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HANDLÄGGNINGSRUTINER
De rutiner som finns i kommande avsnitt skall ses som ett hjälpmedel i biståndsfrågor. De
eventuella belopp som finns angivna är alltså inga givna gränser, frånsett högsta gränsen, utan
utrymme för individuell prövning skall alltid finnas.
I förteckningen anges lägsta nivå till vilken beslutanderätten är delegerad. Detta innebär att
tjänsteman i högre tjänsteställning med ansvar för programområdet har samma beslutanderätt.
Beslutanderätten är begränsad till ärenden inom, i förekommande fall, de distrikt eller motsvarande
inom vilket vederbörande tjänsteman/delegat har sin tjänstgöring förlagd.
Vid avslagsbeslut är delegationen generellt satt till 1 basbelopp.
Allmänna begränsningar i tjänstemannens beslutanderätt

Tjänsteman har skyldighet att vid tveksamhet samt i ärende av principiell betydelse hänskjuta
ärendet till utskott eller nämnd för beslut.
Vid bedömning av biståndsbehov ges råd och stöd genom arbetsledning och via beredning i
grupperna.
Delegation nedan avser handläggarnivå där inte annan anges.

1. ARBETE - ARBETSLÖSHET - AKTIVT ARBETSSÖKANDE
Var och en är skyldig att efter förmåga försörja sig genom arbete eller genom
socialförsäkringssystemet, vilket i 6 § SoL markeras genom texten ” 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 (annat
bistånd) på de villkor som anges i 6b - 6f §§. Lag (1997:313)”.
Den enskilde ska stå till arbetsmarknadens förfogande både genom att själv aktivt söka arbete och
genom att söka arbete genom Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsutbildning eller annan
utbildning med utbildningsbidrag är att jämställa med arbete.
Ekonomiska svårigheter för arbetslösa måste i första hand lösas genom arbetslöshetsförsäkringen.
Den som är arbetslös har inte rätt till bistånd enligt 6 § SoL om hans behov kan tillgodoses genom
de åtgärder i övrigt som samhället ställer till förfogande för arbetslösa. Om någon vägrar anta
erbjudet arbete och därmed förlorar arbetslöshetsersättning leder detta i regel till avslag på ansökan.
2. BARNOMSORGS- OCH HEMTJÄNSTAVGIFTER

Avgifterna kan vara godkända kostnader som handläggaren skall ta hänsyn till vid bedömningen av
behovet av försörjningsstöd dock högst kostnad motsvarande kommunens barnomsorgstaxa.
Den enskilde ska i första hand ta kontakt med fordringsägarna för avskrivning eller nedskrivning av
avgift.
Vid endast tillfälligt behov av försörjningsstöd och om avgiften i ett längre perspektiv kan betalas
av den enskilde är inte avgiften godtagbar kostnad.
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3. BEGRAVNINGSKOSTNADER
Socialnämnden kan vara skyldig att utge ekonomiskt bistånd till rimliga kostnader om dödsboet
efter den avlidne saknar medel till dessa kostnader.
Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader skall inte utgå om dödsboets skulder är sådana att de
kommer att avskrivas och att tillgångarna då räcker till begravningskostnader. Att dödsbodelägarna
kan bekosta begravningen påverkar ej dödsboets eventuella rätt till bistånd.
Riktlinjer

Socialnämnden har efter inhämtade kostnadsförslag från kommunens begravningsbyråer beslutat att
bistånd till begravning (kremering eller jordbegravning) kan utgå med högst 30% av basbeloppet
(On 2000-04-04, § 61).
Bistånd kan utgå för skäliga boupptecknings- och begravningskostnader i Sverige.
Bistånd till gravsten kan utgå med högst 17% av basbeloppet.
Ek bistånd utgår inte till förtäring i samband med minnesstund.
Begravning i hemlandet av utländsk medborgare

Hänsyn bör tas till olika religiösa och etniska gruppers speciella krav kring hur begravningen skall
ordnas. Bistånd för kostnader att transportera och begrava den döde i dennes hemland utanför
Sverige utgår inte.

4. BOSTADSKOSTNAD
Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig bostadsstandard skall vara ”vad en
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig”. (Prop 1996/1997:124
Ändring av socialtjänstlagen).
Ungdomar, under 25 år får bistånd till eget boende endast om speciella behov/omständigheter
föreligger.
Godtagbar bostadskostnad inkluderar uppvärmningskostnader. Kostnader för hushållsel ingår inte i
bostadskostnaden.
Möjligheten att reducera bostadskostnaden genom ansökan om kommunalt bostadsbidrag för
handikappade skall alltid utredas.
Delegat har rätt att utge ekonomiskt bistånd till faktisk bostadskostnad utöver normalt godtagbar
kostnad:
 om behovet bedöms vara tillfälligt, d v s att familjens ekonomiska situation kommer att
förändras i sådan omfattning att de framgent inte förväntas vara beroende av ekonomiskt bistånd.
 om bostadens storlek och kostnad motiveras av familjens sammansättning och barns ålder eller
andra speciella omständigheter.
 Vid eget villainnehav medges avyttringstid upp till 6 månader inklusive uppsägningstid.
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5. EGEN FASTIGHET/BOSTADSRÄTT
Bostaden skall vara rimlig för familjens storlek. Det kan många gånger vara skäligt att sökanden
säljer eller belånar bostaden och använder pengarna till sin försörjning istället. Ändå kan det vara
motiverat att avhjälpa mer tillfälliga biståndsbehov. Sociala och humanitära hänsyn måste också tas.
Det måste vara utrett att annat skäligt boende ej går att få tag i.
Vid beräkning av bostadskostnad vid egen fastighet ingår (se särskild beräkningsblankett):









renhållning
sotning
VA
uppvärmning
skuldräntor
villaförsäkring
tomträttsavgift
fastighetsskatt

Bidrag för avbetalning av lån, d v s amortering, skall normalt inte utgå.
Om behovet av ekonomiskt bistånd beräknas bli långvarigt beroende på höga boendekostnader skall
en nödvändig utredning verkställas av vilken skall framgå lånens storlek, vilken ränta och
amortering som betalas samt alla övriga kostnader på fastigheten. Visar det sig att kostnaderna för
boendet är orimligt höga och den hjälpsökandes ekonomi inte tillåter honom att bebo egen
bostadsfastighet bör sökanden hänvisas till att försälja bostaden. Därvid bör den biståndssökande ha
skälig tid för försäljning. Under denna tid kan rätt till bistånd med de nödvändigaste utgifterna för
bostaden föreligga. Kontakt med långivare för erhållande av uppskov med i alla fall amortering kan
i förekommande fall vara aktuellt. Skattejämkning skall vara sökt och framgå av utredningen.
Delegation:

Handläggare: 3 månader
Arbetsledning: 6 månader
Utskott: däröver

6. FACKFÖRENINGSAVGIFTER
Fackföreningsavgifter är i princip en ofrånkomlig utgift för varje arbetstagare. Avgiften är att anse
som nödvändig för den som har arbete och är fackföreningsansluten.

7. FERIEARBETE
Vid kommunalt feriearbete (under sommarlovet) för ungdom som bor hos föräldrar/förälder som
erhåller ekonomiskt bistånd bortses från ferieinkomsten vid normberäkning. Ungdom som bor hos
föräldrar/förälder och uppbär avtalsenlig lön räknas ej med i normberäkningen för
föräldrar/förälder, utom vad gäller skälig del i boendekostnad. Vid tillfälligt arbete för ungdom, t ex
under veckoslut och kortare lov bortses från den inkomsten vid normberäkning.

8. FICKPENGAR
Vid institutionsvistelse kan fickpengar utgå med högst 40% av basbeloppet/år.
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9. FLYTTKOSTNADER
Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader kan beviljas:
 om skälet till flyttningen är möjlighet till arbete eller utbildning på den nya orten och om
Länsarbetsnämnden inte står för flyttkostnaderna.
 om sökanden har godtagbara skäl, t ex att han har stort behov av nära kontakt med anhöriga som
bor på annan ort.
 om flyttningen orsakas av separation från make/sammanboende där misshandel förekommit.
 vid förändrade familjeförhållanden som motiverar bostadsbyte eller vid byte till billigare bostad.
Om det krävs anlitande av flyttfirma skall kostnadsförslag från minst två firmor inhämtas.
Delegation:

Handläggare: högst 11% av basbeloppet
Arbetsledning: högst 30% av basbeloppet
Utskott: Däröver

10. FRITID
Kostnader för fritidsaktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet att utöva ingår i riksnormen, t
ex att läsa böcker och tidningar, att lyssna till musik, att göra kortare resor och att utöva någon
idrott eller motsvarande.
Utöver det i normen ingående bidraget till fritidskostnader kan en person också vara i behov av
särskild semester, vila eller rekreation i någon form. Om en person av sociala skäl och i ett
förebyggande perspektiv har behov av rekreation så kan det föreligga behov av att enligt 6 g § SoL
med ekonomiskt bistånd bekosta exempelvis en semesterresa dels för att tillförsäkra sökanden en
skälig levnadsnivå och dels för att stärka vederbörandes resurser att leva ett självständigt liv.
Även kostnader för fritidsaktiviteter som fyller en funktion som förebyggande barn- och
ungdomsvård kan beviljas.
Delegation:

Arbetsledning: högst 10% av basbeloppet
Utskott: därutöver

11. FÖRMÖGENHET
Om den enskilde förfogar över kontanter, banktillgodohavanden eller andra tillgångar som lätt kan
realiseras, t.ex. aktier och obligationer, bör dessa beaktas vid bedömningen av en sökandes behov
av försörjningsstöd. Ålderspensionärer bör dock kunna ha sparade medel utan att detta påverkar
försörjningsstödet. Sparade medel för ålderspensionärer får uppgå till
 30% av basbeloppet för ensamstående
 50% av basbeloppet för sammanboende eller gifta
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12. GLASÖGON
Som riktlinje vid kostnadsbedömning gäller för bågar 2% av basbeloppet och glas efter behov i
samråd med behandlande optiker. Den enskilde skall alltid uppvisa kostnadsförslag från optiker.
Vid endast tillfälligt behov av försörjningsstöd och om utgiften i ett längre perspektiv kan betalas av
den enskilde är inte utgiften godtagbar kostnad.
Ekonomiskt bistånd till bifocala (dubbelslipade), progressiva glas eller till färgade glas får beviljas
endast då behovet är styrkt av optikerintyg.
Behov av linser ska styrkas av läkarintyg.

13. HEMUTRUSTNING
Kostnader för bas- och kompletteringsinköp av möbler, husgeråd, TV, radio m m ingår ej i
försörjningsstödet.
När ekonomiskt bistånd till hemutrustning, såväl nyanskaffning som kompletteringsinköp, beviljas,
skall hänsyn tas till om hushållet redan har viss utrustning och om sökanden inom rimlig tid
förväntas kunna tillgodose sina behov genom egna inkomster. Hembesök ska göras om det inte
bedöms obehövligt.
För nya flyktingar i kommunen gäller att lån till hemutrustning söks via Centrala
Studiemedelsnämnden.
Delegation:

Handläggare: högst 15% av basbeloppet
Arbetsledning: högst 30% av basbeloppet
Utskott: däröver

14. HYRESSKULD
Uppsägning

När en hyresskuld lett till uppsägning har hyresvärden enligt 12 kap 44 § Jordabalken skyldighet att
meddela socialnämnden detta. Avsikten med bestämmelsen är att ge nämnden möjlighet att, innan
vräkning sker, vidta åtgärder för att förhindra detta.
När meddelande om uppsägning inkommer skall socialnämnden omedelbart ta kontakt med
hyresgästen brevledes eller på annat sätt.
Vräkning

När kronofogden fastställt datum för vräkningen informeras socialnämnden härom. I de fall kontakt
inte uppnåtts med den vräkningshotade, får det anses åligga nämnden att vid denna tidpunkt ånyo ta
kontakt med honom.
Detta för att göra sig underrättad om hans situation och vidta de åtgärder denna kan motivera, t ex
hjälpa till att skaffa en annan bostad. I synnerhet är detta viktigt när det gäller vräkningshotade
barnfamiljer. Åtminstone i de fallen bör också någon från socialnämnden närvara vid verkställandet
av vräkningen.
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Bedömning

När någon ansöker om ekonomiskt bistånd till reglering av hyresskuld skall sådant ärende givetvis
handläggas som alla andra biståndsansökningar som förutsätter individuell prövning enligt 6 g §
SoL. Rätten till bistånd avgörs av det vid ansökningstidpunkten föreliggande behovet och vad dess
tillgodoseende betyder för försörjningen och livsföringen i övrigt, samt av möjligheterna att kunna
tillgodose behovet på annat sätt än genom ekonomiskt bistånd.
Omständigheterna när hyresskulden uppstod, d v s orsaken till biståndsbehovet, är i princip inte
avgörande för rätten till bistånd. Av det förhållandet att omständigheterna vid hyresskuldens
uppkomst i princip inte påverkar rätten till bistånd, följer inte att man i ärendets handläggning skall
bortse från dem. De kan påverka formen för biståndet och vilka eventuella krav som knyts till
biståndet.
Man bör dessutom alltid skilja mellan hyresskulder där den enskilde skulle ha varit berättigad att få
hjälp med hyran när den förföll till betalning om han kommit och sökt hjälp i tid, och hyresskulder
där sökanden egentligen haft råd att betala själv vid tidpunkten då hyran skulle betalas men av olika
skäl låtit bli detta. Har någon saknat eller haft låg inkomst och av den anledningen inte kunnat
betala sin hyra, men först senare kommer och ansöker om ekonomiskt bistånd till att betala den
skuld som uppkommit, har han rätt till ekonomiskt bistånd som om han gjort ansökan redan innan
hyran förföll till betalning.
Om det t ex finns lediga lägenheter i kommunen så är det inte nödvändigtvis hyresskulden som
skall betalas. Vederbörandes behov av bostad kan kanske då tillgodoses på annat sätt, d v s genom
att han erbjuds en annan bostad.
Delegation:

Handläggare: 1 månadshyra (2 månader om bistånd
skulle ha utgått om bistånd sökts tidigare)
Arbetsledning: 2 månadshyror (3 månader om
bistånd skulle ha utgått om man sökt tidigare)
Utskott: däröver.

15. VATTEN/ELSKULD
Normalt bör bistånd beviljas för den faktiska vatten/elkostnaden. En ansökan om bistånd till en
räkning som förfallit till betalning inom en månad före tidsbeställningsdagen bör inte betraktas som
en skuld utan prövas som försörjningsstöd enligt 6 b § SoL. Med tidsbeställningsdagen avses den
dag då den enskilde kontaktar socialnämnden för att ansöka om försörjningsstöd och eventuellt
bokar en besökstid.
Delegation:

Handläggare: 10% av basbeloppet.
Arbetsledning: Upp till 20%
Utskott: däröver
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16. KLÄDER
I försörjningsstödet finns utrymme för inköp av kläder, varför bistånd normalt inte skall utgå
särskilt över norm. Sociala skäl kan dock motivera extra bidrag till kläder i följande fall:
 i samband med inträde i arbetslivet om arbetet så kräver
 för deltagande i begravning av närstående
 i samband med flyktingmottagning, institutionsvistelse eller annan jämförbar situation då
sökanden saknar nödvändig klädutrustning.
Delegation:

Handläggare: högst 4% av basbeloppet
Arbetsledning: högst 15% av basbeloppet

17. KOSTTILLÄGG/HÄLSOKOST
Tillägg till riksnormen för kostfördyring och dietkost kan utgå efter särskild prövning med högst
40% av de i riksnormen angivna beloppen för mat. Ansökan ska styrkas med läkarintyg.
Handikappersättning kan utgå genomförsäkringskassan för fördyrade matkostnader p g a sjukdom.
Handikappersättning räknas inte med som inkomst vid ekonomisk beräkning.
Extra kostnad för hälsokost beviljas ej. Ej heller som behandling.

18. LÄKARVÅRD/MEDICIN
Läkarvård och medicin ingår ej i riksnormen. Bistånd för den faktiska sjukvårdskostnaden kan
beviljas enlig 6 b § SoL efter prövning, mot uppvisande av kvitto och upp till högkostnadsskyddet.
Möjligheter till högkostnadsskydd eller månadsbetalning av medicinkostnader
ska användas.
Delegation:

Handläggare

Kostnader för psykoterapi som inte utförs av leg. Psykoterapeut godtas inte.
Delegation:

Socialutskott
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19. RESOR TILL ARBETET/ EGEN BIL
Månadskort för lokala resor, för såväl vuxna som barn och ungdom, d v s tätortskort, ingår inte i
riksnormen. Månadskort för lokala resor kan beviljas efter behov.
För resor till och från arbete utanför tätorten kan efter prövning medges kostnad för resor med
kollektivt färdmedel, i allmänhet månadskort (kommun- eller länskort) enligt 6 b § p 2. SoL
Om någon behöver bil för att ta sig till och från arbetet p g a att det saknas eller att man inte kan
nyttja allmänna kommunikationsmedel, skall bilkostnad medräknas i behovet. Finns det däremot
allmänna kommunikationer skall bilresor till och från arbetet endast accepteras om den enskilde
måste använda bil p g a sjukdom, handikapp (så vitt ej färdtjänst erhålles), oregelbundna arbetstider,
avsaknad av samåkningsmöjligheter eller därför att daghem/fritidshem ligger så till att allmänna
kommunikationer inte kan utnyttjas.
Grundregeln vid ansökan om försörjningsstöd är att lätt realiserbara tillgångar ska avyttras innan
ekonomiskt bistånd kan beviljas. Om ej särskilda skäl föreligger för innehav av bil ska bilen
avyttras inom 1 månad om bilens värde överstiger 60% av basbeloppet. Vid följande situationer får
man ha kvar bilen utan att det påverkar försörjningsstödet.
1. Om bilen är handikappanpassad och sökanden kan styrka att denne fått bidrag till bilen genom
Försäkringskassan.
2. Om bilen behövs för att ta sig till och från arbetet eller bilen behövs i arbetet. Bilens värde får
högst vara 75% av basbeloppet. Skattejämkning ska sökas för resorna.
3. Bilar vars värde understiger 60% av basbeloppet, vid ansökan om enbart försörjningsstöd.
4. Övriga situationer efter särskilt beslut i sociala utskottet. Är bilen nödvändig för den enskildes
försörjning och livsföring i övrigt blir 6 b § SoL tillämplig om förutsättningarna därför i övrigt
är uppfyllda. Bistånd får då medges för kostnader avseende drivmedel högst 11 kr per mil,
bilskatt, försäkring och bilbesiktning. Reparationer och amortering understigande 6 % av
basbeloppet. (Om ej amort.befrielse kan utverkas.)
Delegation:

Handläggare

Reparationer och amortering högst 15% av basbeloppet
Delegation:

Arbetsledning
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20. SKULDER
Ekonomiskt bistånd till skulder skall normalt inte beviljas. I vissa fall kan dock en sökande erhålla
ekonomiskt bistånd enligt 6 g § SoL, t ex om skulden uppkom under tid då sökanden skulle ha varit
berättigad till bistånd (dock ej mer än 3 månader tillbaka i tiden) om han sökt sådant.
Sökanden bör i första hand hänvisas till konsumentrådgivare.
Stor vikt måste läggas på rehabiliteringsaspekten.
Vid prövning av eventuellt bistånd skall beaktas:
 om det finns borgensmän, vilka i första hand skall träda in och betala skulden
(gäller ej borgen för boende).
 om konkurs eller ackord (affärsmässiga skulder) är ett alternativ.
 om det är fråga om skulder till privatpersoner. Sådana skulder beviljas normalt inte.
 om det är fråga om skuld för kapitalvara som lämpligen kan avyttras.
 skatteskulder. Ekonomiskt bistånd till sådana skulder beviljas ej.
Delegation:

Handläggare: högst 5% av basbeloppet (förutom hyresskuld).
Arbetsledning: högst 20% av basbeloppet (förutom hyresskuld).

21. SPÄDBARNSUTRUSTNING
Vid första barnets födelse kan ekonomiskt bistånd till spädbarnsutrustning utgå enligt 6 g § SoL,
om familjen inte på annat sätt kan klara denna kostnad.
Bidraget skall täcka inköp av begagnad barnvagn med tillbehör, barnsäng med tillbehör, möbel för
förvaring och för barnets skötsel samt utrustning för bad och matning. Successiv anskaffning av vad
som behövs i övrigt skall ske inom riksnormen. Möjlighet till begagnad utrustning ska undersökas.
Om behovet inte avser första barnet avgör det faktiska behovet vad som behöver kompletteras.
(Socialstyrelsens allmänna råd 1992:4 s. 92).
Delegation:

Handläggare: högst 20% av basbeloppet
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22. STUDERANDE
Huvudregeln när det gäller vuxna studerande är att de skall kunna försörja sig själva genom de
stödformer som finns inom studiemedelssystemet och vuxenstudiestödet.
Från denna regel måste emellertid undantag kunna göras när det är fråga om vissa akuta situationer.
Det kan exempelvis gälla:
 personer med partiella studiehinder p g a sjukdom eller handikapp.
 rehabiliterande åtgärder i förebyggande syfte (t ex gällande person som av medicinska eller
andra skäl inte kan utöva det yrke han är utbildad för och inte är berättigad till studiemedel
eller
annan studiesocial förmån för omskolning).
 studerande med minderåriga barn.
 Grundskolekompetens(Socialstyrelsens allmänna råd 1992:4 s. 25).
 Om studerande saknar arbete men är arbetssökande under sommarferier eller väntar på att lönen
skall utbetalas, kan han vara berättigad till socialbidrag (ev. som förskott på lön). Rätt till
ekonomiskt bistånd kan dock inte hävdas så länge förälders underhållsskyldighet föreligger.
 Flyktingar/invandrare som genomgått svenska för invandrare (SFI) och inte förvärvat tillräckliga
kunskaper i svenska språket för påbyggnadskurs vid AMU eller motsvarande, kan ha rätt att
uppbära ekonomiskt bistånd för kompletterande svenskundervisning.

23. TANDVÅRD
Akut tandvård ingår i försörjningsstödet. Tandvård därutöver ingår inte i riksnormen. För
livsföringen nödvändig tandvård kan efter kostnadsförslag beviljas efter prövning. Vid tillfälligt
behov av försörjningsstöd beviljas endast akut tandvård.
Kostnadsförslag skall inhämtas från tandläkare som omfattas av tandvårdsförsäkring. I
kostnadsförslaget ska framgå beräknad behandlingstid och beslutet om ekonomiskt bistånd ska
begränsas till 3 månader i taget av beräknad behandlingstid.
Akut tandvård, t ex tandutdragning, lagning vid akut tandvärk kan beviljas utan kostnadsförslag.
Kostnad tandhygienist 1 gång/år.
Delegation:

Handläggare: högst 15% av basbeloppet
Arbetsledning: högst 30% av basbeloppet

24. TELEFON
I riksnormen ingår kostnad för telefonabonnemang.
Ekonomiskt bistånd kan utgå till installation av telefonabonnemang om särskilda skäl föreligger,
t ex till:
 personer (oavsett ålder) som p g a fysiskt eller psykiskt hälsotillstånd snabbt behöver komma i
kontakt med t ex läkare, sjuksköterska, anhörig eller annan liknande omständighet.
Särskild hjälp till löpande telefonavgifter, d v s abonnemang- och samtalsavgifter utgår inte då
dessa ingår i riksnormen.
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25. TV
Innehav av TV anses som skälig levnadsnivå och ekonomiskt bistånd till innehav av TV kan
beviljas.
Delegation:

Handläggare: högst 5% av basbeloppet

26. UMGÄNGESKOSTNAD
Ekonomiskt bistånd i samband med umgänge med barn motsvarande billigaste användbara färdsätt
och personliga kostnader för barn kan beviljas när möjligheter till reglerande av underhållsstöd ej är
möjligt. Utredning ska göras om reglerande av umgängeskostnaden kan ske mellan föräldrarna.

27. UNDERHÅLLSBIDRAG
Underhållsbidrag är ej en godtagbar kostnad vid beräkning av biståndsbehov. Sökanden hänvisas
till försäkringskassan.

28. UTLÄNDSKA MEDBORGARE
Utländska medborgare som har arbets- och uppehållstillstånd, eller som har ansökt om och väntar
på besked om arbets- och uppehållstillstånd, har rätt till ekonomiskt bistånd för sin försörjning och
sin livsföring i övrigt utifrån samma bedömningsgrunder som gäller för svenska medborgare.
Asylsökande uppbär ersättning enligt särskild norm och lyder under särskild lagstiftning
(Utlänningslagen).
Utländska medborgare som tillfälligtvis vistas i Sverige (turister) skall i första hand hjälpas att
komma i kontakt med sitt hemlands konsulat/ambassad eller med polisen. För att tillgodose ett akut
behov kan dock ekonomiskt bistånd beviljas om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

29. VÄRNPLIKTIGA
Huvudregeln för värnpliktiga och deras familjer är att de bidrag som utgår enligt lagen om
familjebidrag åt värnpliktiga skall täcka behovet för uppehälle och bostad. I vissa fall kan dock
kompletterande bistånd bli aktuellt.
Delegation:

Utredningsassistent.

30. ÖVRIGT, EJ PRECISERAT BISTÅND
Övrigt ej preciserat bistånd enligt 6 g § SoL såsom
- studiematerial
- extra kostnader i samband med rehabilitering m m
kan beviljas efter prövning.
Delegation:

Handläggare:
högst 5% av basbeloppet
Arbetsledning: upp till 10%

