFI elever

3.4 Girls by music
3.5 Hälsoföreläsningar och aktiviteter för seniorer
3.6 Föreläsning Attention i samverkan med Svenska kyrkan
3.7 Social interakt¡on mellan anhöriga genom lT-stöd Gapet
3.8 Skolavslutningsarrangemang

2.1

2,2
2.3
2.4

2.5

2.6
2,7
2.8

o

Väeledande samsoel
Måltiden och folkhälsan i fokus
Föräldrastöd för SFl-elever
Girls by music

o
o
o

a

Hälsoftireläsninsar och aktiviteter ffir seniorer
Föreläsnins Attention och Svenska lqrrkan

Delvis genomftirt

inköp av instrument till musikstudio.

O

t

Skolavslutninssarranqemang - Lisebergsresa

|

Utifrån dialog med folkhälsosamordnare
valde man att använda pengarna till

I

Social interaktion mellan anhörisa "Gapet"/"En bra plats"

Genomfört enligt plan=

Mvcket oositiva utvärderinsar
Ei flitt in upoftilinins

enli6llan=

6

Ej genomfört enligt plan=

|

Kommentarer till resultaten
Separata uppföljningar görs av samtliga utvecklingsprojekt inklusive ekonomisk redovisning. Dessa
presenteras i den stora uppföljningen.
Slutsatsen från denna kortare uppföljning är att samtliga utvecklingsprojekt genomförts helt enligt
plan eller delvis enligt plan. Den säger dock inget om huruvida arbetet lyckas implementeras eller
integreras. Överlag har de interna utvecklingsprojekt som förankrats väl i nämndÆörvaltning haft

bättre förutsättningar att implementeras.
Det har ivissa fallvarit svårt att få verksamheterna att komma in med uppföljningar.

Mål ínför 2016 bör vara att se över huruvída ansökningar är det bästa sättet att ¡ntegrera
folkhälsoarbete. Det kvarstår bl.a. frågor som rör huruvida insatserna är strategiska och långsiktiga.
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övrigt utvecklingsarbete under folkhälsa
Folkhälsoarbetet består inte enbart av beviljade utvecklingsprojekt utan det pågår även
aktiviteter där folkhälsosamordnaren bistår med processtöd eller driver som en del i
folkhälsoarbetet. Det kan också handla om att verksamheter väckt behov av att utveckla
områden/frågor som t.ex. bildande av nätverk för våld i nära relationer. Följande områden
togs upp iverksamhetsplan 2015:

4.1 Barn- och ungdomspolitiskt program
4.2 BRÅ
4.3 ANDT-policy
4.4 Dopingsamverkan mellan träningsanläggningarna
4.5 Barnkonventionsfrukost
4.6 Seniormässan
4.7 Utveckla drogförebyggande arbetet
4.8 Våld inära relationer
4.9 Medverkan i framtagande av grönstrukturplan samt öP och visionsarbete

4.L

a

Barn- och ungdomspolitiskf program

Lagt mer tid på

slutrapportering/implementering av
projektet som helhet än delprojektet.
Förslag framskrivet december zot5 och

a
o

4.2

BRÄ

4.3

ANDT-policy

4.4

Dopningssamverkan

4.s

Barnkonventionsfrukost

o
a

antaset av KS
Förslag framskrivet december eor5 och
antaset av KS
Utbildningsinsats genomförd - som
helhet bör policy ingå i drogfiirebyggande

kartlägsninsen
Uppffiljning päbörjad- beräknas klar
våren zo16. Presenteras som en del i
kartläsenins av droeförebvesande arbete.
Fyra frukostmöten genomförda. Positiva
utvärderingar. Operativt uppdrag som

ingår i barn- och ungdomspolitiska
q.6

Seniormässan

o

4.7

Utveckla droeförebyseande arbetet
Våld i nära relationer - starta uoo nätverk

o
o

¿-8

Genomfört enligt plan=

Kommentarer

|

Delvis genomfört enligt nlan=

I

arbetet.
Seniormässa genomförd hösten zor5.
Separat operativt uppdrag i samverkan
med anhörigstödet och ideella aktörer.
Bör inså i plan ftir "nya" BRA
Bör ineå i plan för "nya" BRÄ
Ej genomfört enligt plan=

|

till resultaten

Folkhälsosamordnarens roll har gått från en tidigare mer operativ roll till att successivt bli allt mer
strateg¡sk. Kvarstår gör vissa operativa uppdrag. Det är dock viktigt att dessa har en förankríng till ett

övergripande uppdrag.
Folkhälsosamordnaren har under året försökt fokusera på att hitta förankring av de mer operativa
uppdragen så att dessa har en koppling till mer strategiska inriktningar. Exempel på detta är att skapa

en styrn¡ng för barn- och ungdomspolitiskt program och BRA (trygghetsarbete) för att sedan kunna
lägga in utvecklingsområden som t.ex. drogförebyggande arbete. Syftet är att kunna ímplementera
uppdragen i ordinarie verksamhet. Folkhälsoarbetet tenderar annars till att bli ett eget stuprör där

folkhälsosamordnaren får ta allt för många operativa uppdrag.

5. övrigt genomfört arbete utanför verksamhetsplanen

Medverkan i arbetet med framtagande av grönstrukturplan. Folkhälsosamordnaren har medverkat
arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en grönstrukturplan för Lysekils kommun.

i

Medverkan i arbetet med framtagande av översiktsplan och ny vision. Folkhälsosamordnaren
medverkar i arbetsgrupp med uppdrag att ta fram underlag till ny vision för Lysekils kommun samt ny
översiktsplan.
Båda arbetsgrupperna har

ett strategiskt uppdrag och syftar till att integrera folkhälsoperspektív

ordinarie verksamhet.

6. Folkhälsopolitiska rådets uppföljning av 2015
Sammanfattning av rådets synpunkter kring
Styrkor
Svagheter

Möjligheter
Hot

í

U

ppföljning av folkhälsoavta I 2015

Frågorna i uppföljning 2015 utgår ifrån det gemensamt tecknade folkhälsoavtalet mellan
kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Om det finns ytterligare dokumentat¡oner som genomförts ¡nom ramen för det lokala
folkhälsoarbetet t.ex. projekt, utvärderingar, verksamhetsberättelse - så är vi tacksamma om
ni skickar in det tillsammans med uppföljningen.

Maila ln en uppföljning till helena.svernllne@vEresion,se och sänd in en undertecknad version

till:
Helena Svernling

Avdelning folkhä lsa, Uddevalla
Regionens hus
405 44 Göteborg
Ert material är en viktig del inför hälso- och sjukvårdsnämndens beställarbokslut och insändes
senast den 25 januari år 2015.

Kontaktperson:
Helena Svernling, Avdelning Folkhä lsa

o70-o82 4476

effiffiw

'1ffi**Þ(þ¡=,8åqtiffi$r
Uppföljning folkhålsoavtal

2O1
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H¿lso- och Êiukvårdsnåmndemss ksnsl¡

Besvara frågorna

kortfattat och undvik att hänvisa till annat medsänt material

Kopiera materialet och skriv därefter in resultatet í uppföljningen. Använd samma typsnitt (Arial
12), normal. Var vänlig att kursivera allt som ní skriver. Detta underlättar då för oss vid
genomgången.

1.

Utvecklingsområden utifrån Hälso- och sjukvårdsnämndens Måloch
inriktningsdokument samt avtalet om gemensamma folkhälsoinsatser.

Vilken roll har folkhälsorådet haft under året, och om det är relevant beskriv den lokala
processen avseende:

a)

insatser med fokus på livsvillkor ochleller ojämlikhel i hälsa

alla insatser som genomförs på initiativ eller med stöd av folkhälsan
ska, i enlighet med framtagna pr¡oriteringar, genomsyras av att stärka
Iivsvillkor och minska skillnader i hälsa.
I princip

Folkhälsosamordnaren har under 2015 medverkat i arbetet med
framtagande av både grönstrukturplan och ny översìktsplan. Arbetet med ny
öve rsiktsplan löper p arallellt med vi sion sarbete.
Folkhälsopolitiska rådet har även under 2A15 haft stort fokus pët barn och
ungas uppväxtvillkor och varit pådrivande i att arbetet med bam- och
ungdomspolitiskt program som under 2015 har implementerats.
Folkhälsopolitiska ràdet har bistätt som pol¡t¡sk referensgrupp. Inom ramen
för arbetet finns màl som handlar både om att stärka barn och ungas
Iivsvillkor samt minsKa skillnader i hälsa.

b)

eventuellt tillskapande av ungdomscentral/ungdomshälsa
Har inte varit aktuellt under âret.

c)

synkronisering av folkhälsorådets planeringsprocess med den kommunala planeringen
Ny kommunledning pä tjänstemannanivå har tilltrëitt under hösten 2A15 och har

pàbörjat arbete med framtagande av ny styr och ledningsmodell. lnom ramen for
detta arbete diskuteras även tvärsektoriella frägor sâ som folkhälsa. Mälsättning är
att kunna docka in och tydliggöra folkhälsa påt ett systematiskt sätt i styr- och
ledningsmodellen. Arbetet fotfsëätter under 2016. Folkhälsopolitiska rådets
beredning och folkhälsosamordnaren försöker vara pädrivande genom regelbunden
kontakt / dialog med kommunchef och förualtningsledning under processen.

d)

föräldrastöd

2A15 stañade "Familjens hus" upp - en
familjecentralslikn ande verksamhet. Ö ppn a förskol an ä r
öasen och vid sidan om universellt stöd arbetar man
ocksâ med riktade grupper, som t.ex. Familjeförskola.
"Familjens hus" är en del i en ny Förebyggande enhet
som ¡mplementerats under 2015. Verksamheten
kommer att följeforskas av Högskolan Väst.
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ICDP-utbildning av personal i skola samt familjens hus och
fält har genomförts under året. Redovisning finns nedan.
Föräldrastod på SFI har genomförts av Hälsokällan
Fyrbodal under 2015. Målgruppen är elever, främst
föräldrar, pá SFl C- och D-nivä. Syftet är att stärka och
stötta dem i sin förëáldrarall och i de utmaningar de möter
den svenska kontexten. Redovisning finns nedan.

i

Personal (enhetschef och folkhälsosamordnare) har under
året gâtt utbildning i Förebyggandefs konst - föräldrastöd
vid Örebro universitet. En ptan tas nu fram för fortsatt
utveckling av föräldrastöd för 2016 och en
föräildrastödsstrategi kommer att arbetas fram för
kommande àr. Redovisning finns nedan.

e)

välfärdsredovisning
Hur har processen kring förankring och användande av välfärdsredovísningen sett ut, beskriv
övergripande?

Framtagande av välfärdsredovisning under 2015 (endast i digital form). Delar av
redovisningen ingåtr alltid i årsredovisningen, så även 2015. Presentatíon av
delar i redovisningen under vàren ifolkhälsopolitiska ràdet i samband med
utbildning. Välfärdsredovisningen har varit underlag pà tjänstemannanivà bl.a. i
arbetet med grönstrukturplan och översiktsplan men den strategr.ska processen
har inte genomförts som planerat vartör redovisningen kommer revideras under
vinternlvàren 2016 och aktualiseras igen under 2016.
Utvecklings-, förbättringsområden i processen till nästa tillfälle?

Bättre strategisk förankring och presentation av underlaget ifler politiska forum
samt chefsforum.

f)

ínsatser till personer med varaktig funktionsnedsättning
Stöd till anhörigstödet arbete med webplatsen "Gapet"l'En bra plats" - social
interaktion mellan anhöriga via internetbaserat lT-stöd. Separaf redovisning
finns pä detta.
Stöd till Attention och Svenska kyrkan vid genomförande av föreläsningar om
n e u ro psyki ati ska d i ag n o se r.
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2.
På

Samarbetsområden med andra kommuner

vilka områden har gemensamma aktiv¡teter och insatser genomförts?

Nätverksträffar Fyrbodals folkhâlsosamordnare (FIF) 2 ggr./ år.
Nätverksträffar folkhälsosamordnare i Nona Bohuslän 4-6 gànger per àr
beroende på gemensamma frågor och uppdrag. Gemensamma träffar med
ordföranden vice ordföranden i Folkhälsoråden 2 ggr./är varav en av dessa var
en utbildningsdag ifolkhälsa med anledning av ny mandatperiod.
Ôvrig samverkan med andra kommuner

.

Socrbekonomiutbildning och nätverk. Nätverk samt planering av
u nd och HSK.
Utbildningsdag iTanums kommun kring "socioekonomisk analys av
i nva n d ri ng e n s effe kte /'
Gemensam utbildningsdag norra Bohuslän (Munkedal) Våldsbejakande
extremism
Drogförebyggande nälverk (Länsstyre/sens)
Sföra langningen och Tänk om (regíonalkampani) - arbete mot
langning.
Nätverk av olika slag (det mesta ínom ramen för Hiálsokällan).
Folkhälsosamordnaren i Lysekil är representant för Fyrbodals
fo I kh ä I so sa mord n are i H ä lsokäl I a n s styrg ru p p
Folkhälsosamordnaren i Lysekil sifter med i ledningsgruppen for
nystaftade Vårdsamverkan bam och unga Fyrbodal sedan hösten 2015
Medverkan i"Jämställt Västra Götaland" - nätverksträffar
utbi \dning. Samarbete Fyrbodals kommu nalforb

.
.
.
.
.
.
.
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3.

Prioriteríngar och mål

a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för arbetet t.ex. planer, prioriteringar

m.m.

Lysekils kommuns folkhälsoarbete 2015 har utgått fråtn folkhälsoplan 20142015, framtagen av folkhälsopolitiska rädet. Folkhälsopolitiska râdet i Lysekil
har beslutat om följande tre övergripande områden för åren 2014-2015.
Under 2A14-2015 ska Lysekils kommun verka för att:

Barn och ungas uppväxtvillkor förbättras
Fokus på rnsafser som syftar till
. att föruerkliga bam- och ungdomspolitiskt program
. att etablera familjecentral
. ett stärkt stöd till familjer / föräldrar samt
. att stärka barn, ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa.
Skapa förutsättningar för goda Levnadsvanor
Fokus pá rnsafser som syftar till
. att fäne ungdomar provar och använder droger
. att stärka barn, ungdomars och vuxnas fysiska hälsa

a förutsättn i n g a r fö r de I a ktighet
Fokus på rnsafser som syftar till
. att stärka socialt deltagande och minska utanförskap
S ka p

Dessa priariteringar har varit vägledande då ràdet fattat beslut om inkomna
ansökningar av folkhälsomedel 20 1 5.

5

b)

Beskriv kortfattat rådets insatser under året
(Kopiera och använd en mall per må1.)

Mâl: Barn och ungas uppväxtviilkor ska stärkas. Fokus pà insatser som syftartill att stärka
barn, ungdomars och unga vuxnas psykrska hälsa samt fokus på insafser som syftar till ett
stärkt stöd till familier / föräldrar
lnsatser: Vägledande samspe/ - utbildning av 13 chefer (övervägande del rektorer) samt
39 personal (pedagoger samt personal i familjens hus/ i steg 1. Fyra utbildade i steg 2.

Vilka är de viktigaste effekterna {resultaten/lärdomarna) av insatserna?

De som gàtt utbildningen âr nojda/ upplever att de lärt sig/fàtt verktyg i sitt arbete
som gynnar bàde arbetet /förhàllningssättet till barn och föräldrar men ocksà till

kollegor. Utvecklingsarbetet är således hälsofrämjande i en bredare mening.
Att arbetet har fâtt en vidare spridning - fler än utbildningsförualtningens personal är
intresserade av att gà kursen.
Resultaten hiftills pekar på att vi kommer lyckas implementera ICDP och kommer
kunna utbilda egna utbildare så def lever vidare. Folkhälsopolitiska r',ådet har beslutat
om att stödja ytterligare ett år med ekonomiska resurser.
Aktörer:

Utbildningsförualtningen och även Förebyggande enheten isamarbete med utbildare
Fyrbodal

Mâl: Barn och ungas uppväxtvillkor ska stärkas. Fokus
stöd till familjer / föräldrar

på insatser som syftar till ett stärkt

lnsatser: Föräldrastöd SFr. Hälsokällan har genomfört utbildningen "Föräldraskap i várlden"

på SFI C- och D-nivåt. Vären och hösten (tvä olika grupper)
Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?

Lärdom (avrapportering fràn Hälsokällan) :
Att det finns en efte¡'frägan av förâldrastöd bland våra nyanlända och att våra
nyanlända önskar information. De har tyckt det varit lärorikt och bra.
Bra diskussioner i grupperna och många frågor.
Att vi behöver arbeta mer systematiskt och aktivt med föräldrastöd gentemot
màlgruppen nyanlända (implementera en modellför att möta behovet).

o

o

Resu/faf hittills: Arbetet avslutades idecember. Dialog kring ertarenheter
och plan för fo¡tsatt har inte hunnit göras. En plan för fortsatt arbete kommer
arbetas fram och förebyggande enheten kommer att vara en viktig aktör ifoftsatt
arbete.
Aktörer:

Hälsokällan och SFI
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Barn och ungas uppväxtvillkor ska stärkas. Fokus pä, insafser som syftar till ett
stärkt stöd till familjer / föräldrar

Mâtl:

lnsatser:

Föräldrastödsutbildning Örebro - "Förebyggandets konst föräldrastöd" lJtbildning
kunskapsbaserat föräldrastödsarbete. Hur man arbetar pà strategisk nivà
(i kommuner) för aft lyckas med implementering av föräldrasföd samf aktuell
forsknino på omrädet föräldrastöd i stort.

i

Vilka är de viktigaste effekterna (resultatenllärdomarna) av insatserna?

Lärdom: Att vi behöver strukturera och förankra vàrt fôräldrasfödsaóefe bättre för
att lyckas med implementeringen. Ta fram en plan/strategiför arbetet pä kort och
lång sikt.
Effekter: Samverkansorganisation för bam- och ungdomspolitiska arbetet har
skapafs pá sfrafegisk nivå och på verksamhetsnivà avseende föräldrastöd.
Aktörer:

Föräldrastödsutbildning: Chef för socialforualtningen barn- och ungdomsenheten
samt nya förebyggandeen heten och folkh älsosa mordn a re.

Barn och ungas uppväxtvillkor ska stëirkas. Fokus på rnsafser som syftar till
att föruerkliga barn- och ungdomspolítiskt program, att etablera familjecentral
samt ett stärkt stöd tiil familjer / föräldrar.

¡vtâl:

tnsatser:

Uppstart Familjens Hus

i Lysekil- familjecentralsliknande verksamhet

Vilka är de viktigaste effekterna {resultatenllärdomarna} av insatserna?

Resultat hittills:
Besök första veckan 29 förâldrar och 37 barn
Besök andra veckan 45 foräldrar och 53 barn
Under hösten har sedan antalet besökande till öppna förskolan ökat/kvarstâtt och vi
harfåtft bekräftat att det finns behov av både öppen förskola och föräldragrupperlstöd.
Verksamheten utvecklas successivt, utifrän nya identifierade behov, och
samarbete med värdaktörer har etableratsAktörer:

Kommunövergripande (alla förualtningar), Lysekilsbostäder, Vårdaktörer (bvc,
b a rn m o rs ke mottag n i n g och b a rn h ä I sov å rd)
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Ökad delaktighet och goda levnadsvanor. Fokus på rnsafser som stärker barns,
ungdomars, vuxnas ach äldres fysiska hälsa samt fokus på rnsafser som stärker
socialt deltagande och minskar utanförskap.
Mät:

Hälsovågen - föreläsningar och aktiviteter för seniorer vid 7 tillfällen
under 2016 samt erbjudit olika typer av fysisk aktivitet i samarbete med föreningsliv.
Nàgra teman: "Om hjäftat stannar vad gör jag då?",
"Mà-bra-workshop" med matlagning ffiffi.", Bättre liv med rätt medicin, Alzheimers
(fil mvi sn ing"Stil I Alice" samt fö redrag av Alzheímersföreningen och
anhörigsamordnaren)
tnsatser:

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?

Resultat: Skaftö Folkets hus har tillsammans med ideella aktörer lyckats skapa
samarbete med fokus pà att erbjuda kunskaprtnformation och stärka sociala nätverk
gentemot målgruppen "senioref'. Mer än 700 deltagande/besökare pà aktiviteterna
under äret varav ca 200 som provat tràningsaktiviteter som erbjudits (gym, gympa).
Arbetsgruppen för Hälsovågen är etablerad. Folkhälsopolitiska ràdet kommer att
bidra med en mindre summa 2016.
Aktörer:

I arbetsgruppen för Hälsovågen ingår Skaftö Folkets hus i samarbete med
pensionärsföreningarna, Studieförbund, Skaflrj GOIF, hjätt- och lungsjukas förening.
Folkhälsosamordnaren har medverkat vid vissa möten.
Arbetsgruppen har ett brett samarbete med fler föreningar, lokala näríngslivet,
vàrdaktörer och Lysekils kommun.

Goda levnadsvanor. Fokus på insatser som stärker barns, ungdomars, vuxnas
fysiska hälsa
äldres
och
rvlåt:

-

Måltiden och folkhälsan i fokus kostenheten har arbetat med måltiden i fokus
syfte att öka kunskapen om mat och hälsa. Arbetet ârförskjutet itid p.g.a.
sjukskrivning/chefsbyte men kommer att avs/ufas och àterrapporteras undervâren
2016. En del material ärframtaget men man har inte hunnit arbeta med det fullt ut
enligt plan. Arbetet kommer att slutföras och slutredovisas första halvåret 2016.
tnsatser:

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?

Atenapport under våren 201 6
Aktörer: Kostenheten i samarbete med skolor och socialtjänst

I

ungas uppväxtvillkor samt delaktighet. Fokus på rnsafser som stärker
socialt deltagande och minskar utanförskap samt fokus pà insatser som syftar till
att färre unga provar och använder droger
Mâl: Barn och

tnsatser:

Fritidsgården förebygger (Girls by music och skolavslutningsarrangemang)

"Girls by music": Vår màlgrupp är tjejer i åldem 13-16 år som ges möjligheten att
utvecklas inom musik och Iedarskap. Vår tanke från början var att resa upp till
sthlm men vifick förhinder då fler av våra tjejer inte fick resa p.g.a. olika
hemförhållanden så vivalde att ha ett nätverksmöte vilket resulterat i att vi nu
samarbetar med Stockholms förofter (fritidsgårdar) och skapade en mer omfattande
musiklokal med nya instrument samt byggt upp en scen för att utveckla "open sfage".
Vi har fortfarande målgruppen som tillsammans med personal jobbar kring aft
bygga upp och bilda musik med de yngre äldrarna.
Skolavslutningsarrangemang: Målgruppen är kommunens ungdomar som går i
àk 7 och 8. De har möjligheten att àka med gàrdarna till Liseberg på
skolavslutningsdagen till ett kraftigt reducerat pris. Vâr tanke är att erbjuda våra
unga en dag med gemenskap och nöje tillsammans med oss ipersonalen.
Utvecklingsarbetet är förebyggande att erbjuda delaktighet med vuxna och
kamrater istället för en "hänga ute" kväll i kommunen med de olika debutmojligheter
som då finns.
Vilka är de v¡ktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?

"Girls by music": Resultatet som uppnàtts är att ge ungdomarna möjligheten att
utveckla sina tankar och idéer med musiken, fà stottning och stärka ledarrollen
från andra gårdar där de kommit längre med musiken. Vi samverkar idag med
fritidsgärden i Haninge kommun som har projektet "vägen ut" och de som vi har
kontakt med är skapama i detta och drivna musiker igruppen Panetoz. Vijobbar
vidare med att ställa upp pà bl.a. kulturueckan i kommunen, vi har äkt till
Alingsåts och deltagit i riksfinalen vid Ung kultur möts.

Skolavslutningen: Syftet är att vàra ungdomars ska ges möjligheten att börja
sommarlovet med en positiv upplevelse och komma in i en gemenskap som ocksá
uppnàtts samt att vi gett ungdomar möjligheten att följa med istället för att vara runt i
kommunen och även detta år visar rappofter, noll omhändeñaganden med alkohol
och heller ingen skadegörelse eller aktivitet ute på kvällen bland denna àldersgrupp
vilket var ett av mälen.
Aktörer:

Fritidsgårdsverksamheten i samarbete med andra aktörer bl.a. privata näringslivet.

I

Ökad delaktighet. Fokus på insatser som syftar till att stärka bam, ungdomars
och unga vuxnas psykiska hälsa samt fokus på insatser som stëárker socialt
deltagande och mínskar utanîö rskap
Mått

- webbaserat anhörigstöd - år två
Prcjektet syftar till aft erbjuda målgruppen yngre (< 65 år) anhöriga ett teknikstöd,
för att öka social interaktion och stärka kommunikationen mellan anhöriga mítt i livet,
pà ett tryggt sätt oberoende av tid och plats.
tnsatser: "En

bra plats"

Ett av målen ãr att få 1A0 anhöriga att registrera sig på En bra plats inom en 5 års
period uppdelat på àr 1 - 1 1st, år 2 * 25st, àr 3 - 45st, år 4 - 70st och år 5 - 100st,
Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?

Ovanstående syftet med in satse n/utveckling sarbetet har u ppfyl lts.
Antal anhöriga som erbjudits och hittills tackat ja till webb-tjänsten är 13 personer,
kvinnor i àldern 26-70 àr med en medelålder på 49år. Målet har därför inte uppnâtts
fullt ut.
Fö$ande diagnoser är registrerade: ADHD, alkohol, Asberger, autism, DAMP,
demenssi ukdom. depressio n, Downs syndrom, epilepsi, fu nktion snedsafl hjärtsvikt,
kranskärlssjukdom, MS, narkotika, psykisk ohälsa, reumatism, Schizoaffektivt
syndrom, schizofreni, stroke, utvecklinqsstörning. psykos. De vanligast
fö rekom m a n d e ä r u nde rstru kn a.
Utvecklingsmedlen har använts enligt plan.
Ett positivt resultat som bedöms vara relevant och inte ingîck i uppsatta mål är aft
vid intem och extern information om En bra plats, kompletteras informationen med
information om övrigt anhörigstöd i kommunen, vilket ger en vinst.
Det är komplicerat och tidskrävande att integrera en ny form av anhörigstöd med
övrig pågàende verksamhet iförualtningen med anknytníng till anhörigstöd.
Modellen som En bra plats utgår ifrån är att utbildade inloggare ska stå för
merparten av registreringen av anhöriga. Under projektets första âr har det inte
fungerat. Av 17 inloggare har endast 2 registrerat var sin anhörig resterande har
projektledaren registrerat. Det ärsá/edes viktigt aff se implementeringen i ett
me r I å n g s i ktigt pe rspektiv.
Aktörer:

Projektägare är Anhörigstödet. Samarbetspa¡tners är elevhälsa, socialtjänsf ILSS),
Primäruård m.fl.
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Barn och ungas uppväxtvillkar samt delaktighet. Fokus på rnsafser som stärker
socialt deltagande och minskar utanförskap samt fokus på rnsafser som syftar till
att färre unga provar och använder droger

¡viâl:

ANDT-policy - aktiviteter utifrån policy
Utbildning i verkningsfull ANDT-underuisning.
Medverkande: 22 deltagare fràn grundskola (4-9) och gymnasref + komvux samt
fritidsgårdama.
Utbildare Nik/as Odén. Links of lmpo¡lance
tnsatser:

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?

Sammanfattningsvis var deltagarnas intryck av dagen bra (12 st) och mycket bra (8
st). lngen tyckte att dagen var "varken bra eller dàlig" eller "dàlig".
Man ansâg generellt att det gemensamma arbetet konkretiserats men majoriteten
angav dock att de behövde ytterligare stöd för att kunna fortsätta underuisa ¡ ANDTfràgor. Ex. pà stöd var möjlighet att trëiffas (utbyta effarenheter, arbeta íhop oss), tid
att planera, fler goda exempel.
Aktörer:

Grundskola (4-9), Gymnasieskolan+Komvux, Fritidsgàrden

levnadsvanor. Fokus pà insatser som stärker barns,
ungdomars, vuxnas och äldres frsrska hälsa samt fokus på rnsafser som stärker
socialt deltasande och minskar utanförskap.
tnsatser: Seniormässa i Brastad.
Arets tema "Ett gott skratt förlänger livet"
Syftet med mässan är att sprida information:
Om Komm u nal verksamhet (bl. a. soci alförualtni nge n)
Om lokala föreningar och ídeella organisationer
Om andra aktörer i anslutning till mässans tema
I förebyggande och hälsofrämjande syfte för màlgruppen 65+
Mäl: Okad delaktighet och goda

Vilka är de v¡ktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?

Närmare 300 besökande
Mycket uppskattat av besökare och utställare
Aktörer:

Folkhälsa, Anhörigstod, PRO Brastad, Brastad Folkets hus samt en mängd utställare
frän föreningar, vård och nâringsliv.
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Fokus pá rnsafser som syftar till att stärka barn, ungdomars
och unga vuxnas psykiska hälsa samt fokus pá rnsafser som stärker socialt
deltagande och minskar utanförskap
Mât:

lnsatser: F örel äsn ingar
Tvà ol ika föreläsning ar

- foku s fun ktion snedsäftn i ng /neuropsykiatri
Attention i samarbete med Svenska kyrkan: 19/1 Johanna Björk "Att vända
svà rig h eter till möjligheter" (ca 1 00 personer em+kvällsföre läsni ng).
Anhörigstödet: 6/10 genom Attention: Jessrba Hjert - FIod - "Min bror och jag"
(ca 1 00 personer eftermiddags+kvällsföreläsning)
Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?

Det har funnits en stor efterträgan från sà väl medborgare som yerksamheter kring
mer kunskap om neurapsykiatriska funktionsnedsättningar. Både medborgare och
personal har medverkat vid föreläsningarna.
Aktrirer:

Svenska kyrkan, Attention, Anhörigstödet
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4.

Ekonomisk redovisning (budget, utfall)

Denna redovisn

avser

av utfall íförhållande till b

Utfall

Budget
HSN

Folkhälsosamordnare
- lön (inkl. lönebikostnader)
- omkostnader (admin.,

27AOOO

rlaß.

Kommun
270

AOO

0vrict

HSN

Kommun

270 000

270 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Vägledande samspel

150 000

310 000

r.so 000

3L0 000

Måltiden och folkhälsan ifokus

26 s00

5 000

10 000

5 000

Föräldrastöd

30 000

30 000

35 000

30 000

17 500

10 000

37 s00

10 000

25 000

5 000

25 000

s 000

5 000

5 000

10 000

s 000

En bra plats (tid. "Gapet")

s4 000

s4 000

s4 000

54 000

Skolavslutning

50 000

50 000

30 000

30 000

42000

42004

32 000

4L 000

Dopni ngsa mverka n 2OI4-2O75

20 000

0

0

o

Seniormässa 2015

20 000

20 000

20 000

20 000

Övriga riktade folkhälsoinsatser

60 000

0

60 000

10 000

800 000

800 000

763 500

800 000

kostnader, resor, kurser etc.l
Folkhälsoinsatser enl¡gt
folkhälsoplanen:
Projektbaserade insatser
grundade på ansökningar

SFI

Girls by music
Hä

lsovågen (hä lsoföreläsningar

och aktiviteter för seniorer)
Föreläsningar Attention och kyrkan

Kva

rståe nde projektmedel

Riktade folkhälsoinsatser

SUMMA
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övriEt

Kommentera utfallet i budget för 20L5 och eventuella omprioriteringar:

Màltiden och falkhälsan ifokus påbörjat men inte kunnat avs/ufas under hösten
vintern 2015 på grund av sjukskrivning och chefsbyte. Arbetet ska slutföras och
slutrapporteras våren 2016. Resterande pengar (16 500:- ) övertörs för avslut.

Föräldrastöd SFI- stöne kostnader än beräknat. Omfördelning fràn
kvarstående projektmedel då det fanns utrymme.
Fritidsgârdarnas arbete med "Gìrls hy music" och skolavslutningsanangemang
har efterträgat att slà samman sin budget och göra mindre omprioriteringar (se
ovan iredovisningen vad som gjorts).

Föreläsning Attention - efterfrågan på ytterligare en genom anhörigstödet.
Beviljat dà eftertrâgan pâ kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
varit stor. Utrymme fanns ikvarstàende projektmedel.
Kvarståe n d e p roje ktmed e I :
Utöver omfördelning ovan har medel utbetalats till:
lJtbildningsrnsafs "Förebyggandets konst förätdrastöd" i Örebro vàren 2A15.
Motionslopp; Musselloppet och Vaftenloppet 201 5
Sl utkonfe rens Ba rn- och u ngdomspolitiskt program
Övrig a ri ktade fotkhälsoi nsafser:

Dopningssamverkan har ínte kunna genomföra insatserna enligt plan under året
beroende av olika omständigheter. En uppföljning sammanställs for näruarande
och kvarstàende medel kommer att övertöras i syfte att genomföra en
avslutande utbildningsinsafs i samband med presentation av uppföljningen.

Enligt plan men med ytterligare finansiering av utbildningsinsatserfor
fol kh älsopol itiska rëtdet u nder å ret sa mt socioekonomih alvd ag.

Eventuell återbetalníng till Hälso- och sjukvårdsnämnden?

lnga pengar kommer àterbetalas till Hälsa- och sjukvàrdsnämnden
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Avslutande kommentarer om verksamhetsåret:
Om ni har något ytterligare ni vill förmedla som kanske ¡nte passat in under övriga rubriker kan
det skrivas här.

-

Folkhälsoråd
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Ordf. I Folkhälsorådet
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LYSEKILS KOMMUN
Folkhälsopolitiska rådet

Sammanträdesprotokoll
2016-01-25
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Beredningen har tagit fram förslag
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till verksamhetsplan för folkhälsoarbetet zoró.

Den huvudsaHiga utmaningen de närmsta året är att verka för att

budgetprocess,

Ordföranden och folkhälsosamordnaren informerar om pågående visions- och målarbete.
Beredningen önskar inför nästa sammanträde ha en dialog med nämndernas presidium
kring folkhälsa i befìntligt mål- och budgetarbete som underlag fiir diskussion vid
sammanträdet i april. Rådet ser att det ärviktigt att redan undervåren starta upp dialog
kring hur implementeringen kan ske i befintligt målarbete.

Beslutsunderlag
Upprättat ffirslag till verksamhetsplan

Folkhälsopolitiska rådets beslut
Folkhälsopolitiska rådet beslutar att ställa sig bakom redovisat förslag till verksamhetsplan

zot6Folkhälsopolitiska rådet beslutar att ställa sig bakom fiirslaget om dialog med nämndernas
presidier under våren.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerare:

;W JJ

Utdragsbestyrkande:

ú-4a-\_
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LYSEKILS KOMMUN

Verksamhetsplan 20L6
För folkhälsoarbetet i Lysekils kommun
Anna Nyman Holgersson

Verksamhetsplanen utgår från folkhälsoavtal mellan Lysekils kommun och hälso- och
sjukvårdsnämnd norra 2OL6-2O19 beskriver vad som ska göras inom ramen för folkhälsoarbetet
Lysekil under 2015.

i

Verksamhetsplan för Lysekils kommuns folkhälsoarbete 2016

1.

Förutsättningar

Lysekils kommuns folkhälsoarbete utgår från Folkhälsoavtal mellan Lysekils kommun och
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalet gäller mellan 2016-2019. Avsikten med avtalet är att underlätta
det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.

Avtalet är centralt för planering och genomförande av det lokala folkhälsoarbetet. Verksamhetsplan
2016 bygger därför på innehållet i avtalet.

2.

Mål och prioriteringar för folkhälsoarbetet 2016

Det övergripande målet med det gemensamma folkhälsoarbetet är att förbättra hälsan för
befolkningen inom Lysekils kommun. Som grund för mål och prioriteringar finns ett antal nationella
och regionala styrdokument så som bland annat Sveriges nationella folkhälsopolitikiska må1, Västra
Götalandsregionens folkhälsopolicy och "Samling för social hållbarhet
åtgärder för en jämlik hälsa i Västra Götalandsregionen". Som grund för de lokala prioriteringarna
finns också Välfärdsredovisning och annan statistik över hälsa och social hållbarhet i Lysekils kommun

-

Folkhälsopolitiska rådet har uttalat följande övergripande mål och prioriteringar inför 2016.
Vi vill minska skillnaderna i hälsa och förbättra folkhälsan för alla

utanförskap

Dessa prioriteringar har varit vägledande då rådet fattat beslut om inkomna ansökningar av
folkhälsomedel 2016.

3.

Folkhälsoorganisation

Enligt folkhälsoavtalet ska folkhälsoarbetet ha en politisk styrning och bedrivas på en
strategisk nivå. lnom kommunen ska det finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum för
folkhälsofrågor, folkhälsoråd. Rådet ska med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer,
dvs. befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån dessa
samt verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie
verksamheter.
I Lysekils kommun finns Folkhälsopolitiska ràdet.l rådet ingår ordförande och vice
ordförande från samtliga kommunala nämnder samt ledamöter från Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Folkhälsopolitiska rådet är organiserad under kommunstyrelsen.

Till rådet adjungeras förvaltningschefer och andra aktörer regelbundet så som vårdaktörer,
bostadsbolag och polis.
Till folkhälsoarbetet är en heltids folkhälsostrateg anställd med kommunen som huvudman
för tjänsten. Tjänsten är organiserad under kommunstyrelseförvaltningens administrativa
enhet med administrativa chefen som närmsta chef. Folkhälsostrategen arbetar enligt avtalet

på uppdrag av rådet och ska verka för att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk
nivå. Tillsammans med rådets ordförande ansvarar folkhälsostrategen för att arbetet bedrivs
utifrån den inriktning och prioritering som beslutas. Vidare ingår det i uppdraget att ansvarar
for uppföljning och ekonomisk redovisning samt att göra folkhälsoavtalet känt för samtliga
medverkande aktörer. Folkhälsostrategen ska också analysera och tillgängliggöra aktuell
statistik över hälsoläget i kommunen.
Enligt avtalet ska folkhälsostrategen ha tillgång till förvaltningsledning

4.

Folkhälsoarbete 2016

4.1 Arshjul för folkhälsoarbetet

Folkhälsoarbetets årshjul bygger på innehållet ifolkhälsoavtalet samt plan för
kommunens eget mål- och budgetarbete.

folkhälsoarbetet. Denna ska vara till handa nämnden senast 25 januarl Lysekils
kommun följer årligen upp folkhälsoläget genom ett avsnitt "Välfärdsredovisning"
årsredovisningen.

i

behovsbilder och prioriteringar. Folkhälsoarbetet är långsiktigt och utgår från en
gemensamt framtagen dokumentation. Målen för det strategiska folkhälsoarbetet kan
enligt avtalet med fördel följa avtalsperioden och löpa under 4 år.

senast 1 december.
Månad

Folkhälsopolitiskt

Förvaltning

lnriktning

Ovrigt

Beredning Sammanträde

Förvaltningschefer
delges uppföljning

Uppföljning intern samt HSK*

Uppföljning till HSN
25t1

Beredning
Sammanträde

Avstämning

lnriktningsdiskussion mål
och prio i nämnder/presidier

lnriktnings-diskussion
mål och prio.
Vålfärdsredovisnino

råd

Januari
Februari
Mars/April

löpande med
kommunchef och

förvaltningschefer

lvlai

JuniJuli
Augusti
sep
Oktober
Nov
Dec

Dialog om prioriterade
insatser kommande år ev. till
grund för en
fol kh ä I s o st rateo i/o I a n.

Beredning
Sammanträde

Beredning
Sammanträde

Gemensam
workshop politiker
och chefer

Workshop strategier
folkhälsa och social
hållbarhet utifrån KF och
nämndsmå1.

Verksamhetsplan och budget

Redovisning av
planerade insatser
kommande år
Budget inlämnad till
HSN 1/12

4.2 Beviljade medel för utvecklingsarbete
Folkhälsopolitiska rådet har under 2015 beslutat att avsätta totalt 400 000 kronor som
ansökningsbara medel för verksamhetsåret 2016. Kriterier har arbetats fram som ska
underlätta. Rådet har noggrant granskat ansökningarna utifrån kriterier och prioriterade
områden.
Det är tredje året som Lysekils folkhälsopolitiska råd arbetat med ansökningar som bas för
budget. Formerna utvärderas/följas upp årligen och samtliga som beviljats medelfår
inkomma med en uppföljning. Nedan beskrivs vilka projekt som beviljats. En närmare
beskrivning av de olika utvecklingsarbetena finns i budgetdokument.
lntentionen är att utvecklingsarbetet ska ske inom ordinarie verksamhet. Folkhälsostrategen
kan bistå med metod- och processtöd. Hur stödet ser ut är i dag olika beroende på
utvecklingsarbetets inriktn ing.
Skaftö Folkets hus
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"Hälsovåcen" - äldres hälsa
"En bra plats" - webbaserat anhörigstöd
Musikalproi ekt fritidseårdarna

4

Motionslopp

5
6
7

Liseberesresa
Väsledande samsoel

Socialförvaltninsen anhörisstödet
ABF
SAIS och Sorootimisterna
Utbildninesftirvaltninsen Fritid
Utbildninssfärvaltninqen

Föräldrastöd
Grupper ftir barn som har ftiräldrar med ohälsa/missbruk

Förebyeeande enheten
Socialförvaltningen IFO barn och

1

2

8

ungdom

Genomfört enligt plan=

4.

|

Delvis genomfürt enligt plan=

3 Strategiskt utvecklingsarbete

9

Ej genomfört enligt plan=

|

201 6

Den huvudsakliga utmaningen de närmsta åren är att verka för att
budgetprocess,

Utöver detta tillkommer ytterligare strategiska uppdrag:

under 2015 men av olika omständigheter blev inte slutversionen klar
delar av innehållet presenterades för folkhälsopolitiska rådet.

-

även om stora

är ett tvärsektoriellt samarbete över förvaltningsgränser. Folkhälsostrategen har
uppdrag att medverka.

översiktsplan.

i

Välf?irdsredovisning med fokus på social hållbarhet sammanställs vinter vår zo16
Kortare utbildningsinsatser/info i nämnder/ledningsgr. innehållande
folkhälsodata, social hållbarhet (exempel)
Kontinuerlig avstämning kommunchefens ledningsgrupp kring styr- och ledning
samt mål. Löoande under året.
Fördelning av folkhälsomedel - ta fram underlag till färslag på en ftirfinad modell.
Ansökninear eller riktade medel?
Integrera frägor om social hällbarhet och folkhälsa i visionsarbetet (OP-arbetet).
Även erönstrukturolan.
Uppstart BRA/Barn- och unga - styrgrupp - process och metodstöd. Bevaka BRA-

1

2
3

4
5

6

FHS

FHS/FHPR
FHS/Chef folkhälsa
FHS
FHS

Socfürv./FHS

fråeor.

Genomförande av CAN drogvaneundersökning zo16 åk 9 och åk z g¡rmn. Samt
presentation av resultat hösten zo16

7

FHS

q
10

Genomfört enligt plan=

Q

Delvis genomfiirt enligt plan=

9

Ej genomfört enligt plan=

|

4.4 Ôvrigt folkhätsoarbete 2016

1

Barnkonventionsfrukost

FHS

2
3

Seniormässa

FHS ochAHS

4
Genomfört enligt plan=

¡!

Delvis genomfiirt enligt

llan=

I

Ej genomfört enligt plan=

Utöver detta arbetar folkhälsostrateg med:
Processtöd
Omvärldsbevakning
Medverkan i regionala och delregionala nätverk och styrgrupper bl.a.
Kallelser och protokoll- beredn¡ng och folkhälsopolitiskt råd
Fyrbodal folkhälsostrateger/råd
Norra Bohusläns folkhälsostrateger/råd
Hälsokällan Fyrbodals styrgrupp
Vårdsamverkan barnoch unga (styrgrupp/utvecklingsgrupp)
STI - representant för Fyrbodals folkhälsostrateger i Sexuell hälsa Fyrbodal

o
.
o
.
.
.

!

LYSEKILS KON,IMUN
Folkhälsopolitiska rådet

Sam manträdesprotokol

2A16-01-25
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TJEJJouRENvlisr

Dnr:

t6

Jeanette Rabe och Mikaela Nissén informerar om Tjejjouren Västs

-02- 0 2

Dnr

A,r

LKS zor6-35-oe6

2016

3?

ljejjouren Väsæ målgrupp är tjejer mellan

1o-2S år i Västsverige. Sedan starten eoro har
antalet stödsökande ökat. Stödet är helt nätbaserat. De frågor som är vanligast handlar om
våld och sex men även suicid och självskadebeteende. Således mycket allvarliga problem.

fiejjouren Väst har nu påbörjat ett arbete med att skriva samverkansavtal med kommuner
i Västsverige. Hittills har man avtal med I kommuner. Syftet med artalet är att kunna ge
de stödsökande bättre och snabbare hjälp genom bättre samverkan med kommunerna.

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning

Folkhälsopolitiska rådets beslut
Folkhälsopolitiska rådet beslutar föreslå att socialnämnden tecknar samverkansavtal med
tjejjouren Väst.

Beslutet skickas

till

Socialnämnden

Justerare:

Æ

Utdragsbestyrkande:
.-1
--2

ú--a^',- ('/rhnp4.h..a\t

:

L)'.

Tot
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ko ¡i,E An4e-'*
nä^^Jtr,l<.,

Ärende ÖVR 27

Redovisning av delegationsbeslut

(Se pärm på sammanträdesbordet)

Ärende ÖVR 28

Övriga frågor

(Anmäles till ordföranden vid sammanträdets öppnande eller till nämndens
sekreterare så snart som möjligt)

