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Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018-03-02
Diarienummer: KS.2017.389

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Medborgarförslag angående ensamkommande barn

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna svaret på medborgarförslaget.

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att ensamkommande barn och unga
som fyller 18 år under asylprocessen och som innan 18-årsdagen anvisats till
Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo kvar i Gnesta kommun tills beslutet
från Migrationsverket vunnit laga kraft. Den unga måste i så fall själv ordna
eget boende efter 18-årsdagen inom Gnesta kommungräns.

2. Vuxen- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag ta fram rutiner för
att betala ut ett bidrag i form av inackorderingsbidrag med maxbelopp om
2000 kr per månad och person.

3. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att kriterierna för att tillhöra
målgruppen för inackorderingsbidrag för ensamkommande barn och unga är:

-Personen ska vara anvisad till Gnesta kommun innan 18-årsdagen av
Migrationsverket och personen ska tidigare haft beslut om boendeinsats enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL) eller 11 § lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) samt att personen är i fortsatt asylprocess.

- Personen ska studera på gymnasiet eller har en godkänd praktikplats. CSNs
(centrala studiestödsnämnden) regler gällande frånvaro gäller.

Sammanfattning
Den 21 december 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslår att Gnesta
kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin ålder
uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens försorg med
rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen vunnit laga kraft.

Asylsökande vuxna är generellt sett ett statligt ansvar och en utgångspunkt i de
fall där ungdomarna fyller 18 år under asylprocessen är att staten erbjuder boende
i ett anläggningsboende. Regeringen ger kommunerna ett tillfälligt tillskott av
medel till vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta de
ungdomar som vill bo kvar även efter att de blivit 18 år. Det är upp till varje
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kommun att själv besluta hur det tillfälliga bidraget ska användas. Gnesta
kommun har fått cirka 1,5 miljoner kronor för 2017 och 2018.

Dessa medel är incheckade för 2017 och 2018 utifrån nuvarande beslut utifrån att
medlen täcker de unga som fått fortsatt placering. Medlen täcker också den unges
kostnader tills sociala utskottet beslutat om att bifalla eller avslå ansökan om
fortsatt boende. Om detta varit ett avslag eller att ungdomen inte vill ansöka om
fortsatt boende så har ungdomen fått flytta till Migrationsverkets
anläggningsboende.

Om Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
beslut så innebär det att ungdomen efter sin 18-årsdag behöver hitta eget boende
i kommunen och har möjligheten att söka ett inackorderingsbidrag upp till 2000
kronor. Gnesta kommun har inte ha möjligheten att stödja ungdomarna att hitta
eget boende i Gnesta kommun. Förvaltningen kan tidigast ta emot ansökningar
för inackorderingsbidrag för målgruppen den 14 maj 2018.

Ärendebeskrivning
Den 21 december 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslår att Gnesta
kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin ålder
uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens försorg med
rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen vunnit laga kraft.

Regeringen har fördelat ett tillfälligt tillskott av ekonomiska medel till
vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta de ungdomar som
vill bo kvar även efter att de blivit 18 år (Tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande som fyller 18 år). Kommunfullmäktige beslutade den 12
februari 2018 att medborgarförslaget skulle skickas vidare Vuxen- och
omsorgsnämnden för beredning.

Gnesta kommun har idag fem ungdomar som är i asylprocess och inte fått något
beslut från Migrationsverket. Utöver dessa ungdomar uppskattar Vuxen- och
omsorgsförvaltningen att det finns ett 15-tal ungdomar över 18 år och i
asylprocess i kommunen. Förvaltningen vet inte hur många av dessa ungdomar
som tidigare anvisats till Gnesta kommun.

Förvaltningens synpunkter
Asylsökande vuxna är ett statligt ansvar och en utgångspunkt i de fall där
ungdomarna fyller 18 år under asylprocessen är att staten erbjuder boende i ett
anläggningsboende. Regeringen har gett ett tillfälligt tillskott av ekonomiska medel
till vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta de ungdomar
som vill bo kvar även efter att de blivit 18 år, till exempel för att avsluta pågående
studier.

Förvaltningens tolkning av regeringens tillfälliga kommunbidrag är att det i vissa
särskilda fall, exempelvis vid fullföljande av studier, uppstår negativa konsekvenser
av en flytt som gör att ett tillfälligt stöd i den placerade kommunen kan vara att
föredra.
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För att hålla sig inom gällande lagstiftning och för att kunna hantera det tillfälliga
statliga bidraget som möjliggöra att flertalet av de cirka 30 personer som avses ska
kunna bor kvar i Gnesta får Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta
fram rutiner. Statens intention är att de ungdomar som rotat sig i sin kommun
under asyltiden, oavsett vart placeringen ägt rum i kommun, ska få möjlighet att
stanna kvar för att fullfölja sina studier.

Förvaltningens förslag till beslut blir en förändring av Gnesta kommuns
nuvarande beslut från att den unge ska flytta till Migrationsverkets boenden till att
den unge har en möjlighet att bo kvar i kommunen med stöd från civilsamhället
och möjlighet till ett inackorderingsbidrag från Gnesta kommun. Förvaltningens
förslag till beslut grundas i ett barnperspektiv att den unge kan gå klart skolan,
närheten till viktiga vuxna och närheten till den trygghet som finns i Gnesta.
Förvaltningens förslag baseras på en humanistisk syn där förvaltningen tror att de
unga kommer vara en tillgång för samhället.

Det kommer inte sammantaget handla om 30 personer som är i behov av
tillfälligt boende under hela perioden. Somliga av dessa kommer hinna få beslut i
sitt asylärende före 18-årsdagen. Andra kommer att välja att bo på något av
Migrationsverkets anläggningsboenden. Det är också mycket svårt att beräkna hur
lång tid det genomsnittligt kommer vara för de som fyller 18 år till
Migrationsverket fattar beslut och beslutet vunnit laga kraft. Det kommer bero
både på när personen fyller 18 år och hur lång Migrationsverkets
handläggningstid är för just den personen.

Sammanfattningsvis kommer det vara svårt att förutse hur många personer och
vilka tider som kommer behövas då detta beror på enskildas val och
Migrationsverkets handläggningstider.

Personen måste själv inkomma med en ansökan om inackorderingsbidrag till
Vuxen- och omsorgsförvaltningen. Handläggningen sker enligt riktlinje och rutin
för kommunalt inackorderingstillägg men bör beviljas i enlighet med
socialtjänstlagen 4 kap. § 1 SoL. HVB-verksamheten och stödboendet samt
socialtjänstens utredningsenhet kan ha ett samarbete med civilsamhället
(föreningar och organisationer) då socialtjänsten inte har ansvar att stödja
ungdomen i processen att hitta annat boende i kommunen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att bidrag till föreningslivet för
att tillhandahålla insatser till ensamkommande, asylsökande ungdomar över 18 år
kan ses som förenliga med kommunallagen. Förvaltningen har valt att gå en
annan väg för att stärka den unge till en fortsatt bra och snabb integrering och i
högre grad kopplat till skolan och skolresultat, som är två av de viktigaste
skyddsfaktorerna att lyckas längre fram i livet.

Förvaltningens förlag till beslut i Vuxen- och omsorgsnämnden är att nämnden
beslutar att ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocessen
och som innan 18-årsdagen anvisats till Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo
kvar i Gnesta kommun tills beslutet från Migrationsverket vunnit laga kraft.
Personen måste då själv ordna eget boende efter 18-årsdagen inom Gnesta
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kommungräns.

Vidare att Vuxen- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag ta fram
rutiner för att betala ut ett bidrag i form av inackorderingsbidrag med maxbelopp
om 2000 kr per månad och person.
Kriterierna för att tillhöra målgruppen för inackorderingsbidrag för
ensamkommande barn och unga är:

- Personen ska vara anvisad till Gnesta kommun innan 18-årsdagen av
Migrationsverket och personen ska tidigare haft beslut om boendeinsats enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL) eller 11 § lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) samt att personen är i fortsatt asylprocess.

- Personen ska studera på gymnasiet eller har en godkänd praktikplats. CSNs
(centrala studiestödsnämnden) regler gällande frånvaro gäller.

Förvaltningen kan tidigast ta emot ansökningar för inackorderingsbidrag för
målgruppen den 14 maj 2018.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 800 000 kr för verksamhetsåren 2018 och
2019. Siffran baseras på antalet ungdomar som flyttat från Gnesta
ungdomsboende. Förvaltningen föreslår att hela denna summa äskas från
Kommunstyrelsen.

Juridiska konsekvenser

I detta ärende är det främst Utlänningslagen (2005:716) som påverkar
asylprocessen. Socialtjänstlagen (2001:453) påverkar hur sociala ärenden ska
handläggas och vad som är kommunens sociala ansvar. Kommunallagen
(2017:725) beskriver kommunens befogenheter. Lag (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl. påverkar ersättningen som den enskilde får. Förvaltningen
har även undersökt kring gymnasieelever som får inackorderingsbidrag enligt 15
kap. 32 § Skollagen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Detta beslut påverkar ensamkommande barn och unga av samtliga kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2 mars 2018

2. Medborgarförslaget

3. Protokoll från kommunfullmäktige

4. Förvaltningens sammanställning av ensamkommande barn och unga som
fyller 18 år under asylprocessen
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Beslutet ska skickas till:

 Förslagsställaren

 Kommunstyrelsen

 Kommunfullmäktige

 Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen

 Förvaltningschef för Vuxen- och omsorgsförvaltningen

 Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen

Ann Malmström Mats Engström

Förvaltningschef Verksamhetschef IFO



GNESTA 
KOMMUN 

Gnesta kommun 

Ink: 2017 -12-21 
Dnr:  

För handläggning.  

Till: 
Kommunfullmäktige 

 

646 80 Gnesta 

M ED BO RGARFÖ RS LAG 

Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra. 

Vi föreslår att Gnesta kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får 
sin ålder uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens försorg med rätt 
till boende i kommunen till dess att beslut i asylprocessen vunnit laga kraft. Vi anser att 
kommunen ska fullfölja de åtaganden som påbörjats och ge fortsatt stöd och boende under hela 
asylprocessen till de ungdomar som kommit i kommunens omsorg oavsett ålder. 

Regeringen har beslutat att införa ett tillfålligt kommunbidrag för att möjliggöra att 
ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen ska kunna bo kvar i 
anvisningskommunerna, istället för att flytta till Migrationsverkets anläggningsboende i avvaktan 
på beslut. Gnesta kommun får ett bidrag på 1 541 133 kr för tidsperioden 2017-2018 för detta 
ändamål. 

Vi föreslår att Gnesta kommuns bidrag enkom används till att låta dessa ungdomar stanna kvar i 
kommunen och behålla sin placering alternativt att ersättning betalas ut till familjer som öppnar 
upp sitt hem och tar emot ett eller flera ensamkommande barn som fyllt 18 eller blivit 
åldersuppskrivna av Migrationsverket. 

Motivering 

Skriv vaOr du anser att kommunen ska genomföra ditt forslag. Använd gärna fler sidor. 

Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt kommunbidrag för att möjliggöra att 
ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen ska kunna bo kvar i 
anvisningskommunerna. Detta är en tydlig viljeinriktning från staten som vi anser att Gnesta 
kommun ska följa. 

De ungdomar som omfattas är i slutet av sin asylprocess och lever under en enormt stor psykisk 
press. Det är här i kommunen de har sitt nätverk och sin trygghet. Att utsätta dem för ett till 
uppbrott i detta kritiska slutskede anser vi är orimligt och omänskligt. Gnesta kommun får ett 
bidrag på 1 541 133 kr för tidsperioden 2017-2018. Bidraget betalas ut oavsett om kommunen 
väljer att låta 18-åringarna stanna kvar eller ej. Det finns flera kommuner som låter alla 
ensamkommande stanna under hela asylprocessen oavsett ålder och statsbidraget kan användas 
för att hitta olika kreativa lösningar. I Stockholms stad har man exempelvis låtit Stadsmissionen 
få bidraget för att få fram boende-lösningar för de ensamkommande. Även Gnesta kommun bör 
se till att använda dessa medel på ett sådant sätt att alla aktuella ungdomar kan få bo kvar i 
kommunen under hela asylprocessen. 



Under hösten har flertalet familjer i kommunen vägrat låta dessa uppslitande uppbrott ske och 
öppnat upp sina hem för de ungdomar som inte hunnit få sitt beslut innan 18-årsdagen. Vi anser 
att det är orimligt att dessa privatpersoner tar över kostnaderna och ansvaret medan kommunen 
får ett bidrag som är avsett just för att möjliggöra fortsatt boende i kommunen. 

Gnesta kommun är en kommun som har uttalade mål om tillväxt och som liksom många andra 
kommuner står inför en stor kompetensbrist i närtid. Under flera år har kommunen satsat på att 
låta dessa ungdomar få utbildning. Sedan hösten 2017 har kommunen satsat på att bygga upp ett 
gymnasium i Gnesta där flertalet av de ensamkommande nu studerar för att uppnå 
gymnasiebehörighet. Några av dem har redan börjat jobba parallellt med studierna. Det är dock 
för närvarande mycket svårt för såväl elever som personal att fokusera på studier när så mycket 
ovisshet ligger i luften och elever kontinuerligt försvinner på grund av ofrivillig flytt till annan ort. 
Att rycka upp ungdomarna från skolan och den sociala tryggheten här är ett ekonomiskt och 
socialt misshushållande. Gnesta kommun bör se på dessa ungdomar som en tillgång och en 
möjlighet för kommunen att växa. 

De åldersuppskrivningar som de ensamkommande utsätts för i hela vårt land är mycket 
omdiskuterade och ifrågasatta av läkare och forskare. Om Gnesta kommun inför en policy att alla 
får stanna kvar under hela asylprocessen även efter 18-årsdagen så bidrar vår kommun till att 
föregå med gott exempel och förhindra effekterna av dessa i vårt tycke omänskliga och 
godtyckliga åldersuppskrivningama. Vi anser att Gnesta kommun ska tillhöra den skara 
kommuner som faktiskt agerar mänskligt i den här frågan. 

De ungdomar som detta medborgarförslag omfattar har redan utsatts för tillräckligt med 
omänskligt lidande. De har i unga år tvingats lämna allt och är nu precis i slutet av en mycket svår 
process fylld av vånda. Vi vill genom detta medborgarförslag sätta stopp för att ungdomarna 
utsätts för ytterligare onödig press, stress och lidande. De bör inte utsättas för den vånda det 
innebär att ständigt oroa sig över om man ska hinna få sitt beslut eller ej innan 18-årsdagen. De 
bör inte utsättas för att utöver allt annat hantera skräcken och rädslan för att med mycket kort 
varsel förflyttas till okänd ort vart som helst i Sverige. De bör inte utsättas för risken att behöva 
hantera slutskedet av asylprocessen omgiven av vuxna främlingar i ett trångbott asylboende utan 
personal. 

Vi kan inte bara stillatigande se på när detta händer. Låt våra ensamkommande ungdomar 
fokusera på att klara av sina studier. Ge dem förutsättningar att förbereda sig på bästa sätt för att 
ta sig igenom slutfasen av asylprocessen. De behöver nu som mest få vara omgivna av personal 
och nätverk som känner dem och kan ge dem det stöd de behöver. Den satsningen kommer 
Gnesta kommun få mångfalt tillbaka. Detta är ungdomar med ett enormt driv och en kompetens 
som kommunen behöver. 



Kontaktperson 

Namntec ing 

5\c_o 
Datum 

Namnförtydligande 

.1-5Kuvc'ziP\-1-) 3 

Information om behandling av personuppgifter 
För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att 
lagras och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma 
att publiceras på internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag. 

För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Jag samtycker till intemetpublicering 

Jag samtycker inte till intemetpublicering 

Adress 

L-1 6 `7'5 -)-6-t-zwbuJi-JP.år 
Postadress 

E-postadress 
tkcke-iskr-q_e› roji.  Qin 

6.55 
Telefon 

Välkommen med ditt medborgarförslag 
Tycker du att något borde förändras i Gnesta kommun? Då kan  du lämna ett 
medborgarförslag. Alla som bor i Gnesta kommun får lämna medborgarförslag. Även 
barn, ungdomar och utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt har rätt att 
lämna förslag. 

I medborgarförslaget lämnar du ett konkret förslag på något som du vill förändra i Gnesta. 
Förslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för till exempel skola, kultur- och 
fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, parker, idrottsanläggningar, gång- och 
cykelvägar med mera. Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild 
(t.ex. beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) eller personärenden. Föreningar, företag 
eller organisationer kan inte lämna medborgarförslag. 

Ditt medborgarförslag blir en allmän handling 
Anonyma medborgarförslag kan inte hanteras utan du måste uppge namn och 
kontaktuppgifter. När förslaget kommer in till kommunen blir detta allmän handling och 
diarieförs i kommunens ärendehanteringssystem. För att kommunen ska kunna publicera ditt 
medborgarförslag kräver personuppgiftslagen att vi inhämtar ditt samtycke, eftersom dina 
kontaktuppgifter, i form av adress och telefonnummer, finns med i förslaget. Om du inte vill 
att medborgarförslaget publiceras respekterar vi givetvis dina önskemål. 1 blanketten för 



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-12
Ärendenummer: KS.2017.389

§ 6

Medborgarförslag angående ensamkommande barn

Beslut

1. Medborgarförslaget medges, anmäls och skickas till vuxen- och
omsorgsnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att Gnesta kommun beslutar att alla
ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven av
Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens försorg med rätt till
boende i kommunen till dess att beslut i asylprocessen vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslaget, inklusive kompletteringar

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Medborgarförslaget medges, anmäls och skickas till vuxen- och
omsorgsnämnden för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Carl Werner (MP) föreslår att ärendet beslutas på kommande
kommunfullmäktigesammanträde.

Lena Staaf (V), Johan Rocklind (S) och Håkan Ekstrand (C) bifaller Carl
Werner (MP) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt det
framskrivna förslaget eller enligt Carl Werners (MP) ändringsförslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Carl Werners (MP) förslag.

Sändlista:

~ Vuxen- och omsorgsförvaltningen
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Upprättad: 2018-03-02 

Förvaltningens sammanställning om ensamkommande barn och unga som fyller 
18 år under asylprocess 

Ärendet 

Bakgrund 
Gnesta kommun har mottagit ensamkommande barn och unga under flera år. Under 2015 kom det många 
ensamkommande barn och unga till Sverige. Detta innebar att kommunerna fick ta emot fler 
ensamkommande barn och unga. De flesta ensamkommande barn och unga bor på internt (egen regi) hem 
för vård och boende (HVB) eller i stödboende i egen regi.  

Skolsituationen 

Den 7 februari 2018 så var det 16 unga i förberedandeklass, fem unga i grundskolan och tio unga i 
gymnasieskolan. Utöver dessa ungdomar är det cirka 10 unga som går i andra kommuner eller oklar skolgång. 

Boendelösning för Gnesta kommuns ensamkommande barn och unga 

Den 21 februari 2018 så var det 32 unga aktuella inom socialtjänstens olika boendeformer. De flesta av de 
unga bor på hem för vård och boende (HVB) eller stödboende i kommunens egen regi. Sex unga bor i 
familjehem. Av dessa var det 20 unga som har uppehållstillstånd och tolv unga som är i asylprocess varav nio 
som fått sitt avslagsbeslut av Migrationsverket. 

Viktiga faktorer 

Den 8 februari har Gnesta kommun tre ensamkommande unga som fått PUT (permanent uppehållstillstånd) 
eller TUT (tillfälligt uppehållstillstånd) och är skrivna i Gnesta kommun som inte är i/varit tidigare 
socialtjänstens boenden utan bott hos medborgare i Gnesta kommun. Dessa medborgare har öppnat sina 
hem och låtit den unge bo där. Dessa tre unga personer har sökt och blivit beviljade ekonomiskt bistånd. Det 
är totalt cirka 10 unga som socialtjänsten har fått kännedom om som befinner sig i kommunen som är över 
18 år och haft möjligheten att flyttat till Migrationsverkets boenden men istället fått boende hos Gnesta 
kommuns medborgare. Dessa ungdomar kommer bli Gnesta kommuns ansvar om de får PUT/TUT och 
befinner sig i kommunen.  

Konsekvenser av flytt till Migrationsverkets boende 

 De unga vuxna som behöver flytta kan ha utsatts för en generell psykisk- och social påfrestning.

 De unga vuxna som flyttar till annat boende, bo med andra okända personer.

 Flera av de unga vuxna säger att de upplevt sexuella övergrepp, detta kan innebära att det kan vara

traumatiserande att bo i sovsal.

 De unga vuxna som flyttar innebär att hen kommer från en dygnet-runt bemanning till en bemanning

som är på dagtid.

 De unga vuxna kan behöva byta gymnasieskola, att tappa takten av skolgången kan innebära att den

unge inte kan få fortsatt TUT.
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 Den unga vuxna förlorar den sociala kontakten med vännerna då de inte kan besöka/besökas.

(beroende på vilket boende som ungdomen blir anvisad till)

 Den unga vuxnas relation med nuvarande personal bryts och de måste skapa nya vuxenrelationer i

annan miljö.

 Den unga vuxnas pågående vårdkontakter kan behövas avbrytas, då flytt sker till annat landsting.

Bosättningslagen och kommuntalen 
Kan Gnesta kommun ställa krav på Länsstyrelsen så Gnesta kommun kan få färre nyanlända enligt bosättningslagen om 
Gnesta kommun låter ensamkommande barn och unga som blivit unga vuxna får stanna? 

Samtal med Länsstyrelsen 2018-02-06 så att det inte är möjligt. Det är två olika fördelningsnycklar. Det ena 
påverkar inte det andra. De sjutton som Gnesta kommun ska ta emot är oavsett hur många ensamkommande 
barn och unga som bor kvar eller inte efter 18-årsdagen i kommunen. De sjutton personerna som är/kommer 
bli anvisade sker enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboenden 
kallas (ABO).  

Asylprocessen 

Asylprocessen är den process som handlägger asylansökningar i Sverige. Handläggande myndighet är 
Migrationsverket. De domstolar som handlägger överklaganden är Migrationsdomstolen och 
Migrationsöverdomstolen.  
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PUT och TUT, vad är skillnaden? 

PUT, permanent uppehållstillstånd för asylsökande har rätt till etableringsinsatser, möjlighet till 
familjeåterförening med mera. PUT gäller tillsvidare, men kan återkallas om personen t.ex. flyttar från Sverige 
eller döms för brott.  

TUT, tillfälligt uppehållstillstånd för asylsökande har rätt till etableringsinsatser. Den som bedöms vara 
flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får 
ett tillstånd för 13 månader. De som får uppehållstillstånd på tre år kan få tillstånd till familjeåterförening. Det 
finns dock försörjningskrav som t.ex. inkomst och tillräckligt stort boende. 

Från och med den 1 januari 2018 ingår inte unga mellan 18-19 år i etableringsprogrammet 
(etableringsprocessen), lagstiftarens mening är att de ska gå klart gymnasiet.  

Etablering för ensamkommande barn och unga under 20 år 

Etableringsprocessen är den del av processen som handlar om integrationen in i det svenska samhället. Lag 
(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare vänder sig till nyanlända i 
arbetsför ålder (20-64 år) som har fått uppehållstillstånd. I lagen från 2010 gällde det även målgruppen 18-19 
åringar, som saknar föräldrar i Sverige. Dessa omfattas inte längre av lagen, då ambitionen är from 1 januari 
2018 att de ska gå på gymnasiet. Detta medför att Gnesta kommun, vid behov kan komma att behöva bidra 
till försörjning för dessa personer. Gnesta kommun kan få ersättning för denna målgrupp enligt förordningen 
(2010:1122) om statlig ersättning för vissa nyanlända invandrare. Gnesta kommun har den 21 februari tre 
tidigare ensamkommande barn som nu är unga vuxna som har försörjning med stöd av ekonomiska bistånd. 

Detta gör Sörmlandskommunerna gällande ensamkommande barn och unga som fyller 18 år 
under asylprocessen 
Informationen kommer från respektive kommun. Frågeställningen är ställd via telefon eller via e-post den 6-7 

februari 2018. Frågeställningen till samtliga kommuner var: ”Hur har ni löst boendefrågan när ungdomen skrivs upp i 

ålder eller blir över 18 år och är i asylprocessen hos Migrationsverket?” 

Eskilstuna kommun 

Eskilstuna kommun har inte svarat på frågeställningen. 

Flen kommun 

De som fyllt 18 år får bo kvar tills första beslutet från Migrationsverket kommer. Om det är avslag får 
ungdomen flytta till Migrationsverkets egna boende. Ungdomen kan få bo kvar om ungdomen har ett större 
vårdbehov och är i behov av behandling. Flens erfarenhet är att beslutet från Migrationsverket kommer 
snabbt efter ungdomen fyllt 18 år (eller uppskriven i ålder). De kan inte uppge en direkt kostnad till de som 
blir kvar, allt är beroende på om de är internt placerade, externt placerade, i stödboende, i familjehem etc. 

Gnesta kommun 

I Gnesta har de som skrivits upp i ålder eller blivit 18 år och är i asylprocess möjligheten att ansöka om 
fortsatt boende i kommunens regi. Sociala utskottet (SU) har delegation att besluta om boende ska fortsätta 
eller inte. Om den unge får avslag från SU, får den unge bo kvar i boendet tills dagen efter SUs beslut. För att 
få bo kvar ska den unge uppvisa starka vård- och/eller skyddsbehov som inte kan tillgodoses på 
Migrationsverkets boenden eller ett starkt vårdbehov som motsvarar LVU (Lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga), är en tvångslag som kräver att vi ansöker om vården via Förvaltningsrätten, men där även 
SoL (Socialtjänstlagen), är lagrummet för frivilliga insatser skulle kunna tillämpas. Det kan t.ex. handla om att 
det finns missbruk, grövre kriminella handlingar eller socialt nedbrytande beteende.  Personer som inte har ett 
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vårdbehov ska generellt inte bo på HVB. Socialtjänsten är det sista skyddsnätet, så alla andra möjligheter ska 
vara uttömda innan. 

Katrineholms kommun 

I Katrineholm flyttas de över till Migrationsverket. Undantag skulle vara om de har ett starkt vårdbehov som 
motsvarar LVU, men där även SoL skulle tillämpas. Personer över 18 år i asylprocess som inte har vårdbehov 
skall inte bo på HVB. Detta är också en fråga för politiken är man beredd att betala den stora summa det 
handlar om vilket bidrar till undanträngningsmekanismer inom socialtjänsten. Regeringen borde i samband 
med de nya ersättningsreformen gett Migrationsverket i uppdrag att se till att ordna boende för denna grupp 
så de kunde fortsätta i sin ordinarie gymnasieskola, vilket vi påtalade i remissförfarandet. 

Nyköpings kommun 

I Nyköping genomför vi en individuell bedömning när man fyllt 18 år och fortsatt är i asylprocessen. Om 
särskilda vårdbehov inte finns kontaktas Migrationsverket för fortsatt boende hos dem.   

Oxelösunds kommun 

Om personen blir 18 år och inte har fått uppehållstillstånd (under utredning hos migrationsverket) så skickar 
vi denna/dessa till migrationsverket. 

Strängnäs kommun 

De får bo kvar i det boende de är placerade i. Vi utreder behov, anknytning och om de studerar. 

Socialutskottet fattar beslut var tredje månad. 

Trosa kommun 

Nämnden har beslutat att de anser att det är Migrationsverkets ansvar när de är 18 år. Ungdomen får flytta till 
Migrationsverkets boenden. Det finns enstaka som får bo kvar. Det är när bedömningen finns om att det 
föreligger ett vårdbehov, men det ska vara omfattande och motsvara kriterierna i LVU-lagstiftningen. 

Vingåker kommun 

Politikerna i kommunen har beslutat att ungdomarna får vara kvar i den boendeform som de har när de blir 
18 år. De får stanna tills första beslutet från Migrationsverket kommer till socialtjänstens för kännedom. Om 
det blir avslag får de flesta flytta till migrationsverkets boenden. Några enstaka ungdomar får bor kvar, då det 
finns ett större vård-, behandlings- eller omsorgsbehov som inte kan tillgodoses på andra sätt. Det är 
socialtjänstens socialsekreterare som gör bedömningen i samråd med boendepersonalen. 
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Konsekvenser för kommunen om ensamkommande unga stannar kvar i 
kommunen 

Skolfrågan 

Skolan påverkas i mindre utsträckning. Så länge den sökande är asylsökandeprocessen får skolan söka 
kostnaderna för eleven.  

Boendefrågan 

Det finns olika boendeformer. Hem för vård och boende (HVB), stödboende och eget boende. HVB-
verksamheten är den dyraste boendeformen då den kräver hög bemanning. Med nuvarande byggnader som 
socialtjänsten har för HVB-verksamheten, krävs det ännu högre bemanning än vanligt. Stödboende är en 
insats från socialtjänsten. Den formen kräver dock lägre bemanning och är en billigare insats. Denna form av 
boendelösning innebär att de unga har egna rum och bor tre-fyra personer i en lägenhet. Eget boende skulle 
kunna vara en lösning, men tillräckligt med lägenheter finns inte. Ett alternativ för 18-åringar är 
korridorsboende utan personal. Men det behövs en längre undersökning kring vilka som klarar det, 
kommunens förutsättningar med mera och politiska beslut vilken/vilka målgrupper det ska vara. Ett sista 
alternativ är om den unge kan ordna eget boende i kommunen så skulle kommunen kunna ge ett generellt 
bidrag likt inackorderingstillägg.     

Socialtjänsten har inga skyldigheter att tillgodose behovet av bostad i allmänhet för dem som är hemlösa. 
Undantagsfall är om personen har speciella svårigheter att skaffa bostad, kan socialnämnden vara skyldig med 
att bistå med boende. Detta behöver inte innebära egen lägenhet.   

Den unges ekonomi 

De unga som är i asylprocess får LMA-ersättning (ersättning i form av pengar en gång i månaden). Dessa 
pengar betalas ut av Migrationsverket. Det är upp till 71 kr per dag. 

De ungdomar som studerar och fått tillstånd att vara i kvar i Sverige kan få ekonomiskt bistånd och Gnesta 
kommun eftersöker dessa kostnader så länge personen har CSN och studerar på gymnasienivå och är under 
21 år. Handläggningskostnader går inte att eftersöka i dessa fall.  

Kostnader 
För den unge som är över 18 år och är i asylprocess får Gnesta kommun stå för boendekostnaden. Den är 
inte återsökningsbar. Sveriges regering har gett ett bidrag om ca 1,5 miljoner för åren 2017 och 2018 till 
Gnesta kommun. Om det kommer mer pengar, det vet vi inte i skrivande stund. Totalt har lite mer än 1/3 
används till unga som SU beslutat ska få bo kvar i sin nuvarande boendeform eller perioden mellan 18-
årdagen och att SU beslutar om fortsatt placering eller inte. Till boendekostnaden tillkommer kostnaden för 
handläggning, administration och andra insatser inte är inräknade och belastar IFOs (individ- och 
familjeomsorgen tillika socialtjänsten) ordinarie budget.  

Om den unga har PUT ansvarar kommunen för personen även efter 21 år. De kostnader för ev. boende, 
ekonomiskt stöd med mera kan inte återsökas, utan belastar kommunen, precis som vilken annan medborgare 
i kommunen. 

Tidsperspektiv 

Tidsperspektivet ser olika ut för olika unga. De som fått TUT/PUT så får vi räkna med att de är kvar till 
gymnasiet ut. Sedan kan de ansöka om ekonomiskt bistånd och boende. Boendefrågan är alltid svår, det krävs 
att det finns boenden. Dock behöver inte boende innebära att den unge får en egen lägenhet, det kan vara 
vandrarhem, korridor med mera. Den erfarenheten socialtjänsten har är att de som är i asylprocessen får sitt 
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första beslut (bifall eller avslag på asylansökan) snabbt efter uppskrivningen eller de fyllt 18 år. Om någon 
skrivs upp i ålder kan det innebära att personen behöver flytta samma dag (beroende på ålder) eller i avvaktan 
på att SU ska besluta om fortsatt placering eller inte. SU har möte ungefär en gång per månad.  

Andra konsekvenser 

VUA (vuxenutbildning och arbetsmarknad) och IFO kan behöva få utökad bemanning för att klara 
integrationen om fler ska vara kvar i kommunen. Då blir det ett uttalat ansvar utöver de som får PUT, TUT 
eller blir anvisade enligt bosättningslagen. Det är svårt att beräkna en kostnad då det är flera parametrar. På 
kort sikt handlar det kanske om ett par nya medarbetare, en på VUA och en på IFO som samverkar för 
utbildning, arbetsmarknad och fortsatt integration. På lång sikt handlar det om hur väl de kommer in på 
arbetsmarknaden eller inte. Den stora delen blir då ekonomiskt bistånd, om de inte har en annan inkomst. 

Socialtjänsten 

Socialtjänsten ska utöver att utreda personens behov av ansökta insatser även undersöka och ge stöd i/om 
det finns annan myndighet eller organisation som kan ge den sökande en skälig levnadsnivå. För de 
ensamkommande unga skulle det säkert vara det bästa att vara kvar i kommunen efter sin 18-årsdag. 
Samtidigt finns det en annan myndighet, Migrationsverket, som har ansvaret från och med den dagen 
personen fyller 18 år. Personen blir då myndig och räknas som vuxen enligt svensk lagstiftning. Socialtjänsten 
kan enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen gå in, även om det finns andra huvudmän. Kommunen har ansvarar för 
de personer som vistas i kommunen. 
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Upprättad: 2018-03-06
Diarienummer: SN.2018.26

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Ekonomiska medel till vuxen- och omsorgsnämnden för
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under
asylprocess

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras av kommunstyrelsen för
kostnader för inackorderingsbidrag med 400 tkr för 2018 och 400 tkr för
2019.

Sammanfattning

Vuxen- och omsorgsnämnden begär kompensation med 400 tkr för 2018 och 400
tkr för 2019 för tillkommande kostnader för inackorderingsbidrag för
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocessen och som
innan 18-årsdagen anvisats till Gnesta kommun.

Ärendebeskrivning

Den 21 december 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslog att Gnesta
kommun skulle besluta att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin
ålder uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens
försorg med rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen
vunnit laga kraft.

Förvaltningen har lämnat förslag till beslut i ärende Svar på medborgarförslag om
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocess ska få
möjligheten att bo kvar i Gnesta kommun (KS.2017.389) till Vuxen- och
omsorgsnämnden. Där föreslås att vård- och omsorgsnämnden beslutar att
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocessen och som
innan 18-årsdagen anvisats till Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo kvar i
Gnesta kommun tills beslutet från Migrationsverket vunnit laga kraft.

Förvaltningens synpunkter

Efter 18-årsdagen behöver ungdomarna hitta eget boende i kommunen och har
möjlighet att söka ett inackorderingsbidrag upp till 2 000 kronor per månad. För
att finansiera detta föreslår förvaltningen i detta ärende att vuxen- och
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omsorgsnämnden kompenseras av kommunstyrelsen med 400 tkr för 2018 och
400 tkr för 2019.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 800 000 kr för verksamhetsåren 2018 och
2019.

Juridiska konsekvenser

I detta ärende är det främst Utlänningslagen (2005:716) som påverkar
asylprocessen. Socialtjänstlagen (2001:453) påverkar hur sociala ärenden ska
handläggas och vad som är kommunens sociala ansvar. Kommunallagen
(2017:725) beskriver kommunens befogenheter. Lag (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl. påverkar ersättningen som den enskilde får. Förvaltningen
har även undersökt kring gymnasieelever som får inackorderingsbidrag enligt 15
kap. 32 § Skollagen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Detta beslut påverkar ensamkommande barn och unga av samtliga kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse den 6 mars 2018

2. Tjänsteskrivelse 2 mars 2018 om ensamkommande barn, KS.2017.389

3. Förvaltningens sammanställning av ensamkommande barn och unga som
fyller 18 år under asylprocessen

Beslutet ska skickas till:

 Kommunstyrelsen

 Förvaltningschef för vuxen- och omsorgsförvaltningen

 Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen

Ann Malmström Mats Engström

Förvaltningschef Verksamhetschef IFO
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Medborgarförslag angående ensamkommande barn

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna svaret på medborgarförslaget.

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ensamkommande barn och unga
som fyller 18 år under asylprocessen och som innan 18-årsdagen anvisats till
Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo kvar i Gnesta kommun tills beslutet
från Migrationsverket vunnit laga kraft. Den unga måste i så fall själv ordna
eget boende efter 18-årsdagen inom Gnesta kommungräns.

2. Vuxen- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag ta fram rutiner för
att betala ut ett bidrag i form av inackorderingsbidrag med maxbelopp om
2000 kr per månad och person.

3. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att kriterierna för att tillhöra
målgruppen för inackorderingsbidrag för ensamkommande barn och unga är:

-Personen ska vara anvisad till Gnesta kommun innan 18-årsdagen av
Migrationsverket och personen ska tidigare haft beslut om boendeinsats enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL) eller 11 § lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) samt att personen är i fortsatt asylprocess.

- Personen ska studera på gymnasiet eller har en godkänd praktikplats. CSNs
(centrala studiestödsnämnden) regler gällande frånvaro gäller.

Sammanfattning
Den 21 december 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslår att Gnesta
kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin ålder
uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens försorg med
rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen vunnit laga kraft.

Asylsökande vuxna är generellt sett ett statligt ansvar och en utgångspunkt i de
fall där ungdomarna fyller 18 år under asylprocessen är att staten erbjuder boende
i ett anläggningsboende. Regeringen ger kommunerna ett tillfälligt tillskott av
medel till vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta de
ungdomar som vill bo kvar även efter att de blivit 18 år. Det är upp till varje

Upprättad: 2018-03-02
Diarienummer: KS.2017.389

Vuxen- och
omsorgsnämnden
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kommun att själv besluta hur det tillfälliga bidraget ska användas. Gnesta
kommun har fått cirka 1,5 miljoner kronor för 2017 och 2018.

Dessa medel är incheckade för 2017 och 2018 utifrån nuvarande beslut utifrån att
medlen täcker de unga som fått fortsatt placering. Medlen täcker också den unges
kostnader tills sociala utskottet beslutat om att bifalla eller avslå ansökan om
fortsatt boende. Om detta varit ett avslag eller att ungdomen inte vill ansöka om
fortsatt boende så har ungdomen fått flytta till Migrationsverkets
anläggningsboende.

Om Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
beslut så innebär det att ungdomen efter sin 18-årsdag behöver hitta eget boende
i kommunen och har möjligheten att söka ett inackorderingsbidrag upp till 200
kronor. Gnesta kommun har inte ha möjligheten att stödja ungdomarna att hitta
eget boende i Gnesta kommun. Förvaltningen kan tidigast ta emot ansökningar
för inackorderingsbidrag för målgruppen den 14 maj 2018.

Ärendebeskrivning
Den 21 december 2017 inkom ett medborgaförslag som föreslår att Gnesta
kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin ålder
uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens försorg med
rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen vunnit laga kraft.

Regeringen har fördelat ett tillfälligt tillskott av ekonomiska medel till
vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta de ungdomar som
vill bo kvar även efter att de blivit 18 år (Tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande som fyller 18 år). Kommunfullmäktige beslutade den 12
februari 2018 att medborgarförslaget skulle skickas vidare Vuxen- och
omsorgsnämnden för beredning.

Gnesta kommun har idag fem ungdomar som är i asylprocess och inte fått något
beslut från Migrationsverket. Utöver dessa ungdomar uppskattar Vuxen- och
omsorgsförvaltningen att det finns ett 15-tal ungdomar över 18 år och i
asylprocess i kommunen. Förvaltningen vet inte hur många av dessa ungdomar
som tidigare anvisats till Gnesta kommun.

Förvaltningens synpunkter
Asylsökande vuxna är ett statligt ansvar och en utgångspunkt i de fall där
ungdomarna fyller 18 år under asylprocessen är att staten erbjuder boende i ett
anläggningsboende. Regeringen har gett ett tillfälligt tillskott av ekonomiska medel
till vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta de ungdomar
som vill bo kvar även efter att de blivit 18 år, till exempel för att avsluta pågående
studier.

Förvaltningens tolkning av regeringens tillfälliga kommunbidrag är att det i vissa
särskilda fall, exempelvis vid fullföljande av studier, uppstår negativa konsekvenser
av en flytt som gör att ett tillfälligt stöd i den placerade kommunen kan vara att
föredra.
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För att hålla sig inom gällande lagstiftning och för att kunna hantera det tillfälliga
statliga bidraget som möjliggöra att flertalet av de cirka 30 personer som avses ska
kunna bor kvar i Gnesta får Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta
fram rutiner. Statens intention är att de ungdomar som rotat sig i sin kommun
under asyltiden, oavsett vart placeringen ägt rum i kommun, ska få möjlighet att
stanna kvar för att fullfölja sina studier.

Förvaltningens förslag till beslut blir en förändring av Gnesta kommuns
nuvarande beslut från att den unge ska flytta till Migrationsverkets boenden till att
den unge har en möjlighet att bo kvar i kommunen med stöd från civilsamhället
och möjlighet till ett inackorderingsbidrag från Gnesta kommun. Förvaltningens
förslag till beslut grundas i ett barnperspektiv att den unge kan gå klart skolan,
närheten till viktiga vuxna och närheten till den trygghet som finns i Gnesta.
Förvaltningens förslag baseras på en humanistisk syn där förvaltningen tror att de
unga kommer vara en tillgång för samhället.

Det kommer inte sammantaget handla om 30 personer som är i behov av
tillfälligt boende under hela perioden. Somliga av dessa kommer hinna få beslut i
sitt asylärende före 18-årsdagen. Andra kommer att välja att bo på något av
Migrationsverkets anläggningsboenden. Det är också mycket svårt att beräkna hur
lång tid det genomsnittligt kommer vara för de som fyller 18 år till
Migrationsverket fattar beslut och beslutet vunnit laga kraft. Det kommer bero
både på när personen fyller 18 år och hur lång Migrationsverkets
handläggningstid är för just den personen.

Sammanfattningsvis kommer det vara svårt att förutse hur många personer och
vilka tider som kommer behövas då detta beror på enskildas val och
Migrationsverkets handläggningstider.

Personen måste själv inkomma med en ansökan om inackorderingsbidrag till
Vuxen- och omsorgsförvaltningen. Handläggningen sker enligt riktlinje och rutin
för kommunalt inackorderingstillägg men bör beviljas i enlighet med
socialtjänstlagen 4 kap. § 1 SoL. HVB-verksamheten och stödboendet samt
socialtjänstens utredningsenhet kan ha ett samarbete med civilsamhället
(föreningar och organisationer) då socialtjänsten inte har ansvar att stödja
ungdomen i processen att hitta annat boende i kommunen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att bidrag till föreningslivet för
att tillhandahålla insatser till ensamkommande, asylsökande ungdomar över 18 år
kan ses som förenliga med kommunallagen. Förvaltningen har valt att gå en
annan väg för att stärka den unge till en fortsatt bra och snabb integrering och i
högre grad kopplat till skolan och skolresultat, som är två av de viktigaste
skyddsfaktorerna att lyckas längre fram i livet.

Förvaltningens förlag till beslut i Vuxen- och omsorgsnämnden är att nämnden
beslutar att ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocessen
och som innan 18-årsdagen anvisats till Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo
kvar i Gnesta kommun tills beslutet från Migrationsverket vunnit laga kraft.
Personen måste då själv ordna eget boende efter 18-årsdagen inom Gnesta
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kommungräns.

Vidare att Vuxen- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag ta fram
rutiner för att betala ut ett bidrag i form av inackorderingsbidrag med maxbelopp
om 2000 kr per månad och person.
Kriterierna för att tillhöra målgruppen för inackorderingsbidrag för
ensamkommande barn och unga är:

- Personen ska vara anvisad till Gnesta kommun innan 18-årsdagen av
Migrationsverket och personen ska tidigare haft beslut om boendeinsats enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL) eller 11 § lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) samt att personen är i fortsatt asylprocess.

- Personen ska studera på gymnasiet eller har en godkänd praktikplats. CSNs
(centrala studiestödsnämnden) regler gällande frånvaro gäller.

Förvaltningen kan tidigast ta emot ansökningar för inackorderingsbidrag för
målgruppen den 14 maj 2018.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 800 000 kr för verksamhetsåren 2018 och
2019. Siffran baseras på antalet ungdomar som flyttat från Gnesta
ungdomsboende. Förvaltningen föreslår att hela denna summa äskas från
Kommunstyrelsen.

Juridiska konsekvenser

I detta ärende är det främst Utlänningslagen (2005:716) som påverkar
asylprocessen. Socialtjänstlagen (2001:453) påverkar hur sociala ärenden ska
handläggas och vad som är kommunens sociala ansvar. Kommunallagen
(2017:725) beskriver kommunens befogenheter. Lag (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl. påverkar ersättningen som den enskilde får. Förvaltningen
har även undersökt kring gymnasieelever som får inackorderingsbidrag enligt 15
kap. 32 § Skollagen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Detta beslut påverkar ensamkommande barn och unga av samtliga kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2 mars 2018

2. Medborgarförslaget

3. Protokoll från kommunfullmäktige

4. Förvaltningens sammanställning av ensamkommande barn och unga som
fyller 18 år under asylprocessen
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Beslutet ska skickas till:

 Förslagsställaren
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktige
 Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen
 Förvaltningschef för Vuxen- och omsorgsförvaltningen
 Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen

Ann Malmström Mats Engström

Förvaltningschef Verksamhetschef IFO
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Förvaltningens sammanställning om ensamkommande barn och unga som fyller 
18 år under asylprocess 

Ärendet 

Bakgrund 
Gnesta kommun har mottagit ensamkommande barn och unga under flera år. Under 2015 kom det många 
ensamkommande barn och unga till Sverige. Detta innebar att kommunerna fick ta emot fler 
ensamkommande barn och unga. De flesta ensamkommande barn och unga bor på internt (egen regi) hem 
för vård och boende (HVB) eller i stödboende i egen regi.  

Skolsituationen 

Den 7 februari 2018 så var det 16 unga i förberedandeklass, fem unga i grundskolan och tio unga i 
gymnasieskolan. Utöver dessa ungdomar är det cirka 10 unga som går i andra kommuner eller oklar skolgång. 

Boendelösning för Gnesta kommuns ensamkommande barn och unga 

Den 21 februari 2018 så var det 32 unga aktuella inom socialtjänstens olika boendeformer. De flesta av de 
unga bor på hem för vård och boende (HVB) eller stödboende i kommunens egen regi. Sex unga bor i 
familjehem. Av dessa var det 20 unga som har uppehållstillstånd och tolv unga som är i asylprocess varav nio 
som fått sitt avslagsbeslut av Migrationsverket. 

Viktiga faktorer 

Den 8 februari har Gnesta kommun tre ensamkommande unga som fått PUT (permanent uppehållstillstånd) 
eller TUT (tillfälligt uppehållstillstånd) och är skrivna i Gnesta kommun som inte är i/varit tidigare 
socialtjänstens boenden utan bott hos medborgare i Gnesta kommun. Dessa medborgare har öppnat sina 
hem och låtit den unge bo där. Dessa tre unga personer har sökt och blivit beviljade ekonomiskt bistånd. Det 
är totalt cirka 10 unga som socialtjänsten har fått kännedom om som befinner sig i kommunen som är över 
18 år och haft möjligheten att flyttat till Migrationsverkets boenden men istället fått boende hos Gnesta 
kommuns medborgare. Dessa ungdomar kommer bli Gnesta kommuns ansvar om de får PUT/TUT och 
befinner sig i kommunen.  

Konsekvenser av flytt till Migrationsverkets boende 

 De unga vuxna som behöver flytta kan ha utsatts för en generell psykisk- och social påfrestning.

 De unga vuxna som flyttar till annat boende, bo med andra okända personer.

 Flera av de unga vuxna säger att de upplevt sexuella övergrepp, detta kan innebära att det kan vara

traumatiserande att bo i sovsal.

 De unga vuxna som flyttar innebär att hen kommer från en dygnet-runt bemanning till en bemanning

som är på dagtid.

 De unga vuxna kan behöva byta gymnasieskola, att tappa takten av skolgången kan innebära att den

unge inte kan få fortsatt TUT.

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
http://www.gnesta.se/
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 Den unga vuxna förlorar den sociala kontakten med vännerna då de inte kan besöka/besökas.

(beroende på vilket boende som ungdomen blir anvisad till)

 Den unga vuxnas relation med nuvarande personal bryts och de måste skapa nya vuxenrelationer i

annan miljö.

 Den unga vuxnas pågående vårdkontakter kan behövas avbrytas, då flytt sker till annat landsting.

Bosättningslagen och kommuntalen 
Kan Gnesta kommun ställa krav på Länsstyrelsen så Gnesta kommun kan få färre nyanlända enligt bosättningslagen om 
Gnesta kommun låter ensamkommande barn och unga som blivit unga vuxna får stanna? 

Samtal med Länsstyrelsen 2018-02-06 så att det inte är möjligt. Det är två olika fördelningsnycklar. Det ena 
påverkar inte det andra. De sjutton som Gnesta kommun ska ta emot är oavsett hur många ensamkommande 
barn och unga som bor kvar eller inte efter 18-årsdagen i kommunen. De sjutton personerna som är/kommer 
bli anvisade sker enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboenden 
kallas (ABO).  

Asylprocessen 

Asylprocessen är den process som handlägger asylansökningar i Sverige. Handläggande myndighet är 
Migrationsverket. De domstolar som handlägger överklaganden är Migrationsdomstolen och 
Migrationsöverdomstolen.  

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
http://www.gnesta.se/
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PUT och TUT, vad är skillnaden? 

PUT, permanent uppehållstillstånd för asylsökande har rätt till etableringsinsatser, möjlighet till 
familjeåterförening med mera. PUT gäller tillsvidare, men kan återkallas om personen t.ex. flyttar från Sverige 
eller döms för brott.  

TUT, tillfälligt uppehållstillstånd för asylsökande har rätt till etableringsinsatser. Den som bedöms vara 
flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får 
ett tillstånd för 13 månader. De som får uppehållstillstånd på tre år kan få tillstånd till familjeåterförening. Det 
finns dock försörjningskrav som t.ex. inkomst och tillräckligt stort boende. 

Från och med den 1 januari 2018 ingår inte unga mellan 18-19 år i etableringsprogrammet 
(etableringsprocessen), lagstiftarens mening är att de ska gå klart gymnasiet.  

Etablering för ensamkommande barn och unga under 20 år 

Etableringsprocessen är den del av processen som handlar om integrationen in i det svenska samhället. Lag 
(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare vänder sig till nyanlända i 
arbetsför ålder (20-64 år) som har fått uppehållstillstånd. I lagen från 2010 gällde det även målgruppen 18-19 
åringar, som saknar föräldrar i Sverige. Dessa omfattas inte längre av lagen, då ambitionen är from 1 januari 
2018 att de ska gå på gymnasiet. Detta medför att Gnesta kommun, vid behov kan komma att behöva bidra 
till försörjning för dessa personer. Gnesta kommun kan få ersättning för denna målgrupp enligt förordningen 
(2010:1122) om statlig ersättning för vissa nyanlända invandrare. Gnesta kommun har den 21 februari tre 
tidigare ensamkommande barn som nu är unga vuxna som har försörjning med stöd av ekonomiska bistånd. 

Detta gör Sörmlandskommunerna gällande ensamkommande barn och unga som fyller 18 år 
under asylprocessen 
Informationen kommer från respektive kommun. Frågeställningen är ställd via telefon eller via e-post den 6-7 

februari 2018. Frågeställningen till samtliga kommuner var: ”Hur har ni löst boendefrågan när ungdomen skrivs upp i 

ålder eller blir över 18 år och är i asylprocessen hos Migrationsverket?” 

Eskilstuna kommun 

Eskilstuna kommun har inte svarat på frågeställningen. 

Flen kommun 

De som fyllt 18 år får bo kvar tills första beslutet från Migrationsverket kommer. Om det är avslag får 
ungdomen flytta till Migrationsverkets egna boende. Ungdomen kan få bo kvar om ungdomen har ett större 
vårdbehov och är i behov av behandling. Flens erfarenhet är att beslutet från Migrationsverket kommer 
snabbt efter ungdomen fyllt 18 år (eller uppskriven i ålder). De kan inte uppge en direkt kostnad till de som 
blir kvar, allt är beroende på om de är internt placerade, externt placerade, i stödboende, i familjehem etc. 

Gnesta kommun 

I Gnesta har de som skrivits upp i ålder eller blivit 18 år och är i asylprocess möjligheten att ansöka om 
fortsatt boende i kommunens regi. Sociala utskottet (SU) har delegation att besluta om boende ska fortsätta 
eller inte. Om den unge får avslag från SU, får den unge bo kvar i boendet tills dagen efter SUs beslut. För att 
få bo kvar ska den unge uppvisa starka vård- och/eller skyddsbehov som inte kan tillgodoses på 
Migrationsverkets boenden eller ett starkt vårdbehov som motsvarar LVU (Lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga), är en tvångslag som kräver att vi ansöker om vården via Förvaltningsrätten, men där även 
SoL (Socialtjänstlagen), är lagrummet för frivilliga insatser skulle kunna tillämpas. Det kan t.ex. handla om att 
det finns missbruk, grövre kriminella handlingar eller socialt nedbrytande beteende.  Personer som inte har ett 

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
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vårdbehov ska generellt inte bo på HVB. Socialtjänsten är det sista skyddsnätet, så alla andra möjligheter ska 
vara uttömda innan. 

Katrineholms kommun 

I Katrineholm flyttas de över till Migrationsverket. Undantag skulle vara om de har ett starkt vårdbehov som 
motsvarar LVU, men där även SoL skulle tillämpas. Personer över 18 år i asylprocess som inte har vårdbehov 
skall inte bo på HVB. Detta är också en fråga för politiken är man beredd att betala den stora summa det 
handlar om vilket bidrar till undanträngningsmekanismer inom socialtjänsten. Regeringen borde i samband 
med de nya ersättningsreformen gett Migrationsverket i uppdrag att se till att ordna boende för denna grupp 
så de kunde fortsätta i sin ordinarie gymnasieskola, vilket vi påtalade i remissförfarandet. 

Nyköpings kommun 

I Nyköping genomför vi en individuell bedömning när man fyllt 18 år och fortsatt är i asylprocessen. Om 
särskilda vårdbehov inte finns kontaktas Migrationsverket för fortsatt boende hos dem.   

Oxelösunds kommun 

Om personen blir 18 år och inte har fått uppehållstillstånd (under utredning hos migrationsverket) så skickar 
vi denna/dessa till migrationsverket. 

Strängnäs kommun 

De får bo kvar i det boende de är placerade i. Vi utreder behov, anknytning och om de studerar. 

Socialutskottet fattar beslut var tredje månad. 

Trosa kommun 

Nämnden har beslutat att de anser att det är Migrationsverkets ansvar när de är 18 år. Ungdomen får flytta till 
Migrationsverkets boenden. Det finns enstaka som får bo kvar. Det är när bedömningen finns om att det 
föreligger ett vårdbehov, men det ska vara omfattande och motsvara kriterierna i LVU-lagstiftningen. 

Vingåker kommun 

Politikerna i kommunen har beslutat att ungdomarna får vara kvar i den boendeform som de har när de blir 
18 år. De får stanna tills första beslutet från Migrationsverket kommer till socialtjänstens för kännedom. Om 
det blir avslag får de flesta flytta till migrationsverkets boenden. Några enstaka ungdomar får bor kvar, då det 
finns ett större vård-, behandlings- eller omsorgsbehov som inte kan tillgodoses på andra sätt. Det är 
socialtjänstens socialsekreterare som gör bedömningen i samråd med boendepersonalen. 

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
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Konsekvenser för kommunen om ensamkommande unga stannar kvar i 
kommunen 

Skolfrågan 

Skolan påverkas i mindre utsträckning. Så länge den sökande är asylsökandeprocessen får skolan söka 
kostnaderna för eleven.  

Boendefrågan 

Det finns olika boendeformer. Hem för vård och boende (HVB), stödboende och eget boende. HVB-
verksamheten är den dyraste boendeformen då den kräver hög bemanning. Med nuvarande byggnader som 
socialtjänsten har för HVB-verksamheten, krävs det ännu högre bemanning än vanligt. Stödboende är en 
insats från socialtjänsten. Den formen kräver dock lägre bemanning och är en billigare insats. Denna form av 
boendelösning innebär att de unga har egna rum och bor tre-fyra personer i en lägenhet. Eget boende skulle 
kunna vara en lösning, men tillräckligt med lägenheter finns inte. Ett alternativ för 18-åringar är 
korridorsboende utan personal. Men det behövs en längre undersökning kring vilka som klarar det, 
kommunens förutsättningar med mera och politiska beslut vilken/vilka målgrupper det ska vara. Ett sista 
alternativ är om den unge kan ordna eget boende i kommunen så skulle kommunen kunna ge ett generellt 
bidrag likt inackorderingstillägg.     

Socialtjänsten har inga skyldigheter att tillgodose behovet av bostad i allmänhet för dem som är hemlösa. 
Undantagsfall är om personen har speciella svårigheter att skaffa bostad, kan socialnämnden vara skyldig med 
att bistå med boende. Detta behöver inte innebära egen lägenhet.   

Den unges ekonomi 

De unga som är i asylprocess får LMA-ersättning (ersättning i form av pengar en gång i månaden). Dessa 
pengar betalas ut av Migrationsverket. Det är upp till 71 kr per dag. 

De ungdomar som studerar och fått tillstånd att vara i kvar i Sverige kan få ekonomiskt bistånd och Gnesta 
kommun eftersöker dessa kostnader så länge personen har CSN och studerar på gymnasienivå och är under 
21 år. Handläggningskostnader går inte att eftersöka i dessa fall.  

Kostnader 
För den unge som är över 18 år och är i asylprocess får Gnesta kommun stå för boendekostnaden. Den är 
inte återsökningsbar. Sveriges regering har gett ett bidrag om ca 1,5 miljoner för åren 2017 och 2018 till 
Gnesta kommun. Om det kommer mer pengar, det vet vi inte i skrivande stund. Totalt har lite mer än 1/3 
används till unga som SU beslutat ska få bo kvar i sin nuvarande boendeform eller perioden mellan 18-
årdagen och att SU beslutar om fortsatt placering eller inte. Till boendekostnaden tillkommer kostnaden för 
handläggning, administration och andra insatser inte är inräknade och belastar IFOs (individ- och 
familjeomsorgen tillika socialtjänsten) ordinarie budget.  

Om den unga har PUT ansvarar kommunen för personen även efter 21 år. De kostnader för ev. boende, 
ekonomiskt stöd med mera kan inte återsökas, utan belastar kommunen, precis som vilken annan medborgare 
i kommunen. 

Tidsperspektiv 

Tidsperspektivet ser olika ut för olika unga. De som fått TUT/PUT så får vi räkna med att de är kvar till 
gymnasiet ut. Sedan kan de ansöka om ekonomiskt bistånd och boende. Boendefrågan är alltid svår, det krävs 
att det finns boenden. Dock behöver inte boende innebära att den unge får en egen lägenhet, det kan vara 
vandrarhem, korridor med mera. Den erfarenheten socialtjänsten har är att de som är i asylprocessen får sitt 

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
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första beslut (bifall eller avslag på asylansökan) snabbt efter uppskrivningen eller de fyllt 18 år. Om någon 
skrivs upp i ålder kan det innebära att personen behöver flytta samma dag (beroende på ålder) eller i avvaktan 
på att SU ska besluta om fortsatt placering eller inte. SU har möte ungefär en gång per månad.  

Andra konsekvenser 

VUA (vuxenutbildning och arbetsmarknad) och IFO kan behöva få utökad bemanning för att klara 
integrationen om fler ska vara kvar i kommunen. Då blir det ett uttalat ansvar utöver de som får PUT, TUT 
eller blir anvisade enligt bosättningslagen. Det är svårt att beräkna en kostnad då det är flera parametrar. På 
kort sikt handlar det kanske om ett par nya medarbetare, en på VUA och en på IFO som samverkar för 
utbildning, arbetsmarknad och fortsatt integration. På lång sikt handlar det om hur väl de kommer in på 
arbetsmarknaden eller inte. Den stora delen blir då ekonomiskt bistånd, om de inte har en annan inkomst. 

Socialtjänsten 

Socialtjänsten ska utöver att utreda personens behov av ansökta insatser även undersöka och ge stöd i/om 
det finns annan myndighet eller organisation som kan ge den sökande en skälig levnadsnivå. För de 
ensamkommande unga skulle det säkert vara det bästa att vara kvar i kommunen efter sin 18-årsdag. 
Samtidigt finns det en annan myndighet, Migrationsverket, som har ansvaret från och med den dagen 
personen fyller 18 år. Personen blir då myndig och räknas som vuxen enligt svensk lagstiftning. Socialtjänsten 
kan enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen gå in, även om det finns andra huvudmän. Kommunen har ansvarar för 
de personer som vistas i kommunen. 

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
http://www.gnesta.se/
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Upprättad: 2018-03-12
Diarienummer: SN.2018.28

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Omdisponering av medel mellan verksamhetsområden i
budget 2017

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Godkänner omdisponering av medel mellan verksamhetsområden i budget

2017 enligt tabell nedan.

Ärendebeskrivning

Vuxen- och omsorgsnämndens budget är fördelad på fyra verksamhetsområden.
Som ett led i anpassningen av organisationen har en medarbetare flyttat från
Individ- och familjeomsorgen (IFO) till Administration och bistånd (AoB).
Budget för ny enhetschef till IFO finns hos förvaltningschef och efter rekrytering
med tillträde i mars behöver budgeten flyttas till IFO.

Förvaltningen vill även att budgeten för hemtjänst flyttas från AoB till
verksamhetschef för område Äldre, funktionsstöd och hälso- och sjukvård
(ÄFH). Anledningen är att det blir möjligt att kunna följa hemtjänstpengen från
beslut till verkställighet. Förvaltningen anser att ÄFH har större möjligheter att
följa upp tiden och ekonomin och vid behov sätta in åtgärder om kostnaderna
ökar om budgeten finns hos verksamhetschef ÄFH.

Förvaltningens synpunkter

Behoven av förändringar ovan leder till följande förslag till omdisponeringar
mellan verksamhetsområden (vso) i budget 2017:

- 600 tkr flyttas från vso förvaltningschef till vso IFO VSO
- 537 tkr flyttas från vso IFO till vso AoB
- 20 733 tkr flyttas från vso AoB till vso ÄFH
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Förslag till ny budget efter omdisponeringar:

Vso
Beslutad
budget 2018

Förslag ny
budget 2018

Nämndkostnader -30 -30

Förvaltningsledning VOF -10 160 -9 560

Individ- och familjeomsorg -24 048 -24 111

Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och
sjukvård -117 330 -136 479

Administration- och bistånd -40 552 -21 940

Total -192 120 -192 120

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Omfördelningen i sig medför inga fördelar eller nackdelar för varken kvinnor eller
män.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Enligt beslutade styrprinciper i Framtidsplanen gäller följande för
omdisponeringar inom driftbudgeten

· Omdisponeringar mellan verksamhetsområden inom nämndens nettoram
beslutas av respektive nämnd/utskott och redovisas med
konsekvensbeskrivning och finansiering till nämnden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-003-12

Ann Malmström

Förvaltningschef
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Upprättad: 2018-02-28
Diarienummer: SN.2018.18

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Patientsäkerhetsberättelsen Vuxen- och omsorgsförvaltningen
2017

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Vuxen- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för
2017.

Sammanfattning

Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL) 2010:659 ska en patientsäkerhetsberättelse
upprättas senast första mars varje år.

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits metodiskt. Brister som har upptäckts har
åtgärdats med hjälp av förbättrad organisation, utbildning och ett utökat
samarbete med andra yrkeskategorier. Patienternas säkerhet har ökat genom
personalkontinuitet vad gäller legitimerad personal.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Patientsäkerhetsberättelsen är en lagstadgad redogörelse för hur arbeten har
bedrivits inom kommunens Hälso- och sjukvårdsenhet. Den innefattar även
övriga verksamheter inom VOF där hälso- och sjukvårdsuppgifter har
genomförts av delegerad personal. Patientsäkerhetslagen (PSL) 2010:659. Enligt
PSL 3 kap ska vårdgivaren upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars
varje år i vilken det ska framgå:

· Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår

· Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten

· Vilka resultat som har uppnått
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Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits

Arbetet har bedrivits metodiskt och målmedvetet för att uppmärksamma och
åtgärda befintliga brister. Vissa brister har åtgärdas med utbildningsinsatser. För
att öka patientsäkerheten har Patientansvarig sjuksköterska (PAS) 1 som är
huvudansvarig och PAS 2 ersättare vid ex. sjukdom och semester.

Åtgärder för att öka patientsäkerheten
Egenkontroller

Egenkontroller genom regelbunden, systematiks uppföljning av verksamhetens
planer, genomförande, resultat och förbättringsåtgärder. Samverkan med andra
vårdgivare som regleras i diverse samverkansdokument. Riskanalyser för att
förebygga eventuella vårdskador eller andra negativa händelser.

Läkemedel

Läkemedelsgenomgångar med läkare och apotekare för att säkra att patienterna
har rätt läkemedel på rätt tid och i rätt stryka.

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering har utförts med apotekare.
Tillsynskontroll av patientbundna läkemedelsskåp. Stor kontroll av narkotiska
preparat har genomförts. Rehab har gjort översyn av hjälpmedel avseende service
och inventering av hjälpmedel.

Riktlinjer

Riktlinjer har framtagits för att öka personalens kunskaper och handhavande
inom olika områden så att klarhet i situationer som uppkommer finns
dokumenterade.

Utbildningar

Ett antal utbildningar har genomförts för omvårdnadspersonal samt
sjuksköterskor.

Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet har arbetat med undernäring och risk för undernäring.

Förvaltningens synpunkter

Vuxen- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner föreliggande
patientsäkerhetsberättelse.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhet bedöms inte vara relevant i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-28

2. Patientsäkerhetsberättelse för Vuxen- och omsorgsförvaltningen 2017

Beslutet ska skickas till:

 Ann Malmström

 Birgitta Larsson

Ann Malmström Birgitta Larsson

Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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1 Sammanfattning 
Vårdgivaren Gnesta kommun är enligt 3 kap. Patientsäkerhetslagen (PSL) 

skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. 

Hög patientsäkerhet är ett grundläggande krav och en kvalitetfråga. En person 

som har kontakt med kommunens representanter ska känna sig trygg och 

säker. En anställd ska kunna utföra sitt arbete med rätt förutsättningar och 

metoder så att en säker vård och omsorg kan ges. 

 

2 De viktigaste åtgärderna som har vidtagits för att öka 

patientsäkerheten 
 Löpande registrerat i kvalitetsregister. 

 

 Kvalitetsgranskat läkemedelshanteringen med apotekare och upprättat 

åtgärdsplaner, som kontinuerligt har följts upp. 

 

 Genomfört två hygienronder med hygiensjuksköterska från landstinget 

och upprättat åtgärdsplaner som har följt upp. 

 

 21 enkla läkemedelsgenomgångar har utförts. 

 

 Tre fördjupade läkemedelsgenomgångar har utförts. 

 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har gjort tillsynskontroll av 

läkemedelsskåp i patienters lägenheter på Frustunagården tillsammans 

med enhetschef och en personal. 

 

 MAS har uppdaterat sitt årshjul och tillfört några nya punkter för 

internkontroller på samtliga verksamheter som lyder under hälso- och 

sjukvårdslagen. 

 

 Utvecklat samverkan mellan hemtjänst och hemsjukvård.  

 

 Stor genomgång av narkotiska preparat i läkemedelsförråd samt patienters 

egna ordinerade preparat. Resultatet visade att det fanns brister i 

dokumentationen i narkotikajournalerna. 

 

 MAS har gjort en fördjupad utredning angående en allvarlig vårdskada och 

kommit fram till att VOF inte har brustit i vården. Det fanns flera aktörer 

inblandade i fallet och MAS har informerat IVO om detta. Eftersom vår 



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 4 (15) 

 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Patientsäkerhetsberättelse för Gnesta kommun 2017 2018-01-28 VON 

 

egen organisation ej brustit i vården har inte någon Lex Maria gjorts i det 

fallet. 

 

 MAS har gjort en fördjupad utredning angående att sjuksköterska ändrade 

ordination utan att kontakta läkare. Förtydligande till sjuksköterskan samt 

en anmälan till IVO. IVO ansåg att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet 

att utreda händelsen och avslutar ärendet utan ytterligare åtgärder. 

 

 MAS har gjort en fördjupad utredning angående fördröjd smärtlindring av 

en patient i livets slutskede. Förtydligande till sjuksköterskan samt en 

anmälan till IVO. IVO ansåg att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att 

utreda händelsen och avslutar ärendet utan ytterligare åtgärder. 

 

 Rehab har haft genomgång av förskrivna rullatorer (efter direktiv från 

leverantör om problem med framgafflar som tillverkats under en viss 

period). 

 

 Rehab har genomfört rengöring av länkhjul på rullstolar (hår som fastnar 

kan orsaka tvärstopp om det inte tas bort). 

 

 Rehab har gått igenom att rätt hjälpmedel är förskrivna.  

 

 Rehab har upprättat individuella hjälpmedelspärmar med manualer/ 

bruksanvisningar i varje lägenhet på särskilt boende, för att det ska vara 

lätt att hitta. 

 

 Inventering av hjälpmedel. 

 

 HIFE (High-Intensity Functional Exercise Program) program för fall 

prevention. 

 

 Inköp av två st. Raiser, lyft från golv på säkert sätt. 

 

 Introduktion sommarvikarier i hantering av hjälpmedel. 

 

 Alla enheter har fått utbildning i munhälsovård. 

 

 Efter nattfastemätning inrättat att alla ska erbjudas ”förfrukost”.  

 

 En säkerhetspärm är upprättad med handlingsplaner vid vissa 

sjukdomstillstånd. 
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 Kvalitetsrådet har under året arbetat med kost/undernäring. 

 

 Lex Sarah-utbildning har genomförts för alla nyanställda 

(56 stycken). 

 

 Inkontinensutbildning har genomförts. 

 

 Genomgång av PAS uppdraget har genomförts på planeringsdag. 

 

 Sjuksköterskorna har upprättat årshjul för planering av utbildning, 

handledning till vårdpersonal samt långsiktig planering för varje patient. 

 

 Stickkontroller har genomförts för att säkerställa att all patienter har en 

patientansvarig sjuksköterska samt en ersättare vid sjukdom eller semester 

”PAS 2”. 

 

 HSE har utvecklat ett mycket bra samarbete med SSIH (specialiserad 

sjukvård i hemmet). 

 

 Användande av SKILS (bedömningsinstrument för legitimerade 

sjuksköterskor vid bedömning av förändrat hälsotillstånd). 

 

 Granskning av patientjournaler. 

 

 Stort fokus på avvikelsehanteringen. 

 

 Kvalitetsarbete med riskbedömningar avseende undernäring, fall, trycksår 

samt ohälsa i munnen. 

 

2.1 Framtagande av nya riktlinjer av MAS 

MAS har upprättat elva nya riktlinjer. 

 Riktlinje för akut- och buffertförråd 

 Riktlinje för ansvarsfördelning av egenvård 

 Riktlinje för brytpunktssamtal 

 Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder 

 Riktlinje för vård vid urininkontinens 

 Riktlinje för ordination av urinkateter 

 Riktlinje för markering i journal rörande intolerans och allvarlig 

överkänslighet mot läkemedel m.m. 



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 6 (15) 

 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Patientsäkerhetsberättelse för Gnesta kommun 2017 2018-01-28 VON 

 

 Riktlinje för samtycke till nationell patientöversikt (NPÖ) 

 Riktlinje för vård av självmordsnära personer vid självmordstankar, 

vidsjälvmordsförsök och vid självmord 

 Riktlinje för vård i livets slut 

 Riktlinje vid pandemi 

 

 

2.2 Reviderad riktlinje 

MAS har reviderat en riktlinje. 

 Riktlinje för läkemedelshantering 

 

2.3 Förvaltningsövergripande rutiner 

Mas har upprättat två förvaltningsövergripande rutiner. 

 Rutin om anmälan om olämplighet att inneha skjutvapen 

 

 Rutin för hur personal inom VOF går tillväga om olämplighet att inneha 

skjutvapen  

 

2.4 Internutbildning för sjuksköterskor 

Internutbildning för sjuksköterskor har genomförts inom områdena: 

 PAS-uppdrag 

 

 Omvårdnadsprocessen 

 

 Samverkan mellan sjuksköterska och patient/närstående 

 

 Utbildning, handledning och delegering till omvårdnadspersonal 

 

 Vårdplanering 

 

 Medverkan i teamarbete utifrån patientens behov 

 

 Samverkan och samordning med andra vårdgivare 

 

 SIP i Prator 

 

 Dokumentation i omvårdnadsjournal 

http://insidan.gnesta.int/download/18.1a9b995315f96a8ce4818d3/1518436725871/Rutin+om+anm%C3%A4lan+om+ol%C3%A4mplighet+att+inneha+skjutvapen.pdf
http://insidan.gnesta.int/download/18.1a9b995315f96a8ce4818d4/1518436744389/Rutin+f%C3%B6r+hur+personal+inom+VOF+g%C3%A5r+tillv%C3%A4ga+om+ol%C3%A4mplighet+att+inneha+skjutvapen.pdf
http://insidan.gnesta.int/download/18.1a9b995315f96a8ce4818d4/1518436744389/Rutin+f%C3%B6r+hur+personal+inom+VOF+g%C3%A5r+tillv%C3%A4ga+om+ol%C3%A4mplighet+att+inneha+skjutvapen.pdf
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 Läkemedel, ordination och signeringslista 

 

3 Övergripande mål och strategier 
 En trygg vård- och omsorg av hög kvalitet 

 

 Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö 

 

 Brukare har en meningsfull tillvaro 

 

 Brukare är delaktiga och har självbestämmande  

 

 Brukare är trygga 

 

 Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården 

 

Likaså ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana 

förutsättningar att en säker vård kan ges. Ledningssystemet ska tydliggöra och 

synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat för personalen, patienterna 

och övriga medborgare. Tydligheten bildar en säker grund och är en 

förutsättning för att identifiera förbättringsmöjligheter. 

Ledningssystemet möjliggör för ordning och reda i verksamheten så att kvalitet 

uppnås samt undviker att händelser som kan leda till vårdskador, 

missförhållanden och andra avvikelser uppstår. 

Fortsatt arbete med kvalitet enligt ledningssystemet. 

 

4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
 

4.1 Vuxen- och omsorgsnämndens ansvar 

Vuxen- och omsorgsnämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten 

på ett sätt som leder att till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) och tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. Nämnden ska fastställa 

övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbete samt kontinuerligt följa 

upp och utvärdera målen. 

4.2 Verksamhetschefens ansvar 

Verksamheten skall enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att 

verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt 

främjar kostnadseffektiviteten. Inom ramen för ledningssystemet ska 
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verksamhetschefen ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det 

systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, 

följa upp och utveckla verksamheten.  

4.3 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska tillsammans med 

verksamhetschefen upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och 

säkerhet inom ramen för det ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

och patientsäkerhet som finns för den kommunala hälso- och sjukvården. Den 

medicinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera, 

styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens 

kvalitet och säkerhet.                                                           

I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bl.a. att tillse att 

författningsbestämmelser och andra regler är kända och följs, att det finns 

behövliga direktiv och instruktioner för verksamheten samt att personalen 

inom kommens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med 

hänsyn till de kravs som ställs på verksamheten. 

4.4 Enhetschefens ansvar 

Enhetschefens ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamhetschef 

och medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i verksamheten 

samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs för 

att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter.  

4.5 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet 

följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen för 

verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Enligt bestämmelserna om Lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och 

lagstiftningen om stöd och service till funktionshindrade, LSS, ska anställda 

genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden 

till den som bedriver verksamheten. 

 

5 Struktur för uppföljning och utvärdering 
Uppföljning av mål genom verksamhetens framtidsplan, enligt ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljning enligt föreslagna förbättringar 

från föregående års patientsäkerhetsberättelse: 

Brukarundersökningar, öppna jämförelser, egenkontroller och 

internkontrollplan. 
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6 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka 

åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 
Svenska palliativa registret är ett nationellt kvalitetsregister som har till syfte att 

successivt förbättra vården i livet slutskede. Huvudsyftet är att på patientnivå mäta 

hur enheter lever upp till definierade kriterier för god vård i livets slutskede och 

därigenom stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till optimal vård 

för dessa patienter. 

 

6.1 Uppföljning genom egenkontroll 

Genom att tidigt identifiera riskområden i vård och omsorg förebyggs fel och 

brister. För att följa verksamheter över en tid är det viktigt att regelbundet 

samla in data. Egenkontrollen avser en regelbunden, systematisk uppföljning 

av verksamhetens planering, genomförande, resultat och förbättringsåtgärder.  

Alla inkomna avvikelser registreras på verksamhet samt fördelas till respektive 

avdelning. Avvikelserna delas upp efter vilken typ av avvikelse som skett. 

Avvikelser gällande läkemedel, fall, omvårdnad och övriga områden och 

medicinskteknisk produkt. 

 

6.2 Samverkan för att förebygga vårdskador 

En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur Vuxen- och omsorgsnämndens 

verksamhet för hälso- och sjukvården samverkar med andra vårdgivare.  

Formerna för samverkan regleras i diverse samverkansdokument. 

 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och 

sjukvårdsområdet mellan Sörmlands landsting och kommunerna i 

Sörmland. 

 

 Överenskommelse om palliativ vård i Sörmland. 

 

 Överenskommelse om rehabilitering/habilitering i Sörmland reviderad 

2013.  

 

 Överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, reviderad 2013. 

 

 Avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården, lokal 

överenskommelse med Gnesta vårdcentral, reviderad 2013. 

 

 Samverkan mellan landsting och kommun om samlad individuell plan 

(SIP). 



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 10 (15) 

 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Patientsäkerhetsberättelse för Gnesta kommun 2017 2018-01-28 VON 

 

 Överenskommelse mellan kommun, primärvård och tandvård gällande 

uppsökande tandvård i Gnesta kommun. 

 

 Samarbetsavtal mellan kommunerna i Sörmland och Landstinget 

Sörmland. 

 

 Regelbundna samverkansmöten med Gnesta vårdcentral. 

 

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen har deltagit i ”arbetsgrupp södra äldre” 

(ASÄ) samt arbetsgrupp södra psykiatri och funktionshinder (ASPF). 

 

6.3 Riskanalys 

Verksamhetschefens (ÄHF) ansvar 

Kartläggning av det som kan komma att uppstå i verksamheten, kartläggning 

av verksamheternas viktigaste processer, bedömning av risk och sannolikhet 

för att processerna inte kan fullföljas.                     

Enhetschefens ansvar 

Kartläggning av det som kan komma att uppstå vid framtida planerade 

händelser i verksamheten, kartläggning av verksamheternas viktigaste 

processer, bedömning av risk och sannolikhet för att processerna inte kan 

fullföljas.  

Behörighetstilldelning i verksamhetssystem och NPÖ.  

Verksamhetschefens ansvar (HSL) 

Riskanalys genom att kontinuerlig identifiera, analysera och bedöma risker i 

verksamheten så att patientsäkerheten kan tillgodoses. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar 

Riskanalys genom att kontinuerlig identifiera, analysera och bedöma risker i 

verksamheten så att patientsäkerheten kan tillgodoses. 

 

6.4 Informationssäkerhet 

 Information om patientuppgifter sker via mail i Treserva. 

 

 Låsbara dokumentskåp för journaler. 

 

 Låst arkiv för gallrade journaler. 

 

 Utöka användandet i Prator genom meddelandefunktionen för en säkrare  

Informationsöverföring. 
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6.5 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

En avvikelse ska rapporteras av den som upptäcker avvikelsen, denna 

skyldighet har alla oavsett yrkeskategori. Det kan exempelsvis gälla läkemedel, 

fallskador, omvårdnad och övriga områden, medicinskteknisk produkt samt 

informationsöverföring. Respektive enhetschef har ansvar för att utreda, 

åtgärda och följa upp avvikelser. Resultatet redovisas på arbetsplatsträff. 

All hälso- och sjukvårdpersonal har skyldighet att rapportera om de hittar 

skjutvapen i någons hem. MAS utreder läkemedelsavvikelser, vidtar åtgärder 

samt följer upp. MAS sammanställer alla avvikelserapporter samt anmäler 

allvarliga händelser till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. 

Antalet avvikelserapporter har ökat 2017 till 538 stycken jämfört med 2016, 

423 stycken (bilaga 1).  

6.6 Hantering av klagomål och synpunkter 

Ledningssystemet fastställer att klagomål som inkommer från patienter och 

anhöriga besvaras av enhetschef. 

Synpunkter och klagomål från patienter och närstående utreds bland annat 

genom kontakt med patient och/eller närstående samt ansvarig personal. 

Klagomål som inkommer via patientnämnd eller Inspektionen för vård och 

omsorg besvaras av verksamhetschef och MAS. En utredning av händelsen 

påbörjas snarast och återkopplas till den enhet som berörs. Patient, anhöriga, 

patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg får 

återkoppling/analys efter utredning.  

Förvaltningschefens ansvar 

 Säkerställa att det finns rutiner för att hantera synpunkter och klagomål.  

 

 Säkerställa att det finns rutiner för att hantera avvikelser enligt SoL och 

HSL, missförhållanden eller risk för missförhållanden.  

 

 Säkerställa att det finns rutiner för att hantera händelser som medfört eller 

hade kunnat medföra vårdskada. Dessa rutiner finns dokumenterade. 

Verksamhetschefens ansvar (HSL) 

 Händelseanalys – Avvikelsehantering enligt HSL. 

Enhetschefens ansvar 

 Hantering av synpunkter, klagomål och avvikelser enligt Sol, LSS och 

HSL. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar 

 Händelseanalys – Avvikelsehantering enligt HSL. 
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 Hantering av händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig 

vårdskada. 

 

6.7 Samverkan med patienter och närstående 

Patient och närstående erbjuds att medverka vid planering av vården, detta 

efter patientens samtycke.  

 

7 Sammanställning och analys 
Varför antalet rapporterade avvikelser har ökat är ej helt klarlagt. Har 

personalen tagit mer ansvar för att skriva avvikelser eller har antalet negativa 

händelser ökat? Sjuksköterskorna påtalar kontinuerligt vikten av att skriva 

avvikelser i syfte att förbättra hälso- och sjukvården, ev. revideringar av rutiner 

eller upprättande av nya rutiner där man har sett att de gamla brister. 

Antalet fall på Frustunagården, Liljedalshemmet och Hemtjänsten i Gnesta 

beror till stor del på att samma personer faller väldigt ofta. Riskbedömningar 

har gjorts samt upprättandet av vårdplaner. 

          

8 Resultat 
Utifrån avvikelser har rutiner reviderats och ansvar förtydligats. 

Nattfastetimmarna har minskat sedan införandet av förfrukost. 

Patientsäkerheten har förstärkts i och med införandet av PAS 1 och PAS 2. 

Kontrollen av narkotikaklassade läkemedel har säkrats i och med tätare 

kontroller. 

Det stora antal läkemedelsavvikelser avser till största delen att personal har 

”glömt” att ge läkemedel, vid ett antal tillfällen beror det på att planerarna i 

hemtjänsten inte har lagt in besöken till hemtjänstpersonalen med följd att 

brukarna inte fått sina ordinerade läkemedel. 

Det finns patienter som vägrar att ta sin medicin trots samtal, motivation m.m. 

Det finns även patienter som samlar i munnen för att sedan spotta ut 

tabletterna.  

 

9 Övergripande mål för kommande år 
 Äldreomsorgen ska finnas som en garant så att äldre kan leva ett värdigt 

liv även då krafter tryter. Verksamheten ska ha hög kvalitet.  
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 Vi vill därför höja kvalitén inom äldreomsorgen genom ett tydligt 

ledarskap, en kompetent personal och en kontinuerlig dialog med bland 

annat brukare, pensionärsföreningar, landsting och anhöriga. Ingen ska 

behöva känna oro inför sitt åldrande i Gnesta. 

 

 Arbeta för att vårdskador ska minska genom regelbundna 

journalgranskningar med hjälp av nytt granskningsformulär framtaget av 

MAS. 

 

 På LSS boenden, och Landshammarsgatans boende planeras handledning, 

därefter ska de börja arbeta mer aktivt med mål och delmål, nya metoder, 

utbildning i hot och våld, suicid m.m. 

 

 En trygg vård- och omsorg av hög kvalitet.  

 

 Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö. 

 

10 Strategier för kommande år 
 Informera anhöriga/närstående om att det finns anhörigstödjare i 

kommunen. 

 

 Säkerställa sekretessen genom inloggning till utskrift på skrivare. 

 

 Införande av avvikelsehantering i modul i Treserva. 

 

 Bli producenter i Nationell patientöversikt (NPÖ). 

 

 Utveckla vårdplanering via videokonferens. 

 

 Genomföra kontroller om korrekt handdesinfektion. 

 

 Arbeta enligt rutiner för läkemedelsgenomgångar i samverkan med 

vårdcentral och apotekare. 

 

 Minska nattfasta på alla boenden. 

 

 Införande av E-alfa under våren 2018 (Läkemedelshanteringssystem). 

 

 Mål att Senior Alert 80 % är genomförda. 
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 Mål att Palliativa registret 100 % är genomförda. Enhetschef 

resultatuppföljning en gång i månaden. 

 

                                

11 Bilaga 1 
 

 

Avvikelserapportering   2017 2016     
                
Frustunagården             
Läkemedel       30 27     
Fall       155 84     
Omvårdnad och övriga områden   1 5     
Medicinskteknisk produkt   2 1     
                
Liljedalshemmet             
Läkemedel       3 9     
Fall       27 23     
Omvårdnad och övriga områden   14 8     
Medicinskteknisk produkt   2       
              
Ekhagen               
Läkemedel     20 14     
Fall       15 56     
Omvårdnad och övriga områden  2 1     
Medicinskteknisk produkt   2       
                
Funktionsstöd             
Läkemedel       3 2     
Fall       1 8     
Omvårdnad och övriga områden   2 2     
Medicinskteknisk produkt           

             
Hemtjänst Gnesta          

Läkemedel       146 52     
Fall       141 126     
Omvårdnad och övrig områden   4 4     
Medicinskteknisk produkt           
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Dagvård Frustunagården               
Läkemedel          

Fall         1     
Omvårdnad och övriga områden           
Medicinskteknisk produkt           
                
Hemtjänsten Björnlunda           
Läkemedel       1       
Fall       3       
Omvårdnad och övriga områden           
Medicinskteknisk produkt           
                
Totalt       574 423     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | växel: 0158 – 275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se

www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Upprättad: 2018-03-08

Diarienummer: SN.2017.90

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Årsredovisning 2017
Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden
1. Årsredovisning för 2017 godkänns.

Sammanfattning

Vuxen- och omsorgsnämndens arbete redovisas utifrån den av fullmäktige
beslutade budgeten för 2017. Totalt redovisas ett underskott med 2 803 tkr.
Två nya verksamhetschefer har anställts. Förvaltningen har gjort en anpassning av
organisationen utan att utöka budget och Administration och bistånd är en ny del
av organisationen. Verksamheterna har arbetat både med måluppfyllelse och med
kvalitet, rättssäkerhet, patientsäkerhet, måluppfyllelse och med särskilda insatser
som på sikt ska medverka till en god ekonomi och en attraktiv arbetsplats.

Ärendebeskrivning

Resultat per verksamhetsområde
Individ och familjeomsorg
En ny verksamhetschef tillträdde under hösten. Verksamheten har haft vakanta
tjänster under året och den positiva avvikelsen med 1 489 tkr beror på den
situationen.

Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning
Verksamhetsområdet avviker negativt mot budget med 3 280 tkr.
Äldreboenden inklusive Liljedalshemmet (korttidsboendet) = -1 633 tkr
Hemtjänst = - 972 tkr
Lss boende = - 644 tkr
Assistans och service = -1 929 tkr
Hälso- och sjukvård = -799 tkr
Övrigt = + 2 810 tkr

Administration och bistånd
Inom verksamhetsområdet finns den budget som avser beslut inom färdtjänst,
äldreomsorg, förvaltningsservice, kostnader för teknik och för 26 anställda med
mera. Enheten har en avvikelse på - 4 530 tkr.

Händelser av betydelse och arbete med mål
- Ett stort arbete har gjorts med intern samverkan framför allt mellan

hemtjänst och hälso- och sjukvårdsenheten, kvalitetshöjning inom
områdena kost, patientsäkerhet, rättsäkerhet och måluppfyllelse.
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- En kommunikatör har anställts.

- Sjukskrivningarna som vid årets början var i genomsnitt 10,33 % är vid
årets slut 7,55 % i genomsnitt. Arbetet är både ekonomiskt främjande,
folkhälsa och ett steg i att göra kommunen till en attraktiv arbetsplats.

- Satsning är gjord inom digitalisering. Exempel är att några brukare nu har
tillsyn via kamera och inom vårdplanering har videoplaneringar börjat
användas.

- Verksamhetsuppföljningar är utförda enligt plan och en särskild
brukarundersökning är genomförd inom hemtjänst och hälso- och
sjukvårdsenheten. Resultatet visar att brukare till 90 % är nöjda med sin
hemtjänst.

- 128 synpunkter och klagomål har inkommit. Av dessa är 69 stycken
relaterade till kosten.

- Två Lex Sarah rapporter har utretts och de har handlat om brister i
verkställighet av insatser men inte bedömts som allvarliga och har därför
ej anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.

Verksamheternas olika enheter har arbetat med måluppfyllelse inom
följande områden
- Brukare får god personlig vård och omsorg
- Brukare har en meningsfull tillvaro
- Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö
- Brukare är delaktiga och har självbestämmande
- Ensamkommande barn ges möjlighet att framföra sina behov och åsikter
- Brukare är trygga
- Gnestas unga ska inte starta sitt vuxenliv i arbetslöshet och därmed riskera
utanförskap
- I alla beslut beaktas barnperspektivet
- Jämställdhetsarbete

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Årsrapporten i sig medför inga fördelar eller nackdelar för varken kvinnor eller
män.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-03-08

2. Årsredovisning 2017

Ann Malmström Jenny Lundberg-Lydka

Förvaltningschef Handläggare
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1. Ordförande har ordet 
 

I årsredovisningen för 2017 kan vi med stolthet konstatera att mycket positivt har hänt inom vår förvaltning 

under året som gått. 

Planen för förebyggande arbete och tidiga insatser mot sjukskrivningar har kommit på plats och visar mycket 

positiva resultat. Det metodiska arbetet som genomförs visar på minskade sjuktal för varje månad. Målet att 

vara en attraktiv arbetsgivare hoppas vi kunna uppfylla genom ökad tydlighet, kompetensutveckling och nya 

samarbetsgrupper.  

För att trygga en god omsorg om våra äldre och andra kommuninvånares hjälpbehov, har ett 

digitaliseringsarbete startat under 2017. Arbetet mellan landstinget och länets kommuner sker för att få till 

stånd en gemensam lösning och gemensamma system inför 2018 då arbetsformen "trygg hemgång och effektiv 

samverkan" börjar. Detta som en förberedelse inför den nya betalningsansvarslagen som träder i kraft 2018, 

där vårt tidiga samarbete med landstinget under provåret gett oss goda möjligheter att förbättra samarbetet 

med landstinget innan det blir skarpt läge. 

Som en del av och ett komplement till detta startade också kommunen under året ett arbete inom 

hemtjänst/hemsjukvård benämnt "Trygg hemgång" som innebär att patienter från sjukhuset som förmodas 

vara i behov av insatser vid utskrivning får stöd hemma under 14 dagar för att utreda vilket framtida stöd 

personen behöver. Detta har visat sig väldigt positivt och personerna känner sig trygga och omhändertagna och 

det har också, tillsammans med andra förbättringar, väsentligt ökat våra brukares nöjdhet i de undersökningar 

och enkäter som har gjorts under året. 

Digitaliseringen pågår även inom kommunen och enstaka personer har redan erbjudits och tackat ja till att få 

sin nattliga tillsyn via en webbkamera så att man inte blir störd av hemtjänstpersonalen nattetid. 

Vidare har en medarbetare inom området Administration och Bistånd fått i uppdrag att utreda och 

vidareutveckla träffpunkten och anhörigstöd som helhet och gärna i samverkan med ideella organisationer. 

Byggandet av ett nytt särskilt boende kunde äntligen sätta igång och beräknas vara klart i slutet av 2018 eller 

början av 2019. 

Inom enheten IFO, Individ-och Familjeomsorgen, har vi fått en ny chef och även lyckats rekrytera ny personal 

till verksamheten vilket gör att vi nu har full bemanning inom alla områden. Vi kan nu också ställa oss positiva 

till etablering av en familjecentral i samarbete med Barn-och Utbildningsnämnden och landstinget samt 

utveckla en Råd-och Stödverksamhet för förebyggande insatser. 

Vårt uppdrag med ensamkommande flyktingbarn och de flyktingar som via Migrationsverket anvisats till 

Gnesta, har kunnat lösas på ett bra och tillförlitligt sätt. Ungdomarna har gått i skola och några har lyckats 

skaffa extra arbete på sommarlov och helger. De flyktingar som anvisats har, trots bostadsbristen, kunnat 

erbjudas lämpliga bostäder genom ett bra samarbete med kommunens hyresvärdar. 

 

Ingrid Jerneborg Glimne (M)                       Therese Alwert (S) 

Ordförande                                                        Vice ordförande 
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2 Uppdrag och organisation 
Vuxen- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens omsorger för individ och 
familj, äldre, personer med funktionsnedsättning samt för kommunal hälso- och 
sjukvård. 
 
I nämndens ansvar ingår även att bevaka sociala aspekter i samhällsplaneringen och 
verka för god samhällsmiljö och goda förhållanden för invånarna. Nämndens arbete 
med ett nytt särskilt boende för äldre fortsätter och nya lägenheter inom området för 
bostad med särskild service till vuxna ska byggas på Frönäs gärde. 
 
Nämnden ska sträva efter att öka tillgängligheten och förståelsen för den kommunala 
verksamheten samt utveckla och arbeta förebyggande. 
 
Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska nämnden anpassa insatserna för 
invånarnas behov och arbeta för ökad kvalitet och kompetens.  
 
Vuxen- och omsorgsförvaltningen har följande verksamhetsområden: 
• Individ- och familjeomsorg.  
• Äldreomsorg, funktionsstöd samt hälso- och sjukvård. 
• Administration och bistånd. 
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Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg (IFO) 

Individ- och familjeomsorgen är ett stort område som bland annat ansvarar för 
ekonomiskt bistånd, den sociala barn- och ungdomsvården, missbruks- och 
beroendevård, familjerätt, familjehemsvård, kontaktverksamhet samt våld i nära 
relationer. Förutom myndighetsutövande ansvarar verksamhetsområdet för HVB- och 
stödboendet, boende för ensamkommande barn/ungdomar samt öppenvården – IPH, 
insatser på hemmaplan.  
 

Verksamhetsområde Äldreomsorg, funktionsstöd samt hälso- och 

sjukvård (ÄFH) 

Verksamhetsområdet består av sju utförarenheter med varsin enhetschef, inkluderande 
särskilda boenden för äldre, hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende och 
boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar, sysselsättning, 
ledsagarservice, personlig assistans, bostad med särskild service och daglig verksamhet, 
korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn över 12 år.  Till området hör även Hälso- 
och sjukvårdsenheten i de särskilda boendena och hemsjukvården i ordinärt boende 
för personer över 18 år.  
 

Verksamhetsområde Administration och bistånd (AoB) 

Ansvarsområdet är varierat och består av en biståndsenhet med handläggning och 
myndighetsbeslut inom såväl socialtjänstlagen som lagen om särskilt stöd och service. I 
övrigt ingår beslut om avgifter samt beslut om bostadsanpassning. Den sociala 
verksamheten ”Träffpunkten” med den förvaltningsövergripande lagstyrda enheten 
anhörigstöd hör hit, liksom Förvaltningsservice som ansvarar för bilarna och 
Trygghetslarmen inom förvaltningen. Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS), 
verksamhetsutvecklare samt utredare med olika uppgifter, inbegripet arbetet mot våld i 
nära relationer. De statliga medlen för PRIO-satsning sorterar under enheten. 
Förvaltningens gemensamma IT-stöd bestående av systemförvaltare och utvecklare 
har sin hemvist inom AoB.  

 

3 Kommunfullmäktiges mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attraktiv arbetsgivare 

 

En trygg vård och omsorg av hög kvalitet 

 

Främjande av mänskliga rättigheter och motverkande av all form av diskriminering 

 

Fler i sysselsättning samt arbetslöshet som ligger minst 2 % under länssnittet 

 

Minskad natur- och klimatpåverkan 
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4 Vuxen- och omsorgsnämndens mål 
 

• Brukare får god personlig vård och omsorg 

• Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö 

• Brukare har en meningsfull tillvaro 

• Brukare är delaktiga och har självbestämmande 

• Brukare är trygga 

• Ensamkommande barn ska ges möjlighet att framföra sina behov och åsikter 

• Asylsökande barn och ungdomar ska vara inskrivna i skolan 

• Gnestas unga ska inte starta sitt vuxenliv i arbetslöshet och därmed riskera ett 

långvarigt utanförskap 

• I alla beslut ska barnperspektivet beaktas 

 

Vuxen- och omsorgsförvaltningens aktiviteter för att nå målen 

 

Brukare får god personlig vård och omsorg 

Teammöten sker var tredje vecka mellan hemsjukvårdens- och hemtjänstens personal 
och mellan hemsjukvården och personal på boendestöd inom psykiatrin.  
Enhetscheferna i hemtjänst och hemsjukvården träffas regelbundet tillsammans med 
medicinskt ansvarig sjuksköterska och går igenom nya riktlinjer och rutiner samt 
avvikelser. Intern utbildning av sjuksköterskor har skett för att de ska kunna fördjupa 
sitt uppdrag som patientansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården. Ett gemensamt 
årshjul är framtaget för både hemtjänstens- och hälso- och sjukvårdsenhetens personal, 
årshjulet innehåller utbildning, handledning och delegering. Nya riktlinjer har under 
året tagits fram av MAS vilket är ett arbete som i princip aldrig tar slut. 
  
I brukares genomförandeplaner beskrivs hur alla insatser ska utföras i enlighet med 
brukares behov och önskemål. Boendestöd har organiserats så att det nu är uppdelat i 
två team för att få en ökad kontinuitet och kvalitet för de personer som får insatser. 
Ett stort arbete med att se över rutiner och riktlinjer för myndighetsfunktionen har 
påbörjats för att kvalitetssäkra och säkerställa rättssäkerheten. 
 

Brukare har en meningsfull tillvaro 

Äldreboenden 

Frustunagården och Ekhagen har varsin egen aktivitetssamordnare och på både 
Ekhagen och Frustunagården erbjuds fler aktiviteter dagligen gällande rörelse, 
utevistelse, sång eller samtal. Gårdsråd finns med representanter från Pensionärernas 
Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF) samt Riksförbundet 
Pensionärsgemenskap (RPG), de boende som önskar delta är välkomna. På 
Gårdsrådet lyfts frågor rörande verksamheten, information om förändringar och 
planering. 
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Frustunagårdens boende reste under sommaren till Klämmingen på utflykt. Alla som 
ville kunde bada fötterna i äkta sjövatten. Vad som är meningsfullt i livet för var och 
en måste till största delen ske på ett individuellt plan men gemensamma aktiviteter 
bidrar till gemenskap, samvaro och avbrott i tillvaron för dem som vill. 
 

Område daglig verksamhet samt sysselsättning 

På daglig verksamhet har samarbetet med kulturskolan funnit en form. Från och med 
september månad arbetar två arbetscoacher med att stötta deltagare på praktik. Mindre 
arbetsgrupper finns nu på Ishallen, på Åsbackas administrationsbyggnad samt på 
Hemköp. Samma utveckling finns nu även på Flamman (sysselsättning för personer 
med psykisk funktionsnedsättning). Personal motiverar deltagare att tänka mer framåt 
för att kunna praktisera/arbeta utanför Flammans verksamhet. 
 

LSS   

Inom LSS har ett sommarläger erbjudits de barn och ungdomar som ibland annars 
vistas på Regnbågen. Inom boende på LSS har en ut- och inflyttning kunnat ske vilket 
har underlättat för brukarna och deras möjlighet att gå vidare i livet till andra 
boendeformer och därmed nya utmaningar. 
  

Administration och bistånd 

Uppdraget AoB har för att se över möjligheten till ett utvecklat samarbete med 
frivilligorganisationerna i Gnesta har resulterat i två rapporter som visar på ett behov 
av att samordna frivilligaktiviteterna. En frivilligsamordnare har utsetts ur befintlig 
personal. Utveckling av detta arbete kommer att ske under 2018. Flertalet träffar för 
att hitta samverkan mellan flera aktörer har genomförts under slutet av 2017 och 
kommer att utvecklas vidare under 2018. 
 

Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö 

Kvalitetsråd 

Ett kvalitetsråd med verksamhetschefen för äldre och personer med 
funktionsnedsättning samt representanter från alla verksamheter har under året arbetat 
med nutritionsfrågor. Kvalitetsrådet har i sin verksamhet tagit tag i kost- och 
näringsfrågan inom äldreomsorgen genom att göra mätningar på alla boenden och 
inom hemtjänstens verksamhet. Arbetet har lett till ett införande av riktlinjer kring 
förebyggande och behandlande åtgärder för undernäring samt en munvårdsrutin. 
Satsningar av kostens betydelse har skett genom utbildning till all personal och ökad 
samverkan med kostenheten. Insatser är av både kortsiktig och långsiktig strukturell 
natur.  

 

Äldreboenden 

På Ekhagen har man skapat en lugn lunch genom att stoppa all annan aktivitet under 
denna tid. Det pågår ingen tvätt, disk eller städning under lunchtid. Istället sitter 
personal ner, antingen i ett rum tillsammans med den som önskar äta på rummet eller i 
matsalarna med de boende. En utvärdering av den nya ordningen har genomförts 
under hösten och av 33 tillfrågade svarade 30 boende på enkäten. Av dessa var 22 
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mycket nöjda med måltidsmiljön och maten. Sex boende tyckte varken den var bra 
eller dålig. Två boende ansåg att både måltidsmiljön och maten är dålig. 
 
På Frustunagården har särskild vikt lagts vid hur nattfastan ska minska, all personal har 
deltagit på utvecklingsdagar där kosten har stått i fokus. All personal har deltagit i 
grupper och gemensamt arbetat fram rutiner för hur de boende ska kunna erbjudas 
mat och näring oftare. Resultatet har blivit mer kommunikation mellan personal om de 
boendes matsituation, erbjudande om en extra frukost före uppstigande, med mera. 
Höstens sena mätning av nattfasta visade på en bättring i resultatet. Frustunagårdens 
13, 84 timmar är nu nere i 11,03 och Liljedalshemmets tid är nu 11,43 mot tidigare 
11,75. 

 

Brukare är delaktiga och har självbestämmande och ensamkommande barn ska 

ges möjlighet att framföra sina behov och åsikter 

ÄFH olika verksamheter 

I alla verksamheter skrivs genomförandeplaner tillsammans med brukaren. 
Kontaktperson ansvarar för detta. Av genomförandeplanen följer att brukaren alltid 
tillfrågas och brukarens önskemål tas hänsyn till. Uppföljning av arbetet sker av 
enhetscheferna enligt förvaltningens internkontrollplan. 
 

Individ- och familjeomsorg 

På Gnesta Ungdomsboende hålls onsdagsmöten vid de tillfällen då det bedöms vara 
lämpligt, exempelvis då information ges som gäller alla ungdomar och verksamhetens 
planering. I övrigt sker dialog i enskilda samtal mellan personal, enhetschef och 
ungdom. Ungdomarna har lättare att komma till tals i ett mindre sammanhang. Varje 
ungdom har en egen kontaktperson som har regelbundna samtal med ungdomen och 
som har ett utökat ansvar gällande ”sina” ungdomars behov och önskemål. Vad gäller 
specifika samtal används och behövs fortfarande tolk på ungdomsboendet men även 
dessa samtal övergår allt mer till att föras på svenska men då alltid på ungdomens eget 
initiativ. Samtliga ensamkommande barn erbjuds tolk. Samtliga ensamkommande barn 
har fått kontaktuppgifter till sin socialsekreterare. 
 
Majoriteten av IFOs brukare har kommit på personligt möte i samband med 
månadsansökan om ekonomiskt bistånd vilket syftar till att ge hög delaktighet och 
självbestämmande. I övriga fall har det av olika skäl godkänts att brukaren skickar in 
ansökan. 
 
Barn- och familjegruppen använder utredningsmallen ”Barnens Bästa I Centrum” 
(BBIC) i samtliga utredningar. Mallen sätter stort fokus på barnets delaktighet och om 
barnet inte varit delaktig ska skälet därtill tydligt framgå och vara dokumenterat. 
 
För att öka barns delaktighet arbetar barn- och familjegruppen med metoden ”Signs of 
safety”. I enskilda samtal med barn används det pedagogiska materialet och 
samtalsmallen ”de tre husen”(det bra huset, det dåliga huset och önskehuset). 
Verktyget syftar till att göra barn delaktiga i beslut som rör deras situation. 
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Arbete pågår med att utveckla verksamhetssystemet Treserva avseende uppdrag och 
genomförandeplaner vid beviljade insatser. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta 
även under 2018. 
 
Utredningsplan finns i samtliga utredningar på IFO. Arbetet med att öka 
framskrivningen och användandet av genomförandeplaner fortsätter. En planering 
skrivs fram tillsammans med samtliga brukare som har ekonomiskt bistånd. 
 

Brukare är trygga 

Värdegrundfrågor diskuteras på enheternas personalmöten. På Frustunagårdens 
utvecklingsdagar var Gnestas värdegrund en del av programmet. All personal får ett 
kompendium med Gnestas värdegrundsgarantier vid nyanställning. Anhöriga 
informeras om värdegrunden tillsammans med den boende vid inflyttning. Vid 
inflyttning delges den enskilde och eventuella närstående både skriftlig och muntlig 
information om hur synpunkter och klagomål kan delges verksamheten.  
Björnlunda och Gnestas hemtjänst är klara med införandet av kontaktpersonal även 
för hemtjänstens brukare. 
 
Ändringar har gjorts i systemet Treserva under året 2017. Systemet har säkerställts och 
behörigheter i olika delar av systemet, är förlagda på rätt personal. Detta ökar 
tryggheten för brukaren. En utbildningssatsning har genomförts så att all personal kan 
dokumentera i rätt journalsystem, vilket bidrar till den enskildes trygghet då 
informationsöverföringen blir säkrare.  
 

Gnestas unga ska inte starta sitt vuxenliv i arbetslöshet och därmed riskera ett 

långvarigt utanförskap 

Gnesta Ungdomsboende arbetar aktivt för att främja en framtida etablering på 
arbetsmarknaden för ungdomarna. En åtgärd har varit att anordna praktikplatser under 
sommaren samt att stötta ungdomar i att söka arbete på helger och på fritiden. 
Ungdomsboendet motiverar de ungdomar som har möjligheten till feriearbete att tacka 
ja till det. Det har resulterat i att merparten av ungdomarna som har permanent 
uppehållstillstånd har helgjobb vid sidan av sina studier. Alla ungdomar är inskrivna i 
skolan.  
 
Ekonomi- och vuxengruppen har deltagit i samtliga sammanträden med 
samverkansgrupp för Gnesta kommun bestående av samverkansparterna 
Arbetsförmedlingen (SIUS- konsulenter och handläggare), Slussen, DUA 
(Delegationen för Unga till Arbete). Vidare har IFO representerats i GAF (Gnesta 
kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan), TRIS (Tidiga rehabiliterande 
insatser i samverkan) och TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet) samt även 
ibland kommunens integrationssamordnare. Samverkansgruppen ska träffas en gång i 
månaden. Syftet med gruppen är att samverka i enskilda ärenden, när samtycke finns, 
bland annat gällande unga klienter. Dessutom är syftet att samverka övergripande 
gällande arbetsmarknadsfrågor och sysselsättning samt utbyta erfarenheter och 
kunskaper. 
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I alla beslut ska barnperspektivet beaktas 

Barn- och familjegruppen använder utredningsmallen BBIC i samtliga utredningar. Mallen 

sätter fokus på barnperspektivet och hur det ska beaktas med stort fokus på barnets 

delaktighet. I samtliga utredningar ges barnet möjlighet att utifrån ålder och mognad 

framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Barnet informeras om sina rättigheter samt 

om kontaktuppgifter till ansvarig socialsekreterare. Om det har funnits skäl i utredningen 

har kontakt tagits med närstående och/eller yrkespersoner som har kunskap om barnet 

för att inhämta kompletterande information.  

 

Fortsatt arbete under 2018 för tydligare användning av barnkonsekvensanalyser inom 
Ekonomi- och vuxengruppens arbete. 
 

Jämställdhetsarbete 
Samtliga tjänsteskrivelser uppmärksammar jämställdhet utifrån det arbete som 
genomförts under våren. Förvaltningens ombud för jämställdhetsfrågor har besökt 14 
APT-möten och diskuterat jämställdhet. På APT har vid dessa möten funnits en punkt 
på den stående dagordningen för värdegrundsfrågor, jämställdhet och likabehandling. I 
denna årsredovisning redovisas befintlig statistik uppdelad på kön där det är möjligt 
enligt beslut angående jämställdhetsarbete.  
 

5 Vuxen- och omsorgsförvaltningens övriga aktiviteter 

 

Vuxen- och omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete  

Kvalitetsarbete är ett ständigt pågående, systematiskt utvecklingsarbete som förutsätter 
alla anställdas delaktighet för att säkra god kvalitet i verksamheten. 
Enligt nämndens internkontrollplan har följande uppföljnings- och utvecklingsarbete 
genomförts 2017. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att digitalisera 
kvalitetsledningssystemet för att tydliggöra processerna och tillgängligheten för 
medarbetare och medborgare.  
 

Social dokumentation och genomförandeplaner 

All personal har genomgått intern utbildning och börjat dokumentera i journal i 
dokumentationssystemet Treserva. Varje verksamhet har dokumentationsombud vars 
uppdrag är att stötta medarbetare i dokumentation och introducera ny personal i 
dokumentationssystemet. Biståndshandläggarna har fått behörighet i Treserva för att 
följa upp genomförandeplanerna, för att kunna följa upp och utveckla insatserna för 
brukaren.  
 

Verksamhetsuppföljningar - Trygg hemgång 

Verksamheten har tagits emot väl av de brukare som har fått ta del av arbetsmodellen 
”Trygg hemgång”, alla har varit mycket nöjda. Totalt under året har man gett insatser 
till 10 brukare. 
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Verksamhetsuppföljningar - kollegial granskning av biståndshandläggning 

Kollegial granskning av biståndshandläggning genomfördes i januari 2017. Tre 
handläggare för äldreomsorgen, två för funktionsstöd samt en för 
färdtjänst/riksfärdtjänst har granskat varandras akter. I granskningen har ingått 
ansökan av bistånd, samtycke, utredning, bedömning, beslut, överklagan samt 
dokumentation. Granskningen syftar till att lära sig av varandra och utveckla 
rättssäkerheten. 
 
IFO har genomfört aktgranskningar av alla personer som är placerade via IFO. Det 
uppmärksammades en del brister och avsaknad av dokumentation. Riktlinjer och 
rutiner håller på att tas fram för alla IFO:s verksamhetsområden.  
 

Verksamhetsuppföljningar – brukarundersökning inom hemtjänst och HSE 

Under september och oktober genomfördes en brukarundersökning för att se hur 
kvaliteten upplevdes av brukarna inom hemtjänsten. Sju frågor i enkäten berör 
hemtjänstens arbete och fyra frågor berör hemsjukvården. Urvalet är personer med 30 
– 100 timmar i månaden. Av 48 personer har slumpvis 17 personer valts ut. Dessa fick 
både besvara en enkät och fick hembesök där mer ingående intervjuer gjordes. 
Resultatet visar att av de tillfrågade så är 90 % mycket eller ganska nöjda med den hjälp 
de får av hemtjänstens personal. Det som kan förbättras är när hjälpen fås. Hur hjälpen 
ges är man nöjd med. Av svaren att döma gällande sjukvårdens personal så finns det 
förbättringsområden inom områden som kontaktuppgifter, tydlighet med medicinlistor 
samt aktuella vårdplaner och kunskap om vårdplaner. 
 

Synpunkter och klagomål 

En informationsinsats genomfördes i slutet av augusti för att alla chefer och all 
personal ska ha kunskap om rutinen kring synpunkter och klagomål. Under året har 
sammantaget 128 synpunkter och klagomål inkommit. Av dessa är 69 stycken 
relaterade till kosten. I huvudsak har dessa handlat om för lite mat, avsaknad av 
livsmedelsleveranser samt utebliven specialkost. Efter ett stort arbete med att komma 
tillrätta med bristerna syns en minskning av kostklagomål. 
Övriga rapporterade brister gäller allt från utebliven insats till dåligt bemötande. Inom 
parentes är resultat från 2016. 
Klagomål = 16 stycken och dessa är från brukare eller anhöriga. (2016 = 3) 
Avvikelser = 46 stycken som skrivs av personal om sitt eget arbete. Några klagomål 
för 2017 är bokförda som både och. (2016 = 26) 
Klagomålen och avvikelserna avser följande områden:  
Utebliven insats = 16 (4), organisation och planering = 16 (4), teknik = 6 (3) rutiner 
=8 (2) omsorg = 5, bemötande, här finns även det som är brist i trygghet = 6 (18) 
samverkan = 3 (1) handläggning= 2 (6). 
En del avvikelser avser fler områden än ett. Utebliven insats kan även vara 

”organisation och planering”. 
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Lex Sarah 

Under 2017 har förvaltningen fått in två lex Sarah rapporter där brister i 
verkställigheten har påtalats i form av att inte tillgodose brukarens behov samt 
uteblivna insatser. Ingen av rapporterna bedömdes som allvarliga och anmäldes inte till 
Inspektionen för vård och omsorg. Rapporterade händelser har åtgärdats med lämpliga 
förbättringsåtgärder.  
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Två beslut om bostad med särskild service samt fyra beslut om kontaktperson enligt 
LSS har under 2017 inrapporterats till Inspektionen för vård och omsorg som ej 
verkställda inom given tidsram. Två brukare har istället beviljats andra insatser som 
personlig assistans, utökad ledsagning samt kontaktperson och de har återtagit sin 
ansökan. En brukare har sagt ifrån och vill inte längre ha kontaktperson. En ansökan 
om bostad är inte längre aktuell. Besluten har återrapporterats som avslutade till 
Inspektionen för vård och omsorg. Vid årets slut kvarstår två ansökningar om 
kontaktperson som av olika skäl ej har kunnat genomföras.  
 

Vårdtyngdsmätningar 

Vårdtyngdsmätning görs två gånger per år inom särskilt boende för äldre utifrån fyra 
delområden: omvårdnad, demens/glömska, psykisk oro och ångest samt behov av 
hälso- och sjukvård. Av årets två mätningar, en i april och en i oktober, kan vi se att 
inga märkbara förändringar har skett varken under året eller i jämförelse med tidigare 
år. 
 

Anhörigstöd 

I Gnesta bor det 124 personer som är 75 år 2017. Alla i den åldersgruppen har fått 
meddelande om möjligheten till kontakt med anhörigkonsulent. 45 personer har aktivt 
tackat nej till ett besök men har tackat för den information de fått ta del av i samband 
med utskick. 16 personer har velat ha kontakt. I övrigt har insatserna varit riktade till 
anhöriga med närstående som har demensproblematik, föräldrar till barn och unga 
med neuropsykiatriska funktionsvarianter och till anhöriga till personer med psykisk 
ohälsa. Närvård i Sörmland har den 8 september antagit en strategi för hur man kan 
arbeta med anhörigstödet. Ett underlag kommer att presenteras i januari. 
Insatserna har bestått av: 
• Individuella samtal, stöd och rådgivning, hembesök, delaktighet i samband med 
vårdplaneringar - samordnad individuell plan (SIP) möten. 
• Anhörigträffar. 
• Föreläsningar på olika teman.  
 
Uppskattningsvis har man nått ett hundratal personer med stöd av någon form. 
Förvaltningsledningen har gett ett uppdrag att se över hur anhörigstödet kan utvecklas. 
 
Under senare delen av 2017 har en handlingsplan tagits fram för att fånga upp alla de 
målgrupper som avses när vi menar anhörigstöd. Det arbetet kommer att fortgå under 
2018. 
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IFO har påbörjat arbetet med att utveckla anhörigstöd för anhöriga till missbrukare, 
stöd till brottsoffer och deras anhöriga. Arbetet kommer att fortsätta för 2018 
tillsammans med anhörigkonsulent.  
 

Arbetsskador och tillbud 

Cheferna har till Arbetsmiljöverket rapporterat in 77 arbetsskador och 52 tillbud. Av 
de 77 arbetsskadorna är 57 sådana som har drabbat personal som arbetar på enheter 
med vård av personer med demenssjukdomar. Två är bilolyckor.  
 

Utbildning 

Inom ramen för Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa (PRIO) har både 
medborgare och personal erbjudits föreläsningar och filmvisning och dessutom har all 
omvårdnadspersonal genomfört den webbaserade utbildningen Suicid prevention i 
Svensk sjukvård (SPISS).   
Samordnaren för PRIO har genomfört utbildning för personal inom äldreomsorgen i 
MHFA tillsammans med PRIO-samordnaren i Oxelösunds kommun. 
All personal har inbjudits till utbildning i bemötande ”Annorlunda vägar skapar 
förutsättningar för att mötas”. 
Inom område boendestöd deltog all personal på Världshälsodagen för psykisk hälsa i 
Nyköping. Två medarbetare har även gått en utbildning om psykisk ohälsa utifrån 
barnperspektivet. Ekhagens personal, ca 40 stycken, har fått utbildning i Första hjälpen 
i psykisk hälsa (MHFA). 
All personal har deltagit i kostutbildning och social dokumentation. 
 

Särskilda händelser av vikt 

 

Administration och bistånd  
Verksamhetsområdet Administration och bistånd är ny i förvaltningens organisation. 
Det är en sammanhållande enhet för hela förvaltningen och har fokus på alla olika 
delar inom Vuxen- och omsorgsförvaltningen. På så vis nyttjas resurserna som finns 
på ett bättre och effektivare sätt. En utvärdering av organisationsförändringen är gjord 
under hösten 2017, vilken visade att den nya organisationen upplevs som effektiv och 
många samordningsvinster mellan de olika aktörerna inom enheten har påvisats. Den 
största vinsten beskrivs som närhet till stödfunktionerna, ett helhetstänk för 
förvaltningen samt en minskad sårbarhet för till exempel IT. En fortsatt utveckling av 
enheten kommer att fortgå under 2018 för att få än mer samverkan mellan de olika 
servicefunktionerna. 
 

Kommunikatör 
Förvaltningen har sedan maj 2017 en egen kommunikatör. Funktionen är direkt 
underställd förvaltningschefen för att göra förvaltningens arbete och händelser kända 
både inom organisationen men framför allt för att kommunmedborgare överlag ska få 
ökad vetskap om vad skattemedel används till.  
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För att möta medborgarnas krav och efterfrågan, har kommunikatören främst arbetat 
med att få ut snabb, tydlig och korrekt information, genom flera olika 
kommunikationskanaler, såsom trycksaker, hemsida och sociala medier. 
Kommunikatören har bland annat arbetat med att skapa interna och externa 
nyhetsbrev där medarbetare och medborgare kan läsa om vad som händer i 
förvaltningen. Kommunikatören har även arbetat med information kring aktiviteter 
inom förvaltningen, mediebevakning samt internt kommunikationsstöd. 
Kommunikatören ingår genom sitt uppdrag även i kommunens centrala enhet för 
kommunikation. 
 

Individ- och familjeomsorg 
Individ- och familjeomsorgen har påbörjat arbetet med att skriva fram riktlinjer och 
rutiner för enheten, prioriterade områden är ekonomiskt bistånd och missbruk. 
Arbetet kommer att pågå hela 2018. 
En utveckling av stödboende i Gnesta för ensamkommande barn har påbörjats för att 
möta kommande behov. 
 
IFO har rekryterat flera nya medarbetare. Alla tjänster beräknas vara tillsatta under 
mars månad 2018. Då är beroendet av konsulter ett avslutat kapitel.  
 

Frivilligas insatser och volontärarbete 

Från mitten av 2017 har ett projektarbete genomförts med syfte att kartlägga hur 
frivilligverksamheten ska kunna se ut i framtiden. Rapporten visar bland annat ett 
behov av att samordna frivilligaktiviteter, vilket kommer att utvecklas under 2018. 
  
Samverkan med KPOR (kommunens pensionärs- och omsorgsråd) har skett vid ett 
tillfälle i arbetet med att utveckla samarbetet i Gnesta kommun enligt ovan. Under en 
workshop inventerades behov, tankar och idéer. En sammanställd muntlig redovisning 
om denna fråga har delgetts i nämnd samt på KPOR. 
 

Satsning på digitalisering inom vård, omsorg och socialtjänst 

Inom hemtjänsten har trygghetskameror införts hos tre kunder som inte vill bli störda 
under natten. Arbete har pågått med landstinget och länets kommuner för 
gemensamma system inför 2018 då ”Trygg hemgång och effektiv samverkan” träder i 
kraft.  Ett stort arbete har pågått för att ”Prator”, ett system för 
informationsöverföring mellan kommun och landsting, ska fungera för de som 
behöver använda det. Man har också arbetat för att kunna genomföra vårdplaneringar 
med hjälp av videoteknik. Det kan komma att bespara många resor för handläggare. 
De första videoplaneringarna har redan genomförts under december och teknisk 
utrustning som stödjer detta är inköpt inom förvaltningen. 
 

Övrigt  

Boendet Dammlöta Hage lades ned under januari månad. 
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Förvaltningsövergripande åtaganden 

Förvaltningen strävar efter att arbeta inkluderande så att Vuxen- och 
omsorgsnämnden ser sitt uppdrag i ett helt kommunperspektiv. Det innebär att 
Vuxen- och omsorgsförvaltningen aktivt erbjuder samarbete med andra intressenter 
när det är möjligt och ser att förvaltningen kan bidra. Ett arbete som introducerats 
under våren är att ta emot personer för språkträning och introduktion på 
arbetsmarknaden genom att erbjuda två praktikplatser på Träffpunkten. Tillsammans 
med Barn- och utbildningsnämnden har kostpolicyn tagits fram och funktionen 
kommunikatör användes då som en gemensam resurs. 
I övrigt deltar representanter på förvaltningen i diverse olika samverkansgrupper med 
olika aktörer som t.ex. försäkringskassan, landstinget och övriga kommuner i länet. 

 

Verksamhetsstatistik    

Korttidsverksamhet 
På den korttidsverksamhet som drivs inom ramen för Frustunagården och kallas för 
Liljedalshemmet finns 9 rum. I två av dessa finns två sängar vilket ger möjlighet att ta 
emot 11 personer på korttidsvistelse. Nio personer boende i ordinärt boende har 
under året haft växelvård med ett varierat antal veckor per månad och person. På 
korttidsboendet har 143 beslut varit fattade vilket inte är samma sak som 143 unika 
individer då samma person kan få fler än ett beslut under ett år men det ger ändå en 
indikation på antal använda platser. 
 

Frustunagården och Ekhagen 

På Frustunagården har 23 personer flyttat in under året. Där bor i december 26 
kvinnor och 20 män. På Ekhagen har 14 personer flyttat in och av dessa är 11 kvinnor 
och 3 är män. 
På Ekhagen med 33 lägenheter och Frustunagården med 46 lägenheter är det 79 x 365 
= 28 835 dygnslägenheter på ett år. Totalt har det varit 530 dygn med en tom lägenhet. 
Man kan säga att det, vid en sammanräkning, varit en lägenhet tom i ett år 5 månader 
och 15 dagar.   
 
 
 

Hälso- och 
sjukvårdsenheten 
OBofession 

Totalt antal 
patienter 
under året 

Varav på 
säbo 

Nya patienter Avslutade 
patienter 

Sjuksköterskor 306 86 139 146 

Fysioterapeuter 181 86 139 137 

Arbetsterapeuter 216 86 182 189 

 

Individ- och familjeomsorg 

Gnesta kommun har totalt 36 ensamkommande barn varav 15 har permanent 
uppehållstillstånd. På HVB hem har kommunen idag två ensamkommande barn 
placerade samt två vuxna. 
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Det är idag 68 hushåll som är aktuella för ekonomiskt bistånd. Enligt KKIK 
aktualiserades 151 barn och unga i åldern 0-12 år inom socialtjänsten samt 60 
ungdomar i åldern 13-20 år. 
Individ- och familjeomsorgen har idag ett samarbete med Landstinget Sörmland kring 
ungdomsmottagningen där en familjestödjare från enheten arbetar fyra timmar/vecka. 
Kommunen har ett ensamkommande barn som kommer på anvisning under nästa år. 
 

Sjukskrivningarna ska ned till 7 %  

Den 1 januari 2017 var sjukfrånvaron 10,33 %. Enhetscheferna på de olika 
verksamheterna har studerat sina enheters sjuktal. Ett systematiskt arbete har pågått 
och pågår fortsatt med uppföljning, statistik och rutiner.  Förvaltningschef, 
verksamhetschefer, representant från HR (personalavdelningen) samt alla enhetschefer 
möts i form av morgonmöten för att utveckla arbetet med att få ner sjuktalen. Stort 
fokus läggs på chefers roll i att aktivt arbeta med såväl korttids- som långtidsfrånvaron, 
då detta är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Betydelsen av ömsesidig 
kommunikation betonas. Cheferna arbetar med frisksamtal som en metod vid 
korttidsfrånvaro för att om möjligt kunna ge rätt stöd och hjälp för att undvika 
fortsatta sjukskrivningar. Ett samarbete med Rehabkoordinator på vårdcentralen har 
också startat.  
 
Eftersom statistiken uttrycks i procent så finns enheter med få medarbetare som vid 
både frånvaro och närvaro får ett stort utslag. Därför är det enheter med många 
medarbetare som presenteras här. Året visar på några särskilt positiva enheter där 
Frustunagården och Gnesta hemtjänst båda befunnit sig under 7 % under 8 av årets 
månader. Björnlunda hemtjänst gjorde samma sak i 10 månader. Hälso- och 
sjukvårdsenheten började året med 16,87 % och avslutade i december med 0,4 % 
sjukfrånvaro och då har det varit en jämn och succesiv förändring under året. Samma 
sak med Gnesta ungdomsboende från 11,41% frånvaro till 5,67 %. LSS gruppboende 
har stor variation från 33 % till 0, men sammantaget går sjukfrånvaron stadigt ned. 
Delar av området funktionsstöd har en bit kvar i sitt arbete medan andra delar har 
kommit långt i strävan att få ned sjuktalen. Sammantaget för förvaltningen har 
sjukfrånvaron i fem av årets 12 månader understigit 7 %. För året är medianen 7,13 % 
och genomsnittet är 7,55 %. Vid delårsrapporten var genomsnittet 8,0 % och 
medianvärdet 7,21 %. Trenden är sjunkande sjukfrånvarotal för hela förvaltningen. 
I enheten för Administration och bistånd har sjuktalen varit höga. Detta beror på att 
det är en liten grupp där det blir sårbart om inte personer finns på plats. Enheten har 
löst personaltillgången med att hyra in konsulter för begränsad och avtalad tid. 
 

Sammanfattning personal 

En översyn av Hälso- och sjukvårdsenheten har resulterat i att tre sjukskötersketjänster 
inte har återbesatts vid pensionsavgång och vid byte av arbetsplats. En vakant nattjänst 
ersätts med bemanningsföretag. Utökning har skett med en arbetsterapeut och en 
deltid administratör. För att förbättra nuvarande arbetsmiljö för arbetsterapeuter och 
bättre använda befintliga resurser har en sjukskötersketjänst konverterats till en 
arbetsterapeuttjänst.  
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Vad gäller utökning av tjänstgöringsgrader har inom Vuxen – och omsorgsnämndens 
verksamheter åtta medarbetare fått utökad tjänstgöringsgrad varav en därmed kommit 
upp i100 % tjänstgöringsgrad. Personalstaten har inte ökat då utökningen är sådan att 
befintlig personal kunnat få del av tid där annan personal av olika skäl gått ner i tid. 
 
Förvaltningen har anställt en egen kommunikatör. 
 
För att underlätta situationen på IFO har det administrativa stödet utökats med en 
tjänst i form av utredare och kvalificerat administrativt stöd för socialsekreterare. 
Under 2017 finns visst statsbidrag för kvalificerat administrativt stöd. Ny 
verksamhetschef är anställd och har trätt i tjänst sedan oktober månad. 
 

6 Ekonomi 
 

Sammanfattning 

Nämndens verksamheter har organisationsanpassats fr.o.m. 1 januari 2017. 

Verksamheterna består av: 

-  Nämndkostnader 

-  Förvaltningsledning 

-  Äldreomsorg/Funktionsnedsättning/Hälso- och sjukvård 

-  Individ- och familjeomsorg 

-  Administration och bistånd  

Objekt som avser utförande har flyttats från Administration och bistånd till 

Äldreomsorg, funktionsnedsättning och hälso- och sjukvård. Objekten avser externa 

placeringar. 

Nämndens totala budget för 2017 var -183 098 tkr. Årets utfall slutade på -185 901 tkr, 

vilket är en negativ avvikelse med 2 803 tkr. 

I bokslutet 2017 fick förvaltningen medel tillskjutna till en summa av 6,5 miljoner då 

det under året varit fler placeringar än vad som varit kända och därmed inte har kunnat 

beräknas i budget, vilket medfört en ökad kostnad. 

Denna ökade kostnad för placeringar kommer även påverka 2018 då medel för detta 

fortfarande inte finns med i budget, kostnaden förväntas dock minska något jämfört 

med 2017. 

 



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 19 (22) 

 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Årsredovisning 2017 för Vuxen- och omsorgsnämnden  VON 

 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning inom Vuxen- och omsorgsförvaltningen ska 

kännetecknas av en helhetssyn, där effektivitet, utbud av verksamhet och finansiering 

av densamma samspelar. Uppdraget är att resurserna används där de bäst behövs, det 

vill säga en kostnadseffektiv och ändamålsenligt verksamhet.  

För att uppfylla god ekonomisk hushållning ska förvaltningen i samverkan med 

ekonomienheten utveckla modeller för resursfördelning och metoder för 

kvalitetssäkring inom varje verksamhetsområde. 

 

Kostnadsutveckling 

Jämfört med 2016 så har de totala kostnaderna ökat med 5 714 tkr, vilket är en ökning 

med 3,2 %. Kostnadsökningen beror till stor del på personalkostnaderna som drar 

iväg. Både avveckling av personal och konsulttjänster har under året haft en betydande 

roll. Under året har man haft konsulttjänster (inhyrd personal) för 1 913 tkr och endast 

100 tkr fanns i budget, alltså en negativ avvikelse med 1 813 tkr. Sjukfrånvaro och 

vakanta tjänster har medfört att man behövt hyra in personal. 

Samtidigt går personalkostnaderna över budget med 2 278 tkr, med facit i hand vet vi 

att en del personalkostnader inte funnits med i budget såsom kostnader för nattjour o 

ob-tillägg. Avsaknaden av dessa kostnader i budget 2017 kommer även avspegla sig i 

budget 2018, då den till stor del bygger på ramen för 2017, med viss uppräkning för 

t.ex. löneökningar.  

Att anpassa bemanning samt effektivisera och därmed minska personalkostnaderna är 

något som verksamheten kommer jobba hårt med framöver. Det som dock är svårt att 

råda över är när det blir sjukfrånvaro och vakanta tjänster och man tvingas hyra in 

personal, vilket blir till en mycket högre kostnad. 

 

Resultat per verksamhetsområde 

 

  
Utfall   

201612 

Utfall   

201712 

Förändring 

1612/1712 

tkr 

Förändring 

1612/1712 

% 

 
Budget   

2017 

Budget-

avvikelse 

Nämndkostnader -621 -3 618 -99,5%  -30 27 

Förvaltningsledning -4 102 -2 253 1 849 -45,1%  -5 744 3 491 

Individ- och familjeomsorg -15 794 -19 420 -3 626 23,0%  -20 909 1 489 

Ädreoms/Funktionsneds/HSE -120 476 -120 138 338 -0,3%  -116 858 -3 280 

Varav:            0 

        - Hemtjänst -6 257 -5 466 791 -12,6 %  -4 494 -972 

        - Äldreboende -49 021 -47 996 1 025 -2,1 %  -46 363 -1 633 
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        - Boende LSS -19 493 -15 931 3 562 -18,3 %  -15 287 -644 

        - Daglig verksamhet. LSS -13 859 -14 561 -702 5,1 %  -14 448 -113 

        - Assistans o service -1 966 -1 968 -2 0,1 %  -39 -1 929 

        - Hälso- och sjukvård -17 583 -19 342 -1 759 10,0 %  -18 543 -799 

        - Övrigt -12 297 -14 874 -2 577 21,0 %  -17 684 2 810 

Administration o bistånd -39 194 -44 087 -4 893 12,5 %  -39 557 -4 530 

Vuxen- och omsorgsnämnden -180 187 -185 901     - 5 714 3,2 %  -183 098 -2 803 

 

Nämndkostnader 

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse mot budget med 27 tkr. I budget 

låg det -30 tkr och endast 3 tkr har blivit nyttjade. 

 

Förvaltningsledning 

Under enheten finns kostnader för förvaltningschef, kommunikatör och en ”pott” 

på 3 667 tkr för oförutsedda händelser i verksamheterna. Resultatet för 2017 

slutade på med en positiv avvikelse med 3 491 tkr. Detta då den ”pott” för 

oförutsedda händelser inte behövt nyttjas. 

 

Individ- och familjeomsorg 

Under verksamhetsområdet IFO finns kostnader för personal (ekonomi och 

barn/familj), ekonomiskt bistånd, placeringar HVB, familje- och jourhem. Även 

kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn redovisas här. 

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse mot budget med 1 489 tkr. Detta 

beror främst på vakanta tjänster. Ny verksamhetschef har anställts under hösten. 

 

Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning 

Verksamhetsområdets totala budget för 2017 var -116 858 tkr, utfallet slutade på -

120 138 tkr, d.v.s. en negativ avvikelse med 3 280 tkr.  

Men jämför man utfallet mot föregående år är det 338 tkr lägre, d.v.s. en 

minskning med 0,3 %. 

 

* Hemtjänst 

Avvikelsen för hemtjänst är -972 tkr, varav Gnesta hemtjänst -1 820 tkr och 

Björnlunda hemtjänst +849 tkr. Gnesta hemtjänst har haft två brukare med 

palliativ vård med vak dygnet runt. Det har även fler mycket stora ärenden med 

omfattande vårdbehov och insatser många gånger per dygn. Arbetet för att få en 

bättre planering, med bra grundbemanning och färre vikarier fortsätter.  
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* Äldreboende 

Avvikelsen för äldreboendena är -1 633 tkr, varav Ekhagen -558 tkr, 

Frustunagården -272 tkr och Liljedalshemmet -803 tkr. Liljedalshemmet har under 

en period haft elva (budgeterat för nio) boende varav en svårt sjuk person som 

krävt extra personal. Ekhagen har haft hot och våld från brukare, som krävt extra 

personal, samt sjukdom hos personalen. Just nu har antal brukare på kortvården 

minskat. 

 

* Boende LSS 

Enheten har en avvikelse på -644 tkr. LSS-boendena är Kullagatan, Ringvägen, 

Regnbågen och Mårdstigen. Hög sjukfrånvaro hos personalen samt 

dubbelbemanning för personal som går i pension, dessutom höga kostnader för 

utbetalning av insparad semester. Förändringar har gjorts i verksamheten vilket 

kommer medföra lägre kostnader på sikt.  

 

* Daglig verksamhet LSS, Dagverksamhet SoL samt Boende och boendestöd SoL 

Enheten har en avvikelse på -113 tkr. Underskottet beror på sjukskrivningar som 

bidragit till ökade kostnader.  

 

* Assistans och service 

Enheten har ansvar för ledsagarservice, avlösarservice, personlig assistans och 

personer med LASS. Enheten har en avvikelse på -1 929 tkr, avvikelsen beror på 

att intäkterna från försäkringskassan inte kommit upp i budgeterad nivå.  

 

* Hälso- och sjukvård 

Enheten har en avvikelse på -799 tkr. Anledningen är att man under året behövt ta 

in inhyrd personal för att täcka vakanser och sjukfrånvaro. Även kostnad för köp 

av Hemtjänst har under året varit högre än planerat. 

 

* Övrigt 

I övrigt ingår kostnader för LSS såsom boende, daglig verksamhet, assistans. Under 

året har beslut tagits om sex nya placeringar. Minst två placeringar är gjorda pga. att 

det inte finns lägenheter/boenden i Gnesta. Här ligger även kostnader för 

verksamhetschefen, kurser och utbildningar samt arbetskläder för hela 
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verksamhetsområdet. Enheten har en positiv avvikelse med 2 810 tkr. Avvikelsen 

för verksamhetschefen m.m. är 994 tkr, och för LSS-verksamheten 1 882 tkr. 

 

Administration och bistånd 

Här ligger kostnader för enhetschef och 26 personer som arbetar på enheten. Här 

finns även kostnader för färdtjänst, riksfärdtjänst, bostadsanpassning, 

biståndshandläggare, våld i nära relationer, förvaltningsservice, bilar, 

verksamhetssystem, personliga ombud, trygghetslarm, anhörigstöd, kontaktperson, 

korttidsvistelse, korttidstillsyn, betalningsansvar till Landstinget och seniordagar. 

Enheten har en budget på -39 557 tkr och har en negativ avvikelse på 4 530 tkr, 

vilket till största delen beror på att kostnaderna för utförda uppdrag inom 

hemtjänsten är högre än budgeterade, men även konsultkostnader på biståndssidan 

och kostnad för färdigbehandlade patienter. Åtgärder som görs inför 2018 för att 

få ekonomi i balans är att konsulterna är avslutade fr.o.m. februari. Inhyrd personal 

kommer inte behövas under 2018 såvida ingen blir långtidssjukskriven. Nya regler 

med utskrivning från lasarettet, trygg och effektiv hemgång, ska inte ge några 

kostnader för utskrivningsklara. Då kostnaderna för utförda uppdrag inom 

hemtjänst avviker negativ mot budget finns planer att flytta hemtjänstpengen till 

annat verksamhetsområde, Äldreomsorg. Då bemanningen finns under detta 

verksamhetsområde finns större möjlighet att påverka bemanningen och snabba 

uppföljningar utifrån dessa pengar. 
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Vuxen- och
omsorgsnämnden

Svar på Socialstyrelsens remiss: Kunskapsstöd med
rekommendationer om behandling vid spelmissbruk och
spelberoende

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Vuxen- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget

Ärendebeskrivning

Från den 1 januari 2018 är spelmissbruk att likställa med missbruk av alkohol eller
droger och därmed är alla landsting, regioner och kommuner enligt lag skyldiga
att erbjuda hjälp och stöd till de som behöver. Lagändringen innebär att
socialtjänsten aktivt skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel
om pengar bland barn, vuxna och unga.

Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd med nationella rekommendationer till
hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och har den 21 december 2017
remitterat frågor angående dessa till kommunerna. Socialstyrelsen begär svar
senast den 31 mars.

Socialstyrelsen önskar få svar på nedanstående frågor:

· Ger kunskapsstödet ett bra stöd till hälso- och sjukvården och
socialtjänsten i samband med att identifiera, uppmärksamma och utreda
spelproblem?

· Ger kunskapsstödet ett stöd till hälso- och sjukvården och socialtjänsten
om behandling vid spelmissbruk och spelberoende?

· Ger kunskapsstödet ett stöd till hälso- och sjukvården och socialtjänsten
om behandling vid spelmissbruk och spelberoende och en samtidig
samsjuklighet (substansmissbruk eller annat beroende och annan
psykiatrisk sjukdom)?
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Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen anser att kunskapsstödet kommer att vara ett värdefullt underlag
för arbetet med att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland
barn, vuxna och unga. Förvaltningen ser det som viktigt att vara aktiv i
framtagandet av kunskapsstödet genom att besvara Socialstyrelsens remiss.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Kunskapsstödet uppmärksammar könsskillnader vad gäller spelproblem och
spelbeteende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Remiss: Behandling av spelmissbruk och spelberoende

3. Kunskapsstöd: Behandling av spelmissbruk och spelberoende

4. Remissvar: Behandling av spelmissbruk och spelberoende

Beslutet ska skickas till:

 Remiss-behandling-av-spelmissbruk-ochspelberoende@socialstyrelsen.se

 Karin Pramlid, Vuxen- och omsorgsförvaltningen

Ann Malmström Karin Pramlid

Förvaltningschef Utredare
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Förord 

Socialstyrelsen presenterar i denna remissversion av kunskapsstödet sex re-
kommendationer som gäller stöd, vård och behandling av personer med spel-
missbruk eller spelberoende om pengar. Syftet med rekommendationerna är 
att de ska leda till en mer jämlik vård och omsorg, som är baserad på bästa 
tillgängliga kunskap. 

Kunskapsstödet bidrar till genomförandet av delmål 3.5 i FN:s Agenda 
2030 att som innebär att insatserna för att förebygga och behandla drogmiss-
bruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholmissbruk ska stärkas. 
Socialstyrelsen gör bedömningen att även spelmissbruk eller spelberoende 
om pengar har koppling till delmålet 3.5. Problemspelande, spelmissbruk el-
ler spelberoende är också ett hälsoproblem som är vanligt bland redan utsatta 
grupper såsom personer med psykisk ohälsa, substansberoende samt ekono-
misk utsatthet. Det är därför nödvändigt att se behandling av spelmissbruk 
och spelberoende också som en integrerad del av vården och omsorgen för 
att främja psykisk hälsa och välbefinnande (delmål 3.4) och för att minska 
fattigdom (mål 1). 

Kunskapsstödet vänder sig till behandlare, chefer och verksamhetsansva-
riga inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten som möter personer med 
spelproblem, spelmissbruk eller spelberoende. Rekommendationerna är av-
sedda att användas också av dem som tar fram vårdprogram och andra styr-
dokument för behandling av missbruk eller beroende av spel om pengar. Det 
riktar sig även till personal som möter personer med annat substansmissbruk 
eller annan psykiatrisk diagnos samt till personal inom socialtjänsten som 
möter skuldsatta personer, vars skulder kan vara relaterade till spelmissbruk 
eller spelberoende. 

Till kunskapsstödet finns en metodbilaga, Kunskapsunderlag med metod-
beskrivning, som mer ingående beskriver kunskapsunderlaget samt hur myn-
digheten gått tillväga i arbetet. Bilagan kan hämtas på Socialstyrelsens webb-
plats. 

Socialstyrelsen vill tacka alla som med stort engagemang och expertkun-
nande har deltagit i arbetet. 

Olivia Wigzell 
Generaldirektör 
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Sammanfattning 

I denna remissversion av kunskapsstödet presenteras rekommendationer till 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att ge stöd, vård och behandling 
vid missbruk eller beroende av spel om pengar. 

Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige. Cirka två procent, eller 
134 000 personer i åldergruppen 16-84 år beräknas vara problemspelare och 
ytterligare fyra procent bedöms ha en förhöjd risk för att vara problemspe-
lare. Andelen med allvarliga problem är 0,4 procent, eller cirka 31 000 perso-
ner. Tre av fyra personer med spelproblem är män. Problemet är vanligast i 
åldersgruppen 25-44 år, men andelen personer med risk för spelproblem är 
störst i åldersgruppen 18-24 år. 

Vid symtom eller tecken på spelproblem hos personer som söker kontakt 
med hälso- och sjukvården och socialtjänsten: 

• bör korta frågeformulär användas för att upptäcka, uppmärksamma och 
identifiera spelproblem. 

Vid utredning av spelmissbruk eller spelberoende och som en del i den re-

 

kommenderas att hälso- och sjukvården och socialtjänsten: 

• bör använda bedömningsinstrument 
• kan använda speldagbok för att fa information om patientens eller klien-

tens spelmönster. 

Vid spelmissbruk eller spelberoende om pengar rekommenderas att hälso-

 

och sjukvården och socialtjänsten: 

• bör erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT) 
• bör erbjuda kombinationen KBT och motiverande samtal (MI). 

Vid spelmissbruk eller spelberoende och samtidigt substansmissbruk eller 
substansberoende och/eller annan psykiatrisk samsjuklighet, behöver hälso-
och sjukvården och socialtjänsten uppmärksamma båda tillstånden. 
Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården och socialtjänsten: 

• bör erbjuda KBT till personer med missbruk eller beroende av spel om 
pengar och samsjuklighet; substansmissbruk eller beroende och/eller an-
nan psykiatrisk diagnos. 

Kunskapsläget för läkemedel vid spelmissbruk och spelberoende beskrivs i 
kunskapsstödet. Likaså beskrivs motiverande samtal och betydelsen av att 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten involverar anhöriga och andra när-
stående till personer med spelmissbruk eller spelberoende i behandlingen. 
Avslutningsvis redogörs för gällande lagstiftning, kommunernas och lands-
tingens ansvar och samverkan inom spelmissbruks- och spelberoendeområ-
det. 

Socialstyrelsen bedömer att den förändrade lagstiftningen och de nya re-
kommendationerna kommer medföra att fler personer med spelmissbruk eller 
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spelberoende söker kontakt med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården 
och att fler personer med identifierat spelmissbruk eller spelberoende kom-
mer att erbjudas stöd och behandling. 
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Inledning 

Kunskapsstödet om spel om pengar 
Mål med arbetet 
Målet med detta kunskapsstöd är att ge hälso- och sjukvården och social-
tjänsten ett specifikt stöd vid identifiering, utredning och vård och behand-
ling av personer med spelmissbruk eller spelberoende om pengar. 

Ett annat mål är att professionerna i de verksamheter som möter personer 
med spelmissbruk eller spelberoende far ökad förståelse och kunskap om 
olika stöd- och behandlingsinsatser. 

Kunskapsstödet ska bidra till en god vård och omsorg för personer med 
spelmissbruk eller spelberoende. Det ska också bidra till och stödja utveck-
lingen av samverkan och överenskommelser mellan socialtjänsten och hälso-
och sjukvården inom området. 

Användning och mottagare 
Detta kunskapsstöd med rekommendationer vänder sig till professionella 
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården i olika verksamheter som mö-
ter, utreder och ger vård och behandling till personer som har spelproblem, 
spelmissbruk eller spelberoende om pengar. 

Rekommendationerna kan användas som underlag för lokala och regionala 
rutiner och vårdprogram. 

Om spelmissbruk och spelberoende 
Problemets omfattning 
Spelproblem, inklusive spelmissbruk och spelberoende, är idag ett folkhälso-
problem i Sverige. Att ha spelproblem innebär att ha svårt att kontrollera sitt 
spelande trots uppenbara negativa konsekvenser för ekonomi, välbefinnande 
och relationer. 

Cirka två procent, eller 134 000 personer i åldergruppen 16-84 år beräknas 
vara problemspelare och ytterligare fyra procent bedöms ha en förhöjd risk 
för att vara problemspelare. Andelen med allvarliga problem är 0,4 procent, 
eller cirka 31 000 personer. Tre av fyra personer med spelproblem är män. 
Problemet är vanligast i åldersgruppen 25-44 år, men andelen personer med 
risk för spelproblem är störst i åldersgruppen 18-24 år. 

Cirka åtta procent av Sveriges befolkning uppger att de har en närstående 
som har eller har haft spelproblem. Totalt bor 171 000 personer tillsammans 
med någon som har spelproblem, varav 82 000 är barn [1]. 

Spelproblem i olika grupper 
Spelproblem finns i alla delar av samhället, men är mindre vanligt bland per-
soner med hög utbildning och bland höginkomsttagare [2]. Unga personer 
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och ensamstående spelar för mindre pengar än andra grupper, men får mer 
problem. Personer som inte har stabila och trygga levnadsförhållanden löper 
en större risk att utveckla spelproblem. Det finns ett samband mellan riskabla 
spelvanor, låg socioekonomisk status, att tillhöra en etnisk minoritet och för-
äldrarnas spelvanor [3]. 

Skillnader mellan kvinnor och män 
Män har spelproblem i större omfattning än kvinnor och spelar generellt of-
tare, för högre insatser och i fler och mer riskfyllda miljöer än kvinnor. Kvin-
nor och män förefaller dock utveckla spelproblem i lika stor utsträckning om 
de har samma spelbeteende [4]. Kvinnor förefaller utveckla spelproblem se-
nare i livet och spelproblemen utvecklas under ett snabbare förlopp än för 
män [5] [6]. 

Unga riskerar att utveckla spelproblem trots att de inte får spela om pengar 
före 18 års ålder. Andelen unga problemspelare är jämförbar med andelen 
vuxna problemspelare. Spelproblem är betydligt vanligare bland unga män 
än bland unga kvinnor [7]. 

Likheter och skillnader mellan spelproblem 
och problem med alkohol och droger 
Spelproblem förknippas med nedsatt psykisk och fysisk hälsa och allvarliga 
ekonomiska problem för såväl den som spelar som för anhöriga eller närstå-
ende. Spelproblem liknar missbruk och beroende av alkohol och narkotika 
och kan ge upphov till liknande konsekvenser, men det finns också väsent-
liga skillnader. Framförallt är de ekonomiska problemen i allmänhet mer 
markanta. Diagnoskriterierna för spelberoende och andra beroenden är lik-
nande, men spelproblem kännetecknas även av jakten att vinna tillbaka 
pengar och därmed att ställa saker tillrätta. Personer med spelproblem hyser 
även ofta missvisande föreställningar om sin egen förmåga att förutse och 
kontrollera spelets utfall [8]. 

Samsjuklighet 
Samsjuklighet är vanligt vid spelproblem. Personer med spelmissbruk eller 
spelberoende och samtidigt substansmissbruk eller med en samtidig annan 
psykiatrisk diagnos kan generellt ha sämre hälsa än de som enbart har spel-
missbruk [9]. Att ha en samsjuklighet innebär att personen själv både kan ha 
svårt att motivera sig till att vidta åtgärder mot sitt spelmissbruk och bris-
tande sjukdomsinsikt. 

I flera studier har man sett ett starkt samband mellan spelproblem och en 
högre konsumtion av alkohol, narkotika och tobak. Det finns också ett starkt 
samband mellan spelproblem och andra typer av beroenden. Det verkar som 
att de som har spelproblem konsumerar mer alkohol, tobak och narkotika, 
men även att det omvända förhållandet gäller, att personer som konsumerar 
alkohol, narkotika och tobak löper större risk att få spelproblem [2]. 

Flera studier visar att personer med spelberoende har upp till tre gånger så 
hög risk att ha en depression samt tre gånger så hög risk att ha ångest-
syndrom [7, 10, 11]. Det är dock inte klarlagt hur orsakssambanden ser ut, 
om spelberoende orsakar ångest och depression eller tvärtom. 
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Flera studier har identifierat impulsivitet som ett mycket vanligt förekom-
mande drag hos personer med spelproblem [12, 13]. Impulsivitet är även 
kännetecknande för ADHD' och det finns ett samband mellan ADHD och 
spelproblem. ADHD innebär en större risk för spelproblem och bland perso-
ner med spelproblem är ADHD överrepresenterat [14]. Även antisocial per-
sonlighetsstörning och tvångssyndrom har i flera undersökningar visat sig 
vara samsjukligt med spelproblem [15, 16]. 

Det finns inga svenska studier om samband mellan spelproblem och suici-
dalitet, men internationella studier har visat att personer med spelproblem be-
tydligt oftare har suicidtankar, oftare har suicidplaner och oftare försöker ta 
livet av sig än andra [17-20]. Det är värt att notera att det även är mer före-
kommande än vid andra typer av beroenden. Personal inom hälso- och sjuk-
våren och socialtjänsten behöver därför vara observant på att exempelvis 
ångest och depression vid ett substansmissbruk eller psykiatrisk diagnos kan 
vara uttryck för ett samtidigt spelmissbruk eller spelberoende. 

Självläkning och återfall 
Det finns en stor rörlighet in i och ut ur spelproblem samtidigt som andelen 
med spelproblem i befolkningen är oförändrad. Detta kan förstås som att re-
lativt många personer med spelproblem självläker men att återfall sker och 
att nya problemspelare tillkommer hela tiden. Av 100 000 nya problem-spe-
lare som identifierades i befolkningsundersökningen 2008-2009 hade unge-
fär 80 000 av dem inte haft problem med sitt spelande tidigare. De resterande 
20 000 hade haft spelproblem tidigare i livet och var därmed återfall [2]. 

Problem med spel om pengar 
- olika benämningar 
Det finns olika benämningar på problem med spel om pengar: spelproblem, 
spelberoende, spelmissbruk, spelmani, problemspelare eller hasardspels-
syndrom. Detta beror på att de delvis avser olika saker, men också på att be-
greppen används olika beroende på sammanhang. Gemensamt för begreppen 
är att de handlar om ett tillstånd där individen har svårt att kontrollera sitt 
spelande om pengar, trots uppenbara negativa konsekvenser. 

Spelproblem är en tenn som ofta används i forskningssammanhang för att 
beteckna när spelaren har bristande kontroll över sitt spelande och när spe-
landet ger upphov till påtagliga negativa konsekvenser. Spelproblem är ingen 
psykiatrisk diagnos utan ett allmänt begrepp som kan antas innefatta både de 
som uppfyller kriterierna för hasardspelssyndrom (se nedan) och personer 
med mindre omfattande problem [21]. 

Problemspelande. Begreppet används ofta i rapporter som baserar sig på 
befolkningsstudier från t.ex. Folkhälsomyndigheten. Kategorin problemspe-
lare består av två delar: de som bedöms ha spelproblem och de som anses ha 
en moderat risk för att ha spelproblem. 

Spelmissbruk. Termen används ofta för att beskriva negativa konsekvenser 
av spel, men saknar formell definition. Traditionellt sett har termen missbruk 

attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 
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syftat på de negativa sociala konsekvenserna medan beroende har använts för 
att beskriva biologiska och medicinska aspekter [21]. 

Spelberoende. Hasardspelssyndrom är den kliniska diagnosen i den psyki-
atriska diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders 5th Edition (DSM-5) [22] och avser i allmänhet den grupp som har allra 
störst problem på grund av sitt spelande. Hasardspelssyndrom ingår i kapitlet 
Substansbrukssyndrom och består av nio diagnoskriterier, varav fyra måste 
vara uppfyllda för att hasardspelssyndrom ska föreligga (se Tabell 1). 

Tabell 1. Diagnoskriterier DSM-5 

Hasardspelssyndrom 312.31 

A. Ihållande och återkommande problematiskt spelbeteende som leder till kliniskt signifi-
kant lidande eller funktionsnedsättning som tar sig uttryck på fyra (eller fler) av föl-
jande sätt under en 12-månadersperiod: 
1. Upptagenhet. Tänker ständigt på spel, till exempel är upptagen av att tänka på 

tidigare spelupplevelser, av att planera nästa speltillfälle eller av att fundera över 
hur man kan skaffa pengar att spela med. 

2. Tolerans. Behöver spela med allt större summor för att uppnå den önskade spän-
ningseffekten. 

3. Kontrollförlust. Har flera gånger misslyckats med att kontrollera, begränsa eller 
sluta upp med sitt spelande. 

4. Abstinens. Blir rastlös eller irriterad vid försök att begränsa eller sluta upp med sitt 
spelande. 

5. Flykt. Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från 
nedstämdhet, till exempel hjälplöshetskänslor, skuld, ångest, depression. 

6. Jagar förluster. Återvänder en annan dag för att vinna tillbaka bortspelade 
pengar. 

7. Lögner. Ljuger för anhöriga, terapeuter eller andra personer för att dölja vidden 
av sitt spelande. 

8. Sociala konsekvenser. Har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, 
anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av sitt spelande. 

9. Ekonomiskt beroende. Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa 
en ekonomisk krissituation som uppstått på grund av spelandet. 

B. Spelbeteendet förklaras inte bättre av en manisk episod. 

Inom hälso- och sjukvården används i hög grad WHO:s klassifikationssystem 
ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related He-
alth Problems) för att klassificera och koda tillstånd och sjukdomar. I ICD-
10 finns diagnosen spelberoende med koden F63.0 (se Tabell 2). Spel om 
pengar har även en klassifikation under Z72 som Problem som har samband 
med livsstil. Koderna i ICD-10 används för att en uppgift om diagnos ska re-
gistreras i Socialstyrelsens register. 
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Tabell 2. Diagnosbeskrivning ICD-10 

Spelberoende F63.0 

Karakteriseras av frekventa och upprepade spelepisoder som dominerar patientens liv 
på bekostnad av sociala, arbetsmässiga eller familjemässiga förpliktelser. 
Utesluter: Spel och vadslagning UNS (Z72.6) Spel vid antisocial personlighet (F60.2) Över-
drivet spelande hos maniska patienter (F30.-). 

I kunskapsstödet använder Socialstyrelsen begreppen spelmissbruk och spel-
beroende förutom där bedömningsinstrument beskrivs, eftersom spelproblem 
är en mer rättvis benämning innan en person har identifierats ha så allvarliga 
problem att det kan diagnosticeras som spelberoende eller benämnas spel-
missbruk. I avsnittet om erfarenheter från personer med tidigare spelproblem 
använder myndigheten också det begreppet, då det handlar om personer som 
intervjuats i en kamratstödjande ideell förening och där myndigheten inte har 
någon kännedom om svårighetsgraden av personernas spelproblem. 

Varför tar Socialstyrelsen fram ett 
kunskapsstöd om spelmissbruk och 
spelberoende? 
Kunskapsstödet är framtaget utifrån Socialstyrelsens uppdrag från regeringen 
(S2015/05769/FST), som innebar att myndigheten skulle utarbeta specifika 
rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten för stöd och 
behandling till personer med missbruk och beroende av spel om pengar. Bak-
grunden är de ändringar som träder i kraft 1 januari 2018 i socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Lagänd-
ringarna medför ett utvidgat ansvar för socialtjänsten att förebygga, motverka 
och bistå med insatser vid spelmissbruk. För hälso- och sjukvården innebär 
lagändringen att en skyldighet särskilt beakta ett barns behov av information, 
råd och stöd om en vuxen som barnet bor tillsammans med har ett missbruk 
av spel om pengar. Lagändringen innebär också att kommun och landsting 
ska ingå överenskommelser om samverkan kring personer som missbrukar 
spel om pengar. 

Ramar för arbetet med kunskapsstödet 
Kunskapsområdet som rör utredning, vård och behandling av spelmissbruk 
och spelberoende är förhållandevis ungt både som behandlings- och forsk-
ningsområde. Det saknas delvis vetenskapliga studier med tillräcklig relevans 
och kvalitet för att nyttan av insatserna ska kunna bedömas enbart utifrån 
forskningsbaserad kunskap. I arbetet har myndigheten därför utgått både från 
bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap och från behandlares erfarenhetsba-
serade kunskap. 

Där både det vetenskapliga underlaget och behandlares erfarenheter om 
behandlingsåtgärder varit begränsade har myndigheten inte kunnat ta fram 
rekommendationer. Dessa områden beskrivs i ett separat kapitel i kunskaps-
stödet, Kunskapsstöd utan rekommendationer. Kunskapsstödet i sin helhet 
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baseras på det rådande kunskapsläget, och kan komma att förändras i takt 
med att forskningsområdet och erfarenheterna utvecklas inom området. 

Genomförande och arbetsgrupper 
Kunskapsstödet har tagits fram med hjälp av två olika arbetsgrupper: en ar-
betsgrupp bestående av vetenskapliga experter, samt en rekommendations-
grupp bestående av experter med behandlingserfarenhet. Erfarenhetsbaserad 
kunskap om de aktuella åtgärderna har även inhämtats från en konsensus-
panel bestående av närmare 30 behandlingsutövare från socialtjänsten, den 
specialiserade hälso- och sjukvården samt primärvården. 

Under konsensusprocessen har panelen har fått ta ställning till olika påstå-
enden om balansen mellan patient- och klientnytta och eventuella negativa 
konsekvenser av de föreslagna åtgärderna vid de aktuella hälsotillstånden. 
Panelen har uttalat sig utifrån sina erfarenheter av kliniskt och praktiskt ar-
bete med de aktuella patienterna och klienterna. Som stöd i deras bedömning 
fanns den systematiska litterturöversikten om behandlingsmetoder vid pro-
blemspelande, missbruk eller beroende av spel om pengar som Statens bered-
ning för medicinisk och social utvärdering (SBU) genomförde under 2016 
[7] och den kartläggning av vetenskapliga studier som genomfördes av ex-
perterna i arbetsgruppen i samarbete med myndighetens informationsspecia-
list. Konsensus har bedömts föreligga i de fall majoriteten av behandlarna i 
konsensuspanelen har instämt i att patient- och klientnyttan överväger even-
tuella negativa konsekvenser. 

Rekommendationsgruppens uppgift har varit att utifrån bästa tillgängliga 
kunskap om åtgärdernas nytta och eventuella risker för målgruppen (det ve-
tenskapliga underlaget och konsensuspanelens beprövade erfarenhet), i en 
systematisk process slå fast och motivera rekommendationerna i kunskaps-
stödet. Det finns således konsensus om att de åtgärder som föreslås medför 
övervägande positiva konsekvenser för patienter och klienter med ett spelbe-
roende eller ett spelmissbruk, även om det vetenskapliga underlaget är otill-
räckligt och myndigheten inte kan uttala sig om hur stora effekterna är. 

Läsanvisning 
det följande kapitlet ges rekommendationerna till hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten om identifiering, utredning, vård och behandling vid missbruk 
eller beroende av spel om pengar. Efterföljande kapitel beskriver ytterligare 
områden, utan rekommendationer, som är viktiga för behandlare att ha kun-
skap om, som att arbeta motiverande med Ml, att involvera anhöriga och 
andra närstående i behandlingen, läkemedel vid spelberoende eller att ge stöd 
till barn som är anhöriga. Kapitlet avslutas med ett avsnitt med synpunkter på 
och erfarenheter av behandling från personer som tidigare haft spelproblem 
eller är anhöriga, med syfte att ge deras perspektiv och deras råd till behand-
lare. 

Kunskapsstödet avslutas med ett kapitel om landstingens och kommuner-
nas ansvar för och samverkan kring behandling och stödinsatser. 
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Kunskapsstöd med 
rekommendationer 

Socialstyrelsens rekommendationer 

Om rekommendationerna 
Socialstyrelsen anger i kommande avsnitt sex rekommendationer. De är bör-
och kan- rekommendationer. Detta innebär att de är rekommendationer för 
åtgärder som hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör och kan erbjuda 
till personer med spelproblem, spelmissbruk eller spelberonde. Fem rekom-
mendationer är bör-rekommendationer, vilket betyder att de är starkt posi-
tiva. Innebörden av det är att de flesta personer med spelmissbruk och spel-
beroende bör erbjudas åtgärden. En rekommendation är en kan-
rekommendation och innebär att personer med missbruk eller beroende av 
spel om pengar kan erbjudas åtgärden under vissa förutsättningar. 

Det finns relativt lite forskning inom området som håller god kvalitet. Om 
kunskapsstödet enbart skulle vila på de forskningsstudier som ingår i det ve-
tenskapliga underlaget skulle det vara svårt att ge några rekommendationer. 
Rekommendationernas åtgärder baseras på befintligt vetenskapligt stöd där 
det finns, för andra rekommendationer har erfarenhetsbaserad kunskap från 
konsensuspanelen varit grunden. 

Socialstyrelsen har utformat de tre första rekommendationerna som be-
handlar åtgärder för att upptäcka och identifiera spelproblem, spelmissbruk 
eller spelberoende utifrån konsensuspanelens bedömning. Även den sjätte 
och sista rekommendationen, om att behandla spelmissbruk eller spelbero-
ende vid samsjuklighet baseras på konsensuspanelens bedömning. 

Rekommendationerna fyra och fem, om åtgärder för att behandla spelmiss-
bruk eller spelberoende baseras på resultatet av SBU:s systematiska lifter-
turöversikt. Konsensuspanelens deltagare bedömning vägdes också in. 

Vid formulering av rekommendationerna har Socialstyrelsen tagit hänsyn 
till bästa tillgängliga kunskap om önskade och oönskade konsekvenser av åt-
gärden samt balansen mellan dem, för den aktuella patient- och klientgrup-
pen. Myndigheten har också vägt in åtgärdens påverkan på jämlikhet i hälsa 
och lika villkor för klienter och åtgärdens påverkan på patientens eller klien-
tens möjlighet till självbestämmande och delaktighet. De olika åtgärdernas 
kostnadseffektivitet har i den mån det funnits underlag beaktats, men gene-
rellt saknas studier om kostnadseffektivitet för behandlingsåtgärder vid miss-
bruk eller beroende av spel om pengar. 

Vid varje avsnitt av rekommendationer finns en kort text som beskriver åt-
gärden eller åtgärderna och dess syfte. Under rubriken Motivering till rekom-
mendationerna beskriver vi vad som varit avgörande för respektive rekom-
mendation. I bilagan Kunskapsunderlag med metodbeskrivning, som kan 
hämtas på Socialstyrelsens webbplats, beskriver myndigheten mer detaljerat 
hur rekommendationerna har tagits fram. 
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Rekommendationerna om behandling vid spelmissbruk och spelberoende 
om pengar baseras på SBU:s systematiska litteraturöversikt och konsensus-
panelens erfarenheter av nyttan med åtgärden. 

Socialstyrelsen bedömer också att de eventuella oönskade konsekvenserna 
som en åtgärd kan medföra bedöms vara acceptabla för de flesta personer 
med ett spelberoende eller ett spelmissbruk i förhållande till de förväntade 
önskade konsekvenserna. Rekommendationerna som berör personer med ett 
spelberoende eller spelmissbruk är relevanta från första kontakt med att iden-
tifiera spelproblem till behandling av återfall. 

Rekommendationerna är hållna på en mer övergripande nivå och syftar till 
att ge vägledning för beslut på gruppnivå. I det enskilda mötet mellan pro-
fession och patient eller klient behöver rekommendationerna anpassas till in-
dividens särskilda behov, förutsättningar och önskemål i den verksamhet där 
mötet sker. Kompetens hos behandlare om bedömningsinstrument, motive-
rande förhållningssätt och KBT med inriktning spel är en förutsättning för 
gott resultat. 

Bedömningsinstrument 
Rekommendationerna i detta avsnitt handlar om att använda bedömningsin-
strument, som en del i kartläggningen och utredningen av om en person har 
spelproblem. Rekommendationerna gäller för verksamheter inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med 
personer som kan ha symtom på ett problemspelande med ett bakomliggande 
spelmissbruk eller spelberoende. 

Åtgärden att använda korta frågeformulär syftar till att identifiera personer 
med möjliga spelproblem, så att de kan bli hänvisade till utredning. Åtgärden 
att använda bedömningsinstrument syftar till att fungera som underlag och en 
del i en utredning av spelmissbruk eller spelberoende. 

Åtgärden att använda speldagbok syftar till att tydliggöra spelmönstret hos 
personen och detta kan användas vid fortsatt utredning och under behand-
lingen av både personen själv och som stöd till vård- och omsorgspersonalen. 

Syftet med de tre åtgärderna är i förlängningen att de ska minska onödigt 
lidande bland personer med missbruk eller beroende av spel om pengar, att 
insatser, stöd och behandling ges och sätts i gång snabbt och därmed minska 
de negativa konsekvenserna som missbruket eller beroendet kan medföra. 

Korta frågeformulär för att upptäcka 
och uppmärksamma spelproblem 

Rekommendation 
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

• använda korta frågeformulär för att upptäcka och uppmärksamma 
spelproblem. 
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Motivering till rekommendationen 
Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården och soci-
altjänsten använda korta frågeformulär för att upptäcka och uppmärksamma 
spelproblem. Detta ökar möjligheten att fler personer kan erbjudas hjälp och 
stöd för sitt spelproblem. Avgörande för rekommendationen är att åtgärden 
bedöms medföra övervägande positiva konsekvenser för personer med spel-
missbruk eller spelberoende. 

Rekommendationen om att använda korta frågeformulär baseras på kon-
sensuspanelens erfarenheter av nyttan med åtgärden. En majoritet av konsen-
suspanelens deltagare instämmer i patient- eller klientnyttan av att använda 
korta frågeformulär för att upptäcka och uppmärksamma. 

Att använda korta frågeformulär 
Korta frågeformulär med två till fyra frågor kan användas för att upptäcka el-
ler utesluta olika typer av problematik. Formulären består i regel av ett urval 
av frågor tagna från längre formulär. Syftet med de korta formulären är att 
det räcker med att personen svarar jakande på en av frågorna för att indikera 
spelproblem. Patienten eller klienten fyller ofta i svaren till frågorna själv. 
Svaren genererar i sin tur sammanfattande poäng som tolkas utifrån anvis-
ningar till instrumentet. Det är ett snabbt, men relativt trubbigt sätt att få in-
formation om det finns ett tillstånd hos patienten eller klienten som behöver 
förändras eller behandlas för att denne ska uppnå bättre hälsa och förebygga 
utvecklingen av ytterligare problem till följd av tillståndet. 

NODS-PERC är ett kort frågeformulär, som är framtaget från det längre 
bedömningsinstrumentet National Opinion Research Center DSM-IV for 
Gambling (NODS). NODS-PERC består av fyra frågor med syftet att indi-
kera spelproblem som innebär fortsatt utredning. NODS-PERC är framtaget 
med fokus på DSM-IV-kriterierna upptagenhet, flykt, jaga förluster och soci-
ala konsekvenser. NODS-PERC har visat positiva resultat när det gäller att 
upptäcka spelproblem och att korrekt identifiera personer med spelproblem. I 
Sverige har NODS-PERC använts i en studie för att upptäcka spelproblem 
bland patienter inom primärvården och i en studie för att upptäcka spelpro-
blem bland klienter inom socialtjänsten [23, 24]. 

NODS-CLiP består av tre frågor tagna från NODS, som tar upp DSM-
kriterierna upptagenhet, misslyckade försök att sluta spela och lögner för fa-
milj och vänner. Vid en jämförelse med NODS-PERC och med klinikerskatt-
ning som utgick från DSM-IV visade sig NODS-CLiP överskatta förekoms-
ten av spelproblem [25]. 

Lie/Bet questionnaire består av två frågor som handlar om de två DSM-IV 
kriterierna lögner om spelandets omfattning för vänner och familj samt ett 
behov av ökade insatser för att nå samma tillfredsställelse [26]. Även Lie/Bet 
questionnaire överskattar i allmänhet förekomsten av spelproblem. 

Det är viktigt att resultaten eller bedömningen av om en person har spel-
problem återkopplas till honom eller henne på ett respektfullt, icke-dömande 
och icke-konftontativt sätt. För vissa personer kan det vara första gången de 
pratar om sitt spelande och sina spelproblem och för andra kan tidigare sam-
tal om spel och spelproblem ha varit präglade av konflikt och fömekanden. 
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Det har därför betydelse att resultatet presenteras på ett neutralt sätt och att 
personen får möjlighet att uttrycka sina egna tankar om resultatet. 

Enbart frågeformulär utgör inte underlag för diagnos, utan indikerar san-
nolikheten för att en diagnos skulle kunna fastställas genom en strukturerad 
personlig intervju. 

Bedömningsinstrument vid utredning av spelmissbruk 
eller spelberoende 

Rekommendation 
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

• använda bedömningsinstrument vid utredning av missbruk eller be-
roende av spel om pengar. 

Motivering till rekommendationen 
Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården och soci-
altjänsten använda bedömningsinstrument, som en del i utredningen av per-
sonens spelproblematik. Åtgärden att använda bedömningsinstrumentet, ökar 
möjligheten att personer får adekvat stöd och hjälp för sitt spelmissbruk eller 
spelberoende. Avgörande för rekommendationen är att åtgärden bedöms 
medföra övervägande positiva konsekvenser för personen. 

Rekommendationen om bedömningsinstrument baseras på konsensus-
panelens bedömning av nyttan med åtgärden. En majoritet av konsensus-
panelens deltagare instämmer i patient- eller klientnyttan av att använda be-
dömningsinstrument vid utredning av spelmissbruk och spelberoende. 

Att använda bedömningsinstrument 
Det finns flera bedömningsinstrument som är översatta till svenska och an-
vänds såväl i befolkningsstudier som i klinisk verksamhet. Ett exempel är 
NODS som är det bedömningsinstrument som i Sverige främst använts kli-
niskt och praktiskt i vård- och behandlingssammanhang. NODS består av 17 
frågor och mäter svårighetsgraden utifrån kategorierna riskabla spelvanor, 
spelproblem samt spelmissbruk eller spelberoende under tidsrymden livstid, 
senaste året respektive senaste 30 dagarna. NODS har fatt kritik för att inte 
upptäcka alla med spelmissbruk eller spelberoende, men är bra på att utesluta 
personer som inte är problemspelare [27]. 

Andra exempel på bedömningsinstrument är South Oaks Gambling 
Screen-Revised (SOGS-R) som består av 20 frågor och som utvärderats för 
att användas i befolkningsstudier och mer återhållsamt i kliniska studier då 
det överskattar förekmst av spelproblem samt bygger på DSM-Ill [28]. 

Problem and Pathological Gambling Measure (PPGM) är ännu ett exem-
pel. PPGM som består av 14 frågor och mäter graden av spelproblem utifrån 
kategorierna patologiskt spelare, problemspelare och riskspelare under det 
senaste året PPGM har använts i befolkningsstudier och har visat hög precis-
ion i att både identifiera personer med spelproblem och att utesluta personer 
utan spelproblem [29]. 
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Problem Gambling Severity Index (PGSI) är ett annat instrument som be-
står av nio frågor och mäter förekomsten av spelproblem utifrån kategorierna 
spelproblem, förhöjd risk för spelproblem och viss risk för spelproblem un-
der det senaste året [30]. PGSI har använts i befolkningsstudien SWELOGS 
som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. 

Enbart bedömningsinstrument kan inte utgöra underlag för diagnostisering 
av spelberoende utan behöver kompletteras med vidare utredning. Bedöm-
ningsinstrument utgör ett viktigt underlag i kontakten med patienten eller kli-
enten i den tidiga behandlingsplaneringen. De kan användas för att välja åt-
gärder på rätt nivå, men också för att följa upp utfallet av de åtgärder som 
klienten eller patienten har fått. 

Eftersom samsjukligheten är hög bland personer med spelmissbruk eller 
spelberoende kan det vara viktigt att i samband med att det ställs frågor om 
spelproblem även ställs frågor om användningen av alkohol, narkotika och 
andra beroendeframkallande medel. Likaså frågor om psykisk ohälsa inklu-
sive suicidala tankar eller andra livsomständigheter som kan relateras till spe-
landet. Verksamheter som arbetar med att identifiera och kartlägga andra 
missbruks- och psykosociala problem kan lägga till korta frågor om spelva-
nor till andra befintliga bedömningsinstrument. 

Speldagbok för att få information om spelmönster 

Rekommendation 
Hälso- och sjukvården och socialOänsten kan 

• använda speldagbok för att få information om spelmönster hos per-
soner med missbruk eller beroende av spel om pengar. 

Motivering till rekommendationen 
Enligt Socialstyrelsens rekommendation kan hälso- och sjukvården och soci-
altjänsten använda speldagbok för att uppmärksamma och medvetandegöra 
personens spelmönster (frekvens och duration). Åtgärden att använda spel-
dagbok i utredning eller behandling kan bidra till att personen blir medveten 
om sitt spelbeteende och kan fatta välgrundade beslut om sitt tillstånd. Avgö-
rande för rekommendationen är att åtgärden bedöms medföra övervägande 
positiva konsekvenser för personen. 

Rekonunendationen om att använda speldagbok baseras på konsensus-
panelens bedömning av nyttan med åtgärden. En majoritet av konsensus-
panelens deltagare instämmer i patient- eller klientnyttan av att använda spel-
dagbok i utredning och behandling. 

Att använda speldagbok 
En speldagbok är i allmänhet en kalender där patienten eller klienten får fylla 
i vilka dagar och hur mycket han eller hon har spelat för [31]. Speldagbok är 
en form av självmonitorering som ger överblick över själva spelandet. Den 
kan användas både i form av time-line-follow-back som omfattar spelande 
senaste månaden och för att dokumentera spelande under en period framåt. 
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Speldagbok ger information till underlag för bedömning och behandlingspla-
nering samt vid beteendeanalys. Patientens eller klientens beskrivning av 
spelmönster kan få betydelse för den fortsatta behandlingen eller hanteringen 
av exempelvis ett återfall. 

Behandling vid spelmissbruk 
och spelberoende 
Psykologisk och psykosocial behandling 
Rekommendationerna i detta avsnitt handlar om att personer med ett spel-
missbruk eller ett spelberoende erbjuds psykologisk och psykosocial behand-
ling i form av KBT och kombinationen KBT och Ml. Anledningen till att 
inte fler behandlingsalternativ inkluderats som till exempel 12-stegsmodellen 
eller självhjälpsgrupper är att det inte finns vetenskapliga studier gjorda på 
området. 

Behandlingsåtgärderna som rekommenderas syftar till att spelmissbruket 
eller spelberoendet ska minska eller upphöra. Syftet är även att minska onö-
digt lidande bland personer med missbruk eller beroende av spel om pengar, 
deras anhörigas lidande samt att de kan bidra till att minska de negativa kon-
sekvenserna som missbruket eller beroendet kan medföra. 
Vid missbruk och beroende av spel om pengar har både den psykologiska 
och den psykosociala behandlingen ett psykosocialt synsätt och samtalsbe-
handlingen utgör basen för behandlingen. Psykologisk behandling fokuserar 
dock mer på intrapsykologiska processer, medan psykosocial behandling fo-
kuserar mer på den sociala situationen och sammanhanget. Psykosocial be-
handling kan också innefatta åtgärder som exempelvis information, rådgiv-
ning, hänvisning och kontakter med anhöriga eller närstående [9]. 

KBT 

Rekommendation 
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

• erbjuda KBT till personer med missbruk eller beroende av spel om 
pengar. 

Motivering till rekommendationen 
Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården och soci-
altjänsten erbjuda KBT vid spelbehandling eftersom det finns ett begränsat 
vetenskapligt stöd för att åtgärden kan minska spelproblemets allvarlighets-
grad och därmed bidra till ökad livskvalitet för personer med spelmissbruk 
och spelberoende. Behandlare beskriver också åtgärdens positiva konsekven-
ser utifrån sin erfarenhetsbaserade kunskap. Avgörande för rekommendat-
ionen är att den bedöms medföra övervägande positiva konsekvenser för per-
sonen. 
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Rekommendationen om att erbjuda KBT baseras på resultatet av SBU:s 
systematiska litteraturöversikt. En majoritet av konsensuspanelens deltagare 
instämmer i patient- eller klientnyttan av att använda KBT. 

Att erbjuda KBT 
Åtgärden behöver utformas till en behandling som kombinerar kunskap om 
spelmissbruk och spelberoende med kunskap om KBT som behandlingsform. 
KBT med inriktning mot spelmissbruk och spelberoende av spel om pengar 
är en behandlingsform som syftar till att kartlägga och förändra tankar och 
beteenden som vidmakthåller missbruket eller beroendet. 

Det vetenskapliga underlaget bedöms som begränsat och visar att KBT 
möjligen kan minska svårighetsgraden av spelproblem, oavsett förmedlings-
sätt; individuell, grupp, webbaserad eller med telefonstöd [7]. 

KBT syftar generellt till att underlätta för personer att förstå och hantera 
problematiska tankar, känslor och beteenden samt att skapa realistiska och 
funktionella sådana. När KBT används inom missbruks- och beroendevården 
ingår vanligtvis återfallspreventiva inslag med fokus på missbruket eller be-
roendet. Tillsammans med behandlaren formulerar personen mål för vad han 
eller hon vill uppnå i behandlingen och arbetar sedan enligt en fastlagd struk-
tur för att nå dessa mål. I behandlingen ingår metoder såsom kartläggning av 
tankar, känslor, reaktioner och beteenden samt exponering. Hemuppgifter är 
en viktig del i behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp. Be-
handlingen kan ske individuellt eller i grupp [32] 

KBT i kombination med Ml 

Rekommendation 
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

• erbjuda kombinationen KBT och MI till personer med missbruk el-
ler beroende av spel om pengar, som har särskilt behov av motivat-
ionshöj ande insats. 

Motivering till rekommendationen 
Enligt Socialstyrelsens rekommendation kan hälso- och sjukvården och soci-
altjänsten erbjuda KBT i kombination med ME när personen har särskilt be-
hov av motivationshöjande insats. Detta eftersom det finns ett begränsat ve-
tenskapligt stöd för att åtgärden kan minska spelproblemets allvarlighetsgrad 
och därmed bidra till ökad livskvalitet för personer med spelmissbruk och 
spelberoende. Behandlare beskriver också åtgärdens positiva konsekvenser 
utifrån sin erfarenhetsbaserade kunskap. 

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden bedöms medföra övervä-
gande positiva konsekvenser för personer med spelmissbruk eller spelbero-
ende. 

Rekommendationen om att erbjuda kombinationen KBT och MI baseras 
på SBU:s systematiska litteraturöversikt. En majoritet av konsensuspanelens 
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deltagare instämmer i patient- eller klientnyttan av att använda behandlings-
kombinationen KBT och MI. 

Att erbjuda kombinationen KBT och Ml 
I detta behandlingsstöd används MI som ett tillägg eller en kombination till 
KBT-behandling, eftersom kombinationen i åtgärden kan minska risken för 
behandlingsbortfall eller återfall. Behovet av åtgärden kan aktualiseras om 
och när personen tar ett återfall. KBT som behandlingsåtgärd har tidigare be-
skrivits i rekommendationen om enbart KBT vid spelmissbruk och spelbero-
ende. Därför fokuserar detta avsnitt på ML 

Ml är en psykosocial samtalsmetod som ursprungligen utvecklades för al-
koholproblem, men som används även i annat förändringsarbete. Den innebär 
samtal som leds av professionella utbildade i metoden och med kunskap om 
motivation och förändringsbeteende samt utgår från ett icke-konfrontivt ar-
betsätt. MI kan användas både som kort rådgivning, men också som en 
längre behandlingsmetod [9]. 

MI syftar till att öka personens egen motivation till beteendeförändring. 
Genom samtalen görs personen medveten om den bild som han eller hon har 
av sig själv och sina problem, hur väl den bilden stämmer överens med verk-
ligheten och vilka vägar som finns till förändring [9]. 

Behandling vid samsjuklighet 

Psykologisk och psykosocial behandling 
Spelmissbruk eller spelberoende är ofta sammankopplat med andra former av 
missbruk och beroenden eller annan psykiatrisk diagnos och det finns behov 
av vägledning om lämplig behandling. Trots att samsjuklighet är vanligt före-
kommande hos personer med spelmissbruk eller spelberoende är det veten-
skapliga underlaget begränsat. 

Rekommendationen i detta avsnitt handlar om att erbjuda psykologisk och 
psykosocial behandling till personer med spelmissbruk eller spelberoende 
och samsjuklighet. Behandlingsåtgärden som rekommendationen belyser är 
KBT. Åtgärden syftar till att spelmissbruket eller spelberoendet ska minska 
eller upphöra även vid ett samtidigt annat missbruk av alkohol, narkotika el-
ler läkemedel eller annan psykiatrisk diagnos som exempelvis depression el-
ler ångest. Syftet är även att minska onödigt lidande bland personer med ett 
spelmissbruk eller spelberoende om pengar med samtidig samsjuklighet och 
därmed bidra till att minska de negativa konsekvenserna som spelmissbruket 
eller spelberoendet kan medföra. 

Vid spelmissbruk eller spelberoende och samtidigt substansmissbruk eller 
substansberoende och/eller annan psykiatrisk diagnos, behöver hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten göra en sedvanlig bedömning och uppmärk-
samma personens sammanvägda behov. När personen även har suicidala tan-
kar kan den specialiserade psykiatriska vården snabbt behöva involveras. 

22 BEHANDLINGAV SPELMISSBRUK OCH SPELBEROENDE. KUNSKAPSSTÖD MED NATIONELLA REKOMMENDATIONER TILL HÄLSO-

 

OCH SJUKVÅRDEN OCH SOCIALTJÄNSTEN 



KBT vid samsjuklighet med annat missbruk eller 
beroende eller annan psykiatrisk diagnos 

Rekommendation 
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

• erbjuda KBT till personer med missbruk eller beroende av spel om 
pengar och samtidigt missbruk eller beroende av alkohol, narkotika 
eller läkemedel. 

• erbjuda KBT till personer med missbruk eller beroende av spel om 
pengar och en samtidig annan psykiatrisk diagnos. 

Motivering till rekommendationen 
Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården och soci-
altjänsten erbjuda KBT till personen med spelmissbruk och ett samtidigt 
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel eller annan 
psykiatrisk diagnos. Det finns viss erfarenhet hos behandlare av åtgärdens 
positiva konsekvenser. Avgörande för rekommendationen är att åtgärden be-
döms medföra övervägande positiva konsekvenser för personer med spel-
missbruk eller spelberoende och samsjuklighet. 

Rekommendationen om att erbjuda KBT vid spelmissbruk eller spelbero-
ende och samtidigt substansmissbruk eller substansberoende och/eller annan 
psykiatrisk diagnos baseras på konsensuspanelens bedömning av patient- el-
ler klientnyttan med åtgärden. 

Att erbjuda KBT vid spelmissbruk eller spelberoende 
och samjuklighet 
Åtgärden att behandla med KBT syftar till att ge personer kunskap, verktyg 
och stöd för att minska spelandet eller att sluta spela. Behandlare behöver 
vara lyhörda för personens önskemål och förutsättningar att delta i åtgärden 
utifrån den särskilda problematik som samsjukligheten medför. Det finns 
inget stöd för att behandling företrädesvis bör ske individuellt eller i grupp. 

KBT syftar generellt till att underlätta för personer att förstå och hantera 
problematiska tankar, känslor och beteenden samt att skapa realistiska och 
funktionella sådana. När KBT används inom missbruks- och beroendevård 
ingår vanligtvis återfallspreventiva inslag med fokus på missbruket eller be-
roendet. Tillsammans med behandlaren formulerar personen mål för vad han 
eller hon vill uppnå i behandlingen och arbetar sedan enligt en fastlagd struk-
tur för att nå dessa mål. I behandlingen ingår metoder såsom kartläggning av 
tankar, känslor, reaktioner och beteenden samt exponering. Hemuppgifter är 
en viktig del i behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp 
[32]. 
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Förväntade konsekvenser av 
rekommendationerna 
Socialstyrelsen bedömer att den förändrade lagstiftningen och de nya rekom-
mendationerna kommer medföra att fler personer med spelmissbruk eller 
spelberoende söker kontakt med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården 
och att fler personer med identifierat spelmissbruk eller spelberoende kom-
mer att erbjudas stöd och behandling. 

Socialstyrelsen bedömer också att det kommer att finnas behov av utbild-
ningsinsatser och ökad kompetens hos personal inom såväl kommun som 
landsting. Även om spelberoende redan tidigare har legat inom hälso- och 
sjukvårdens ansvarsområde har endast ett fatal landsting erbjudit specifik be-
handling för spelberoende. Det ställs nu också lagreglerade krav på överens-
kommelse om samarbete mellan kommun och landsting i frågor som rör per-
soner med spelmissbruk. 

Sammantaget gör Socialstyrelsen bedömningen att den nya lagstiftningen 
och rekommendationerna initialt kommer att medföra ökade kostnader för 
vård och behandling i kommuner och landsting, men att ett mer effektivt ut-
bud av stöd och behandling på sikt kan innebära sänkta kostnader, tack vare 
färre återfall och fåne eller lindrigare komplikationer. Ett effektivt utbud av 
stöd och behandling kommer sannolikt också att innebära att kostnader för 
olika fysiska, psykiska och sociala konsekvenser av missbruk och beroende 
minskar även inom andra delar av samhället 

Hur omfattningen av stöd- och behandlingsinsatser från både landsting och 
kommuner samt deras samverkan utvecklas behöver följas av Socialstyrel-
sen. 
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Kunskapsstöd utan 
rekommendationer 

Socialstyrelsen har i kunskapsstödet utgått från bästa tillgängliga kunskap. 
Då både det vetenskapliga underlaget för behandling vid spelmissbruk och 
spelberoende och erfarenheten hos behandlare är begränsad har myndigheten 
inte kunnat ta fram rekommendationer för de områden som beskrivs i föl-
jande kapitel. I takt med att forskningsfältet och behandlares erfarenheter 
ökar kommer kunskapen inom området att utvecklas, vilket kan komma att 
påverka innehållet i kunskapsstödet. 

Följande områden bedöms dock vara relevanta för personal inom hälso-

 

och sjukvården och socialtjänsten att ha kunskap om för att kunna ge stöd, 
vård och behandling till personer med spelmissbruk eller spelberoende. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt där personer med tidigare spelproblem 
och anhöriga fått beskriva sina erfarenheter och synpunkter på hur det är att 
få stöd och behandling vid spelmissbruk och spelberoende. 

Motiverande samtal i behandlingen 
MI är en psykosocial behandlingsmetod, en samtalsmetodik som ursprungli-
gen utvecklades för alkoholproblem, men som används även för spelmiss-
bruk och spelberoende. Den innebär samtal som leds av professionella utbil-
dade i metoden och med kunskap om motivation och förändringsbeteende 
samt utgår från ett icke-konfrontivt arbetsätt. 

Motiverande samtal syftar till att öka personens egen motivation till bete-
endeförändring. Genom samtalen görs personen medveten om den bild som 
han eller hon har av sig själv och sina problem, hur väl den bilden stämmer 
överens med verkligheten och vilka vägar som finns till förändring [9]. MI 
kan användas som samtalsmetodik vid kort intervention och som tillägg till 
psykologisk och psykosocial behandling. Behandlarens roll är att hjälpa pati-
enten eller klienten att formulera en egen förståelse av sitt spelproblem, for-
mulera egna argument för förändring, och att stärka dennes beslut och åta-
gande att genomföra förändringen. 

Den systematiska litteraturöversikten av SBU för utvärdering av effekt av 
att behandla beroende av spel om pengar med Ml visade att behandlingen 
troligen inte har någon klinisk relevant effekt (på antal speldagar, satsade be-
lopp eller skattad svårighetsgrad av spelproblemet) i jämförelse med kon-
trollgrupp. Däremot visade kombinationen KBT och MI i samma utvärdering 
att det finns visst vetenskapligt stöd för att åtgärden kan minska spelproble-
mets allvarlighetsgrad och därmed bidra till ökad livskvalitet för personer 
med spelmissbruk och spelberoende [7]. 
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Läkemedelsbehandling 
Det finns i dag inget läkemedel som är framtaget för spelberoende och indi-
kation för läkemedelsbehandling saknas. De farmakologiska studier som un-
dersökt behandlingseffekt på spelberoende är både till antalet begränsade och 
deras vetenskapliga underlag likaså, vilket gör att underlaget för att bedöma 
behandlingseffekt är otillräckligt. 

Kliniska erfarenheter hos behandlare av nyttan med läkemedelsbehandling 
vid spelberoende är också begränsad, varför rekommendationer inom områ-
det inte i dagsläget är möjliga att ta fram. Både SBU:s systematiska littera-
turöversikt om behandling vid spel om pengar [7] och klinisk och praktiskt 
verksamma behandlare beskriver behovet av mer studier och forskning inom 
området. 

Även om det vetenskapliga stödet för läkemedelsbehandling är begränsat 
kan det finnas behov av kunskap inom området hos både personal och be-
handlare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Syftet med att beskriva läkemedelsbehandling vid spelmissbruk eller spel-
beroende i behandlingsstödet trots beskrivna begränsningar, är att visa på den 
möjliga åtgärden som finns hos förskrivande profession (läkare) inom ramen 
för deras fria förskrivningsrätt, men även tydliggöra för behandlare att ett 
oönskat spelbeteende eller spelmissbruk kan vara relaterat till läkemedelsbe-
handling. 

Behandling med opioidreceptorantagonister 
Läkemedelsbehandling med opioidreceptorantagonister såsom nalmefen och 
naltrexon, som används vid alkoholberoende har visat på effekt även hos per-
soner med ett spelberoende, men studierna har varit små och resultaten som 
visat på behandlingseffekt har varit motstridiga och fler och större studier be-
hövs inom området [7]. 

Annan läkemedelsbehandling 
Det vetenskapliga stödet för läkemedelsbehandling med antidepressiva eller 
neuroleptika är också starkt begränsat och otillräckligt varför de inte heller 
kan visa på någon effekt på spelberoende [7]. 

Justering av läkemedel 
Felaktig läkemedelsdos eller biverkningar av mediciner kan också vara bidra-
gande orsaker till ett spelmissbruk eller ett spelberoende av spel om pengar. 
Därför belyser Socialstyrelsen vikten av att personal inom hälso- och sjuk-
vården och socialtjänsten i samband med att ett spelmissbruk eller spelbero-
ende uppmärksammats också utesluter att spelproblemen kan kopplas till nå-
got läkemedel som visat sig kunna ge biverkan i form av ett överdrivet 
spelande. Om misstanke fmns att spelandet kan relateras till ett läkemedel, så 
är det av vikt att behandlaren förmedlar kontakt till förskrivande läkare för en 
uppföljning och läkemedelsgenomgång. Detta gäller för personer som be-
handlas med läkemedel för Parkinsons sjukdom eller restless legs [33, 34]. 
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Involvera anhöriga och andra 
närstående i behandlingsåtgärderna 
Att ha anhöriga och andra närstående kan vara avgörande för att en person 
med spelmissbruks- eller spelberoendeproblem ska söka kontakt med hälso-
och sjukvården eller socialtjänsten. Att därefter involvera anhöriga och andra 
närstående i interventionerna i behandlingen är en åtgärd som förutsätter att 
personen med spelmissbruk eller spelberoende samtycker till det. Andra frå-
gor att beakta är sekretess och tystnadsplikt vid genomförandet. Att involvera 
anhöriga eller närstående i spelbehandlingen som exempelvis KBT-baserade 
interventioner syftar till att stödja ett bättre behandlingsutfall för personen 
med missbruk eller beroende av spel om pengar och att främja positiva inter-
aktioner och konstruktiv kommunikation mellan honom eller henne och den 
anhörige. Behandlare behöver dock vara lyhörda för personens och dennes 
närståendes önskemål och förutsättningar att delta i behandlingsessioner. 

Involvering av anhöriga och andra närstående kan även medföra en mer in-
dividanpassad vård och omsorg och underlättar en helhetssyn på personen 
med spelmissbruk eller spelberoende av spel om pengar och deras anhörigas 
situation. 

När det gäller hälso- och sjukvård finns särskilda regler angående hur och 
när anhöriga och andra närstående ska involveras. Patientens närstående ska 
få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, 
om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte 
hindrar detta (se 5 kap. 3 § patientlagen (2014:821). 

Närstående ska också ges möjlighet att delta i arbetet med en individuell 
plan, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. En individu-
ell plan ska upprättas när den enskilde har behov av insatser både från social-
tjänsten och från hälso- och sjukvården. Planen upprättas av kommun och 
landsting tillsammans. (Se 2 kap. 7 § SoL och 16 kap. 4 § HSL). 

Anhöriga och andra närstående till personer 
med spelproblem 
Enligt beräkningar från Folkhälsomyndigheten ser sig 18 procent av Sveriges 
befolkning som anhörig och närstående till en person som har spelproblem 
[4]. De kan i olika grad drabbas av de negativa konsekvenserna av personens 
spelande såsom ekonomiska problem, relationsproblem och hälsoproblem. 

Många anhöriga och andra närstående har en begränsad kännedom om och 
förståelse för spelandets omfattning och vad spelproblem innebär. Det kan i 
vissa fall leda till att de omedvetet bidrar till att vidmakthålla spelproblemen, 
genom att till exempel låna ut pengar eller ta över hushållssysslor. För många 
av dem är mekanismerna bakom spelproblem och beroendeproblematik dess-
utom relativt okända, vilket kan leda till en oförståelse inför spelarens situat-
ion [35]. 

Att ha en anhörig eller annan närstående ökar sannolikheten för att perso-
ner med spelproblem söker behandling och omtanken om dessa brukar anges 
som en av de viktigaste anledningarna att söka behandling [36]. Att sakna be-
tydande socialt stöd eller att spelarens omgivning har en positiv inställning 
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till spel har istället visat sig vara prediktorer för återfall i spelproblem efter 
avslutad behandling [37, 38]. 

Studier visar att sannolikheten att behandlingen blir framgångsrik ökar om 
anhöriga och andra närstående involveras, framförallt en partner. Personer 
som involverar anhöriga stannar dessutom kvar längre i behandlingen och 
avbryter behandlingen i lägre omfattning än de som inte involverar anhöriga 
[36, 39, 40]. 

I svensk praktisk och klinisk verksamhet är det relativt vanligt att anhöriga 
och andra närstående involveras och deltar i delar av KBT-behandlingen och 
erfarenheterna av detta hos behandlare är positiva. 

Anhörigas och andra närståendes behov 
Anhöriga och andra närstående till personer med spelproblem mår generellt 
sett sämre, dricker mer alkohol, har sämre ekonomi och har fler gräl med när-
stående än personer som inte är anhöriga till personer med spelproblem [41-
43]. 

Anhöriga och andra närstående kan drabbas hårt av spelarens agerande och 
de sociala och ekonomiska konsekvenserna kan vara svåra för dem. Det är 
vanligt att anhöriga och andra närstående lånar ut pengar, betalar skulder, el-
ler blir bestulna på pengar som en konsekvens av spelandet. Anhöriga som 
har gemensam ekonomi med en person med spelproblem kan drabbas syn-
nerligen hårt om spelaren finansierar sitt spelande med gemensamma till-
gångar. 

Anhöriga och andra närstående har ofta behov av stöd för egen del samti-
digt som de är betydelsefulla när det gäller att förmå spelaren att söka stöd 
och behandling. Det är ofta de som tar initiativ till att söka hjälp. Stöd till an-
höriga och andra närstående kan ges till exempel i form av anhöriggrupper 
eller individuella stödsamtal. 

Våld i nära relationer 
En metaanalys visar att det finns ett samband mellan spelproblem och våld i 
nära relationer. Mer än en tredjedel av problemspelare rapporterar att de an-
tingen utsätts för våld (38,1 procent) eller utsätter andra för våld i nära relat-
ioner (36,5 procent). Drygt 11 procent av dem som utsätter andra för våld i 
nära relationer har spelproblem [44]. 

Barn som anhöriga 
Barn som växer upp i en familj där en förälder har spelproblem kan påverkas 
negativt av hushållets ekonomiska svårigheter, vuxnas relationsproblem till 
följd av spelandet eller försummelse till följd av en förälders upptagenhet 
med spelande [45]. 

Internationella studier visar även att barn i familjer där det förekommer 
spelproblem är mer utsatta för våld och vanvård än andra barn. De löper 
också en större risk för att själva fa spelproblem i framtiden [46]. Barn och 
ungdomar som växer upp i familjer där någon vuxen har spelproblem kan 
därför vara i behov av stöd och hjälp. 
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Stöd till barn 
I varje barns grundläggande rättigheter ingår att fa omvårdnad, att få växa 
upp under trygga förhållanden med närvarande vuxna och att få utvecklas i 
sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar2. Om en förälder eller annan 
närstående har allvarliga svårigheter påverkar det hela familjen, familjekli-
matet, förutsättningarna för föräldraskap, vardagen och hur barnen mår. När 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården möter vuxna med spelmissbruk eller 
beroende som är föräldrar eller lever med barn, behöver de uppmärksamma 
barnens situation och behov av stöd, hjälp och i vissa fall skydd. Socialtjäns-
ten och hälso- och sjukvården har även skyldighet att genast anmäla till soci-
alnämnden om de i sin verksamhet far kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. 

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att barn och unga som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt far det skydd och det stöd som de behöver och kan där-
för behöva utreda vilka behov barn har som växer upp i familjer där någon 
vuxen har spelmissbruk eller beroende. 

Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta att barn som varaktigt bor till-
sammans med en förälder eller annan vuxen som missbrukar spel om pengar 
far information, råd och stöd. 

Erfarenheter från personer med tidigare 
spelproblem 
Socialstyrelsen har genomfört en gruppintervju med sju personer som är ak-
tiva i en spelberoendeförening, både personer med egen erfarenhet av spel-
problem och anhöriga. Syftet med intervjun var att fånga deras erfarenheter 
av stöd och behandling och vad som kan vara viktigt för vården och omsor-
gen att känna till utifrån deras perspektiv. 

I texten nedan beskriver deltagarna i gruppen sina erfarenheter och framför 
sina synpunkter. Dessa erfarenheter och synpunkter är deras personliga och 
gör inte anspråk på att gälla generellt för personer med tidigare spelproblem. 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten möter personer med spelproblem, 
spelmissbruk eller spelberoende i olika situationer och sammanhang, från att 
problemet uppmärksammas till rådgivning, behandling och eventuella åter-
fall. Utöver de professionellas kunskap och beprövad erfarenhet om missbruk 
eller beroende av spel om pengar och behandlingsinsatser är erfarenheter från 
personer som fatt stöd, vård och behandling betydelsefulla för att ge en mer 
heltäckande bild av vad som är viktigt i behandlingen. 

Patient-, brukar- och anhörigorganisationer är en viktig resurs och kan vara 
de verksamheter som ger det första och direkta stödet till personer med spel-
problem, spelmissbruk eller beroende och deras anhöriga. De kan ha en cen-
tral roll när det gäller att motivera spelare att söka behandling och ge stöd för 
att upprätthålla spelfrihet. Även stödet till anhöriga är centralt för organisat-
ionerna. 

2  Proposition 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd for barn och ungas. 23. 
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Första kontakten med vården, omsorgen och ideella 
föreningen 
Gruppdeltagarna hade olika erfarenheter av den första kontakten med hälso-
och sjukvården eller socialtjänsten. Alla hade sin unika situation och orsak 
till varför kontakt inleddes med den ena eller andra verksamheten. Även om 
kontakten med vården generellt upplevdes som positiv, fanns det specifika 
erfarenheter av att verksamheterna gav oklara besked, till exempel om när 
möte med behandlare kunde ges och när behandling kunde starta. Det fanns 
också erfarenhet av långa väntetider till behandling (8-10 veckor). Otydlig 
ansvarsfördelning eller oklarheter om vem (till exempel kommunen eller ar-
betsgivaren) som skulle stå för behandlingskostnaderna upplevdes som svåra 
att förstå. Dessa oklarheter och väntetider är besvärliga att hantera när en per-
son befinner sig i kris, både mentalt, fysiskt och ekonomiskt, framhöll grup-
pen. 

En av deltagarna som beskrev sig som tidigare blandmissbrukare beskrev 
hur den första vårdkontakten som gällde spelberoendet resulterade i en be-
handlingsinsats som främst innebar förskrivning av läkemedel och ett möte 
som enligt deltagaren hade kunnat bli bättre om behandlaren haft mer kun-
skap om och erfarenhet av att behandla spelberoende. 

Några av deltagarna hade inledningsvis kontaktat Stödlinjen3  och upplevde 
den kontakten som mycket positiv, eftersom de först fått prata av sig och se-
dan fått information om vart man kunde vända sig för vidare stöd och hjälp. 
Att snabbt fa kontakt och möjlighet att prata med någon när personen väl be-
stämt sig för att göra det, beskrevs som mycket viktigt. 

...eftersom man laddat inför att ta kontakt. När man kontaktar vården kan 
man vara på bristningsgränsen och ha självmordstankar eller självmords-
planer och då är det jätteviktigt att få ett första samtal och inte bli hänvi-
sad vidare. 

Erfarenheten av att få komma på besök hos en KBT-terapeut dagen efter 
första telefonkontakt, även om behandlingen inte startade då, kändes bra och 
det beskrevs som skönt att vara "inne i systemet", påpekade en av deltagarna. 

Första kontakten med spelberoendeffireningen beskrevs som en avgörande 
faktor för att ta tag i missbruket. En deltagare hade besökt webbplatsen Spel-
koll.nu och via chatten fått tips om att vända sig till föreningen. Erfarenheten 
var att man kände sig välkommen till föreningen och att kontakten resulte-
rade i besök och samtal redan dagen efter första samtalet. Stödet från före-
ningen beskrevs av en deltagare som en verbal omfamning och ett första 
tecken på att hjälp finns att få. 

3 Stödlinjen är en nationell stödinsats fbr personer som spelar om pengar och deras anhöriga. Den som kontak-
tar Stödlinjen via telefon, datt eller webbformulär är helt anonym. Stödlinjen erbjuder hjälp genom motive-
rande samtal (Ml). Verksamheten drivs av Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting/Karo-
linska Institutet, på uppdrag av Socialdepartementet 
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I samband med behandlingen 
Behandlingen beskrevs ge en vändning på missbruket eller beroendet, en 
livsviktig åtgärd som någon uttryckte det. Gruppen var överens om att be-
handlarens kompetens är viktig för att innehållet i behandlingen ska upplevas 
relevant och att innehållet och upplägget på behandlingen ska kunna mot-
svara allas olika behov. De ansåg att behandlaren i utredningsfasen behöver 
ta reda på de individuella behoven, eftersom det är stor skillnad om man är 
ung och nyligen fått spelproblem eller om man spelat i många år eller har ett 
blandmissbruk. 

Några som gått i KBT-behandling hade erfarenheter av individuella mål, 
oavsett om de deltagit i gruppbehandling eller i individuell behandling. En-
ligt deltagarna fungerade målen under behandlingstiden, men efter att be-
handlingen avslutats var det svårare att arbeta vidare mot dem. Ingen hade er-
farenhet av någon form av eftervård eller boostersessioner efter avslutad 
behandling. 

På frågan om hur innehållet i de psykologiska och psykosociala behand-
lingsmetoderna upplevdes var gruppen övervägande positiv. Ett område som 
lyftes fram var att behandlare kanske kunde tona ner att det går att spela la-
gom, att ha det som behandlingsmål är svårt. Gruppens erfarenhet var att det 
kan fungera för vissa personer, men inte om man sitter fast i missbruk eller 
beroende. 

Söker man professionell hjälp för sitt missbruk eller beroende av spel om 
pengar, är det för att man behöver ta sig ur det, inte vidmakthålla det. 

...spela lagom-snack fungerar inte då, för har man ett beroende så har 
man det. Går inte att spela lagom. Bara att gå på Grönan med barnen, 
som vill spela på lyckohjul med chokladvinst ger ångest, fattar man inte 
det som behandlare? 

Gruppen beskrev några ytterligare svårigheter med innehållet i KBT-
baserade sessioner. De framförde att det särskilt tidigt i behandlingen kan 
vara svårt när det ges dubbla budskap, som att det är ok och normalt med 
återfall eller att det är ok att spela utan pengar eller att börja spela när man 
känner sig starkare. Gruppens erfarenhet var att det är svårt att förhålla sig 
till detta som uppfattas som dubbla budskap. 

...för om man har ett missbruk eller beroende att det inte är möjligt, var-
ken senare i veckan eller om 10 år att börja spela. 

Om det är det några som är bra på att ljuga och manipulera så är det personer 
med spelmissbruk, ansåg deltagarna, och att bjuda in till det under behand-
lingen avrådde de behandlare från att göra. 

Några deltagare menade dock att det är bra att behandlare tar upp återfall, 
men inte att det uttrycks i termer som att det är vanligt, naturligt eller ok. Vad 
som däremot ansågs viktigt var att återfall accepteras av behandlaren, ef-
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tersom erfarenheten var att anhöriga eller närstående dömer hårt vid ett åter-
fall, och att det då är betydelsefullt och skönt att behandlaren inte också är 
fördömande. 

Flera i gruppen hade erfarenhet av familjeterapi. När även anhöriga eller 
närstående befann sig i kris, medförde detta att parterna började prata med 
varandra. En deltagare hade erfarenhet av 12-stegsbehandling där det fanns 
möjlighet för partnern att inkluderas i behandlingen, samtidigt som personen 
med spelmissbruk själv fick stöd. I gruppen fanns även positiva erfarenheter 
av att gå i parterapi där spelproblemet var i fokus. Genom terapin kunde pa-
ret komma ur krisen tillsammans, terapeuterna banade vägen framåt, ältande 
inte bara bakåt. Parterapin beskrevs som att den ingav hopp i en krisande och 
tuff familjesituation. 

Det fanns också erfarenhet av att involvera föräldrar i behandlingen. Re-
sultatet blev i det specifika fallet inte som förväntat, utan beskrevs som att re-
lationen hade kunnat bli bättre mellan familjemedlemmarna om behandlaren 
tagit reda på hur villiga de anhöriga var att ingå i behandlingen. Erfarenheten 
var att det blir känsligare när anhöriga involveras. 

När en behandlare modererar samtalet kan det bli hårdare och då är det 
viktigt att alla inblandade är beredda på att göra en behandlingsresa. 

Gruppen framhöll betydelsen av att snabbt kunna få ett första samtal. De be-
skrev att kommunens och landstingets väntetider till kontakt, utredning och 
behandling var långa. Flera av deltagarna hade erfarenhet av att fa vänta 
länge på att fa behandling (från veckor upp till åtta månader). I väntan på be-
handlingsstart beskrevs de ideella kamratstödjande föreningarnas verksamhet 
som viktiga, för utan dem fanns inget direkt eller snabbt stöd att fa. 

Behandlingen beskrevs som en livräddande åtgärd av flera, men att gå till 
den ideella föreningen, inte bara under väntetiden, gav styrka och livskvalitet 
och var viktigt även efter avslutad behandling. Föreningens stöd framhölls 
som betydelsefullt för anhöriga, eftersom även familjen lider medan de vän-
tar på att behandlingen ska starta, påpekade deltagarna. 

Föreningen var allt för mig! Vet inte vad som hänt om inte hjälpen hos 
föreningen funnits, för här blir man sedd och hörd. 

Inledningsvis kan det vara bra att få information från behandlaren om att li-
vet inte behöver handla om pengar, det finns mycket mer och att man får ta 
en dag i taget, ansåg gruppen. Trots det behöver ekonomin tas upp i behand-
lingen, eftersom spelaren och familjen (om personen har en sådan), befinner 
sig i en djup ekonomisk kris. De menade att det exempelvis är viktigt med 
kunskap om vad det innebär att finnas i Kronofogdens register. En första åt-
gärd som spelaren behöver göra är att lämna över ekonomin till en närstå-
ende och det är bra om behandlaren informerar om det. Gruppen beskrev 
också betydelsen av att få information om hur kommunen kan hjälpa till med 
ekonomiskt stöd eller budget och skuldrådgivning. 

En annan faktor som behandlare behöver känna till är hur stor spelarens 
skulder är, då det är det unika för spelmissbruk eller spelberoende. Enligt 
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gruppen ska dock skulderna inte vara i fokus i behandlingen utan behandla-
ren ska fokusera på det positiva och på framtiden. Informationen om skul-
dens storlek är dock central för att behandlaren ska förstå stressen och ånges-
ten hos spelaren. Stressen över att ha skulder leder ibland till återfall och 
skulderna kommer alltid att finnas där, under behandlingen och även efteråt. 
Att vara spelfri innebär inte att vara skuldfri som någon uttryckte det. 

Råd från personer med tidigare spelproblem 
till personal som ska börja ge behandling 

• Besök spelberoendeföreningar eller skaffa information på annat sätt från 
oss som genomgått behandling. De personer som tagit sig igenom spel-
missbruk eller spelberoende och behandling vet vad de pratar om och kan 
beskriva hur illa man kan må. Det är svårt att förstå om man inte själv va-
rit där. Kontakta en spelförening i närheten för mer information eller stu-
diebesök. 

• Skaffa kunskap om mekanismerna bakom spel om pengar som fenomen 
och hur en spelmissbrukare fungerar, får han eller hon en jättevinst för-
svinner inte missbruket, utan det blir bara värre! 

• Fokusera inte bara på hur hjärnan beter sig vid ett missbruk eller beroende 
utan försök att fokusera mer på personens mående, lär känna människan 
snarare än dess specifika beroende. 

• Tänk på att "masken" inte blir sliten vid spelmissbruk på samma sätt som 
vid substansmissbruk. Spelmissbruk syns inte utanpå och vi är experter på 
att ljuga. 

• Detta är ett livslångt missbruk eller beroende. Vi måste hantera spelsuget 
och att spela lagom finns inte! Se oss som "nyktra" spelmissbrukare. 
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Huvudmännens ansvar för 
behandling och stödinsatser 

Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla 
stöd och behandling till personer med spelmissbruk eller beroende utifrån 
sina respektive ansvarsområden4. Detta innebär samma ansvar som för sub-
stansmissbruk eller beroende. 

När det gäller behandling av missbruk och beroende har regeringen fram-
hållit att att både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har viktiga uppgif-
ter som ska värderas likvärdigt och samordnas i ett välfungerande vård- och 
stödsystem som utgår från individernas olika behov och önskemåls. 

Problematiken är ofta sammansatt och insatser behöver samordnas för att 
möta individens hela situation. Missbruks- och beroendevården omfattar ett 
brett spektrum av vård- och stödinsatser, vilka faller inom både det sociala 
och medicinska området6. Kommuner och landsting har olika formella möj-
ligheter att erbjuda behandling. Båda huvudmännen kan enligt lagstiftningen 
erbjuda psykosocial behandling. Denna behandlingsform kan ingå i båda hu-
vudmännens "verktygslåda" även om det främst är socialtjänsten som tillhan-
dahåller denna typ av behandline. Ansvarsfördelningen mellan huvudmän-
nen förtydligas dock i lagstiftningen när det gäller vissa uppgifter. 

Hälso- och sjukvårdens särskilda ansvar 
Landstinget ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till den som är bosatt 
inom landstinget (8 kap.1 § HSL). Med hälso- och sjukvård avses åtgärder 
för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador (2 
kap. 1 § HSL). De insatser som räknas som hälso- och sjukvård och är sjuk-
vårdshuvudmannens ansvar är t.ex. kostnader för psykoterapi, alternativ me-
dicinsk behandling och sjukvårdande insatser'. När det gäller spelberoende 
har hälso- och sjukvården ett ansvar för att behandla spelberoende, precis 
som vid andra psykiatriska sjukdomstillstånd som ingår i klassifikationssy-
stemet ICD-10 och den psykiatriska diagnosmanualen DSM-59. 

Hälso- och sjukvårdens ska särskilt beakta barns behov av information, råd 
och stöd när barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt 
bor med har ett missbruk av spel om pengar (se 5 kap. 7 § HSL)1°. 

När en person med missbruksproblematik har kontakt med hälso- och 
sjukvården ska hälso- och sjukvården särskilt rikta uppmärksamheten på be-
rörda barns förhållanden och behov. Information, råd och stöd ska anpassas 

4  Proposition 2016/17:85 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk s. 35. 
Proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården s. 8 och prop. 

2016/17:85 s. 32. 
6  Proposition 2012/13:77 s. 15 
7  Proposition 2012/13:77 s. 13. 
8  Jämför prop. 2016/17:85 s. 23 
9  Prop. 2016/17:85 s. 30. 
l° Bestämmelsen träder i kraft den 1 januari 2018. 
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efter barnets ålder och mognad. Principen om barnets bästa kan ibland inne-
bära att någon information inte alls ska lämnas eller lämnas först efter en viss 
tidn. Uppgifter om den vuxnes spelmissbruk och andra medicinska omstän-
digheter kan omfattas av sekretess eller tystnadsplikt och kan i så fall inte 
diskuteras med barnet utan att den vuxne gett sitt samtycke. 

Socialtjänstens särskilda ansvar 
Från och med 1 januari 2018 har socialtjänstens ansvar för att förebygga och 
motverka missbruk utökats till att även omfatta missbruk av spel om pengar 
(3 kap. 7 § SoL). I likhet med vad som gäller för missbruk av alkohol och 
andra beroendeframkallande medel (substansmissbruk) ska socialnämnden 
bistå med insatser eller försöka motivera personer som missbrukar spel om 
pengar som behöver stöd, vård och behandlingsinsatser att söka hjälp för att 
komma till rätta med sina problem 12 . Exempel på tänkbara åtgärder kan vara 
allt från generella insatser riktade till kommunens invånare till individuellt 
anpassade insatser som syftar till återfallsprevention, motivation och struktu-
rerade program13. Socialnämnden har också ett ansvar för att aktivt arbeta för 
att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga 
(5 kap. 1 § 5 SoL). 

De regler och krav på handläggning och myndighetsutövning enligt SoL 
som gäller vid substansmissbruk gäller även vid spelmissbruk. Däremot är 
tvångsvård i enlighet med lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 
fall, LVM, inte tillämplig när det gäller spelmissbruk14. Av 11 kap. 1 § SoL 
framgår att socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning av vad som ge-
nom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens känne-
dom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. 

Socialnämnden har också ett visst generellt ansvar för stödinsatser. I 4 kap. 
1 § SoL anges att 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 och för sin livsföring i övrigt. Behovsprövade behandlingsinsat-
ser för spelmissbruk ges som bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Budget-  och skuldrådgivning 
Spelmissbruk och beroende är ofta sammankopplade med allvarliga ekono-
miska problem. Budget- och skuldrådgivning kan därför vara ett viktigt kom-
plement till behandling för spelmissbruk eller beroende. 

Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta perso-
ner. Skyldigheten gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess 
att en beviljad skuldsanering eller skuldsanering för företagare (F-skuldsane-
ring) är helt avslutad. (Se 5 kap. 12 § första stycket SoL) 
Syftet med budget- och skuldrådgivningen är att genom olika former av eko-
nomisk rådgivning bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuld-

 

Prop. 2016/17:85 s. 34. 
12  Prop. 2016/17:85 s. 28. 
13  Prop. 2016/17:85 s. 29. 

Prop. 2016/17:85 s. 30 f. 
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satta personer att finna en lösning på sin situation. Det kan handla om att ak-
tivt medverka till en skuldsanering eller att hjälpa till att försöka uppnå frivil-
liga överenskommelser med fordringsägarna [47]. 

Överenskommelse om samverkan mellan kommuner 
och landsting 
Det finns ett behov av samarbete och samverkan mellan socialtjänst och 
hälso- och sjukvård när det gäller personer med spelmissbruk och spelbero-
ende på samma sätt som vid andra former av missbruk och beroende. 

Kommun och landsting ska ingå en överenskommelse om samarbete i 
fråga om personer som missbrukar spel om pengar (Se 5 kap. 9 a § SoL och 5 
kap. 7 § HSL)15. 

Den enskildes delaktighet 
Enligt 5 kap.1 § patientlagen (2014:821) och 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen 
(2010:659), PSL, ska hälso- och sjukvård så långt som möjligt utformas och 
genomföras i samråd med patienten. Socialtjänstens verksamhet ska bygga 
på respekt för människors självbestämmande och integritet (1 kap. 1 § SoL). 
Socialnämndens insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den 
enskilde (3 kap. 5 § SoL). Att patienter och klienter involveras i utformandet 
och genomförandet av behandlingen kan innebära att vården blir säkrare, att 
följsamheten till behandlingen ökar och att resultatet förbättras [9]. 

Samordnad individuell plan 
När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso-
och sjukvården ska kommunen och landstinget tillsammans upprätta en sam-
ordnad individuell plan (SIP). Detta regleras i 2 kap. 7 § SoL och 16 kap. 4 § 
HSL. I den planeringen tydliggörs vilken huvudman som ansvarar för vilka 
insatser till den enskilde. En SIP kan även involvera andra berörda parter, 
t.ex. Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.16 

Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den be-
hövs för att den enskilde ska fa sina behov tillgodosedda, och om den en-
skilde samtycker till att den upprättas. 
Av planen ska det framgå: 
• vilka insatser som behövs 
• vilka insatser som respektive huvudman ska svara för, 
• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, 

och 
• vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. 

Om det redan finns en plan som omfattar det som ska ingå i en SIP, behövs 
ingen ny plan 17. 

Regeln träder i kraft den 1 januari 2018. 
16  Proposition 2008/2009:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. s.22 
"Se prop. 2008/2009:193 s.26 
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Anmälningsskyldigheten vid misstanke om att barn 
far illa 
Myndigheter inom bland annat hälso- och sjukvården och socialtjänsten och 
de som är anställda där är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om 
de i sin verksamhet far kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, 
oberoende av om deras verksamhet riktar sig till barn eller inte. Det följer av 
14 kap. 1 § första stycket SoL. Även verksamheter inom hälso- och sjukvår-
den och socialtjänsten som uteslutande riktar sig till vuxna är alltså anmäl-
ningsskyldiga. Exempel på sådana verksamheter är vuxenpsykiatriska klini-
ker och beroendemottagningar. Anmälningsskyldigheten gäller också 
personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild 
verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller 
socialtjänstens område. 
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Bilaga 1. Projektorganisation 
Projektgrupp 
Anne Berman Docent, leg. psykolog, leg psykoterapeut, specia-

list i klinisk psykologi. Centrum för psykiatri-
forskning, Institutionen för klinisk neuroveten-
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Malin Bruce 
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Leg. psykolog, doktorand, Centrum för psykia-
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Projektledare (till mars 2017), deltog tom juni 
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Kristina Wennerstrand Leg. psykolog, Göteborgs stad 

Rekommendationsgrupp 
Stefan Borg Ordförande, docent, specialist i psykiatri 

Gunilla Zackariasson 
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Leg. sjuksköterska, spelberoendebehandlare, Bero-
endecentrum, Stockholm Stockholms läns lands-
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Forskare, socionom, SoRAD, Stockholms universi-
tet 

Utredare, leg. psykolog, Med dr, Folkhälsomyndig-
beten 
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bro, Region Örebro 

Andra medverkande från Socialstyrelsen 
Natalia Berg informationsspecialist 

Anders Fejer enhetschef 
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Bilaga 2. Kompletterande kunskapsstöd 
Här lyfter Socialstyrelsen fram ett urval av kunskapsstöd som kan vara vär-
defulla att känna till för verksamhetschefer, behandlare eller annan personal 
som möter, ger stöd och behandlar personer med spelmissbruk eller spelbero-
ende. 

Brukar- och patientinflytande och deras erfarenheter 
Begreppen brukar- och patientinflytande, -medverkan och delaktighet an-
vänds för att beskriva att individer på något sätt kan ta del av eller påverka 
beslut som rör dem. Eller när de kan påverka utformningen och styrningen av 
de verksamheter som ger insatserna. De personer som får insatserna ska få 
mandat och möjlighet att påverka beslut som får stora konsekvenser för deras 
liv och vardag. 

Läs vidare: 
Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom social-

 

tjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård. Socialstyrelsen 2013. 

Familje- och anhörigperspektiv samt stöd till barn 
Missbruk och beroende är inte enbart ett individuellt problem utan påverkar 
anhöriga och andra närstående, framförallt den närmaste familjen och barnen. 
Socialstyrelsen har tagit fram flera vägledningar som vänder sig till social-
tjänsten och/ eller hälso- och sjukvården och andra aktörer som möter anhö-
riga och specifikt barn och unga i familjer med missbruk. Socialstyrelsen har 
också tagit fram en handbok för utredning av barn och unga enligt SoL och 
en vägledning om skyldigheten för hälso- och sjukvården och tandsvården att 
anmäla oro för barn som far illa. 

Läs vidare: 
Barn och unga i familjer med missbruk, Socialstyrelsen 2009 
Föräldraskap och missbruk, Socialstyrelsen, 2012. 
Barn som anhöriga. Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga 
svårigheter, eller avlider. Socialstyrelsen 2013 
Stöd till anhöriga. Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 

socialtjänstlagen. Socialstyrelsen 2016 
Utreda barn och unga — handbok för socialtjänstens arbete enligt social-

 

tjänstlagen. Socialstyrelsen 2015 
Barn som far illa eller riskerar att fara illa — en vägledning för hälso- och 
sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. So-

 

cialstyrelsen 2013. 

Förebyggande arbete och mer om spelproblem 
Material om det förebyggande arbetet mot spelproblem vid spel om pengar 
finns på Folkhälsomyndighetens webbplats, men även på den myndighetsge-
mensamma webbplatsen Kunskapsguiden.se. Där går det bland annat att läsa 
om spel om pengar bland unga under 18 år. 

Även Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling 
vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer om metoder för 
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att stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor (det vill säga risk-
bruk av alkohol, tobaksbruk, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma 
matvanor). 

Läs vidare om det förebyggande arbetet på Folkhälsomyndighetens webb-
plats hilps://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention7 
Läs mer om spelproblem på hap://www.kunskapsguiden.sehnissbruk/te-
man/spelproblem/Sidor/Defazdt.aspx 
Läs mer om sjukdomsförebyggande metoder på Socialstyrelsens webbplats 
ht43://www.socialstyrelsen.se/pub1ikationer2017/2017-11-3 
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Bilaga 3. Kunskapsunderlag med 
metodbeskrivning 
Publicerad i separat dokument på Socialstyrelsens webbplats, Kunskapsunderlag 
med metodbeskrivning. 
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Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården 
Malin Bruce 
malin.bruce@socialstyrelsen.se 

Frågor om nyttan med kunskapsstödet till hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten om behandling vid 
spelmissbruk och spelberoende om pengar 

Kunskapsstödet vänder sig till hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens perso-
nal som möter och behandlar personer med problem med missbruk och beroende 
av spel om pengar. Frågorna nedan gäller nyttan och relevansen av kunskapsstö-
det och era svar kan bidra till dess utveckling. 

Ange med fårg eller kryss din bedömning på en skala från 1 till 6 där 1= motsva-
rar inte alls och 6= motsvarar helt. Ange också om du arbetar inom hälso- och 
sjukvården (specialiserade våden eller primärvården) eller socialtjänsten. 

I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet skulle kunna vara till 
nytta för personal inom hälso- och sjukvården? 
1 2 3 4 5 6 

Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme? 

I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet skulle kunna vara till 
nytta för personal inom socialtjänsten? 
1 2 3 4 5 6 

Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme? 

I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet skulle kunna vara ett 
stöd för personal (både i hälso- och sjukvården och socialtjänsten) i 
möten med personer som har spelproblem, missbruk och beroende av 
spel om pengar? 

1 2 3 4 5 6 

SOCIALSTYRELSEN Telefon 075-247 30 00 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
106 30 Stockholm Fax 075-247 32 52 www.socialstyrelsen.se 



SOCIALSTYRELSEN 2017-12-20 2(2) 

Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme? 

I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet i förlängningen kom-
mer till nytta för målgruppen personer med spelmissbruk och spelbe-
roende? 
1 2 3 4 5 6 

Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme? 

I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet upplevs som tillgäng-
ligt t.ex. lätt att hitta, användbarhet, läsbarhet? 

1 2 3 4 5 6 

Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme? 

I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet upplevs som transpa-
rent dvs. tillvägagångssättet för metoden eller beskrivningen av re-
kommendationerna? 

1 2 3 4 5 6 

Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme? 

Med vänlig hälsning 

Malin Bruce 



Vuxen- och omsorgsförvaltningen

Gnesta kommun | Vuxen- och omsorgsförvaltningen | 646 31 Gnesta | växel: 0158 – 275 000

gnesta.kommun@gnesta.se | www.gnesta.se | besöksadress: Åsgatan 13 | org.nr: 212000-2965

Svar på Socialstyrelsens remiss: Kunskapsstöd med rekommendationer om

behandling vid spelmissbruk och spelberoende

Bakgrund

Från den 1 januari 2018 är spelmissbruk att likställa med missbruk av alkohol eller droger och därmed är alla

landsting, regioner och kommuner enligt lag skyldiga att erbjuda hjälp och stöd till de som behöver.

Lagändringen innebär att socialtjänsten aktivt skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om

pengar bland barn, vuxna och unga.

Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och

socialtjänsten, och har den 21 december 2017 remitterat frågor angående dessa till kommunerna.

Socialstyrelsen begär svar senast den 31 mars.

Socialstyrelsen önskar få svar på nedanstående frågor:

 Ger kunskapsstödet ett bra stöd till hälso- och sjukvården och socialtjänsten i

samband med att identifiera, uppmärksamma och utreda spelproblem?

 Ger kunskapsstödet ett stöd till hälso- och sjukvården och socialtjänsten om

behandling vid spelmissbruk och spelberoende?

 Ger kunskapsstödet ett stöd till hälso- och sjukvården och socialtjänsten om

behandling vid spelmissbruk och spelberoende och en samtidig samsjuklighet

(substansmissbruk eller annat beroende och annan psykiatrisk sjukdom)?

Vuxen- och omsorgsförvaltningen har berett ett svar för beslut i Vuxen- och omsorgsnämnden.
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Förvaltningens svar

Utifrån den kunskap vuxen- och omsorgsförvaltningen har idag inom området bedöms kunskapsstödet ge ett

bra stöd för att identifiera, uppmärksamma och utreda spelproblem. Förvaltningen har dock behov av att

utbilda personal för att öka kunskapen inom området spelmissbruk samt föreslagna utrednings- och

bedömningsinstrument.

Kunskapsstödet gäller för både hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Förvaltningen önskar ett förtydligande av

ansvarsområden mellan landsting och kommun för att minska risken för gråzoner mellan aktörerna.

Förvaltningen önskar även rekommendationer i kunskapsstödet kring hur samverkan mellan landsting och

kommun ska se ut. I länet finns en gemensam överenskommelse mellan kommuner och landsting för

missbruksvård och behandling. Denna skulle stärkas av kunskapsstödet och dess eventuella tillägg med

rekommendationer kring samverkan.

Vad gäller rekommenderade behandlingsmetoder särskiljer inte kunskapsstödet landsting och kommun åt.

Förvaltningen önskar en tydlighet kring vilka metoder som rekommenderas för respektive aktör så att arbetet

kan ske i tydlig samverkan. Risken finns annars att klienten blir utredd för sitt beroende med samma metod två

gånger, både hos kommun och landsting.

Förvaltningen instämmer i att samverkan mellan aktörer kring samsjuklighet är ett viktigt utvecklingsområde

för att effektivt kunna förebygga och behandla spelmissbruk och spelberoende.

Förvaltningen instämmer i kunskapsstödets beskrivning av kostnadsökningar för socialtjänsten initialt men ser

också att den extra kostnaden kommer att bestå ett antal år framåt. Uppdraget kring spelmissbruk är ett

tilläggsuppdrag och innebär ett ökat behov av resurser för att möjliggöra arbetet med beviljade insatser,

förebyggande arbete samt att hålla metoder uppdaterade.

Ann Malmström Karin Pramlid

Förvaltningschef Utredare IFO
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Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinje för handläggning av
dödsboärenden".

Ärendebeskrivning

För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i arbetet inom socialtjänsten ska det
finnas riktlinjer. Denna riktlinje är utformad för medarbetare inom socialtjänsten
som arbetar med handläggning av dödsboärenden.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har gått igenom gällande lagstiftning och utifrån denna tagit fram
riktlinjer som säkerställer rättssäker och jämlik handläggning för ärenden gällande
dödsbo. Med riktlinjen uppfyller förvaltningen de krav som ställs på systematiskt
kvalitetsledningsarbete på nämnden.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhet är inte tillämpligt i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, 2018-03-01

2. Riktlinje för handläggning av dödsboärenden



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

Beslutet ska skickas till:

 Mats Engström, verksamhetschef

 Karin Pramlid, utredare

Ann Malmström Karin Pramlid

Förvaltningschef Utredare



Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Riktlinje för handläggning
av dödsboärenden
Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentinformation Dokumentet gäller för

Riktlinje för handläggning av
dödsboärenden



Vuxen- och omsorgsförvaltningen 2 (22)

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans

Riktlinje för handläggning av dödsboärenden

Innehåll
1 Inledning...........................................................................................4

2 Allmänt............................................................................................. 5

2.1 Socialtjänstens ansvar...................................................................................5

2.1.1 Dödsboanmälan..................................................................................... 5

2.1.2 Dödsboförvaltning..................................................................................5

2.1.3 Begravning............................................................................................. 6

2.1.4 Ekonomiskt bistånd ll begravningskostnad............................................6

2.1.5 Interna onella dödsbon......................................................................... 6

2.2 Formella krav på handläggningen.................................................................6

2.2.1 Dödsboanmälan och dödsboförvaltning..................................................6

2.2.2 Ekonomiskt bistånd ll begravningskostnader.........................................8

2.2.3 Dödsbohandläggning av privata u örare................................................ 8

2.3 Ärendeansvar............................................................................................... 9

2.3.1 Mellan kommuner..................................................................................9

2.3.2 Hemlösa.................................................................................................9

3 Dödsboanmälan och dödsboförvaltning.............................................. 10

3.1 Schema sk översikt.................................................................................... 10

3.2 Dödsboanmälan......................................................................................... 11

3.2.1 Utredning inleds...................................................................................11

3.2.2 Förutsä ningar.....................................................................................11

3.2.3 Boutredning......................................................................................... 11

3.2.4 Innehållet i dödsboanmälan................................................................. 14

3.3 Dödsboförvaltning......................................................................................15

3.3.1 Provisorisk förvaltning.......................................................................... 15

3.3.2 Den provisoriska förvaltningens avslutning........................................... 17

4 Begravning...................................................................................... 20

4.1 Allmänt om begravning...............................................................................20

4.1.1 Begravningsavgi ................................................................................. 20

4.1.2 Lokal och officiant.................................................................................20

4.1.3 Grav på annan ort.................................................................................20

4.1.4 Ordnandet med begravningen.............................................................. 21



Vuxen- och omsorgsförvaltningen 3 (22)

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans

Riktlinje för handläggning av dödsboärenden

4.2 Anvisningar för beställning av begravning.................................................. 21

5 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader..................................... 23

5.1 Avliden som omfa as av lag ommo agande av asylsökande m.fl. (LMA)..23



Vuxen- och omsorgsförvaltningen 4 (22)

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans

Riktlinje för handläggning av dödsboärenden

1 Inledning
Vuxen- och omsorgsnämnden i Gnesta kommun har befogenhet a u ärda riktlinjer för nämndens
verksamhet. De a dokument innehåller anvisningar för handläggning av dödsbon.

De lagar som främst reglerar verksamheten är ärvdabalken (ÄB), socialtjänstlagen (SoL), begravningslagen
(BegrL), förvaltningslagen (FL) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Dessutom omfa as regler i
äktenskapsbalken (ÄktB), sambolagen, lag om registrerat partnerskap, förmånsrä slagen, föräldrabalken (FB),
jordabalken (JB), kommunallagen (KL), lag om offentlig upphandling (LOU) och lag om mo agande av
asylsökande m.fl. (LMA) m.fl.

Förutom vad som anges i dessa riktlinjer gäller även vad som sägs i kommunens riktlinjer för

 Handläggning av ekonomiskt bistånd
 Handläggning och dokumenta on inom socialtjänsten

Handläggning och beslut ska präglas av respekt, rä ssäkerhet och llgänglighet.
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2 Allmänt
Utgångspunkten vid handläggningen är a den avlidnes anhöriga all d i första hand ska förvalta och avveckla
dödsboet och ta hand om begravningsarrangemanget.

Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredningen sy ar ll a avveckla den avlidnes hem och egendom
genom a betala skulder och fördela översko et mellan dödsbodelägarna. Om särskilda förutsä ningar
föreligger åligger det socialtjänsten a göra en dödsboanmälan och i vissa fall a förvalta och avveckla
dödsbon. Ibland åligger det även socialtjänsten a ordna så a en begravning kan komma ll stånd och om
dödsboets llgångar inte är llräckliga för a täcka skälig kostnad för begravning kan under vissa
förutsä ningar ekonomiskt bistånd ll begravningskostnader beviljas.

2.1 Socialtjänstens ansvar

2.1.1 Dödsboanmälan
När någon har avlidit ska en bouppteckning göras. Bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes
llgångar och skulder och ska göras vid en särskild förrä ning inom tre månader e er dödsfallet.

Bouppteckningen medför som regel en kostnad för dödsboet.

Om den dödes llgångar endast räcker ll begravningskostnader och andra utgi er med anledning av
dödsfallet, och det inte finns någon fast egendom eller tomträ i boet, kan bouppteckningen enligt 20 kap 8a §
ÄB ersä as med en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan ska upprä as av socialtjänsten och ska vara skri lig. Dödsboanmälan bör göras inom två
månader e er dödsfallet ll Ska everket där den ska förvaras.

2.1.2 Dödsboförvaltning
När någon har avlidit ska enligt 18 kap 1 § ÄB e erlevande make eller sambo, arvingar och universella
testamentstagare (dödsbodelägarna) gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning.

Om sammanlevande dödsbodelägare, e erlevande make som inte är delägare eller annan delägare som kan ta
hand om boet saknas är socialtjänsten enligt 18 kap 2 § ÄB ansvarig för boets provisoriska förvaltning ll dess
dödsbodelägare spårats och underrä ats.

Om det saknas llgångar i boet och Allmänna arvsfonden är dödsbodelägare har socialtjänsten ansvaret a
med fullmakt från dem förvalta och avveckla dödsboet.
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2.1.3 Begravning
När en person avlider är det den avlidnes anhöriga som ska ombesörja a en begravning arrangeras.

Om den avlidne saknar anhöriga som ordnar med begravningen har socialtjänsten inom ramen för den
provisoriska dödsboförvaltningen enligt 18 kap 2 § ÄB skyldighet a ordna a en begravning kommer ll stånd.
Socialtjänstens uppgi är a beställa begravningen hos en begravningsbyrå. För kostnaderna har socialtjänsten
rä ll ersä ning ur dödsboet.

Om begravning av någon orsak inte anordnas av dödsboet eller av socialtjänsten i samband med
dödsboförvaltning enligt 18 kap 2 § ÄB ska begravningen enligt 5 kap 2 § BegrL ordnas av den kommun där den
avlidne senast var folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där
dödsfallet inträffade.

2.1.4 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad
Begravningskostnader ska i första hand täckas av llgångarna i dödsboet. I föräldrars eller makars/registrerade
partners försörjningsskyldighet ligger dock även e ansvar a e er förmåga stå för kostnaderna för e
minderårigt barns eller makes/ registrerad partners begravning. Samboende omfa as dock inte av denna
skyldighet.

Om dödsboets llgångar inte är llräckliga för a täcka begravningskostnaden kan, e er ansökan av dödsboet,
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas ll skälig kostnad. När det gäller rä en ll ekonomiskt bistånd
går begravningskostnaderna före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet. Ekonomiskt bistånd ll
begravningskostnad ska återkrävas enligt 9 kap SoL om det senare visar sig a det finns llgångar i dödsboet.

2.1.5 Internationella dödsbon
Om det i Sverige finns egendom e er någon som vid sin död inte hade sin hemvist här ska anmälan ske ll
vuxen- och omsorgsnämnden. Om det behövs ska Vuxen- och omsorgsnämnden ta hand om egendomen. Det
åligger vidare Vuxen- och omsorgsnämnden a besluta vad som ska ske med denna. De a regleras av en
särskild lag (1937:81) om interna onella rä sförhållanden rörande dödsbo.

2.2 Formella krav på handläggningen
E ersom dödsbohandläggningen innehåller olika slag av arbetsuppgi er och beslut som styrs av olika
förfa ningar skiljer sig handläggningsreglerna för de olika åtgärderna.

2.2.1 Dödsboanmälan och dödsboförvaltning
Handläggning av en dödsboanmälan enligt 20 kap 8 a § ÄB ska betraktas som ärendehandläggning och
beslu a ande och utgör myndighetsutövning. Även själva dödsboförvaltningen enligt 18 kap 2 § ÄB ska
betraktas som ärendehandläggning och beslutsfa ande. Det senare av följande skäl. När en anmälan om
dödsboförvaltning kommer in ll socialtjänsten kan det inte med säkerhet fastställas vilka åtgärder eller beslut
som kommer a fa as i samband med förvaltningen. Först e er utredning av boet kan handläggaren avgöra
om exempelvis förutsä ningarna för dödsboanmälan är uppfyllda. Dödsboförvaltningen och handläggningen
av en dödsboanmälan kan i dessa fall betraktas som en enda process, e ärende, som kan mynna ut i olika
typer av beslut.

Enligt ärvdabalkens ovan nämnda bestämmelser är det vuxen- och omsorgsnämnden som åläggs en rad
åtgärder. Handläggning av dödsboanmälan och dödsboförvaltning utgör därmed socialtjänst, varför bl.a.
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socialtjänstlagens handläggningsregler blir llämpliga. E ersom socialtjänstlagen hänvisar ll flera
bestämmelser i förvaltningslagen ska även vissa regler i denna lag llämpas.

Följande uppräkning utgör de vik gaste bestämmelserna för handläggning vid dödsboförvaltning och/eller
dödsboanmälan.

 4-10 §§ FL om bl.a. myndigheternas serviceskyldighet, effek vitet i
handläggning samt den enskildes rä ll tolk och ombud i vissa fall.

 13 § FL om remiss,
 14 § FL första stycket om parts rä a meddela sig muntligen,
 16 § FL och 17 FL §§ om parts rä a få del av uppgi er,
 20 § FL om mo vering av beslut,
 21 § FL om underrä else av beslut
 26 § FL om rä else av skrivfel
 11 kap 1 § SoL om inledande av utredning
 11 kap 5 och 6 §§ SoL om dokumenta on
 11 kap 9 § SoL om företräde inför nämnden (tjänsteman)
 12 kap 1 och 2 §§ SoL om gallring och bevarande

Handläggningen kan resultera i följande typer av beslut:

- Beslut a göra dödsboanmälan
- Beslut a inte göra dödsboanmälan
- Beslut a överlämna förvaltning och avveckling ll dödsbodelägare
- Beslut a överlämna förvaltning och avveckling ll Allmänna arvsfonden
- Beslut a överlämna förvaltning och avveckling ll god man för bortovarande
- Beslut a föranstalta om bouppteckning enl. 20 kap 2 § 2 st ÄB
- Beslut a förvalta och avveckla dödsboet

Dessa beslut kan enligt 6 kap 33 § kommunallagen delegeras ll tjänsteman, dock inte ll uppdragstagare.
Besluten ska enligt 6 kap 35 § kommunallagen anmälas ll nämnden. Normalt sker de a genom a besluten
lis örs och anmäls med en viss periodicitet ll nämnden. Besluten kan överklagas genom laglighetsprövning
enligt 10 kap kommunallagen.
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2.2.1.1 Dokumentation
Dokumenta onen av utredning och beslut görs i Treserva. Personakt läggs upp på den avlidnes personnummer
och utredningstypen dödsbo.

I akten förvaras bl.a. journalanteckningar, beslut, kopia på dödsboanmälan, ekonomisk redovisning, fullmakter,
kopia på fakturor på begravningskostnader, kvi on på omhändertagna/ utlämnade kontanter, värdesaker m.m.
Förvaring av akten ska ske i låst plåtskåp/ kassaskåp.

Gallring sker e er o år enligt gällande regler. (red. ändring införd 2008-03-12)

2.2.1.2 Sekretess
Kommunens uppgi er avseende dödsboanmälan och dödsboförvaltning är som redan ange s a betrakta som
socialtjänst, varför 26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen ska llämpas. De a innebär a sekretess är
huvudregel för alla uppgi er. Utlämnande av uppgi er kan i princip endast ske med stöd av lag, vid samtycke
eller om det inte finns risk för a den enskilde eller honom någon närstående lider men.

2.2.2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader
För handläggning av ärenden om ekonomiskt bistånd ll begravningskostnader gäller samma regler som för alla
andra biståndsärenden. Det rör sig om ärendehandläggning och myndighetsutövning i förvaltningslagens
mening. Socialtjänstlagen, offentlighets- och sekretesslagen och förvaltningslagens regler blir då llämpliga
fullt ut och beslutet kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Dokumenta onen av utredning och beslut samt utbetalning av ekonomiskt bistånd ll begravningskostnader
görs i Treserva, utredningstyp ekonomiskt bistånd. Personakt läggs upp på den avlidnes personnummer och
familjetypen dödsbo. Undantag: Om det är e minderårigt barn som avlidit läggs akten upp på föräldrarna och
om den avlidne var gi eller registrerad partner läggs akten upp på den e erlevande.

2.2.3 Dödsbohandläggning av privata utförare
Med utgångspunkt från a e beslut a göra dödsboanmälan utgör myndighetsutövning är även
handläggningen i övrigt a betrakta såsom myndighetsutövning. Mot denna bakgrund är entreprenad inom
boutredningsverksamheten olaglig. Med entreprenad menas a en hel verksamhet överlämnas ll en privat
u örare genom a kommunen upphandlar verksamheten.

Vid behov finns det dock e annat sä a använda sig av privata u örare vid dödsbohandläggning. Det rör sig
då om a anlita uppdragstagare eller a träffa e avtal med e bolag om a ställa en viss utredare ll
nämndens förfogande. Om en sådan person knyts ll nämnden på e sådant sä a denne kan anses delta i
nämndens verksamhet och arbetsleds av en tjänsteman vid nämnden omfa as uppdragstagaren av de
rä ssäkerhetsregler som gäller för anställda, exempelvis offentlighets- och sekretesslagens och
förvaltningslagens regler. Personen kan u öra alla typer uppgi er, dock inte beslutsfa ande då delega on
enligt kommunallagen endast kan ske ll utsko , förtroendevald eller tjänsteman. Nämnden ska träffa en
särskild överenskommelse med utredaren rörande utredningens u örande. Utredaren bör också erhålla e
förordnande av nämnden.

2.3 Ärendeansvar

2.3.1 Mellan kommuner
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Vistelsebegreppet, var den avlidne bor, är avgörande för vilken kommun som har ansvar för dödsboanmälan,
dödsboförvaltning och eventuellt ekonomiskt bistånd ll begravningskostnaden. När det gäller boendeform
och hur boendet är arrangerat är de a av underordnad betydelse. Det kan exempelvis röra sig om första- eller
andrahands-kontrakt, inneboenderum eller inneboende hos släk ngar. Om vistelsekommun och
folkbokföringskommun inte överensstämmer är det alltså vistelsekommunen, där den avlidne var bosa , som
har ansvaret.

Om en kommun har fa at beslut om någon form av placering eller boende i annan kommun gäller olika regler
beroende på insatsens art. När det gäller permanent boende i olika former där den boende blir folkbokförd,
exempelvis på e LSS- eller äldreboende, övergår ansvaret för handläggningen av övriga insatser, som
exempelvis dödsboanmälan, ll den nya boendekommunen. När det gäller placeringar på HVB-ins tu on eller
i familjehem, exempelvis vid missbrukarvård, behåller dock placeringskommunen hela ansvaret för den som
placerats.

Om en person avlider under en resa eller en llfällig vistelse utanför hemkommunen är det hemkommunen
som ska göra dödsboanmälan och inte den kommun där dödsfallet inträffade.

Om begravning inte anordnas av dödsboet eller av socialtjänstens i samband med dödsboförvaltning enligt 18
kap 2 § ÄB ska begravningen enligt 5 kap 2 § BegrL ordnas av den kommun där den avlidne senast var
folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade.

2.3.2 Hemlösa
Om en hemlös person avlider ska eventuell dödsboanmälan, dödsboförvaltning och eventuellt ekonomiskt
bistånd ll begravningskostnad handläggas av den kommun där den avlidne var folkbokförd. Vid behov kan en
begäran skickas ll den folkbokföringskommunen för a ta över ärendet.
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3 Dödsboanmälan och dödsboförvaltning

3.1 Schematisk översikt
Ärenden aktualiseras vanligtvis vid socialtjänsten genom anmälan från anhörig, eller annan närstående person,
sjukhus, sjukhem, hyresvärd eller polisen. Ini alt utreds omständigheterna i ärendet, dvs. om det finns
dödsbodelägare och om det finns llgångar i boet, vilket förenklat resulterar i nedanstående
handläggningsalterna v. A llgångar finns innebär i de a sammanhang a det finns llgångar i boet som
klart övers ger begravningskostnaderna eller a det finns fast egendom eller tomträ . Av schemat framgår
även vilka beslut (se sidan 7) som kan bli aktuella.

3.2 Dödsboanmälan

Tillgångar finns
(Bouppteckning måste göras)

Tillgångar saknas
(Dödsboanmälan kan
göras)

Dödsbodelägare finns 1. Förvaltning och avveckling
lämnas ll dödsbodelägarna.

(Beslut: 2 och 3)

5. Förvaltning och
avveckling lämnas ll
dödsbodelägarna.

(Beslut: 1 och 3)
Dödsbodelägare saknas
(Allmänna arvsfonden
(AA) blir dödsbo-
delägare)

2. Anmälan av dödsfallet hos
Kammarkollegiet Förvaltning
och avveckling överlämnas
ll god man för AA.

(Beslut: 4)

6. Anmälan av dödsfallet
hos Kammarkollegiet för
a få fullmakt från AA
Förvaltning och
avveckling

(Beslut: 1och 7)
Ingen dödsbodelägare
har påträffats men kan
finnas

3. Anmälan om god man för
bortovarande hos
Överförmyndarnämnden.
God man ansöker om
boutredningsman som tar
över förvaltning och
avveckling.

(Beslut: 5)

7. Anmälan om god man
för bortovarande hos
Överförmyndar-
nämnden för a få
fullmakt från god man.
Förvaltning och
avveckling

(Beslut: 1 och 7)
Dödsbodelägare agerar
inte

4. Föranstalta om
bouppteckning.
Förvaltning och avveckling
lämnas ll dödsbodelägarna.

(Beslut: 3 och 6)

8. Förvaltning och
avveckling lämnas ll
dödsbodelägarna,
alterna vt om särskilda
skäl - förvaltning och
avveckling med fullmakt
från dödsbodelägarna

(Beslut: 1 och 7)
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När en person har avlidit ska dödsbodelägarna lämna in en bouppteckning ll Ska everket. Avsikten är a
klarlägga vilken egendom och vilka skulder den avlidne hade. Bouppteckningen ska ge delägare och borgenärer
insyn i den avlidnes rä sställning och ligga ll grund för e erföljande bodelning eller arvski e.

När den dödes llgångar endast räcker ll begravningskostnader och andra utgi er med anledning av
dödsfallet och det inte finns fast egendom eller tomträ i boet kan istället en dödsboanmälan göras hos
Ska everket. Dödsboanmälan görs enligt 20 kap 8 a § ÄB av socialnämnden i den avlidnes vistelsekommun ll
Ska everket.

I Gnesta kommun är det Vuxen- och omsorgsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgen som har de a
ansvar.

3.2.1 Utredning inleds
En utredning om dödsboanmälan kan starta på olika sä . Det normala är a en delägare anmäler ll
socialtjänsten a det kan finnas förutsä ningar för en dödsboanmälan. Socialtjänsten är då skyldig a göra en
utredning enligt nedan. Det förekommer även a socialtjänsten under en provisorisk förvaltning av e dödsbo
enligt 18 kap 2 § ÄB finner a förutsä ningarna för dödsboanmälan är uppfyllda. Socialtjänsten är då
oförhindrad a göra en sådan anmälan på eget ini a v.

3.2.2 Förutsättningar
Dödsboanmälan får göras om den dödes llgångar inte räcker ll annat än begravningskostnaderna och andra
utgi er med anledning av dödsfallet. A förutsä ningar för anmälan föreligger ska kunna konstateras utan
någon mera ingående undersökning. Vid tveksamhet om förutsä ningar för dödsboanmälan finns bör
dödsboanmälan inte ske utan de anhöriga uppmanas a göra en bouppteckning. Det är inte meningen a
dödsboanmälan ska ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller om det behövs mera omfa ande
e erforskningar beträffande den dödes llgångar. Exempelvis bör dödsboanmälan användas med försik ghet
när e erlevande makes llgångar och ekonomiska förhållanden nämnvärt skiljer sig från den avlidnes. Om det
finns äktenskapsförord eller testamente är de a också en anledning ll vaksamhet.

Det kan även bli aktuellt a göra en dödsboanmälan när e barn har avlidit. En bedömning får göras i varje
enskilt fall.

3.2.3 Boutredning
När e ärende aktualiseras ska uppgi er om den avlidne inhämtas. Uppgi er ska även inhämtas om vem som
gör anmälan/ansökan och vilka som är dödsbodelägare. Om den avlidne var lagfaren ägare av fast egendom
eller tomträ kan dödsboanmälan inte ske och ärendet hänvisas ll bouppteckning. De a gäller även om den
avlidne endast ägde en andel av fas gheten eller tomträ en.

Om det inte finns fast egendom eller tomträ genomförs en boutredning. Uppgi er inhämtas då om den
avlidnes llgångar på dödsdagen och om eventuella fram da inkomster, exempelvis ska eåterbäring.
Handläggaren ska skaffa sig egen kännedom om boets omfa ning. Om förutsä ningar för dödsboanmälan
bedöms kunna föreligga är huvudregeln därför a llsammans med anhörig göra e hembesök i den avlidnes
bostad och besik ga egendomen samt ta del av handlingar som rör förhållandena i boet.

Vid hembesöket ska primärt boets värde uppska as genom en värdering av bohaget. Normalt lösöre värderas
för sig. Lösöre av ekonomiskt värde utöver det vanligen förekommande i e ordinärt hem värderas och
antecknas separat såsom smycken, an kviteter, konst och äkta ma or. E summariskt protokoll över
inventarierna ska upprä as och undertecknas av samtliga närvarande.
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Uppgi er ska även inhämtas om huruvida det finns e erlämnade handlingar såsom exempelvis lönebesked,
pension, semesterersä ning, bank llgodohavande, livförsäkring, testamente, äktenskapsförord, deklara oner,
skuldebrev, försäkringar, andel i oski at bo eller handelsbolag och kontroll ska ske av dessa handlingar.

3.2.3.1 Tillgångarnas värde
Det är det sammanlagda värdet av llgångarna som gäller. Avdrag för skulder får inte göras. Värdering ska göras
enligt samma principer som vid bouppteckning, d.v.s. llgångarna ska värderas enligt Ska everkets regler om
bouppteckning, se www.ska everket.se. Exempelvis tas bankmedel upp ll nominella belopp medan lösöre tas
upp ll e försik gt försäljningsvärde. Försäkringar med förmånstagar-förordnanden räknas inte in i
llgångarna. Försäkringar utan förmånstagarförordnanden ska dock tas upp som llgång.

När det gäller llgångar som är pantsa a eller föremål för reten onsrä måste den skuld för vilket föremålet
svarar beaktas. Reten onsrä kan betecknas som en rä för en person som ha hand om annans egendom a
som säkerhet och påtryckning för en obetald fordran vägra a lämna llbaka egendomen innan han få
ersä ning för sina kostnader. Denne har således inte rä a sälja föremålet för a täcka skulden, vilket är fallet
vid panträ .

Om den avlidne var gi ska hänsyn tas ll den avlidnes andel i den andre makens gi orä sgods sedan
e erlevande makens skulder m.m. dragits av. Huvudprincipen för egendomens fördelning mellan makar vid
dödsfall är likadelning. Den e erlevande maken kan dock enligt 12 kap 2 § ÄktB begära a få behålla si
gi orä sgods. Då ska den avlidnes andel i den e erlevande makens egendom inte beaktas. E erlevande make
kan begära jämkning oavse om han eller hon har mest eller minst gi orä sgods. Möjligheten a begära
jämkning är ll för a undvika situa oner där e erlevande make genom likadelning av gi orä sgodset är
tvungen a avstå egendom ll den avlidne makens egna barn eller testamentstagare.

Var den avlidne sambo kan bodelningsreglerna i sambolagen bli llämpliga. Det krävs a den e erlevande
sambon begär a bodelning ska äga rum. Om samborna digare avtalat a bodelning inte ska ske eller a viss
egendom inte ska ingå i bodelningen så gäller dock de a.

Om den avlidne är utländsk medborgare och gi enligt en främmande stats lags ning beror det på innehållet i
dennas stats äktenskapslags ning om e erlevande makes egendom påverkar förutsä ningarna för
dödsboanmälan eller inte. A förutsä ningar för en dödsboanmälan föreligger ska kunna konstateras utan
större utredning och om tveksamhet råder eller utredningen blir komplicerad bör ärendet hänvisas ll
bouppteckning.

3.2.3.2 Kostnader/skulder som får beaktas vid dödsboanmälan
E er undersökning och värdering av llgångarna jämförs llgångarnas sammanlagda värde med kostnaderna
för begravning och andra utgi er med anledning av dödsfallet. Följande kostnader och utgi er får beaktas vid
beräkningen:

 Begravningskostnader, dvs. räkning från begravningsbyrån
 Gravsten och eventuell inskrip on.
 Dödsannons
 Kostnader för a omhänderta och avveckla den avlidnes bo. De a rör

kostnader för utrymning och för hyra under kortare uppsägnings d.
 Förtäring vid begravning
 Sorgkläder åt den som var beroende av den avlidnes försörjning.
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 Beräknad, dvs. fik v, bouppteckningskostnad motsvarande skäligt arvode för
bouppteckningsförrä are och värderingsmän.

Exempel på kostnader som inte ska beaktas:

1. Skulder i form av räkningar för el, telefon, hemförsäkring och TV m.m.

2. Kostnader för fram da vård av grav

3. Oskäliga utgi er för begravning, förtäring, avveckling m.m.

Om den dödes llgångar inte övers ger summan av begravningskostnaderna, andra utgi er med anledning av
dödsfallet och den fik va bouppteckningskostnaden föreligger förutsä ningar för dödsboanmälan.

Även om det föreligger förutsä ningar för a göra en dödsboanmälan kan det, på grund av a beräkningen
bland annat inkluderar en fik v bouppteckningskostnad återstå llgångar i boet när begravningskostnader,
avvecklingskostnader och socialtjänstens ersä ning ur dödsboet för förvaltningskostnader är betalda.
Återstående llgångar ska då propor onerligt fördelas mellan skulder som har lika värde, sk. ackordsfördelning
eller fördelas enligt förmånsrä slagen. A förutsä ningar för dödsboanmälan föreligger medför alltså inte
all d a det finns förutsä ningar för a bevilja ekonomiskt bistånd ll begravningskostnaden.

Mer om bodelningsregler, beräkningar och hur skulder ska betalas återfinns i bilagedelen.
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3.2.3.3 Beslut
E ärende om dödsboanmälan kan resultera i två former av beslut. A dödsboanmälan ska ske eller a
dödsboanmälan inte ska ske. Angående handläggning och beslut i dessa fall hänvisas ll kapitlet om ”Formella
krav på handläggningen”.

3.2.4 Innehållet i dödsboanmälan
Dödsboanmälan ska vara skri lig och innehålla:

 Iden fieringsuppgi er såsom den dödes fullständiga namn, personnummer,
hemvist, bostadsadress och dödsdag.

 Dödsbodelägares namn och bostadsadresser.
 Intygande a den dödes llgångar inte räcker ll annat än

begravningskostnaderna och andra utgi er med anledning av dödsfallet.
 Nämndens beslut om delega on ll handläggaren. Vuxen- och

omsorgsnämnden har u ärdat fullmakt ll dödsboutredaren och har sedan
digare meddelat de a ll Ska everket, därför behöver inte nämndens

beslut skickas in vid varje dödsboanmälan.

Lämpligen används Ska everkets särskilda blanke för ändamålet.

Dödsbodelägares namn och bostadsadresser ska anges i den mån uppgi er om dessa kan inhämtas utan a det
tar för lång d. Normalt kan uppgi erna hämtas från anhöriga eller från folkbokföringen. Ibland är uppgi erna
svårare a få fram. Då är det llräckligt a i anmälan ta in de uppgi er som är kända. Om handläggaren
misstänker a delägarförteckningen inte är fullständig, ska det göras en anmärkning om det. Dödsbodelägare
är den som på grund av lag eller testamente har rä ll andel i boet. Det kan vara e erlevande make eller
registrerad partner, sambo om bodelning ska ske, arvingar, universella testamentstagare och Allmänna
arvsfonden samt arvingar e er digare avliden make. Dödsfallsintyg och släktutredning från Ska everket ska
all d rekvireras.

Dödsboanmälan bör göras inom två månader e er dödsfallet. Den ska förvaras hos Ska everket. Ska everket
ska granska anmälan i formellt avseende men kontrollerar inte om socialtjänsten har gjort en rik g bedömning.
Ska everket kan inte förelägga socialtjänsten a komple era eller rä a en dödsboanmälan än i de a formella
hänseende.

Även om det föreligger förutsä ningar för a göra en dödsboanmälan ska bouppteckning ändå förrä as om en
dödsbodelägare eller annan vars rä kan bero därav begär det, och denne ställer säkerhet för
bouppteckningskostnaden. I de fall en dödsboanmälan redan har gjorts, är de a inget hinder för a ändå göra
en bouppteckning. Likaså ska bouppteckning förrä as om det, e er a en dödsboanmälan är gjord,
framkommer en ny llgång och det därför inte längre föreligger förutsä ning för dödsboanmälan. Om det är
socialtjänsten som får kännedom om den nya llgången bör socialtjänsten meddela både dödsboet och
Ska everket de a.

3.3 Dödsboförvaltning
När någon har avlidit ska enligt 18 kap 1§ ÄB dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under
boets utredning och däre er se ll a bouppteckning förrä as. Det kan dock uppstå hinder som gör a alla
delägare inte kan ta si ansvar. I e inledande skede ska därför den delägare som bo llsammans med den
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avlidne såsom make eller sambo, e erlevande make som inte är delägare eller någon annan delägare som är i
stånd ll de a, omedelbart ta hand om den dödes egendom och vårda och ansvara för denna. Denna
förvaltning är endast provisorisk ll dess egendomen tagits om hand av samtliga dödsbodelägare.

Om den inledande provisoriska förvaltningen inte kommer igång ska hyresvärd, granne eller annan som brukat
hjälpa den döde ta hand om egendomen och an ngen llkalla dödsbodelägare eller anmäla dödsfallet ll
socialtjänsten. Anmälan ska göras ll socialtjänsten i den kommun där den avlidne vistades. Socialtjänsten har
då enligt 18 kap 2 § 2 st ÄB ansvar för a göra de inledande åtgärder som annars är en plikt för dödsbodelägare
och e erlevande make som inte är delägare enligt 18 kap 2 § 1 st ÄB.

3.3.1 Provisorisk förvaltning

3.3.1.1 Utredning
Utgångspunkten är a socialtjänstens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig som möjligt. E erforskning
av dödsbodelägare ska påbörjas snarast och förvaltningen överlämnas så snart någon delägare, eller
e erlevande make som inte är delägare, som kan ta hand om den dödes egendom anträffas. Om det behövs
åligger det socialtjänsten a underrä a andra dödsbodelägare. Tidsåtgången ska dokumenteras.

Handläggaren ska alltså e ersträva a boet snarast kommer under delägarnas förvaltning. Därför bör
handläggaren först leta rä på delägarnas namn och adresser och genast ordna så a de underrä as om
dödsfallet. Handläggaren bör som huvudregel inte lämna e dödsbud ll anhörig per telefon utan i stället
uppdra ll polis, präst eller sjukvårdspersonal a lämna budet personligen, för a kunna ta hand om den
reak on e dödsbud kan medföra. Den som lämnat dödsbudet kan däre er hänvisa den anhörige a ta
kontakt med handläggaren.

Vid e erforskningen av delägare ska dödsfallsintyg och släktutredning från Ska everket all d rekvireras.
Saknas uppgi er om dödsbodelägare ska e erforskning ske hos folkbokföringen vid Ska everket,
landsarkiv/stadsarkiv, ambassader, konsulat eller genom förfrågan hos andra närstående ll den avlidne.

Socialtjänstens vård är endast provisorisk ll dess a den egentliga boutredningen tar vid. Socialtjänstens
förvaltning och vård ska därför endast vara av konserverande art. Egendomen får därför inte avy ras eller
förändras på annat sä än vad som är nödvändigt för värdets bevarande. Socialtjänsten ska bevaka både
delägarnas och borgenärernas intressen samt fram da verkställighet av testamente.

Om inte delägare påträffas omedelbart bör e hembesök göras i den avlidnes bostad. Vid hembesöket ska två
tjänstemän närvara. Samtliga utrymmen i bostaden ska grundligt gås igenom. Särskilt e erforskas testamente,
försäkringsbrev, gravbrev, värdepapper, kontanta medel, bankböcker och övrigt som kan ha betydelse för
fortsa handläggning. Via bank kan upplysning sökas om bankfack eventuellt finns. Över inventeringen
upprä as e protokoll som tar upp vad som finns i boet, vad som medtagits från boet och vilka som deltagit vid
hembesöket. I de fall det klart framgår a det kan bli aktuellt med en dödsboanmälan görs även en värdering
av lösöret som antecknas i protokollet.

3.3.1.2 Ordna med begravning
Om den avlidne saknar anhöriga som ordnar med begravningen har socialtjänsten inom ramen för
förvaltarrollen skyldighet a ordna a en begravning kommer ll stånd. Socialtjänstens uppgi är a beställa
begravningen hos en begravningsbyrå. Se nedan under avsni et om begravning.
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3.3.1.3 Bouppteckning och dödsboanmälan
Om det finns llgångar i boet och den provisoriska förvaltningen inte avslutas inom 3 månader från dödsfallet
blir socialtjänsten enligt 20 kap 2 § andra stycket ÄB, skyldig a föranstalta om bouppteckning. Denna
skyldighet fullgörs genom a socialtjänsten bestämmer d och ort för bouppteckning och utser minst två
förrä ningsmän som sköter förrä ningen. Kostnader för de a debiteras dödsboet.

Om dödsbodelägarna inte kommer överens, eller av annan anledning inte vill förvalta dödsboet ska
handläggaren uppmana någon delägare a begära boutredningsman hos ngsrä en, vilken övertar förvaltning
och avveckling och gör bouppteckning. Ansökan om boutredningsman är förenad med en ansökningsavgi och
boutredningsmannens ersä ning tas ur dödsboet.

Om förutsä ningar finns för dödsboanmälan är socialtjänsten oförhindrad a göra en sådan enligt 20 kap 8 a §
ÄB på eget ini a v. Denna bör göras inom två månader e er dödsfallet.

3.3.1.4 Ekonomisk hantering
Omhändertagen kvarlåtenskap ska förvaras i förvaltningens kassaskåp. All förvarad egendom ska finnas
förtecknad och hållas aktuell.

Kontanta medel ska all d sä as in på konto. Omhändertagna utbetalningskort ska lösas in och dessa pengar ska
också sä as in på kontot.

Vuxen- och omsorgsförvaltningen ska ha e särskilt konto för privata medel, vilket ska vara skiljt från
kommunens medel. Kontot kan vara detsamma som för fördelningsmedel. Kontot är inte räntebärande och om
det rör sig om större summor kan pengarna i stället sä as in på den avlidnes befintliga bankkonto. Om sådant
konto saknas kan e ny öppnas i dödsboets namn.

Alla transak oner i ärendet ska passera vuxen- och omsorgsförvaltningens särskilda konto, alterna vt den
avlidnes bankkonto, där de omfördelas. Alla transak oner ska bokföras. Av bokföringen ska framgå uppgi er
om datum, åtgärd, insä ningar, u ag samt saldo.

Väntade inkomster ska antecknas och bevakas och sä s sedan in på kontot.

När förvaltningen av dödsboet överlämnas ll dödsbodelägare, god man eller boutredningsman ska en
fullständig redovisning lämnas om vilka ekonomiska transak oner socialtjänsten har gjort för dödsboets
räkning inom ramen för den provisoriska förvaltningen.

Socialtjänsten har rä a ta ut ersä ning ur dödsboet för sina förvaltningskostnader. Tidsåtgången ska
dokumenteras. Det är den fak ska dsåtgången som ska debiteras så vid e hembesök där två tjänstemän
medverkar ska alltså dubbel d tas ut.

Dokumenta onen av dsåtgången utgör debiteringsunderlag. En faktura utställd på dödsboet för
socialtjänstens kostnader enligt debiteringsunderlaget ska all d upprä as. Fakturan läggs in i förvaltningens
ekonomisystem och skrivs ut lokalt.

3.3.1.5 Timtaxa
Enligt 18 kap 2 § ÄB och 5 kap 2§ begravningslagen har socialnämnden rä a ta ut ersä ning av boet för sina
kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. En kommun får enligt 8 kap 3c § KL inte
ta ut högre avgi än vad som svarar mot kostnaden för de tjänster som kommunen llhandahåller. Ersä ningen
ska därför motsvara kommunens självkostnad. Timtaxan för kommunens ersä ning för nedlagt arbete fastställs
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ll ll 0,855 % av gällande prisbasbelopp + moms (25 %). För 2018 blir summan 389 kr/ mmen.

3.3.2 Den provisoriska förvaltningens avslutning

3.3.2.1 Dödsbodelägare anträffas - Överlämnande till dödsbodelägare
Om handläggaren vid den provisoriska förvaltningen får tag på någon delägare eller e erlevande make som
kan fullgöra de uppgi er som följer av 18 kap 2 § 1 st eller när dödsbodelägare har underrä ats ska boet
omedelbart överlämnas ll delägaren. Dödsbodelägaren har sedan a på vanligt sä a förvalta boet och se ll
a bouppteckning och avveckling sker.

Om boet saknar llgångar och det finns förutsä ningar för dödsboanmälan så ska socialtjänsten slu öra
boutredningen och göra en dödsboanmälan. De anhöriga tar över förvaltningen och avvecklar boet.

3.3.2.2 Dödsbodelägare saknas - Anmälan om god man för Allmänna
Arvsfonden

Saknas arvingar ärver Allmänna arvsfonden och blir enda dödsbodelägare. De a innebär a om socialtjänsten
inte finner några dödsbodelägare ska anmälan omgående göras ll Kammarkollegiet, som utser en god man a
företräda Allmänna arvsfonden.

Enligt 17 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden ska den som ha boet i sin vård göra anmälan. När
socialtjänsten utövar dödsboförvaltning är det således socialtjänsten som ska göra en anmälan.

Kammarkollegiet ska förordna en god man a företräda fonden vid boutredningen. Företrädaren för fonden
kan då omedelbart ta över vården och förvaltningen av boet. Det finns mot denna bakgrund anledning a så
fort det står klart a det saknas arvingar göra anmälan. Socialtjänstens kostnader debiteras dödsboet.

Om boet saknar llgångar och det finns förutsä ningar för dödsboanmälan så ska socialtjänsten begära
fullmakt från Allmänna Arvsfonden och med stöd av denna slu öra boutredningen och avveckla boet.

3.3.2.3 Ingen dödsbodelägare anträffas, men kan finnas - Anmälan om god
man

Enligt 18 kap 2 § ÄB ska den som har tagit hand om egendomen, i de a fall socialtjänsten, göra anmälan hos
överförmyndaren enligt 11 kap föräldrabalken (FB) om det behövs god man för någon delägare.

Enligt 11 kap 3 § FB ska överförmyndaren förordna god man bland annat om det krävs a en bortovarande
dödsbodelägares rä bevakas eller en bortovarandes egendom förvaltas.

Om det finns llgångar i boet ansöker gode mannen om boutredningsman som tar över förvaltning och
avveckling samt gör bouppteckning.

Om boet saknar llgångar och det finns förutsä ningar för dödsboanmälan så ska socialtjänsten med fullmakt
från gode mannen slu öra boutredningen, avveckla boet och göra en dödsboanmälan.

3.3.2.4 Dödsbodelägare agerar inte
Det inträffar ibland a dödsbodelägare anträffas, men a dessa helt saknar intresse i dödsboet eller saknar
möjlighet a agera på grund av hög ålder, sjukdom eller annat hinder. Dödsbodelägare ska i dessa lägen all d
mo veras a ta si ansvar för förvaltning och avveckling av boet.
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Om det finns llgångar i boet ska socialtjänsten uppmana delägarna a begära boutredningsman hos
ngsrä en. Det räcker med en delägares begäran. Boutredningsmannen övertar förvaltning och avveckling och

gör bouppteckning. Om en sådan begäran om boutredningsman görs ska socialtjänsten fa a beslut om a
överlämna förvaltning och avveckling ll dödsbodelägarna. Om en sådan begäran däremot inte görs ankommer
det på socialtjänsten a föranstalta om bouppteckning. De a gäller dock inte om annan än socialtjänsten har
tagit hand om boet.

Även när det saknas llgångar och dödsbodelägarna inte agerar är socialtjänsten skyldig a provisoriskt
förvalta dödsboet. Dödsbodelägare ska även i dessa lägen all d mo veras och vägledas a agera. Om
dödsbodelägarna ändå inte övertar förvaltning och avveckling av boet ska handläggaren som en sista utväg
begära fullmakt från samtliga dödsbodelägare och med stöd av denna fullmakt avveckla boet.

Ibland får inte handläggaren in fullmakten trots a dödsbodelägarna klart uppge a de inte befa ar sig med
boet. Om boet helt saknar llgångar och dödsbodelägarna klart u ryckt a de saknar intresse av boet och a
de önskar a socialtjänsten avvecklar boet ska de a dokumenteras i akten. Socialtjänsten kan då förvalta och
avveckla boet med stöd av delega onen från nämnden samt med stöd av journalanteckningen. Om boet har
mindre llgångar på exempelvis en bank så kan socialtjänsten få problem med a få ut dessa medel om den
inte har fullmakt. Därför ska handläggaren all d e ersträva a få in fullmakt i dessa fall.

Om det saknas en tydlig viljey ring från dödsbodelägarna a de saknar intresse i boet saknar socialtjänsten
möjlighet a agera. De a ska noga dokumenteras. Ärendet får då avslutas genom beslut a förvaltning och
avveckling överlämnas ll dödsbodelägarna.

3.3.2.5 Socialtjänsten förvaltar och avvecklar
Om boets lösöre övers ger avvecklingskostnaderna försäljs boet. Ne oöversko et återredovisas ll
socialtjänsten och används för a så långt som möjligt täcka kostnaderna för begravningen och
förvaltningskostnaderna.

Om lösöret och övriga llgångar i boet unders ger avvecklingskostnaderna, dvs. städning, bor orsling etc.,
överlämnas hyresrä en i befintligt skick ll hyresvärden. Enligt 12 kap 5 § jordabalken får dödsbo säga upp
bostadshyresavtal inom en månad från dödsfallet. Hyresavtalet upphör då a gälla vid det påföljande
månadsski et. Där ll sker uppsägning av telefon, TV, el, dning och andra abonnemang. Adressändring görs
hos Ska everket och om nödvändigt sker e ersändning av post ll förvaltningen. I förekommande fall ska
deklara on upprä as och sändas in ll Ska everket.

3.3.2.6 Beslut
E ärende om dödsboförvaltning kan således resultera i flera former av beslut såsom a överlämna förvaltning
och avveckling ll anhöriga, Allmänna arvsfonden, god man utsedd av överförmyndarnämnden eller a
avveckla dödsboet. Angående närmare handläggningsregler och beslut i dessa fall hänvisas ll kapitlet om
”Formella krav på handläggningen”.
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4 Begravning

4.1 Allmänt om begravning
Begravningslagen gäller för alla invånare i Sverige, oavse medlemskap i trossamfund. Huvudmannen, som
vanligen är Svenska kyrkans församlingar, är enligt 9 kap. 6 § begravningslagen skyldig a llhandahålla
gravplats på allmän begravningsplats för alla som är folkbokförda inom församlingen. Särskilda gravplatser ska
kunna erbjudas dem som inte llhör något kristet trossamfund. Huvudmannen ska också anvisa och bekosta
lokal för begravningsceremoni utan kristna eller andra religiösa symboler.

4.1.1 Begravningsavgift
Begravningsverksamheten finansieras med en begravningsavgi som tas ut genom Ska everkets försorg.
Begravningsavgi en ska täcka kostnader för lokal för bisä ning, dvs. förvaring av kista hos Svenska kyrkan.
anvisad lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni, kremering, gravöppning, gravplats för kista
eller urna under 25 år, gravsä ning, alterna vt spridning eller nedgrävning av aska i minneslund, samt
transport av kista från bisä ning/ begravningsceremoni. Dödsboet står för övriga kostnader, t.ex. för kista,
bärare, transporter ll bisä ning/ begravningsceremoni och gravsten.

4.1.2 Lokal och officiant
Kyrkogårdsförvaltningens kapell ställs avgi sfri ll förfogande för begravningsceremonier och ceremonin kan
ske såväl inom som utom Svenska kyrkans ordning. Kapell upplåts för begravningsceremonier såväl med som
utan kristna symboler. För begravning enligt annan ordning än Svenska kyrkans anvisas något av förvaltningens
kapell med neutral inredning. Anvisad lokal med organist ställs kostnadsfri ll förfogande.

Den som llhör Svenska kyrkan och därmed betalar kyrkoavgi behöver inte betala för begravningsgudstjänst
enligt Svenska kyrkans ordning. En begravning utom Svenska kyrkans ordning kan vara av borgerlig, dvs. icke-
religiös eller av religiös karaktär. Vid borgerlig begravning och vid begravning av annan religiös karaktär
ombesörjer och bekostar dödsboet officiant och svarar för eventuella övriga kostnader i samband med
ceremonin.

4.1.3 Grav på annan ort
Den avlidne har rä ll gravplats på den ort där denne är folkbokförd. Begravningslagen föreskriver också a
gravsä ning ska kunna ske på annan ort, t.ex. i fädernebygden eller på annan plats, under förutsä ning a
huvudmannen där medger det och a gravplats kan ställas ll förfogande. Huvudmannen på hemorten är då
skyldig a svara för motsvarande kostnader även på annan ort. De a sker genom så kallad begravningsclearing,
som är en betalning för tjänster mellan två huvudmän.
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4.1.4 Ordnandet med begravningen
Om den avlidne saknar anhöriga som ordnar med begravningen har socialtjänsten skyldighet a ordna så a en
begravning kommer ll stånd. Socialtjänstens uppgi är a bestämma om begravningen och beställa denna hos
en begravningsbyrå. Vanligtvis sker de a inom ramen för dödsboförvaltningen. För kostnaderna har
socialtjänsten rä ll ersä ning av dödsboet. Det gäller såväl begravnings-kostnaden som ersä ning för
nedlagt arbete.

Om begravning inte anordnas av dödsboet eller av socialtjänstens i samband med dödsboförvaltning enligt 18
kap 2 § ÄB, vilket endast inträffar i enstaka fall, ska begravningen enligt 5 kap 2 § BegrL ordnas av den kommun
där den avlidne senast var folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun
där dödsfallet inträffade. För kostnaderna har socialtjänsten rä ll ersä ning av dödsboet. Det gäller såväl
begravningskostnaden som ersä ning för nedlagt arbete.

Enligt 5 kap 10 § BegrL ska sto et e er den avlidne kremeras eller gravsä as snarast möjligt och senast två
månader e er dödsfallet. Ska everket får dock medge anstånd med kremeringen eller gravsä ningen, om det
finns särskilda skäl för det. Om sto et inte har kremerats eller gravsa s inom föreskriven d, ska Ska everket
undersöka anledningen ll dröjsmålet och, om det behövs, underrä a den kommun som anges i 5 kap 2 §.

4.2 Anvisningar för beställning av begravning
Beställningen ll begravningsbyrån ska innefa a:

 Begravningsceremoni knuten ll den avlidnes trosuppfa ning i något av
Svenska kyrkans kapell.

 Gravsä ning, alterna vt spridning eller nedgrävning av aska i minneslund, i
enlighet med den avlidnes egna önskemål eller trosuppfa ning.

Enligt 5 kap 1 § BegrL bör den som beställer begravningen om det är möjligt
se ll den avlidnes egna önskemål om kremering och om gravsä ning, varför
ansträngningar bör göras för a ta reda på de a.

I de fall den avlidnes sista vilja om jordbegravning eller krema on förblir
okänd, beställs för den som llhör Svenska kyrkan kremering och spridning av
askan i minneslund. Det samma gäller vid borgerlig begravning för avliden
som lämnat svenska kyrkan. För oiden fierad avliden beställs jordbegravning.

Kostnaderna för ovanstående arrangemang ingår i begravningsavgi en. Om
den avlidne inte varit medlem i svenska kyrkan llkommer dock vanligtvis
kostnader för officiant vid begravningsceremonin vilket belastar dödsboet.

 I övrigt beställs grundtjänster från begravningsbyrå och en dödsannons, 70
mm, med sy e a informera och få tag i eventuella anhöriga innan
begravningen, inom ramen för de kostnader som kan beviljas enligt
riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.

Fakturan från begravningsbyrån betalas med dödsboets medel. Socialtjänsten har all d rä a få fakturan från
begravningsbyrån expedierad av den bank där dödsboet har innestående medel.
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Begravningskostnaden kan inte finansieras i form av ekonomiskt bistånd ll dödsboet i de fall begravningen
ordnas av socialtjänsten inom ramen för dödsboförvaltning enligt 18 kap 2 § ÄB eller enligt 5 kap 2 § BegrL och
det inte finns något biståndssökande dödsbo. Begravningskostnaderna ska i dessa fall belasta nämndens
verksamhetskonto för skyldigheter enligt ärvdabalken och begravningslagen.

Socialtjänsten har ingen skyldighet a närvara vid begravningsceremonin.
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5 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader
Begravningskostnader ska i första hand täckas av llgångarna i dödsboet. I föräldrars och e erlevande
makars/registrerade partners försörjningsskyldighet ligger dock även e ansvar a e er förmåga stå för
kostnaderna för e barns eller makes/registrerad partners begravning.

Om dödsboets llgångar eller om försörjningsskyldigas ekonomiska förmåga inte är llräckliga för a täcka
begravningskostnaden kan dödsboet eller den försörjningsskyldige ansöka om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap
1 § SoL ll begravningskostnaden.

Ekonomiskt bistånd ska inte beviljas ll begravningskostnaden när begravningen ordnas av socialtjänsten inom
ramen för dödsboförvaltning enligt 18 kap 2 § ÄB eller enligt 5 kap 2 § BegrL och det inte finns något sökande
dödsbo.

A det föreligger förutsä ningar för a göra en dödsboanmälan medför inte självklart a det finns
förutsä ningar för a bevilja ekonomiskt bistånd ll begravningskostnaden. Rä en ll bistånd ska all d utredas
i vanlig ordning innan utbetalning sker.

Begravningskostnaderna går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet, exempelvis obetald hyra,
hushållsel, telefon eller kostnader för u ly ning och städning av bostaden. Rä en ll bistånd bedöms u från
dödsboets ekonomiska situa on och inte dödsbodelägarnas, med undantag för dem som var
försörjningsskyldiga för den avlidne. Socialtjänsten kan dock beakta om den avlidne exempelvis givit bort eller
sålt llgångar ll en dödsbodelägare förmånligt strax före dödsfallet. Socialtjänsten ska även vara uppmärksam
på hur llgångarna i dödsboet är värderade. Försäkringar som faller ut kan vara en llgång i dödsboet. E ersom
det o a är osäkert om det finns försäkringar eller andra llgångar, som kan visa sig senare och som kan täcka
begravningskostnaderna helt eller delvis, ska begravningskostnaderna beviljas mot återkrav enligt 9 kap 2 §
första stycket SoL och en överenskommelse ska upprä as i samband med ansökan.

En ansökan om begravningskostnad för e barn prövas mot föräldrarnas ekonomiska situa on u från gällande
norm för försörjningsstöd. Detsamma gäller för en ansökan rörande avliden make/make eller registrerad
partner.

Beträffande skälig kostnad för begravning, se riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd, kap 6 om
begravningskostnad samt beträffande handläggning av återkrav enligt SoL.

5.1 Avliden som omfattas av lag om mottagande av asylsökande
m.fl. (LMA)

Personer som omfa as av LMA har inte rä ll ekonomiskt bistånd enligt SoL. Begravningskostnader för
asylsökande är Migra onsverkets ansvar. I de fall en avliden utlännings ärende handläggs av socialtjänsten
enligt 1 § punkt 3 LMA kan särskilt bidrag enligt 18 § LMA beviljas för begravningskostnaden. Utbetalt bidrag
enligt LMA ska återsökas från staten.
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1 Allmänt om uppdraget

1.1 Inledning
Vuxen- och omsorgsnämnden i Gnesta kommun har, u från kommunallagen,
befogenhet a besluta om riktlinjer som är styrande för nämndernas verksamhet.
De a dokument innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd i Gnesta
kommun. Utgångspunkten för arbetet är relevant lags ning och Socialstyrelsens
föreskri er och allmänna råd. Det är kommunernas socialnämnder som ansvarar för
handläggning av insatser ll enskilda och i Gnesta u örs uppgi erna av vuxen- och
omsorgsnämnden.

Socialtjänsten ska på demokra ns och solidaritetens grund främja människors
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ak va deltagande i
samhällslivet. Socialtjänstens arbete ska inriktas på a frigöra och utveckla enskildas
och gruppers egna resurser, under hänsynstagande ll människors ansvar för sin och
andras sociala situa on. Socialtjänstens arbete ska bygga på respekt för människors
rä ll självbestämmande och integritet.

Socialtjänstens huvudsakliga uppgi inom ekonomiskt bistånd är a bidra ll a hi a
lösningar på människors försörjningsproblem med fokus på a den enskilde
långsik gt ska kunna försörja sig själv och leva e självständigt liv. Under den prövas
rä en ll ekonomiskt bistånd. I utredningsarbetet ingår både en ekonomisk utredning
och en utredning av hela livssitua onen. Alla kontakter med personer som söker stöd
eller råd från socialtjänsten ska bygga på respekt för människors lika värde, den
enskilda människans värdighet och individens självbestämmande och integritet.

1.1.1 Läshänvisning
I riktlinjerna finns flera olika hänvisningar kopplade ll respek ve avsni .
Hänvisningarna sker ll framförallt följande:

 E annat avsni i riktlinjerna
 Relevanta handböcker och vägledningar från Socialstyrelsen

Följande begrepp används:

 Se vidare – innebär en hänvisning om a läsare måste läsa vidare för a få en
helhetsbild av situa onen.

 Läs mer – används när det finns mer informa on a fördjupa sig i på
området.

1.2 Riktlinjernas syfte och innehåll
Sy et med riktlinjerna är a säkerställa rä ssäkerhet och likabehandling i kommunen
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när det gäller utredning, bedömning och llgång ll de insatser som ska erbjudas från
socialtjänstens sida. Det gäller så väl bidragsnivå, förutsä ningar för rä ll
ekonomiskt bistånd som vilka insatser som ska erbjudas från socialtjänstens sida.
Riktlinjerna ska ge stöd i det prak ska arbetet med a tolka lags ningen i de
individuella behovsbedömningar som all d ska göras. U från socialstyrelsens
föreskri er och allmänna råd ger riktlinjerna vägledning för handläggningen av
ekonomiskt bistånd i kommunen.

Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas
som absoluta regler. En individuell behovsprövning ska all d göras och i de fall det
finns sakliga skäl kan bistånd beviljas utöver det som framgår i riktlinjerna.
Utgångspunkten vid den individuella behovsprövningen är vad som skiljer den
enskilde från andra i samma situa on med hela kommunen som jämförelseunderlag.
Även de krav som ställs på den biståndssökande ska anpassas e er dennes
individuella förmåga och förutsä ningar.

Det är inte möjligt a i dessa riktlinjer beskriva alla olika sorters situa oner eller
behov utan riktlinjerna beskriver vanligt förekommande situa oner och behov.

Kommunens riktlinjer utgör komplement ll gällande lags ning, föreskri er och
allmänna råd m.m. De knyter även an ll andra övergripande dokument såsom
överenskommelser och policydokument.

1.3 Lagstiftning
Socialtjänstens arbete regleras i huvudsak i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen
(1993:387) om stöd och service ll vissa funk onshindrade, LSS, förvaltningslagen
(1986:223), FL, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL och kommunallagen
(1991:900), KL. För socialtjänstens verksamhet gäller y erligare en rad andra lagar så
som t.ex. äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB, sambolagen (2003:376), föräldrabalken
(1949:381), FB, lagen (1994:137) om mo agande av asylsökande m.fl., (LMA), lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), HSL, socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB m.fl.

Y erligare anvisningar kan hämtas från förarbetena ll respek ve lag. Vägledning kan
också erhållas från prejudicerande domar. Riktlinjerna komple eras e er hand med
ny lags ning och prejudicerande domar t.ex. från Högsta förvaltningsdomstolen. Det
sker dock inte kon nuerligt vilket gör a ny lags ning och rä sliga utslag
fortlöpande måste beaktas.

1.3.1 Socialtjänstlagen
Mål och principer
Socialtjänstens mål och lagens inten on regleras i portalparagrafen (1 kap. 1 § SoL).
Målet är a den enskilde ska kunna leva e självständigt liv. Inriktningen för arbetet
ska vara a frigöra och utveckla individens egna resurser. Varje människa har själv
ansvar för si liv och socialtjänsten ska inte ta över den enskildes ansvar. Frivillighet
och självbestämmande ska vara vägledande i kontakten med den enskilde.
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Socialtjänstens verksamhet ska präglas av helhetssyn och kon nuitet. De a innebär
bland annat a den enskildes sociala situa on och de problem som personen
upplever ska ses i förhållande ll hela den sociala miljön. Hänsyn ska inte bara tas ll
familjen utan även den enskildes situa on när det gäller arbete, bostad och
fri dsak viteter. Socialtjänsten ska sträva e er a finna en samlad lösning på de
sociala svårigheterna i den enskildes situa on.

God kvalitet
Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet (3 kap. 3 § SoL). Kvalitet innebär a en
verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten i enlighet med de
lagar och andra föreskri er som styr verksamheten. Socialstyrelsen ger exempel på
vad som menas med god kvalitet:

 A den enskilde anser sig bli bemö med respekt
 A den enskilde får llräcklig informa on så a den kan ta ll vara på sina

rä gheter och a verksamheten bedrivs så a den enskildes rä säkerhet
garanteras

 A insatserna u ormas e er den enskildes behov och så långt det är möjligt i
samråd med den enskilde

 A insatserna u ormas så a de inriktas på a frigöra och utveckla den
enskildes resurser

 A barnperspek vet särskilt beaktas i verksamheten

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumenta on inom
socialtjänsten, del 1 Övergripande mål, regler och principer, kapitel Krav på god
kvalitet i SoL och LSS.

Skyldighet att rapportera missförhållanden - Lex Sarah
Lex Sarah är en del av det systema ska kvalitetsarbetet. Sy et med lex Sarah är a
verksamheten ska utvecklas och missförhållanden förebyggas samt, om de ändå
uppstår, rä as ll. Målet är a den enskilde får insatser av god kvalitet och skyddas
från missförhållanden.

Var och en som fullgör uppgi er inom socialtjänsten ska medverka ll a den
verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Enligt
bestämmelserna om lex Sarah ska anställda m.fl. genast rapportera missförhållanden
eller påtaglig risk för missförhållanden ll den som bedriver verksamheten.
Rapporteringsskyldigheten omfa ar även den som kan komma ifråga för insatser.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumenta on inom
socialtjänsten, del 1 Övergripande mål, regler och principer, kapitel Krav på god
kvalitet i SoL och LSS, avsni Skyldighet a rapportera missförhållanden – lex Sarah
och Gnesta kommuns riktlinjer för lex Sarah.

Rätten till bistånd – 4 kap. 1§ socialtjänstlagen
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Ekonomiskt bistånd är samhällets y ersta skyddsnät för människor som inte själva
kan llgodose sina behov och är tänkt som en llfällig lösning. Den enskilde har själv
e eget ansvar för si liv. De a innebär a använda alla de möjligheter som finns för
a själv klara sin försörjning innan rä en ll bistånd träder in. Biståndet ska
llförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Insatserna för den enskilde ska inriktas

på a såväl avhjälpa det aktuella behovet som a underlä a för den enskilde a själv
klara sin försörjning i fram den.

1.3.2 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
Bestämmelser om sekretess inom socialtjänsten finns i offentlighets- och
sekretesslagen. Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgi om en enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart a uppgi en kan röjas utan a den
enskilde eller någon närstående ll denne lider men (1 kap. 26 § OSL). Undantag från
sekretessen kan göras när det finns e samtycke från den enskilde eller om det finns
reglerat i lag. Inför utlämnande av sekretessbelagda uppgi er ska en
sekretessprövning all d göras.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumenta on inom
socialtjänsten, del 6 Regler om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt mm.

1.4 Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter, handböcker och
vägledningar

Socialstyrelsens föreskri er och allmänna råd är utöver lags ningen styrande och
vägledande för arbetet. Socialstyrelsens handböcker om ekonomiskt bistånd och om
handläggningen och dokumenta on inom socialtjänsten bör varje handläggare ha
llgång ll.

 SOSFS 2013:1 Allmänna råd om Ekonomiskt bistånd. Tillhörande handbok
Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten (2013)

 SOSFS 2014:5 Dokumenta on i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL,
LVU, LVM och LSS. Tillhörande handbok Handläggning och dokumenta on
inom socialtjänsten (2015).

 SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskri er och allmänna råd om
ledningssystem för systema skt kvalitetsarbete. Tillhörande handbok
Ledningssystem för systema skt kvalitetsarbete – Handbok för llämpningen
av föreskri er och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systema skt kvalitetsarbete (2012).

 SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskri er och allmänna råd om Lex Sarah.
Tillhörande handbok Lex Sarah – Handbok för llämpningen av
bestämmelserna om lex Sarah (2013).
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 SOSFS 2014:4 Socialstyreselsens föreskri er och allmänna råd om våld i nära
rela oner. Tillhörande handbok Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso-
och sjukvårdens arbete med våld i nära rela oner (2015).

 Socialstyrelsens vägledning - Rä en ll socialt bistånd för medborgare inom
EU/EES-området (2014)

 Socialstyrelsens vägledning - Barnperspek v vid handläggning av ekonomiskt
bistånd (2003)

 Socialstyrelsens vägledning - Vräkningsförebyggande arbete – stöd ll
socialtjänsten och andra aktörer (2008)

 Socialstyrelsens vägledning - Bro soffer och deras närstående -
socialtjänstens ansvar för a ge stöd och hjälp (2012)

 Socialstyrelsen vägledning - Stöd ll anhöriga – vägledning ll kommunerna
för llämpning av 5 kap 10 § socialtjänstlagen (2013)

1.5 Kommunens styrdokument
Arbetet påverkas även av kommunens övriga riktlinjer och styrdokument.

 Riktlinje missbruk (2018)

 Riktlinje barn- och ungdomsärenden (2018)

 Riktlinje familjerä (2018)

 Riktlinje ersä ning placerade barn (2018)

 Riktlinje för handläggning av dödsboärenden (2018)

 Riktlinje familjehemsvård och kontaktverksamhet (2018)

 Handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor och övriga former av våld i nära
rela oner (2016)

 Rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten – Lex
Sarah (2013)

 Riktlinjer för handläggning av egenavgi erna för vuxna inom individ- och
familjeomsorgen. (2018)
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 Riktlinjer för biståndshandläggning enligt lagen om stöd och service ll vissa
funk onshindrade (LSS) (2018)

 Riktlinjer för biståndshandläggning, SoL, äldre och socialpsykiatri (2018)

 Riktlinjer för verkställighet, hemtjänst (2018)

 Riktlinjer för verkställighet, boendeformer funk onsnedsä ningsområdet
(2018)

1.6 Viktiga principer och perspektiv

1.6.1 Vetenskap och beprövad erfarenhet
De som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa
llgängliga kunskap. Målet är a de insatser som ges ska vara ll ny a och aldrig ll

skada för den enskilde. Evidensbaserad prak k (EBP) innebär a den professionelle
väger samman sin exper s med bästa llgängliga kunskap, den enskildes situa on,
erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Den enskildes inflytande väger
alltså tungt.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumenta on inom
socialtjänsten, del 1 Övergripande mål, regler och principer, kapitel Krav på god
kvalitet i SoL och LSS.

1.6.2 Tillgänglighet och bemötande
Frågor om bemötande och llgänglighet är särskilt vik ga a uppmärksamma under
en utredning. Det kan ha avgörande betydelse för en persons möjlighet a komma ll
tals och utöva inflytande över planerade och beslutade insatser, men också för
kvaliteten i utredningen. Personer som ansöker om insatser och bistånd ska ges e
go bemötande under llgängliga former.

Bemötandet kan behöva anpassas med hänsyn ll den enskildes förutsä ningar
exempelvis u från olika funk onsnedsä ningar eller behov av språktolk/teckentolk.
Det kan också handla om a det finns hinder i den fysiska miljön som måste
avhjälpas. Det är vik gt a handläggaren utgår från varje persons fak ska
förutsä ningar.

Den 1 januari 2015 infördes bristande llgänglighet som en ny form av diskriminering
i diskrimineringslagen. Bristande llgänglighet innebär a en person med en
funk onsnedsä ning missgynnas genom a man inte har vidtagit skäliga åtgärder för
llgänglighet för a personen i fråga ska komma i en jämförbar situa on med

personer utan denna funk onsnedsä ning. Det finns vissa undantag från förbudet.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumenta on inom
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socialtjänsten, del 1, Övergripande mål, regler och principer, kapitel Krav på god
kvalitet i SoL och LSS.

1.6.3 Minoritetsspråk
Lagen (2009:724) om na onella minoriteter och minoritetsspråk innebär utökade
rä gheter för vissa minoriteter a använda det egna språket. Varje individ avgör själv
om hon eller han llhör någon eller några av de na onella minoriteterna.
Bestämmelserna innebär bland annat a den enskilde har rä använda si språk i
sina kontakter med myndigheter som geografiskt helt eller delvis sammanfaller med
minoritetsspråkets förvaltningsområde.

1.6.4 Barnperspektiv
I hushåll där det finns barn och ungdomar ska deras situa on all d uppmärksammas.
När beslut rör barn ska särskilt beaktas vad hänsyn ll barnets bästa kräver. I ärenden
där det finns barn i familjen ska konsekvenserna för barnet all d övervägas innan
beslut fa as.

Vid handläggning av ekonomiskt bistånd i hushåll med barn ska FN:s konven ons om
barnets rä gheter, barnkonven onen, särskilt beaktas. Barnkonven onen består av
54 ar klar varav fyra ar klar beskriver konven onens principer; icke diskriminering
(ar kel 2), barnets bästa (ar kel 3), rä ll liv och utveckling (ar kel 6) samt
åsiktsfrihet och rä en a bli hörd (ar kel 12).

Två av barnkonven onens huvudprinciper finns införda i socialtjänstlagen:

 När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen ll barnets bästa
kräver (1 kap. 2 § SoL).

 Barnets åsikter och inställning ska llmätas betydelse i förhållande ll hans
eller hennes ålder och mognad (11 kap.10 § SoL).

I förarbetet ll socialtjänstlagen (prop.1996/97:124) förtydligas a de a även gäller
då barn ingår i hushåll när vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd. Barnets bästa ska
all d beaktas, utredas och redovisas även om det inte all d är avgörande för vilket
beslut som fa as.

Se vidare i riktlinjerna, kapitel Om innehållet i utredningen, avsni Barnperspek v
och barnkonsekvensanalyser.

1.6.5 Föräldrastöd
A ha e barnperspek v innebär också a socialtjänsten möjliggör och underlä ar
för personer med fysisk eller psykisk funk onsnedsä ning och/eller
missbruksproblema k a vara föräldrar. Detsamma gäller för personer som har blivit
utsa a för våld i en nära rela on. Socialtjänstens olika verksamheter ska samverka
och ha e helhetsperspek v i ärenden som rör barnfamiljer och/eller vårdnadshavare
med barn. Föräldrastöd bör kunna erbjudas enskilt och i grupp. Kommunen bör ha en
organisa on för vem eller vilka enheter som ska arbeta med a utreda behov av och
erbjuda föräldrastöd. Alla handläggare behöver informera om de a och hänvisa
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personen ll berörd enhet.

1.6.6 Skyldighet att erbjuda stöd och avlösning
Enligt 5 kap. 10 § SoL är socialnämnden skyldig a erbjuda stöd och avlösning för a
underlä a för de personer som vårdar en närstående som är allvarligt sjuk eller äldre
eller som stödjer en närstående som har funk onshinder. Sy et är framför allt a
minska anhörigas fysiska och psykiska belastning. Alla anställda inom verksamheten
är skyldiga a på e digt stadium uppmärksamma anhörigas behov av stöd och
hänvisa personen ll berörd enhet.

Läs mer i Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumenta on inom
socialtjänsten, del 2 Kommunens ansvar och befogenheter, kapitel Socialnämndens
ansvar för vissa grupper i samhället, avsni Personer som vårdar eller stödjer
närstående.

1.6.7 Våld i nära relationer
Personer som är utsa a för våld i nära rela on finns inom alla socialtjänstens
områden. Begreppet ”närstående” är enligt Socialstyrelsens defini on könsneutralt
och sy ar på varje person som den våldsutsa a bedöms ha en nära och förtroendefull
rela on ll. Det kan handla om såväl makar, sambor, pojk- eller flickvänner, som
föräldrar, syskon, barn eller andra släk ngar. Det kan även gälla andra personer som
den våldsutsa a har eller har ha en nära och förtroendefull rela on ll.
Bedömningen om vem som kan betraktas som närstående ska göras u från familje-
och levnadsförhållanden i det enskilda fallet. Det är också vik gt a beakta a våld
kan förekomma i både heterosexuella och samkönade rela oner och a såväl kvinnor
som män kan vara utsa a respek ve förövare. Våldet kan ta sig många u ryck: fysiskt,
psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt eller i form av försummelse (det sistnämnda
gäller särskilt äldre personer och personer med funk onsnedsä ning).
Socialnämndens ansvar för våldsutsa a personer stadgas framförallt i 5 kap. 11 § SoL.
Där anges bland annat a nämnden ansvarar för a den som utsa s för bro och
dennes närstående får stöd och hjälp. Kvinnor och barn som utsa s för våld, eller
barn som upplevt våld mellan närstående, ska särskilt beaktas. Det är även vik gt a
uppmärksamma våldsutövare, för a informera om och lotsa vidare ll insatser för a
våldet ska upphöra. Alla socialsekreterare måste ha grundläggande kunskaper för a
våga fråga om och upp täcka våld i nära rela on. Vissa grupper ly s fram som särskilt
sårbara, däribland kvinnor med funk onsnedsä ning, äldre och kvinnor i missbruk
eller beroende. Det är också vik gt a kompetens finns om hedersrelaterat våld och
förtryck, där e utmärkande drag är a det o a utövas kollek vt av flera
familjemedlemmar eller släk ngar. E ersom våldet finns inom alla områden är det
mycket vik gt a det finns en fungerande samverkan mellan olika enheter i
kommunen. Individ- och familjeomsorgen har en eller flera socialsekreterare som
arbetar med a utreda våld i nära rela on och dessa ska kopplas in när kännedom om
en våldsutsa person uppstår.

Om nämnden får kännedom om a e barn an ngen själv utsa s för våld eller andra
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övergrepp, eller har upplevt a någon närstående har blivit det, ska en utredning av
barnets behov av stöd och hjälp inledas utan dröjsmål enligt 6 kap. 1§ SOSFS 2014:4.
De a innebär a om nämnden får kännedom om a en vuxen som utsä s för våld
har barn/bor llsammans med barn, ska informa onen omgående överlämnas ll
barn- och familjegruppen.

I arbetet med ekonomiskt bistånd är det vik gt a uppmärksamma det behov av
hjälp som kan finnas i biståndshushållen i samband med våld i nära rela oner och i
samband med hedersrelaterat våld.

Vid bedömning av rä en ll bistånd i form av exempelvis placering i skyddat boende
får den våldsutsa as ekonomi inte avgöra om behövliga biståndsinsatser ska beviljas
eller inte. Vid prövning av rä en ll ekonomiskt bistånd ska däremot
behovsbedömningen komple eras med en ekonomisk prövning, dvs. om den
sökande själv har inkomster eller llgångar som kan llgodose hans eller hennes
ekonomiska behov. I det akuta skedet är dock skyddsbehovet det primära och
llfälligt ekonomiskt bistånd kan beviljas utan sedvanlig prövning av den

skyddsbehövandes egna ekonomiska förutsä ningar. A hänvisa ll
sambos/partners/maka/makes försörjningsskyldighet är olämpligt.

Vid handläggning av ekonomiskt bistånd utgörs samhörigheten i Treserva av
hushållet, det vill säga båda vuxna i e par, men i samband med familjevåld är det
lämpligt a istället lägga upp separata personakter.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso-
och sjukvårdens arbete med våld i nära rela oner, se särskilt kapitel Insatser ll
våldsutsa a vuxna, avsni Ekonomiskt bistånd. Även Handlingsplan mot mäns våld
mot kvinnor och övriga former av våld i nära rela oner, Gnesta kommun (2016)

1.6.8 Prostitution
Personer som säljer sex är ingen homogen grupp och kan ha varierande problem och
hjälpbehov. Pros tu on och sociala problem hör nära samman. Pros tu on
förekommer dock även bland personer som utåt se är välfungerande och
väletablerade i samhället. När det gäller personer under 18 år används i regel inte
begreppet pros tu on. I stället brukar man tala om sexuell exploatering av barn.

Det är förhållandevis få personer som på eget ini a v söker hjälp för a komma ur
pros tu on. Socialtjänsten kan komma i kontakt med kvinnor och män i pros tu on i
samtliga verksamhetsområden.

Erfarenheter av, eller rädsla för, a inte bli väl bemö a av professionella är vanligt hos
personer som har erfarenhet av a sälja sex. Det finns o a en misstro mot
myndigheter vilket gör a personer med pros tu onserfarenheter o a inte
självmant berä ar om sina erfarenheter. De a betyder a personal inom kommunens
socialtjänst både ska ha grundläggande kunskap inom området och vara lyhörd för
problemen. Om det finns funderingar kring om en person har erfarenhet av a sälja
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sex är det angeläget a försöka ta reda på det. I dessa fall kan det även finnas en
hotbild a ta hänsyn ll vid handläggning och bedömning.

1.6.9 Samverkansforum
Individ- och familjeomsorgen ingår i flera samverkansforum med fokus på dig
rehabilitering.

 TRIS (Tidig Rehabilitering I Samverkan)
Lokal samverkansgrupp med representanter från kommunen, vårdcentralen,
försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Vårdcentralen är
sammankallande. Målgruppen är individer som har eller riskerar en
medicinsk nedsä ning av arbetsförmågan och är i behov av insatser i
samverkan för a komma närmare eller åter i arbete. Gruppen sy ar ll a
skapa e effek vt stöd ll individen där rehabiliteringsbehovet blir utre och
genom samordnade ak viteter får individen rä insatser, rä ersä ning, från
rä instans och vid rä dpunkt.

 ESI
En samverkansmodell där myndigheter samverkar i e team för a ge en
enskild person e bä re och mer samlat stöd på vägen mot arbete eller
studier. Medverkande är arbetsvägledare (sammankallande), representant
från försörjningsstöd, biståndshandläggare, daglig verksamhet,
Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen.

1.6.10 Felaktiga utbetalningar (FUT)
Socialtjänsten ska genom dialog med den sökande, individuella bedömningar och
noggrannhet i handläggningen verka för a ekonomiskt bistånd så långt som möjligt
betalas ut på rä ssäkra och korrekta grunder. Om fel ändå uppstår är målsä ningen
a kommunen ska få llbaka de felak gt utbetalda pengarna och förhindra a bistånd
fortsa betalas ut på felak ga grunder. Alla handläggare har skyldighet a
uppmärksamma felak gheter i alla ärenden och indikera a en FUT-utredning ska
inledas, samt medverka ll a uppgi er som behövs för FUT-utredningen blir kända.

Se vidare i riktlinjerna, kapitel Om innehållet i utredningen, avsni Rä från början –
a förebygga felak ga utbetalningar.

1.6.11 Struktur i akten – förvaring av inkomna handlingar
För a underlä a arbetet bör det finnas en logisk och enhetlig gemensam ordning för
förvaring av olika handlingar i personakten. Det ska gå snabbt och enkelt a hi a
relevanta dokument i personakten. Upplägget ska även underlä a aktvård och
gallring. Inkomna handlingar ska som regel inte rensas. Dubble er,
journalanteckningar eller andra dokument som återfinns i original i databasen kan
rensas men däremot inte dokument som kräver underskri för a bli original.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumenta on inom
socialtjänsten, del 5 Gemensamma regler för dokumenta on hos beslutande
nämnder, kommunala och enskilda u örare samt SiS, kapitel Bevarande och gallring



Vuxen- och omsorgsförvaltningen 16 (102)

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans

Riktlinje ekonomiskt bistånd Vuxen- och
omsorgsnämnden

av handlingar m.m. och i gällande dokumenthanteringsplan på kommunen.
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2 Handläggningsprocessen
Arbetet med ekonomiskt bistånd är e tvådelat uppdrag:

 Stödja människor i a finna vägar ll självförsörjning.
 Pröva rä en ll ekonomiskt bistånd under den.

I de a avsni beskrivs handläggningsprocessen. I utredningen ingår även a verifiera
och kontrollera inkomna uppgi er vilket beskrivs u örligare i kapitlet Om innehållet i
utredningen.

Läs mer om handläggningsprocessen i Socialstyrelsens handbok: Handläggning och
dokumenta on inom socialtjänsten.

2.1 Ansökan
En ansökan kan ske både muntligt och skri ligt och i Gnesta kommun finns det en
ansökningsblanke a fylla i. Huvudregeln är a ansökningsblanke en ska användas
för a säkerställa a de uppgi er och samtycken som behövs som underlag för
utredningen inkommer. Utgångspunkten för utredningen är ansökningsblanke en,
som ska vara fullständigt ifylld. En ofullständigt ifylld ansökningsblanke får inte, utan
synnerliga skäl, utgöra underlag för utbetalning av bistånd. Den sökande ska få tydlig
vägledning om hur blanke en ska fyllas i. Informa onsbladet ”Informa on om
ekonomiskt bistånd” bör användas.

Om en ofullständig ansökan inkommer ska den som huvudregel komple eras av den
sökande. En begäran om komple ering ska ske skyndsamt. De a kan ske genom a
den sökande kallas ll kontoret eller genom a en kopia på ansökan skickas hem ll
den sökande för komple ering. Även denna kopia ska skrivas under av den sökande.
Kopian hä as ihop med originalet. I vissa fall kan beslut om avslag fa as med
hänvisning ll a den sökande inte medverkar ll a en utredning kan genomföras.

Handläggaren ska aldrig skriva på ansökningsblanke en. Om y erligare uppgi er
kommer från sökande muntligt ska de a dokumenteras i en journal som biläggs
ansökan. I de fall där handläggaren kommit fram ll a sökanden saknar förmåga a
fylla i en ansökan, ll exempel på grund av funk onsnedsä ning, kan undantag göras
från det kravet på sökanden. De a ska då tydligt dokumenteras. I sådant fall ska
handläggaren själv, med den sökandes samtycke, inhämta alla relevanta uppgi erna
enligt 7 § FL innan beslut fa as. Dokumenta onen av inhämtade uppgi er ska ske i
journalanteckning.

En komple ering av ansökan innebär ll exempel a en person som redan har lämnat
in en fullständigt ifylld ansökningsblanke inkommer i e erhand med en elräkning
eller e medicinkvi o. Om det är osäkert om personen ansöker om de a måste
handläggaren kontakta personen, via brev eller telefon. Personen behöver inte fylla i
en ny ansökan utan kan informera om a den ansöker om även denna utgi . De a
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dokumenteras i en journal som skrivs ut och biläggs ansökan för gällande månad.

Se vidare om ansökningsförfarande i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd -
Handbok för socialtjänsten, kapitel Handläggningsprocessen, avsni Ansökan om
ekonomiskt bistånd.

2.2 Att inleda en utredning
När en ansökan om ekonomiskt bistånd inkommer ska nämnden all d utan dröjsmål
inleda en utredning. Utredningar som rör ekonomiskt bistånd sker med stöd av 11
kap. 1 § SoL. Nämnden har inte rä a neka ll a ta emot ansökningar.

2.3 Utredning och kommunens bedömningsinstrument

Grunden för en utredning är a ta reda på orsakerna ll a den enskilde inte kan
försörja sig själv. I samband med första ansökan om bistånd ska därför en grundlig
utredning (användning av ini al bedömning) göras som sy ar ll a kartlägga vilka
behov som finns och vilka möjligheter och resurser den enskilde har a själv
llgodose dessa. I varje utredning som görs rörande familjer ska barnets situa on

särskilt uppmärksammas, se särskilt riktlinjerna, kapitel Om innehållet i utredningen,
avsni Barnperspek v i handläggningen av ekonomiskt bistånd.

I arbetet med utredningar ska kommunens bedömningsinstrument för ekonomiskt
bistånd användas. Vid en ny alterna vt förnyad kontakt med socialtjänsten används
bedömningsinstrumentet ”Ini al bedömning” (IB) och vid behov av en fördjupad
utredning används Socialstyrelsens ”Förutsä ningar inför arbete” (FIA).
Bedömningsinstrumenten är anpassade e er socialtjänstens behov av samverkan
med Vuxenutbildning och Arbetsmarknad (VuA) och ska därför användas i nära
samverkan. Sy et med bedömningsinstrumenten är a i e så digt skede så möjligt
iden fiera det individuella behovet av insatser och stöd för a den sökande ska kunna
bli självförsörjande. Bedömningsinstrumenten är verktyg för a säkerställa likartade
utredningar, dokumenta on och bemötande av socialtjänsten.
Bedömningsinstrumenten sy ar även ll a öka delak ghet och transparens i
utredning för den sökande. Manualerna för bedömningsinstrumenten ska vara väl
kända av handläggarna och följas för a llförsäkra god kvalitet och likställighet inom
kommunens socialtjänst. Se vidare i Användarmanual för Ini al bedömning och
Användarmanual för FIA. Normalt u örs denna kartläggning av Arbetsförmedlingen
men vid missbruk eller psykisk ohälsa, där personen inte kan bli inskriven på
Arbetsförmedlingen genomförs kartlänningen i kommunal regi.

Löpande utredningar om rä en ll bistånd görs däre er inför varje beslut och utgår
från den dagsaktuella situa onen och från uppgi erna från den första utredningen.
Ny ansökan krävs vid varje llfälle. I de fall biståndsbehovet blir långvarigt och
personens situa on i stort har förändrats bör en ny grundlig utredning genomföras.

När utredningen är klar ska den både utmynna i e beslut rörande rä en ll bistånd
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samt en förändringsplan innehållande vad som behövs för a nå målet
självförsörjning.

Se vidare om utredningsförfarande i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd -
Handbok för socialtjänsten, kapitel Handläggningsprocessen, avsni Utredningens
innehåll och omfa ning.

2.3.1 Vägar till självförsörjning – förändringsplaner och insatser
Grundutredningens primära fokus är a undersöka vad den enskilde behöver göra för
a bli självförsörjande och vilket stöd socialtjänsten bör erbjuda. Utredningen ska
beskriva det aktuella försörjningshindret, den enskildes resurser, på vilka områden
det föreligger stödbehov och hur de a ska llgodoses.

De allra flesta som har behov av ekonomiskt bistånd saknar e arbete. Många som
söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet är arbetsföra och oförhindrade a
börja arbeta direkt. Sam digt finns många personer som har sociala eller
hälsorelaterade problem. För dessa personer behövs mer omfa ande insatser för a
de ska kunna komma i arbete.

Utgångspunkten för det stöd som ges ska vara a individens förmågor snarare än
oförmågor sä s i fokus och präglas av en tro på a människor både vill och kan ta
ansvar för sin egen försörjning. Därför blir verksamhetens främsta uppgi a genom
ak va, individuellt anpassade insatser och genom mo va ons- och förändringsarbete
skapa förutsä ningar för den enskilde a ta de a ansvar. Personer som är arbetsföra
ska vara beredda på a ta de arbeten som erbjuds dem. Den som inte kan arbeta ska
erbjudas arbetsrehabilitering ll lämpligt arbete eller mo veras a ansöka om
sjukersä ning.

Verksamma insatser ska llhandahållas både för a rehabilitera icke arbetsföra
personer och för a stärka arbetsföra personers resurser och möjligheter ll
återinträde på arbetsmarknaden. Krav på deltagande i en viss ak vitet ska föregås av
en individuell bedömning av den biståndssökandes behov och förmåga. Vid
arbetsträning inom exempelvis barn- och äldreomsorg ska det göras en bedömning av
om arbetsträningen är lämplig också u från kvalitetskraven i verksamheten. Ur e
jämställdhetsperspek v är det särskilt vik gt a kvinnor erbjuds stöd och insatser i
lika stor utsträckning som män.

De insatser som ska erbjudas är beroende av vilket hinder för självförsörjning den
enskilde har. Förutsä ningar ska skapas för den enskildes inflytande och delak ghet i
planeringen där fokus ska ligga på a undanröja försörjningshindret och på den
snabbaste vägen ll egen försörjning. De a innebär a individen kan få välja bort en
önskad insats ll förmån för e enkelt arbete.

Se vidare i riktlinjerna, kapitel Olika gruppers förutsä ningar för rä ll ekonomiskt
bistånd.

Förändringsplaner
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Socialtjänstens arbetssä ska vara strukturerat och de insatser som ges ska ha tydliga
mål. Vilka insatser den enskilde ska erbjudas och vilka krav socialtjänsten ställer för
a ekonomiskt bistånd ska kunna beviljas ska framgå i en förändringsplan.
Förändringsplanen ska upprä as u från den informa on som framkommit i
grundutredningen, och bör vara gjord inom två månader från första kontakt.

En förändringsplan ska innefa a samtliga förändringar som behöver komma ll stånd
för a den enskilde ska uppnå självförsörjning. Förutom arbete kan de a innebära ll
exempel a skaffa e billigare boende om det nuvarande bedöms vara för dyrt eller
söka sjukersä ning, bostadsbidrag etc. Förändringsplanen ska tas fram i samarbete
med den enskilde och om han eller hon har en avvikande mening om något som står i
den så ska det dokumenteras.

Uppföljning
Förändringsplanen ska regelbundet följas upp, datum för uppföljning ska framgå i
dokumentet, och insatsens resultat ska utvärderas. Planen ska justeras u från resultat
och framgång. Nya insatser kan då beslutas. Förändringsplanen bör följas upp var 3:e
ll 4:e månad.

2.3.2 Utredning av rätten till bistånd under tiden

Arbetet med ekonomiskt bistånd innebär i hög utsträckning myndighetsutövning med
krav på rä ssäkerhet, gemensamt förhållningssä och likvärdiga bedömningar.
Parallellt med a sökanden ges stöd för a bli självförsörjande kan han eller hon
också ha rä ll ekonomiskt bistånd. Prövningen av rä en ll bistånd görs i flera steg
och en individuell behovsprövning ska all d göras.

Beroende på personens situa on ställs olika krav, se vidare i riktlinjerna, kapitel Olika
gruppers förutsä ningar för rä ll ekonomiskt bistånd. För den ekonomiska
utredningen se vidare i riktlinjerna, kapitel Om innehållet i utredningen.

För a vara berä gad ll ekonomiskt bistånd bör den sökande följa den gemensamt
upprä ade förändringsplanen.

Följande frågeställningar ska utredas:

 Är förutsä ningarna för bistånd uppfyllda?
En bedömning ska göras av om den sökande kan anses uppfylla de krav som
kan ställas på henne eller honom i sy e a uppnå självförsörjning.

 Kan behovet av bistånd llgodoses på annat sä ?
Annat sä kan exempelvis vara genom försörjningsskyldiga, genom inkomster
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eller llgångar, genom socialförsäkringsförmåner, studiestödsformer eller
andra ersä ningar. I vissa fall ska behovet llgodoses genom andra
huvudmän såsom Försäkringskassan, Lands nget, Migra onsverket eller
Kriminalvården.

 Vilket bistånd ska beviljas?
Utöver riksnormen som fastställs av regeringen ska med utgångspunkt från
lagen och kommunens riktlinjer en bedömning göras av vilket behov som
föreligger, och vad som är en skälig levnadsnivå för den enskilde.

2.4 Beslut
Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd- Handbok för socialtjänsten,
kapitel Handläggningsprocessen, se särskilt följande avsni :

 Underlag ll beslut
 Delak ghet i utredningen och rä en a y ra sig över den
 Beslut
 Utbetalning

2.4.1 Avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd
Om sökanden inte bedöms uppfylla förutsä ningarna för rä ll ekonomiskt bistånd
ska ansökan avslås. Som huvudregel avslås ansökan för hushållet som helhet.
Underhållsskyldighet gentemot övriga familjemedlemmar går före deras rä ll
ekonomiskt bistånd och föräldrar ska i de a sammanhang informeras om det
ekonomiska ansvar föräldraskapet innebär.

De skäl ll a sökt bistånd ska avslås ska vara sakliga och ska framgå som mo vering
ll beslutet. Skälen ska anges på e sådant sä a den enskilde förstår orsaken ll

beslutet.

Även när det ekonomiska biståndet avslås helt eller delvis bör alla lämpliga insatser
och stöd ll egenförsörjning sä as in.

Beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen är myndighetsutövning. Den sökande ska
all d underrä as om e avslagsbeslut enligt 1§ eller 5§ kap. 4 SoL. Observera a i de
fall där sökanden inte beviljas fullt bistånd aktuell månad på grund av normöversko
digare månader så ska e avslagsbeslut fa as rörande det digare

normöversko sbeloppet.

Beslutet ska all d vara skri ligt och mo veringen ska framgå. Beslutsdokumentet i
original sparas i akten och en kopia skickas eller överlämnas ll den sökande. Det
finns inget som hindrar a man färdigställer två originaldokument av beslutet varav
man ger e ll den enskilde och behåller det andra i akten. Besvärshänvisning ska
lämnas liksom hjälp med överklagandet om den sökande behöver och begär det.
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Av beslutet ska följande framgå:

 Vad ansökan avser, dvs. ändamålet

 Hänvisning ll § i socialtjänstlagen.

 Eventuell dsperiod.

 Mo vering ll avslaget. I de fall det finns flera skäl ll avslag ska samtliga
avslagsgrunder skrivas in i beslutet och en närmare mo vering i det enskilda
fallet ska framgå av texten. Däre er väljs och registreras den tyngst vägande
registreringskoden nedan.

 Hur beslutets konsekvenser för eventuella barn har övervägts och vilka
ställningstaganden som gjorts.

2.4.2 Nödprövning och akut bistånd
Med hänvisning ll kommunens y ersta ansvar ska en så kallad nödprövning göras.
Nödprövningen kan innebära a man gör en beräkning av den sökandens egna
inkomster och dokumenterar i beslutet om den sökande har llräckliga egna
inkomster för a llgodose behovet av nöd. Om den sökande inte har llräckliga
inkomster som täcker behovet av nöd måste ska den sökande informeras om
möjligheten a ansöka om nöd. Om en sådan ansökan inkommer kan bistånd ll
akuta behov för livsuppehället beviljas e er en individuell prövning.

För bedömning om vad som avser akut nödsitua on se vidare i Socialstyrelsens
handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel Ansvarig kommun
och gränsens för kommunens ansvar, avsni Vistelsekommunens ansvar.

För personer som vistas llfälligt i kommunen se vidare i riktlinjerna, kapitel Olika
gruppers förutsä ningar för rä ll ekonomiskt bistånd, avsni Personer som
llfälligt vistas i kommunen.

Vid bedömningen ska hänsyn tas ll om det finns barn i hushållet och deras situa on
ska särskilt uppmärksammas. Det är bra a i dessa sammanhang ha en dialog med
föräldrarna om det ekonomiska ansvar föräldraskapet innebär. Utgångspunkten är a
de inom ramen för sin förmåga och ekonomiska resurser har huvudansvaret för a
säkerställa nödvändiga levnadsvillkor för barnet. Om behovet av akut bistånd är
upprepat och det finns barn i hushållet ska särskilt uppmärksammas om det kan
finnas anledning ll oro för barnets hälsa och utveckling. Se vidare i riktlinjerna,
kapitel Barnperspek v och barnkonsekvensanalyser.

Beslut om akut bistånd ska i möjligaste mån föregås av sedvanlig utredning.
Kontoöversikt och kontoutdrag med aktuell kontoställning samt senaste månadens
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transak oner ska uppvisas.

Är den mycket knapp bör i vart fall följande överväganden göras:

 Är det en akut nödsitua on?

 Finns barn i familjen?

 Finns sjukdom hos sökanden som skulle kunna förvärras om han eller hon
inte får ekonomisk hjälp?

 Har sökanden medicinska eller sociala problem som medför svårigheter a ta
eget ansvar för sin situa on?

 Känner sökanden ll socialtjänstens normer och beräkningsgrunder och har
han eller hon digare få informa on om dem?

 Kan sökanden få hjälp från underhållsskyldig?

 Är behovet av ekonomisk hjälp återkommande trots egen försörjning?

Tappad plånbok är i första hand en försäkringsfråga. Kopia på polisanmälan begärs in
llsammans med kontoöversikt och aktuella kontoutdrag. Endast nödprövning görs.

Uppföljning av eventuella utbetalningar från försäkringsbolag behöver göras. Sökande
som upprepat tappar pengar eller blir bestulen ska informeras om hur han eller hon i
fortsä ningen kan förvara sina pengar så a inte samma situa on uppstår igen.

Vid avslag på försörjningsstöd - E er bedömning i det enskilda fallet kan den sökande
ha rä ll reducerat försörjningsstöd för a llgodose basala behovsposter för
livsuppehället inom försörjningsstödet såsom exempelvis mat och hyra för a ge
sökanden möjlighet a reda upp den omedelbara situa onen. Socialtjänsten ska
informera om möjligheten a ansöka om nödprövning.

Sökanden har ha llräckliga inkomster - Situa oner kan uppstå där den sökande
ha llräckliga inkomster ll sin försörjning, an ngen egna eller digare beviljat
försörjningsstöd, men har använt dem på annat sä , tappat dem eller blivit bestulen
och därför saknar medel ll uppehälle. E er bedömning i det enskilda fallet kan extra
bistånd llfälligt beviljas för a llgodose de mest nödvändiga behoven som
exempelvis mat och bostad för a ge sökanden möjlighet a reda upp den akuta
situa onen.

Akut bistånd ll hushåll som regelmässigt har inkomster över försörjningsstödsnivå
ska prövas restrik vt och endast beviljas för a avvärja en akut nödsitua on eller om
den sökande bedöms vara förhindrad a själv ta ansvar för sin ekonomi och sin
livssitua on.
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Bistånd registreras i de a fall som övrigt ekonomiskt bistånd - Bidrag ll utgi som
ingår i försörjningsstödet (Extra bidrag - har EGT)

2.4.3 Övrigt reducerat försörjningsstöd
Om det är uppenbart a den enskilde inte har vissa kostnader som ingår i
försörjningsstödet eller a biståndet inte används ll avse ändamål, kan
försörjningsstödet reduceras med kostnaderna för de a. Bistånd registreras i de a fall
som ändamål Reducerat försörjningsstöd – (Har ej EGT)

Till personer där socialtjänsten är förvissade om a beviljat bistånd inte går ll rä
ändamål, kan matrekvisi on vara lämpligt bistånd. Denna möjlighet ska llämpas
restrik vt och i y ersta undantagsfall och det är vik gt a det inte leder ll a
socialtjänstsekretessen ll skydd för den enskilde bryts. I dessa situa oner kan det
också behövas hjälp ll kontakt med hälso- och sjukvården.

2.4.4 Beslut som löper över flera månader
Ibland är det nödvändigt a fa a beslut som sträcker sig över flera månader,
exempelvis gällande en omfa ande tandvårdsbehandling. Rä en ll ekonomiskt
bistånd prövas månad för månad och när beslut fa as som gäller flera månader måste
en omprövningsklausul ingå. Beslutet kan annars inte omprövas under perioden, ll
exempel om omständigheterna som beslutet grundar sig på ändras. En sådan ändring
skulle innebära a myndigheten ändrar e för den enskilde gynnande beslut ll hans
eller hennes nackdel, vilket inte är llåtet enligt förvaltningslagen (27 § FL). Följande
omprövningsklausul ska läggas ll alla beslut som sträcker sig över mer än en månad:
”Vid väsentligt ändrade förhållanden av biståndsbehovet kan beslutet komma a
omprövas ”

2.4.5 Överklagan
När e överklagande kommer in ska socialtjänsten först ta ställning ll om beslutet
inkommit i rä d. Överklagan ska ha kommit in ll socialtjänsten inom tre veckor
från a den klaganden fick del av beslutet. Om det inte framkommit nya uppgi er
som medför a det överklagade beslutet omprövas och ändras i sin helhet, ska
socialtjänsten överlämna överklagandet ll förvaltningsrä en utan dröjsmål.
Hanteringen ska ske skyndsamt. Om överklagan inte kommit in i rä d ska den
avvisas. E avvisningsbeslut ska kommuniceras ll den enskilde och kan överklagas.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Överklagande.

2.4.6 Avsluta ett ärende
När en person inte längre ansöker om ekonomiskt bistånd ska ärendet avslutas. För
a undvika a ärende avslutas för digt rekommenderas a e ärende avslutas när
person inte varit sökande under två månader. I de fall ärendet är överlämnat ll t.ex.
Förvaltningsrä en bör ärendet vara öppet ll dess a dom fallit.

Det bör uppmärksammas a om e ärende skrivs av direkt e er a en utbetalning är
gjord kan den sökande teore skt vända sig ll annan förvaltning och söka bistånd för
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samma period. Ärenden får alltså inte avslutas under pågående avseendemånad med
undantag för om ny förvaltning tar kontakt för a de ska aktualisera ärendet hos sig.

Om en person vänder sig ll socialtjänsten och inte längre vill få sin ansökan prövad
ska det framgå av dokumenta onen a socialtjänsten beslutat a avskriva ärendet
innan ärendet kan avslutas. E beslut om a avskriva e ärende ska kommuniceras
och kan överklagas av den sökande.

2.5 Återkrav och återsökning
Huvudprincipen är a bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL beviljas utan återbetalningsplikt
för den enskilde. Undantag från denna princip regleras i 107 kap. 5 § SFB
(återsökning) och 9 kap. 1 och 2 §§ SoL (återkrav). Ru ner för hur samtliga beslut om
återkrav eller återsökning ska bevakas och följas upp bör finnas.

Återsökning
Kommunen kan återsöka bistånd som den enskilde beviljas under den d
Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten prövar en periodisk förmån som kan komma
a utbetalas retroak vt. Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd -
Handbok för socialtjänsten, kapitel Återbetalning, avsni retroak va förmåner enligt
socialförsäkringsbalken.

Handläggning av återsökning - Återsökning sker genom a begäran om utbetalning
för retroak v d görs ll Försäkringskassan. Särskild blanke återfinns på
Försäkringskassans hemsida.
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En begäran om utbetalning per förmån och besluts llfälle (avseendemånad) måste
göras. Följande uppgi er ska framgå:

 Förnamn, e ernamn och personnummer för den försäkrade

 Uppgi er om förmån och period (avseendemånad)

 Totalt belopp av ekonomiskt bistånd som har betalats ut ll hushållet för
perioden/månaden

 Det ska även framgå om y erligare någon begäran om utbetalning, för hela
eller delar av samma period, gällande annan förmån har sänts in

 Uppgi er om nämnden (kontaktperson, tel., adress, pg/bg-nr)

 Nämndens (det vill säga ansvarig tjänstemans) underskri , datum och
namnförtydligande

Personens ansökan om ersä ning behöver följas upp varje månad, innan nästa
månads beslut, för a se om Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten har fa at e
beslut. Om e avslagsbeslut har fa ats så finns det inte grund för a göra en begäran
om retroak v ersä ning för kommande månader.

Observera a om Försäkringskassan felak gt ll den enskilde betalar ut retroak v
ersä ning som kommunen har rä ll kan socialtjänsten kräva Försäkringskassan på
skadestånd på motsvarande belopp.

2.5.1 Återkrav enligt socialtjänstlagen
Reglerna kring återkrav regleras i 9 kapitlet socialtjänstlagen. Akut utbetalning av
matpengar som gjorts av sociala eller medicinska skäl ska inte återkrävas. Om den
akuta hjälpen ges på grund av a någon llfälligtvis är förhindrad a disponera sina
inkomster eller llgångar kan det dock återkrävas. Även akut hjälp ll exempelvis en
hyresskuld för a undvika avhysning kan återkrävas om hushållet har inkomster över
norm. Återkrav får inte göras mot fram da bistånd. De formella kraven är absoluta
och får inte åsidosä as. Vid en eventuell prövning i förvaltningsrä en innebär
åsidosä ande av de formella kraven a talan inte kan fullföljas.
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Det finns tre sä för kommunen a få llbaka utbetalt bistånd:

1. Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL med villkor om återbetalning (9 kap. 2 § st. 1 SoL)
som försko på förmån, ersä ning etc.

2. Bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL med villkor om återbetalning gäller (9 kap. 2 § st.
2 SoL)

Återkrav enligt punkt 1-2 beskrivs under respek ve rubrik nedan.

3. Återkrav av bistånd som hushållet/personen få för mycket eller på orik ga
grunder (9 kap. 1 § SoL).

Återkrav enligt 9 kap. 1 § SoL görs vanligtvis inom ramen för en FUT-utredning om en
person beviljats bistånd på felak ga grunder.

Återkrav vid bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
Återkrav av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL kan ske på tre grunder enligt 9
kap. 2 § st 1. SoL:

1. Bistånd som försko på förmån eller ersä ning.
2. Bistånd ll enskild som är indragen i arbetskonflikt.
3. Bistånd ll enskild som på grund av förhållanden som han/hon inte kunnat

råda över hindrats från a förfoga över sina inkomster eller llgångar.

Den väntade inkomsten måste antas ge e översko e er avdrag för den enskildes
löpande levnadsomkostnader om e återkrav ska vara meningsfullt. Kan det inte bli
e sådant översko eller finns inte återbetalningsförmåga inom överskådlig d ska
det inte beslutas om återkrav. Möjligheten a återkräva måste undersökas och
bedömas från fall ll fall. Återkrav av förmån eller ersä ning bygger helt och hållet på
överenskommelse mellan socialtjänsten och den enskilde. Det ska preciseras i
överenskommelsen mot vilken utbetalning som återkrav gäller.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Återbetalning, avsni Återkrav av bistånd som försko på förmån eller
ersä ning m.m.
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Handläggning
Överenskommelse och eventuell fullmakt

 Skri lig överenskommelse görs med den enskilde om a biståndet ska
återbetalas och hur återbetalning ska ske (särskild mall finns).

 Skri lig fullmakt upprä as vid behov och i de fall utbetalaren av förmånen
eller ersä ningen begär det. Observera a den enskilde när som helst
ensidigt kan säga upp fullmakten.

Beslut

Observera också a det är två beslut som ska fa as och a de a gäller vid varje
bistånds llfälle och biståndsmånad:

1. Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL.
2. Beslut om återkrav enligt 9 kap. 2 § SoL st 1.

 Besluten ska vara skri liga och innehålla uppgi om den eller de
omständigheter som utgör grund för återbetalningsplikten.

 Varje biståndsbeslut ska skri ligt delges den enskilde innan biståndet
utbetalas.

 Sökanden ska informeras om a beslut om återkrav inte kan överklagas. Han
eller hon ska också informeras om a ifall återbetalning inte sker kan frågan
om återbetalning prövas i förvaltningsrä en på ini a v av socialtjänsten.

 Varje biståndsbeslut registreras i Treserva. Observera a det måste registreras
a biståndet ska återbetalas vid registreringen av utbetalningen.

Återkrav vid bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen
Återkrav enligt 9 kap. 2 § st 2 vid bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL är endast llämpliga för
hushåll som har egna inkomster eller llgångar och därför inte kan anses vara
berä gade ll bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller för bistånd ll något som är utöver
skälig levnadsnivå. När biståndet prövas enligt 4 kap. 2 § SoL måste även prövning
med avslag ha gjorts enligt 4 kap. 1 § SoL.
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Bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL kan villkoras med återbetalning men får bara återkrävas
om det beviljats med sådant villkor. Följande situa oner kan bli aktuella för återkrav
enligt 4 kap. 2 § och 9 kap 2 § st. 2 SoL:

 Hushåll med realiserbara llgångar.
 Hushåll med egen försörjning/inkomst över norm.

För a undvika allvarliga sociala konsekvenser kan exempelvis bistånd enligt 4 kap. 2
§ SoL med villkor om återbetalning beviljas ll hyresskuld där behovet kunnat
llgodoses genom egen inkomst och där återbetalningsförmåga finns.

Handläggning
Överenskommelse och eventuell fullmakt

 Skri lig överenskommelse görs med den enskilde om a biståndet ska
återbetalas och hur återbetalning ska ske (särskild mall finns).

Beslut

Observera också a det är tre beslut som ska fa as och a de a gäller vid varje
bistånds llfälle och biståndsmånad:

1. Avslagsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL
2. Beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL.
3. Beslut om återkrav enligt 9 kap. 2 § st. 2 SoL.

 Besluten ska vara skri liga och innehålla uppgi om den eller de
omständigheter som utgör grund för återbetalningsplikten.

 Varje biståndsbeslut ska skri ligt delges den enskilde innan biståndet
utbetalas.

 Sökanden ska informeras om a beslut om återkrav inte kan överklagas.
Personen ska också informeras om a ifall återbetalning inte sker kan frågan
om återbetalning prövas i förvaltningsrä en på ini a v av socialtjänsten.

 Varje biståndsbeslut registreras i Treserva. Observera a det måste registreras
a biståndet ska återbetalas vid registreringen av utbetalningen.

Ersättningstalan enligt 9 kap. 3 § socialtjänstlagen
I de fall den enskilde inte återbetalar återkrav enligt 9 kap. 1 eller 2 §§ SoL kan
socialtjänstens med stöd av 9 kap 3 § SoL väcka talan om ersä ning hos
förvaltningsrä en. Talan ska väckas så snart det står klart a den enskilde inte betalar
och senast inom tre år från det biståndet utbetalades. Om socialtjänsten inte har
väckt talan inom tre år från det a biståndet utbetalades och personen inte
återbetalar skulden saknas möjlighet för socialtjänsten a få skulden återbetald.

Talan får inte bifallas av förvaltningsrä en om den ersä ningsskyldige genom a
återbetala kostnaden eller del av den kan antas bli ur stånd a klara sin försörjning
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eller livsföring i övrigt. Det är socialtjänsten som utreder personens förmåga a
återbetala. Vid en bedömning av återbetalningsförmåga är utgångspunkten
riksnormen.

Observera a beslut om ersä ningstalan måste fa as av nämnden eller nämndens
sociala delega on.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Återbetalning, avsni Talan hos förvaltningsrä en.

Handläggning av ersättningstalan
1. Regelbundet följa upp beslutet om återkrav och kontakta personen om den

inte betalar på skulden. Diskutera orsaken ll varför skulden inte är betald
och hur personens möjligheter ll a betala ser ut.

2. I de fall där den enskilde inte återbetalar återkrav finns möjlighet a med
stöd av 9 kap. 3 § SoL väcka talan om ersä ning hos förvaltningsrä en (FR).
Talan måste väckas inom 3 år från det a biståndet utbetalades och innan
dess ska alla möjligheter ll frivillig återbetalning vara u ömda.
Betalningspåminnelser ska ha skickats.

3. Utgå från utredningen som låg ll grund för beslutet om återkrav.
Följande frågor bör kontrolleras innan utredningen påbörjas:
- Vilka/Vilket datum gjordes utbetalningen av biståndet?
- Har tre år passerat sen biståndet utbetalades? Om treårsgränsen har

passerat saknas möjlighet a på rä slig väg driva ärendet om
återbetalning i domstol.

- Kontrollera om någon inbetalning har gjorts på kravet.
- Är personen for arande aktuell på socialtjänsten? (inom kommunen eller

annan kommun) Om ja, saknas betalningsförmåga.
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4. Utred personens nuvarande ekonomiska situa on, utredningen sker på
samma sä som inför ansökan om ekonomiskt bistånd.
- Begär in uppgi er från personen om dennes inkomster och utgi er som

påverkar betalningsförmågan. An ngen med en skri lig begäran, per
telefon eller vid e besök.

Om personen inte medverkar:

- Gör e utdrag med personrapport från adressregister med uppgi om
folkbokföringen, taxerad årsinkomst, företag, bil, skulder etc.

- Y erligare informa on kan behöva hämtas från Försäkringskassan,
Ska everket, Kronofogdemyndigheten, A-kassan etc.

5. Sammanställ utredningen
- Bedöm personens betalningsförmåga.
- Utgångspunkten ska vara riksnormen och nivån för försörjningsstöd.
- Finns e rimligt betalningsutrymme för personen? Personen får inte

antas bli ur stånd a själv klara sin och sin familjs försörjning genom a
återbetala skulden.

6. Skicka utredningen ll klienten. Kommunicera den ekonomiska beräkningen
som gjorts inklusive e förslag ll beslut om a väcka ersä ningstalan i
förvaltningsrä en. Personen ska ha en rimlig möjlighet a få y ra sig om
beräkningen (ca 14 dagar). Ange slutdatum.

7. Om personen saknar betalningsförmåga vid llfället kan man an ngen låta
återkravet vara vilande en d för a sedan på ny utreda personens
betalningsförmåga eller e erge beslutet. De a beror ll stor del på hur lång
d som passerat sedan utbetalningen gjordes samt om det kan antas a den

sökandes ekonomi kommer a förändras.
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8. Om ärendet ska drivas ll förvaltningsrä en, skriv en tjänsteskrivelse i
formuläret ”Tjänsteskrivelse” och ”Ansökan FR Återkrav”.

Ansökan ska innehålla följande uppgi er:
- Namn, adress och telefon ll den nämnd som söker och handläggaren
- Beslutsdatum
- Den ersä ningsskyldiges namn, personnummer, adress och telefon
- Vilken typ av återkrav det är (§ i SoL)
- Bistånd som har beviljats
- Belopp som yrkas
- När biståndet som återkrävs utbetalades
- Uppgi om de betalningspåminnelserna som har skickats
- Utredning som visar a den enskilde har betalningsförmåga
- Yrkande (kommunen yrkar a förvaltningsrä en ålägger XX a ll
kommunen återbetala...)

9. Lämna ärendet ll ansvarig chef som sedan lämnar ärendet vidare ll
nämnden eller sociala utsko et med följande:
- Tjänsteutlåtande med respek ve bilagor
- Ifylld ansökan i mallen ”Ansökan FR Återkrav”

10. Beslut i nämnd/sociala utsko et

11. Underrä a personen om beslutet.

12. Skicka in ansökan ll Förvaltningsrä en (utredningen inkl. bilagor). Ansökan
ska göras vid den förvaltningsrä inom vars domkrets den enskilde är bosa .
Utöver ansökan ska följande biläggas:
- Beslut om återkrav och beslut om beviljat bistånd
- Den ekonomiska utredningen om personens betalningsförmåga
- Överenskommelse om återbetalning
- Uppgi om den enskilde betalt llbaka del av återkravet
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13. Dom från FR
- Om förvaltningsrä en avslår ansökan om ersä ningstalan kan man an ngen
e erge återkravet eller så låter man återkravet vara vilande om man tror a
personens ekonomiska situa on kommer a förändras inom treårsgränsen.
- Om förvaltningsrä en bifaller ansökan om ersä ningstalan måste
socialtjänsten själv ansöka om utmätning hos Kronofogdemyndigheten. Kopia
på domen från förvaltningsrä en samt laga kra s bevis utgör underlag för
begäran.

Kraveftergift
Om det är uppenbart a förhållandena ändrats så a den enskilde inte inom tre år
från det biståndet utbetalades d kommer a kunna återbetala får kommunen enligt
9 kap. 4 § SoL helt eller delvis e erge återkrav. De a beslut går inte a överklaga.

2.6 Registrering i Treserva
Dokumenta on och utbetalning görs i kommunens socialregister Treserva. För a
kunna garantera rä ssäkerheten och möjliggöra resultatuppföljning och planering ska
anvisningarna för registrering av alla uppgi er i Treserva följas noggrant. Det gäller
såväl uppgi er i samband med biståndsansökan, som försörjningshinder, ändamål
och avskrivningsorsaker, som uppgi er i samband med handläggningen av felak ga
utbetalningar.
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3 Om innehållet i utredningen

3.1 Information
Socialtjänsten har en informa onsskyldighet, som gäller oavse om sy et med
kontakten är a ansöka om ekonomiskt bistånd eller få allmänna upplysningar.
Informa on som ges ll sökande ska vara tydlig, lä a förstå och llgänglig för så
många som möjligt. Informa on som riktar sig ll särskilda grupper, såsom personer
som inte behärskar svenska språket eller har en funk onsnedsä ning, ska vara
anpassade e er deras behov och tolk ska användas vid behov.

För a förebygga a den sökande oavsiktligt gör fel vid ansökan ska varje sökande ges
tydlig informa on om:

 sin rä ll bistånd
 vilka krav som socialtjänsten ställer på den enskilde för a vara

berä gad ll bistånd
 sin skyldighet a lämna korrekta och fullständiga uppgi er
 skyldighet a anmäla ändrade förhållanden
 handläggningsprocessen och de kontroller som görs
 a lämnade uppgi er registreras i kommunens socialregister

Informa onsbladet ”Informa on om ekonomiskt bistånd” bör användas. Den
skri liga informa onen ska komple eras med en muntlig genomgång och den
sökande ska ges möjlighet a ställa frågor. Det är särskilt vik gt a säkerställa sig om
a personen förstår genom a ll exempel ställa frågor om materialet.

Läs mer i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
se särskilt kapitel Handläggningsprocessen.

3.1.1 Bekräftelse på mottagen information
Alla sökande ska underteckna dokumentet ”Bekrä else på mo agen informa on”.
Bekrä elsen ska finnas i varje personakt och får inte rensas. Om ansökan görs av e
par ska de skriva på varsin bekrä else.

Informa onsgenomgång och undertecknande av bekrä elsen på mo agen
informa on bör upprepas vid fortsa behov av ekonomiskt bistånd årligen.
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3.2 Dokumentation
Socialtjänsten har en dokumenta onsskyldighet vid handläggning och genomförande,
vilket är särskilt vik gt i samband med myndighetsutövning. All dokumenta on sker i
Treserva.

Sy et med socialtjänstens dokumenta onsskyldighet är främst

 Den enskildes rä ssäkerhet
 E verktyg för socialtjänsten för den individuella planeringen
 Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring

Dokumenta onen ska omfa a dels de omständigheter som rör den enskildes
hjälpbehov, dels på vilket sä utredningen gjorts, ll exempel hur man inhämtat
uppgi erna. Den ska genomföras på e sådant sä så a det framgår hur ärendet
fortlöper och hur besluten genomförs. Den sökande ska kunna ta del av och förstå
dokumenta onen.

Journalföring - Journalanteckningar ska göra det möjligt a följa ärendets gång.
Inkommen informa on och uppgi er av betydelse för bedömning och beslut ska
dokumenteras liksom vilken informa on som lämnats ll den sökande samt vilka
överenskommelser som gjorts.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Handläggningsprocessen, avsni Socialtjänstens dokumenta on. Se även
Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumenta on inom socialtjänsten, se
särskilt del 5 - Gemensamma regler för dokumenta on hos beslutande nämnder,
kommunala och enskilda u örare samt Statens ins tu onsstyrelse.

3.3 Grundutredning och förändringsplan
I samband med a e ärende aktualiseras ska en grundlig utredning med
kommunens bedömningsinstrument genomföras. Utredning ska utgöra underlag för
den förändringsplan som ska upprä as. Se vidare i riktlinjerna, kapitel
Handläggningsprocessen.

3.4 Barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser
Barnperspek v inom ekonomiskt bistånd beskrivs nedan. Inom Gnesta kommun finns
även e stödmaterial som ska användas som komplement i arbetet. I stödmaterialet
finns även mer u örligt beskrivet om hur barnkonsekvensanalyser kan användas inom
ekonomiskt bistånd. Se vidare i Stödmaterial - Barnperspek v vid handläggning av
ekonomiskt bistånd.

A ta hänsyn ll barnets bästa kan ll exempel handla om a vid en bedömning om
det finns behov för en familj a sänka sin boendekostnad genomföra en
barnkonsekvensanalys innan beslut fa as för a klargöra vad det innebär för barnet
a fly a. Det kan även handla om a e er en barnkonsekvensanalys bevilja
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ekonomiskt bistånd ll något som barnet behöver för si liv och sin utveckling,
exempelvis stöd för a e barn ska kunna fortsä a med en fri dsak vitet.

Hänsyn ll barns bästa får dock aldrig innebära a barnet uppmärksammas eller
utreds mot föräldrarnas vilja, om det inte finns tecken på a barnets situa on kräver
en särskild utredning. En särskild utredning inleds då enligt 11 kap. 1 § och 2 §§ SoL
och inleds av barn- och familjegruppen.

3.4.1 Vad innebär ett barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd
Barnperspek v innebär både a se något ur barnets synvinkel och a vuxna har
barnet i sin synvinkel. E första steg innebär a kartlägga barnets situa on och
behov. De a sker genom samtal med föräldrarna om deras barn, både vid första
kontakten/nybesök eller vid uppföljningsmöten via bedömningsinstrumentens avsni
som berör barnet. Det kan också ske genom samtal med barnet, om så bedöms
lämpligt och föräldrarna godkänner det. Särskilt vik gt är a vid långvarigt
ekonomiskt bistånd uppmärksamma barnets behov och situa on med tydlig koppling
ll den ekonomiska situa onen. Hushåll som har varit aktuella 10 månader eller

längre räknas som långvarigt.

Utgångspunkten är all d a föräldrarna inom ramen för sin förmåga och ekonomiska
resurser har huvudansvaret för a säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för
barnet.

E barnperspek v innebär även följande:

 Om det finns minderåriga barn i hushållet ska, i samråd med föräldrarna, e
hembesök ske för a bedöma vilket bistånd som familjen behöver med
hänsyn ll barnets behov.

 Vid behov och i samråd med föräldrarna tala med barnet, med beaktande av
dess ålder och mognad, för a bedöma vilket bistånd familjen behöver med
hänsyn ll barnets behov.

 Bedöma barnets bästa u från en helhetsbedömning med stöd av t.ex.
riktlinjer, barnkonven onen och med hjälp av de kunskaper som finns om
barn och barns behov.

 Upprä a en planering för hur självförsörjning ska uppnås för föräldern där
barnets situa on ingår.

 Bevaka barns behov inom särskilt vik ga områden, t.ex. boende, umgänge
med föräldrar, hälsa, fri dsak viteter och ungdomars ferieinkomster.

 Dokumentera hur barnets behov beaktats, vilka eventuella överväganden
som gjorts och hur de a påverkat beslutet. De a gäller både nega va och
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posi va beslut.

3.4.2 Barnkonsekvensanalys
I hushåll där det finns barn och ungdomar ska deras situa on all d uppmärksammas.
En barnkonsekvensanalys ska göras när e beslut får påtagliga konsekvenser för e
barn.

När beslut rör barn ska särskilt beaktas vad hänsyn ll barnets bästa kräver och i
ärenden där det finns barn i familjen ska de kortsik ga och långsik ga
konsekvenserna för barnet all d övervägas innan beslut fa as. Berörd förälder ska
göras delak g i analysen av barnets bästa kopplat ll beslutet.

I samband med a en barnkonsekvensanalys görs är det också vik gt a väga in hur
beslutet påverkar förälderns/föräldrarnas möjligheter a bli självförsörjande, något
som i sig är en posi v faktor för barnet.

En barnkonsekvensanalys innebär a socialtjänsten utreder vilka konsekvenser e
beslut får för e barn genom a först redovisa möjliga ställningstaganden som finns,
t.ex. bifall eller avslag. Besluten jämförs sedan med ar klarna i barnkonven onen,
vilka är barnets rä gheter som påverkas av besluten? Vilket beslut påverkas barnets
rä gheter mest posi vt eller nega vt av? Barnkonsekvensanalysen ska sedan
dokumenteras och utgöra underlag för beslut. I synnerhet vid avslagsbeslut måste det
tydligt dokumenteras hur de a övervägande har ske och vilka ställningstaganden
som gjorts.
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Särskilda områden som är vik ga a beakta:

 Boende
 Barnomsorg/skola
 Socialt nätverk
 Hälsa
 Fri dsak viteter
 Umgänge med förälder
 Ungdomars ferieinkomster

3.4.3 Mer om barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser
 Gnesta kommuns stödmaterial för barnperspek v vid handläggning av

ekonomiskt bistånd.
 Socialstyrelsens vägledning – Barnperspek v vid handläggning av ekonomiskt

bistånd, ar kelnr: 2003-109-1
 Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,

kapitel Vik ga utgångspunkter vid biståndsbedömning, avsni Hänsyn ll
barns bästa

 Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumenta on inom
socialtjänsten del 1 Övergripande mål, regler och principer, kapitel
Barnkonven onen och barnperspek vet i svensk lags ning

3.5 Rätt från början – att förebygga felaktiga utbetalningar
Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska utgå från a bistånd betalas ll de
personer som har rä ll det, vilket görs genom bl.a. informa on ll sökande,
verifika on av uppgi erna i ansökan och a förhindra a interna felak gheter sker.
Det ska vara enkelt för den enskilde a ge korrekt informa on, följa socialtjänstens
krav m.m. Från första utredningen ll fortsa a ansökningar krävs dialog med den
sökande och noggrannhet i handläggningen för a minska risken för felak ga
utbetalningar och säkerställa a den person som har rä ll bistånd också får det. I
kommunen finns upprä ade ru ner för vilka kontroller som genomförs varje månad
och de kontroller som sker regelbundet under året men inte månadsvis. Se vidare i
riktlinjerna, kapitel Om innehållet i utredningen, avsni Kontroller.

Felak ga utbetalningar kan uppkomma av olika orsaker. De kan ll exempel inträffa
eller ske ll följd av a den sökande medvetet lämnar orik ga uppgi er eller genom
a den sökande saknar kunskap om regelsystemet.

En felak g utbetalning kan även bero på interna felak gheter i handläggningen av
ekonomiskt bistånd där t.ex. redovisade uppgi er eller förändringar inte
uppmärksammas av handläggaren. Det kan även vara a en uppgi inte verifieras.

För a stärka legi miteten för det ekonomiska biståndet och för a säkerställa
rä ssäkerheten är det angeläget a alla verksamheter i det ordinarie arbetet
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regelbundet genom exempelvis återkommande kompetensutveckling och
internkontrollsystem strävar e er a förebygga felak ga beslut.

3.5.1 Upptäckt av misstanke om felaktig utbetalning

Om det i e ärende upptäcks a det finns en misstanke om a en eller flera
månaders bistånd har beviljats på felak ga grunder ansvarar socialsekreteraren för
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a utreda och bedöma om upptäckten påverkar rä en ll bistånd framåt. Misstanken
om felak g utbetalning lämnas ll FUT-utredare för vidare utredning av digare
utbetalt bistånd.

En utredning om misstanke om felak g utbetalning inleds enligt 11 kap. 1 § SoL.
Utredningen sy ar ll a klargöra om det ske en felak g utbetalning eller inte.
U från utredningen bedöms om det finns grund för beslut om återkrav och/eller
polisanmälan. Socialtjänsten återkräver felak ga utbetalningar enligt 9 kap. 1 § SoL
och är skyldiga a polisanmäla misstanke om bidragsbro enligt 6 §
bidragsbro slagen. FUT-utredningen ska bedrivas åtskild från eventuell parallell
biståndsutredning och all d göras av annan handläggare.

3.6 Kontroller
3.6.1 Allmänt om kontroller
I samband med ansökan om ekonomiskt bistånd är det som huvudregel den sökandes
sak a visa a han eller hon har rä ll det bistånd som söks. Socialtjänsten ska även
ge stöd och hjälp i de fall en person har svårt a inhämta uppgi erna på egen hand.
Genom a ll exempel inhämta e samtycke kan socialtjänsten inhämta uppgi erna
åt den enskilde.

A verifiera uppgi er som den sökande lämnar i samband med ansökan ingår som en
del i utredningen innan beslut fa as. Utgångspunkten är ansökningsblanke en,
vilken all d ska vara fullständigt ifylld. Det mest kostnadseffek va är a göra
relevanta kontroller redan innan beslut om utbetalning fa as. I kommande avsni
beskrivs först vilka kontroller som är vik ga i utredningen och avlutas med en mer
ingående beskrivning av hur kontrollerna genomförs.

Godkännande av a olika kontroller görs sker i huvudsak genom
ansökningsblanke en. I vissa fall kan andra kontroller än de som godkänts på
ansökningsblanke en behöva göras. Sådana kontroller ska godkännas av den
sökande. Om den sökande har lämnat muntligt godkännande ska de a dokumenteras
i en journalanteckning. Om den sökande inte lämnar godkännande måste
socialtjänsten ta ställning ll om beslutsunderlaget är llräckligt eller inte. Om inte,
kan beslut om avslag fa as med hänvisning ll a den sökande inte medverkar ll
utredningen.

Socialtjänsten har med stöd av 11 kap. 11 § och 11 a och b §§ SoL, utan den enskildes
samtycke, rä a inhämta vissa uppgi er. Det gäller uppgi er om förmån, ersä ning
eller annat stöd åt enskild från Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Ska everket.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Handläggningsprocessen, avsni Utredning av den enskildes ekonomiska
situa on.

Dokumenta on av kontroller - Dokumentera i en journalanteckning vilken kontroll
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som genomförts, hur kontrollen genomförts, resultatet av kontrollen och behovet av
eventuella åtgärder samt dsplan för när åtgärderna ska vara genomförda.

I samband med första ansökan och nybesöket
Utredningen i samband med nybesöket är den mest grundläggande. Det som primärt
måste utredas är om den sökande kan anses llhöra kommunen. De a är särskilt
vik gt i de fall sökanden saknar egen bostad och bor inneboende eller i andra hand. I
de fall sökanden har fly at ll Gnesta ska boendesitua onen och övriga förhållanden
utredas för bedömning av vilken kommun som har ansvaret. Fram ll dess a det är
klarlagt vem som har ansvaret har vistelsekommunen det fulla ansvaret.

Inför e nybesök görs i princip kontroller i två led:

1. Först och främst ska det konstateras a den som ansöker om bistånd är den
person han eller hon säger sig vara och i förekommande fall a uppehålls llstånd
eller uppehållsrä finns. Vistelsen är däre er det avgörande för om den enskilde
kan ha rä ll bistånd hos förvaltningen.

2. Om grundförutsä ningarna ovan är uppfyllda fortsä er utredningen och den
enskilde ska visa a han eller hon uppfyller förutsä ningarna för a vara
berä gad ll bistånd. Kontrollerna omfa ar alla som ingår i hushållet.

Följande kontroller ska all d göras:

 Iden tet
 Medborgarskap och uppehålls llstånd/uppehållsrä
 Uppgi er om boende och vistelse
 Uppgi er från folkbokföringen
 Hushållssammansä ning/civilstånd
 Vårdnadshavare för barn boende i hushållet, ev. umgängesavtal
 Barnens boende, skolgång/barnomsorg och ev. extra arbete
 Eventuell digare aktualitet vid annan socialtjänst
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 Inkomster
 Tillgångar
 Tidigare försörjning/orsak ll behov av bistånd

Särskild noggrannhet är av vikt när ungdomar 18-20 år söker bistånd för egen del men
kan omfa as av föräldrarnas försörjningsskyldighet.

Innan varje beslut
Vik gt är a vara uppmärksam på förändringar som den sökande själv gör på
ansökan, vad gäller llgångar, inkomster, adress eller hushållsgemenskap. När en
ansökan inkommer bör följande kontroller all d u öras innan beslut fa as:

 A ansökan är fullständigt ifylld
 A ansökan är ankomststämplad
 Följa upp vad som framkommer på ansökan, t.ex. sökt ersä ning från annan

myndighet. (a-kassan, CSN, FK etc.)
 A planeringen följs, t.ex. närvaro VuA (Vuxenutbildning och

Arbetsmarknad), SFI, läkarintyg vid sjukskrivning, rehabiliteringsplan.
 A det finns verifika oner/underlag för samtliga inkomster och utgi er som

har ange s på ansökan.
 Kontroll av e-info på samtliga i hushållet.
 Kontoutdrag senaste månaden (observera så a det inte glappar mellan

datum från förra månaden)
 Aktuell hyresavi (om hyresavin skickas sent, kan avin lämnas med en

månadse ersläpning)
 Kvi o på a föregående månads hyra är betald (kan styrkas via kontoutdrag)
 Kvi o på a föregående fackavgi /a-kassa/elfaktura är betald. (kan styrkas

via kontoutdrag)
 Vid behov bedöma ev. uppehållsrä
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Regelbundet för att upptäcka eventuella förändringar
Följande kontroller bör göras regelbundet för a säkerställa a rä person får rä
ersä ning och därmed förhindra felak ga utbetalningar:

 Årsbesked från banken (obs kan ha flera banker) – januari
 Kontoöversikt från samtliga konton – 1 gång per år, förslagsvis i

augus /september som komplement ll årsbeskedet i januari.
 Deklara on, samtliga sidor lämnas in llsammans med ansökan för maj för

hela hushållet.
 Ska eåterbäring (utbetalas mellan april-september)
 Slutgil gt bostadsbidrag från FK (skickas ut i april/maj från FK)
 Barns inkomster och llgångar genom t.ex. kontoöversikt och deklara on
 Intyg om skolgång för barn som studerar på gymnasiet – minst vid varje ny

läsår (HT-start i augus /september)
 Intyg om umgänge – minst 1 gång/år eller vid förändringar
 Följa upp eventuellt llfälligt uppehålls llstånd
 Eventuell utlandsvistelse – uppmärksammas på kontoutdrag eller vid behov

passkontroll.
 Infotorg (4 gånger/år)
 Civilstånd
 Folkbokföringsadress + antal skrivna på adressen - observera även

förändringar i kontraktsform
 Företag
 Fordon: Bil, MC, moped, båt etc.

Uppföljning av kontroller
Uppföljningen av kontrollerna genomförs genom intern kontroll av arbetsledning eller
Administra on och bistånd.

3.6.2 Hur genomförs kontrollerna vid ansökan om bistånd?
Samtliga kontroller ska genomföras med en respekt för den enskildes integritet. Den
enskilde ska all d delges resultatet av kontrollerna och hur de a påverkar dennes
ansökan.
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Identitet
Denna kontroll görs i samband med a sökanden är kallad ll besök och ska som regel
göras vid varje byte av ordinarie handläggare. Följande gil ga legi ma onshandlingar
är godkända för socialtjänsten:

 ID-kort.
 Svenskt körkort.
 Svenskt Europapass.
 Svenskt främlingspass.
 Svenskt resedokument.
 Svenskt provisoriskt u ärdade pass.
 Uppehålls llstånd med fotografi från migra onsverket.

Om den enskilde saknar ovan nämnda legi ma onshandlingar kan iden teten styrkas
genom: utländskt pass, utländskt körkort eller annan legi ma onshandling.
Utländska legi ma onshandlingar behöver i vissa fall lämnas för översä ning. Vid
tveksamhet om utländska iden tetshandlingars gil ghet bör Migra onsverket
kontaktas för konsulta on.

Skyddade personuppgifter
Personer som är förföljda och utsa a för hot eller våld kan få sina adress- och
personuppgi er skyddade genom olika bestämmelser i lags ningen. Den som har
skyddade personuppgi er kan inte sökas på databaser och myndigheterna får heller
inte lämna uppgi er om personen. Det innebär inte a uppgi er som personer med
skyddade personuppgi er lämnar inte ska kontrolleras och utredas. Vid utredning om
rä ll bistånd behöver sökanden i stor utsträckning själv medverka. Sökanden ska
själv inhämta handlingar och uppgi er från olika myndigheter för a vara berä gad
ll bistånd. Hänsyn bör tas ll om det finns försvårande omständigheter u från den

enskildes nuvarande situa on för a kunna ta fram begärda handlingar och uppgi er.

Boende/Hushållsgemenskap
Boende och vistelse llhörighet kontrolleras genom hyreskontrakt, aktuell hyresavi
och folkbokföring. Vid andrahandskontrakt eller inneboendekontrakt ska kontroll
all d göras i fall förstahandshyresgästen är aktuell och beviljas hyra för a förhindra
dubbelutbetalningar. Vid kontroll av folkbokföringsadress bör även kontroll göras om
personen ange en llfällig adress. Om den sökande inte är folkbokförd på den
adress som anges i ansökan, men uppger sig vara stadigvarande bosa där, ska han
eller hon uppmanas a ändra folkbokföringsadress.

Vid eventuella oklarheter kring boendesitua onen bör de a utredas genom e
klargörande samtal med den enskilde. Under besöket kan den enskilde få beskriva
hur dennes hem ser ut vilket vid e eventuellt hembesök kan verifieras och
diskuteras med den enskilde.
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Hembesök
Sy et med e hembesök kan vara a utreda om den sökande har en rimlig
hyreskostnad i förhållande ll si boende, om den sökande bor på angiven adress,
om denne har llgång ll lägenheten samt hur hushållssammansä ningen ser ut.
Hembesök ska enbart göras om det är nödvändigt för a fastställa llhörigheten i
Gnesta kommun och/eller få e llräckligt beslutsunderlag.

Om den sökande inte är ensam hemma i lägenheten vid hembesöket är det vik gt a
handläggaren är noga med a inte röja några sekretessbelagda uppgi er. Besöket ska
ske med respekt för den enskildes integritet.

A tänka på före hembesöket:

 Sy et med hembesöket ska vara klarlagt. Det ska vara klart vad det är man
behöver undersöka och vilka frågor man behöver svar på. Den enskilde ska
vara informerad om sy et med hembesöket.

 Innan e hembesök bör boendesitua onen diskuteras med den enskilde, där
personen själv får beskriva hur den bor, omständigheterna kring boende och
hur lägenheten ser ut.

 Den enskilde ska ha lämnat si samtycke ll hembesöket.
 Hembesök görs av två handläggare. De a är nödvändigt u från säkerheten.

Enhetens säkerhetsru ner ska följas.
 E hembesök är a betrakta som en utredande åtgärd och ska all d ske inom

ramen för en utredning enligt 11 kap 1 § SoL.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Handläggningsprocessen, avsni Kontroller genom hembesök.

Utlandsvistelse
Utgångspunkten är a en person som vistas utomlands inte har rä ll bistånd, se
vidare i riktlinjerna, kapitel Olika gruppers rä ll ekonomiskt bistånd, avsni
Personer som llfälligt vistas på annan ort i Sverige eller utomlands.



Vuxen- och omsorgsförvaltningen 46 (102)

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans

Riktlinje ekonomiskt bistånd Vuxen- och
omsorgsnämnden

Vid misstanke om a den sökande vistas utomlands eller har vistats utomlands under
den period som han eller hon uppburit ekonomiskt bistånd så ska den enskildes egen
beskrivning begäras. Det kan ske vid e möte eller skri ligen. Den enskildes
beskrivning kan jämföras och kontrolleras genom:

 Extra närvarokontroll på VuA, skola, Arbetsförmedling eller annan ak vitet.
 Kopia på pass, ibland har den enskilde dubbelt medborgarskap och därmed

två pass.
 Specificerat kontoutdrag där eventuellt bilje köp, utlandsu ag eller

utlandsköp kan framgå.
 Sökande kan lämna in specifika on från mobilräkning, personliga kvi on eller

annat som visar a den vistats i Sverige.
 Sökande kan lämna uppgi om barns närvaro på skola eller dagis.

Om personen lånat eller få pengar för a finansiera resan kan det vara en inkomst
som hade kunnat användas ll den dagliga försörjningen och som kan påverka rä en
ll bistånd.

Se vidare i riktlinjerna, kapitel Olika gruppers förutsä ningar för rä ll ekonomiskt
bistånd.

Inkomstuppgifter
Inkomstuppgi er kontrolleras genom a den enskilde lämnar: kontoutdrag,
specifika oner ll inkomster och deklara on. De uppgi er som inkommer ll
socialtjänsten behöver verifieras och jämföras med digare redovisade uppgi er,
exempelvis deklara onen. Socialtjänsten kan vid behov be den sökande a lämna
medgivande ll a socialtjänsten kontaktar exempelvis arbetsgivare eller
försäkringsbolag.

Kontoutdrag/kontoöversikt/årsbesked
Kontoutdrag ska redovisas regelbundet i samband med ansökan varje månad. Om det
av kontoutdraget även framgår uppgi er om gjorda betalningar har den enskilde
möjlighet a stryka uppgi om vad en betalning avser. Socialtjänsten kan inte
ru nmässigt ställa krav på a alla transak oner ska finnas redovisade på
kontoutdraget. Det förekommer a den sökande lämnar in kontoutdrag som han eller
hon själv har skrivit ut från internet. Om det finns anledning a anta a
kontoutdraget är manipulerat ska sökanden inkomma med e utdrag utställt från
banken och med bankens stämpel. Kontoöversikt som visar vilka konton den sökande
har på en och samma bank ska i regel krävas in. Socialtjänsten bör begära a den
sökande lämnar in en kopia på årsbesked i samband med nybesök och däre er
kontoöversikt minst en gång per år. Årsbeskedet innehåller uppgi er om konton,
fonder/ak er, bankfack etc. Bankfack utreds genom a socialtjänsten följer med
personen ll banken för a visa innehållet i bankfacket.
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Specifikationer
Nedan följer vanliga specifika oner som kan behöva begäras in. Det kan även finnas
andra specifika oner som inte framgår nedan, en bedömning görs i varje enskilt
ärende.

 Lönespecifika oner: Ska begäras in och kontroller göras gällande utbetald lön,
ackumulerad lön, eventuella avdrag för ex. mat, arbetskläder, gymkort,
försko sbetalning och busskort. Om sökanden ha semester eller varit
tjänstledig utan lön kan också framgå av specifika onen.

 Alfa- eller A-kassa: Sökanden ska lämna specifika oner för samtliga veckor
och ta ut alla dagar han eller hon har rä ll. Kontroll kan göras direkt med
resp. A-kassa eller Alfa-kassan.

 Föräldrapenning och sjukpenning: Vid föräldrapenning och sjukpenning kan
handläggaren göra kontroll med Försäkringskassan gällande a den enskilde
tar ut det högsta belopp han eller hon har rä ll samt a full ersä ning tas
ut (7 dagar per vecka). Observera a familjen även kan erhålla
jämställdhetsbonus.

 Handikappersä ning och vårdbidrag: Beslutsunderlag för
handikappersä ning och vårdbidrag ska begäras för a kontrollera vilka
fördyrade levnadskostnader ersä ningen eller bidraget avser täcka.

 Bostadsbidrag: Begär in Försäkringskassans beslut om slutgil gt
bostadsbidrag. Beslutet behöver jämföras med beviljas bistånd. Beslutet
innebär a den som uppburit bostadsbidrag an ngen ska:

- Återfå belopp (om personen få för lite)
- Återbetala (om personen få för mycket)
- Rä summa har utbetalats

Utländska inkomster eller tillgångar
Utgångspunkten är a den sökande själv lämnar in underlag angående sina inkomster
och llgångar. Möjligheterna a få fram uppgi er varierar från land ll land.
Migra onsverkets hemsida (LIFOS), landets ambassad i Sverige eller Sveriges
ambassad i landet kan ge hänvisning om vilka handlingar som är möjliga a begära in
och vilka myndigheter som kan llhandahålla dessa.
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Socialtjänsten bör vara extra uppmärksam på fall där det finns indika oner på a den
enskilde har inkomster eller llgångar i utlandet, exempelvis:

 O a åker utomlands.
 Uppehållit sig länge i utlandet.
 Klarat sin försörjning utan a kunna redogöra för de a eller styrka

hur.
 Det inkommer en anmälan om det.

Tillgångar
Uppgi om eller indika on på a en person har llgångar kan fås via deklara onen,
specifika onen ll hemförsäkringen eller årsbesked/kontoöversikt. Y erligare uppgi
om llgångar kan fås via bil- respek ve företagsregistret. I vissa fall kan även
hembesök göras vid misstanke om väsentliga llgångar i hemmet. Om personen har
hemförsäkring eller andra försäkringar kan vid behov kontakt tas med
försäkringsbolaget för a få uppgi om eventuella utbetalningar. Om personen har
skulder hos Kronofogden kan socialtjänsten kontakta dem för a ta del av eventuella
llgångsutredningar eller beslut om betalningsföreläggande. Kronofogden kan lämna

uppgi er rörande om en person har gjort inbetalningar på skulder vilket kan tyda på
a personen har andra inkomster.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Prövning av behovet av bistånd.

Deklaration
I samband med nybesök samt vid ansökan för maj varje år ska en kopia på
deklara onen lämnas in. Där framkommer uppgi om inkomst, ränteinkomster och
ränteutgi er, pensionssparande, utdelning/vinst vid försäljning av ak er. Y erligare
framkommer om personen betalat fas ghetsavgi , ska komple era deklara onen
med y erligare blanke er, ll exempel för företagare eller om personen pantsa
föremål och betalar ränta ll pantbank. Observera a ränteutgi er kan tyda på
innehav av bostadsrä eller fas ghet.

Deklara onen ska lämnas in med samtliga sidor (1-4 eller flera sidor). Om personen
har tappat sin deklara on kan kopia begäras från Ska everket. Personer som inte
deklarerat ska inkomma med kopia på samtliga kontrolluppgi er från Ska everket.

Om personen varit aktuell inkomståret jämförs redovisade inkomster med
uppgi erna på deklara onen. De a för a säkerställa a föregående års inkomst har
redovisats i samband med ansökan. På deklara onen framgår om personen får
ska eåterbäring eller ska betala in y erligare ska . Utbetalning av ska eåterbäring
ska följas upp vid kommande ansökningar om bistånd.

Värdering av lösöre
Lösöre är lös egendom som utgörs av fysiska föremål som kan fly as. Det är i ens
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besi ning om man har det i hemmet, garaget, bilen, bankfacket eller bär det på sig.
För a den enskildes lösöre ska påverka rä en ll ekonomiskt bistånd krävs a
föremålet har e väsentligt ekonomiskt värde, är lä a avy ra och inte förbundet
med starkt affek onsvärde.

Det är o a svårt för socialtjänsten a bedöma om lösöret är en lä realiserbar
llgång och kan användas ll den enskildes försörjning. I första hand ska den som

söker bistånd själv värdera lösöret och visa huruvida det är en lä realiserbar llgång.
Det kan vara lämpligt a handläggaren konsulterar kommunens boutredare. En
konsulta on kan även göras med Kronofogdemyndigheten eller försäkringsbolag som
gör liknande utredningar.

Pantsatta föremål
I deklara onen framgår om en person under året pantsa föremål och därmed
betalar ränteutgi er ll pantbanken. Den sökande ska redovisa saker som den har
realiserat som genererat fysiska pengar genom pantsä ning under pågående
biståndsperiod. Sökande ska inkomma med handling i form av:

 Låneinforma on (historik) från pantbanken.

Där framgår o ast följande: ny lån, lösta lån, lånedatum, senaste omsä ning,
lösendatum, beskrivning, kapital, ränta, avgi er samt skuld. Det ska kunna gå a följa
löpande för hela den begärda perioden. Om den sökande enbart kommer in med
räntebesked ska även låneinforma on begäras in e ersom räntebesked inte all d
avslöjar alla engagemang i pantbanken.

Beräkning av inkomsten/ llgången och dess påverkan på biståndet:

 Tillfället då föremålet pantsa es (beloppet som personen fick från
pantbanken)

 Om föremålet blir inlöst, ses föremålet som en llgång och påverkar rä en ll
bistånd. Värdet på föremålet är o ast högre än vad personen har få i
pantsä ning.

 Om föremålet säljs på auk on ska y erligare inkomst räknas om den säljs för
mer än vad person fick när den pantsa e föremålet vilket medför a
pantsa a föremål kan påverka vid två llfällen.

 Om personen har omsa lånet har personen en llgång som kan säljas.

Fordon
Transportstyrelsen har uppgi er om en person äger fordon, en persons
fordonshistorik eller e fordons ägarhistorik. Uppgi erna kan sökas via
personnummer, registreringsnummer eller e företags organisa onsnummer. Från
Transportstyrelsen kan man även begära kopia på den handling som upprä ats och
skickats in för a genomföra ägarbytet.

Vid fordonsinnehav är det den enskilde som ska anmodas a själv visa fordonets
värde. De a kan ske genom a denne låter värdera fordonet eller uppvisar e
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inköpskvi o. Sökande ska sälja bilen ll e marknadsvärdespris. För bedömning av
om e fordon är a anse som en lä realiserbar llgång och för uppska ning av dess
värde kan värderingsfunk oner på internet användas. De a utlåtande bevisar inte
fordonets värde utan ger e uppska at värde. Jämförelse med motsvarande fordon
som annonseras för försäljning på marknaden kan även vara vägledande.

Företag
För a utreda personer med företag se vidare i riktlinjerna, kapitel Olika gruppers
förutsä ningar för rä ll ekonomiskt bistånd, avsni Företagare.

Värdering av fastighet, tomt, villa och bostadsrätt
För bedömning av llgång i form av fas ghet, tomt, villa, eller bostadsrä se vidare i
riktlinjerna, kapitel Försörjningsstöd, avsni Boende och boendekostnader.

Arv
Om kommunen får kännedom om a en person få ärva kan bouppteckningen
begäras in från klienten för a få ta del av hur arvet har fördelats. Dessa uppgi er kan
även begäras från Ska everket, men då krävs kännedom om den avlidnes
personnummer.

Barns sysselsättning
Denna kontroll görs i huvudsak genom samtal med den sökande om barnen och deras
situa on. Socialtjänsten kan begära a den sökande lämnar intyg om skolgång för
barnen. Kontakt kan även tas med barn och utbildningsförvaltningen gällande barnets
skolplacering. Vid misstanke om a hemmavarande barn över 18 år inte längre går i
gymnasiet kan kontroll göras med CSN om utbetalning av studiemedel. Barns
inkomster och llgångar behöver även utredas regelbundet. Se vidare i riktlinjerna,
kapitel Om innehållet i utredningen, avsni Barns inkomster och llgångar.
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Äktenskapsskillnad
Vid ansökan om äktenskapsskillnad ska sökande inkomma med kopia på ansökan och
senare med domen. Den sökande ska även inkomma med bodelningshandlingar.
Reglerna kring äktenskapsskillnad regleras i Äktenskapsbalken 5 kapitlet. Om
sökanden inte har barn och om båda parterna är överens om äktenskapsskillnad kan
skilsmässa beviljas utan betänke d. I annat fall är betänke den minst 6 månader och
max 12 månader. I samband med dom bör sökandes nuvarande boendeförhållanden
utredas. Makarna är försörjningsskyldiga gentemot varandra lls dess a dom om
äktenskapsskillnad meddelas. Om den ena parten inte fullföljer si ansvar kan en
ansökan om stämning lämnas ll ngsrä en. Se vidare om makars försörjningsplikt i
riktlinjerna, kapitel Om innehållet i utredningen, avsni Inkomstberäkning.

Migrationsverket
Migra onsverkets utredning gällande uppehålls llstånd innehåller generellt uppgi er
om sökandes civilstånd, ekonomiska situa on, om personen kom som anknytning och
om anhöriga uppge a han/hon kan försörja personen etc. Om det finns skäl kan
socialtjänsten begära in utredningen som ligger ll grund för uppehålls llståndet från
den sökande.

Förfrågan hos annan socialtjänst
Om en person digare har varit aktuell för ekonomiskt bistånd eller en FUT-utredning
hos en annan kommun kan det finns behov av a inhämta uppgi er därifrån.

3.7 Inkomstberäkning
Vid bedömningen av behovet av ekonomiskt bistånd ska hushållets samtliga fak ska
inkomster räknas. Inkomsterna bör i regel beräknas u från de inkomster hushållet
hade kalendermånaden före den månad som beräkningen avser. Om det upptäcks
inkomster som inte redovisades föregående månad kan även dessa påverka
beräkningen av biståndet.

Behov av försörjningsstöd beräknas i normalfallet så a normen läggs ihop med
godkända utgi er för hyra, hushållsel, hemförsäkring, resor med kollek vtrafik och
avgi för a-kassa eller fackföreningsavgi . På så sä erhålls hushållets totala norm.
Från denna avräknas hushållets alla ne oinkomster månaden innan
ansökningsmånaden. Mellanskillnaden utgör hushållets behov av försörjningsstöd.

Vid nybesök kan det vara nödvändigt a göra en grundligare utredning. Det kan ll
exempel vara lämpligt a värdera inkomsterna olika beroende på hur hushållets
ekonomi se ut en d bakåt och vid vilka dpunkter olika inkomster erhållits.

Avdrag för försko på lön eller förmåner, exempelvis lunchkuponger, ska inte täckas
med försörjningsstöd. Undantag kan göras i de fall utredningen visar a försko et
tagits på grund av omständigheter som normalt skulle ha beaktats vid prövning av
rä en ll bistånd. Restrik viteten inskränker inte socialtjänstens skyldighet a ge
llfälligt bistånd ll livsuppehället om annars en akut nödsitua on skulle uppstå.
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Utgi för exempelvis underhållsstöd ll barn, avbetalning på studielån eller andra lån
och avbetalningar ska inte tas med i beräkningen. Om en av parterna i e
sammanboende är underhållsskyldig för barn sedan digare och har inkomst av
arbete eller liknande ska den gemensamma disponibla inkomsten minskas med
fastställt underhållsstöd innan ekonomisk behovsprövning sker. E ersom denna
person har inkomst kan hen inte få underhållsstödet nedsa eller uppskjutet. Den
som saknar inkomst ska däremot ansöka om nedsä ning eller uppskov av
underhållsstöd.

3.7.1 Inkomster
Inkomster som i sin helhet reducerar ekonomiskt biståndet

 Ak vitetsstöd
 Arbetslöshetsersä ning/Ersä ning från alfa-kassan
 Avgångsvederlag
 Barnbidrag inklusive flerbarns llägg
 Bostadsbidrag, BTP (bostads llägg för pensionär)
 Ersä ning från kriminalvården, frigivningskonto.
 Etableringsersä ning inkl bostadsersä ning
 Extra försäkringsförmåner ll exempel AGS (avtalsgruppsjukförsäkring), AMF

(arbetsmarknadsförsäkring), AFA-försäkring (vid sjukskrivning) eller STP/ITP
(särskild lläggspension/övriga avtalspensioner).

 Försäkringsersä ning eller skadestånd, ideell del för ”sveda och värk”
 Habiliteringsersä ning (”flitpeng”)
 Hemvårdsbidrag eller hemsjukvårdsbidrag - räknas som inkomst för den

person som mo ar bidraget för u ört arbete
 Hyresdel från inneboende
 Jämställdhetsbonus inom föräldraförsäkringen
 Kommunalt bostads llägg för personer med funk onsnedsä ning (KBF)
 Lön eller sjuklön från arbete
 Pension, livränta
 Räntor och utdelningar
 Sjukersä ning och ak vitetsersä ning
 Sjukpenning, föräldrapenning, rehabiliteringsersä ning
 Ska eåterbäring, observera a om ska eåterbäringen tagits i anspråk av

Kronofogdemyndigheten räknas den inte som inkomst.
 Studiehjälp: studiebidrag, studiemedel
 Underhållsbidrag, underhållsstöd, e erlevandestöd
 Äldreförsörjningsstöd

Även andra former av inkomster som ska inräknas vid prövning av ekonomiskt bistånd
kan förekomma, exempelvis en persons insä ningar. Innan en insä ning tas upp som
inkomst behöver socialtjänsten utreda vad insä ningen avser, och en prövning ska
göras i varje enskilt fall.
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Inkomster som delvis reducerar ekonomiskt bistånd

 Familjehemsersä ning

Vid beräkning av familjens behov ska det placerade barnet inte tas med i
beräkningen. Omkostnadsersä ningen räknas inte som inkomst. Den del av
ersä ningen som utgör arvode, ska e er avdrag för ska betraktas som inkomst och
reducera behovet av bistånd. För familjehem som blivit särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt avtal gäller samma beräkningssä som för familjehem.

 S pendier

De som är villkorade eller riktade ll särskilda ändamål. Bedömning av hur e
s pendium ska reducera ekonomiskt bistånd får göras från fall ll fall.

 Handikappersä ning och vårdbidrag

Beträffande handikappersä ning och merkostnadsersä ning vid vårdbidrag är det
vik gt a kontrollera vilka kostnader ersä ningen ska täcka, om det är kostnader för
sådant som ingår i beviljat bistånd, då dessa kostnader således inte ska täckas av
ekonomiskt bistånd. En prövning behöver göras i varje enskilt fall.

Inkomster som inte reducerar ekonomiskt bistånd
Det finns även inkomster som inte reducerar biståndet. Utöver följande exempel kan
det även finnas andra inkomster som inte reducerar biståndet, individuell bedömning
sker från fall ll fall:

 Extra llägg ll studiebidrag ll gymnasiestuderande ungdomar

 S pendier eller fondmedel som utbetalats e er en social bedömning, ll
exempel från FVO (Föreningen för välgörenhetens ordnande), kyrkliga
samfund eller kommunen

 Försäkringsersä ning eller skadestånd, ekonomisk del avse för särskilt
ändamål som ll exempel ersä ning för läkar- eller tandvårdsbehov som
uppkommit av skadan

 Inackorderings llägg vid gymnasiestudier på annan ort

 Utbetalning av ersä ning enligt lagen (2012:663) om ersä ning på grund av
övergrepp eller försummelse i samhällsvården av barn och unga i vissa fall

Jobbstimulans – särskild beräkningsgrund
Om en sökande uppfyller vissa villkor innebär den särskilda beräkningsregeln i 4 kap 1
b § SoL a 25 procent av ne oinkomsten inte ska beaktas vid prövningen av



Vuxen- och omsorgsförvaltningen 54 (102)

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans

Riktlinje ekonomiskt bistånd Vuxen- och
omsorgsnämnden

ekonomiskt bistånd.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Handläggningsprocessen och Socialstyrelsens meddelandeblad nr 7/2013
Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd.

Överskjutande inkomst från tidigare månader
Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Handläggningsprocessen, Avsni inkomstperiod och beräkningsperiod.

3.7.2 Tillgångar
Alla realiserbara llgångar ska användas för den enskildes försörjning innan han eller
hon har rä ll bistånd. Med realiserbara llgångar menas bankmedel, ak er eller
andra värdepapper, bil, båt, fas ghet, guld, dyrbara konst- eller samlarföremål, etc.
Även utländska llgångar påverkar rä en ll bistånd. Se vidare i Socialstyrelsens
handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel Prövning av rä en
ll bistånd.

Bankmedel, aktier, obligationer - Huvudprincipen är a bistånd inte ska beviljas
sökande som har llgångar i form av kontanta medel eller värdepapper.

Bil - Grundprincipen är a bilen är en lä realiserbar llgång och krav bör ställas på
a bilen avy ras e er högst 1 månad. Vid särskilda skäl kan bistånd beviljas trots
innehav av bil, ll exempel om bilen är en förutsä ning för a ta sig ll och från
arbete, eller om bilen behövs av någon anledning med hänsyn ll barnperspek vet,
ll exempel om barnet har särskilda behov och bilen behövs på grund av de a. Se

vidare i Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd, kapitel Prövning av rä en
ll bistånd.

Bosparande - Alla former av bosparande räknas som realiserbar llgång. Undantag
från denna princip kan göras när biståndsbehovet bedöms som kortvarigt, högst tre
månader, eller om den sökande saknar egen bostad. I dessa fall godtas endast
innestående kapital i bosparande eller liknande upp ll den nivå som krävs för
bibehållen kö d eller för a kunna bo kvar. I bedömningen ingår även om personen
står i bostadskö i Gnesta kommun eller andra närliggande kommuner.

Bostadsrätt/Villa - För informa on om bostadsrä och villa se vidare i riktlinjerna,
kapitel Försörjningsstöd, avsni et Boende och boendekostnader.

Fritidshus/fastighet - För mer informa on om fri dshus/fas ghet se vidare i
riktlinjerna, kapitel Försörjningsstöd, avsni et Boende och boendekostnader.

Pensionssparande - Pensionssparande räknas i princip som en llgång. Möjligheten
a ta ut pensionssparande ska all d prövas och om de a är omöjligt, ska de a inte
räknas med.

Barns inkomster och tillgångar - Hemmavarande barns och skolungdomars
inkomster av eget arbete ska , enligt 4 kap 1a § SoL, ll en del inte beaktas vid
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bedömningen av rä ll bistånd. Till skolungdomar räknas ungdomar som inte fyllt 21
år som studerar i grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.
Barn får även ha e visst sparkapital i sy e a de a ska kunna användas för större
kostnader för barnets räkning. Om barn har inkomster och llgångar utöver vad
barnet själv får disponera, bör inkomsten räknas av mot barnets del i familjens
kostnader inklusive barnets del av boendekostnaden. Observera a denna regel inte
kan kombineras med jobbs mulansen. Se vidare i Socialstyrelsens handbok:
Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel Prövning av behovet av
bistånd.

3.7.3 Hushållstyper
Sammanboende med hushållsgemenskap
Det finns två typer av sammanboende med hushållsgemenskap. Den ena typen är
vuxna som oavse kön lever under äktenskapsliknande förhållanden.Makar,
registrerade partners och sambor har försörjningsplikt gentemot varandra vilket
innebär a mellan dessa gäller hushållsgemenskap som innebär ömsesidigt ansvar för
alla kostnader i hushållet.

Sammanboende med hushållsgemenskap ska ansöka om ekonomiskt bistånd
llsammans och bådas sammanräknade inkomster och utgi er ska ligga ll grund för

beräkning av biståndsbehovet. Det innebär a om den ena parten inte har rä ll
bistånd påverkar det hela hushållet.

Endast om det är uppenbart olämpligt a makar/sambor har gemensam ekonomi,
exempelvis när våld i nära rela oner förekommer, eller då någon av makarna är
oförmögen a ta si ansvar för resten av familjen ska principen om gemensam
försörjningsplikt frångås och makarnas kan handläggas var för sig. Undantag kan även
göras vid akuta nödsitua oner.

Hushållsgemenskap gäller ll dess parterna fly ar isär. Under vissa förhållanden, se
nedan om Gi a men ej sammanboende, gäller den även e er parterna fly at isär.
Endast om särskilda skäl finns kan man räkna separat på någon som lever i denna typ
av hushållsgemenskap. I så fall ska halva normen för makar/sammanboende
användas och häl en av övriga gemensamma utgi er räknas in i månadsbehovet.

Övriga sammanboende med hushållsgemenskap - Den andra typen av
hushållsgemenskap är mer begränsad. Det gäller personer som bor ihop och delar
vissa kostnader men inte har ekonomiskt ansvar för varandra, ll exempel vuxna barn
som bor kvar hemma eller vänner eller nära släk ngar som delar lägenhet. För denna
grupp används en särskild norm som är beräknad u från storleken på hushållet, så
kallad sammanboende-var-för-sig-norm. Konstruk onen på denna norm innebär a
de personliga kostnaderna inom normen beviljas som för ensamstående, men de
hushållsgemensamma kostnaderna beviljas endast med den andel av hushållet som
den sökande utgör, barnen inräknade. Om flera vuxna delar hushåll varav några är par
så ska de som utgör par räknas enligt sammanboendenorm och de som är
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ensamstående enligt sammanboende-var-för-sig-norm.

Hushållsgemenskap gäller normalt från den dag sammanfly ning sker. Exempel på
situa oner när hel hushållsgemenskap gäller redan från första månaden är när e par
väntar barn eller då de sökt och stå i kö för a få bostad llsammans. Om
sammanboendet är oplanerat och osäkert kan undantag från principen om ekonomisk
hushållsgemenskap göras upp ll sex månader. Avsteg från principen kan också göras
om det ur rehabiliteringssynpunkt eller av andra sociala skäl framstår som vik gt med
delad ekonomi.

Även denna form av hushållsgemenskap gäller ll dess parterna fly ar isär.

Gifta men ej sammanboende
Gi a makar är enligt lags ning försörjningsplik ga gentemot varandra och
försörjningsplikten kvarstår även om makarna har skilda hushåll. Prövningen av
bistånd ska utgå från denna princip om ömsesidig försörjningsplikt. Den
gemensamma inkomsten ligger ll grund för bedömning av bistånd och hänsyn ska
inte tas ll fördyrade omkostnader på grund av skilda hushåll. Bistånd beviljas endast
ll en boendekostnad. Även om t.ex. den ena parten vistas utomlands eller si er i

fängelse kvarstår försörjningsplikten.

En utredning ska däremot all d göras om den andra personens möjligheter a
försörja sin partner t.ex. om den ena parten befinner sig utomlands i avvaktan på
beslut om uppehålls llstånd eller är i fängelse. Hänsyn ska även tas ll vilka
möjligheter det finns från respek ve land a få fram uppgi er och handlingar. Om
ens partner är försvunnen kan bistånd beviljas om det är styrkt och e er en
individuell bedömning.

Ansökan om äktenskapsskillnad – Vid äktenskapsskillnad gäller försörjningsplikten ll
dess a ngsrä en har beslutat a den är slutgil g och ansökan om ekonomiskt
bistånd prövas llsammans under denna d. Om den ena parten inte bidrar ll
försörjningen kan en ansökan om stämning lämnas ll domstolen. Observera a
särskilda regler gäller om det förekommer våld i nära rela oner.

Se vidare i riktlinjerna, kapitel Om innehållet i utredningen, avsni Hur genomförs
kontrollerna vid ansökan om bistånd? samt Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt
bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel Försörjningsstöd, avsni Medlemmar i
hushållet och kapitel Prövning av behovet av bistånd, avsni Genom andras personers
inkomster och llgångar.

Inneboende
För sökande som är inneboende räknas personen inte ha hushållsgemenskap med
den/dem som han eller hon är inneboende hos. För a betraktas som inneboende ska
den sökandes hushåll som huvudregel disponera eget rum i bostaden, även om en
individuell bedömning all d behöver göras u från omständigheterna. Dessa
sökanden ska ha bistånd enligt vanlig norm för ensamstående. Om avtalet mellan
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hyresvärden och den inneboende innebär a vissa hushållsutgi er som ll exempel
telefon, förbrukningsvaror, ingår i hyran kan normen anpassas e er det.

Hushåll med underåriga barn
Föräldrarna ska ta ut full föräldrapenning ll dess barnomsorgsplats erbjuds. Vid
parallellt deltagande i arbetssökarverksamhet får ersä ningsdagarna delas upp
mellan föräldrarna. Föräldrarna har rä a spara del av föräldrapenning. Se vidare i
Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel
Prövning av behovet av bistånd, avsni Genom socialförsäkringsförmåner och andra
ersä ningar och kapitel Ansvarig kommun och gränsen för kommunens ansvar, avsni
Förmåner under föräldraledighet.

Barnet ska omgående anmälas ll barnomsorgskön och bekrä else på platsansökan
ska visas upp. Den som har bistånd i avvaktan på plats i förskoleverksamhet är skyldig
a ta första anvisning av plats för a ha rä ll fortsa bistånd. Undantag från denna
princip bör göras om barn av psykiska eller medicinska skäl är i behov av särskild typ
av förskoleverksamhet eller av senareläggning av inträdet i verksamheten. Behovet
ska vara styrkt med läkarintyg. För d e er a barnomsorgsplats erhållits föreligger
ingen rä a vara föräldraledig viss d. Föräldraledighetslagen (1995:587) reglerar
endast förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Gymnasiestuderande ungdom
Föräldrarna har försörjningsskyldighet för ungdomar upp ll 21 år förutsa a de
studerar i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförligt grundutbildning, och ska
då räknas in som barn i hushållets norm. Se vidare i riktlinjerna, kapitel Olika
gruppers förutsä ningar för rä ll ekonomiskt bistånd, avsni Ungdomar under 21
år som går i gymnasiet.

Hushåll där barn bor växelvis hos föräldrarna
Om barnet eller barnen bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna ska halva
barnbidraget räknas som inkomst och halva normen som utgi . Även övriga utgi er
för barnet förutsä s delas mellan föräldrarna, exempelvis beviljas övrigt ekonomiskt
bistånd med halva barnomsorgsavgi en, medicinkostnaden etc.

Se vidare i riktlinjerna beträffande umgängesbarn, kapitel Försörjningsstöd, avsni
Merkostnader för umgänge med barn.

Bistånd till barn och ungdom vid övergång från yngre till äldre åldersgrupp
När e barn övergår från yngre ll äldre åldersgrupp i normberäkningen enligt
normen ska det nya normbeloppet räknas från och med den månad barnet fyller år,
oavse när i månaden det inträffar. Åldern måste därför observeras vid varje
utrednings llfälle.

Underårig som bildat familj
Förälder har kvar si försörjningsansvar för underårigt barn även om den underårige
själv blir förälder. Däremot har de inget försörjningsansvar för barnbarnet.
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Vid gi ermål övertar make/maka försörjningsplikten för underårig eller upp ll 21 år
vid studier i grundskola, gymnasium eller annan jämförlig grundutbildning. Om
maken/makan inte kan fullgöra sin försörjningsplikt, primär försörjningsplikt, har den
underåriges föräldrar försörjningsplikt, sekundär försörjningsplikt.

4 Olika gruppers förutsättningar för rätt till ekonomiskt
bistånd

4.1 Arbetslösa
Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rä ll försörjningsstöd om han
eller hon står ll arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den
enskilde rä ll försörjningsstöd även om han eller hon inte står ll
arbetsmarknadens förfogande.

Den som är arbetslös och söker ekonomiskt bistånd ska erbjudas stöd i si
arbetssökande genom strukturerade insatser för a öka sina möjligheter a få en
anställning. De insatser som ges ska all d föregås av en individuell bedömning av
personens behov och förmåga.

En utredning för a klargöra förutsä ningarna för självförsörjning ska göras. U från
denna görs en planering llsammans med den enskilde och en dsbegränsad
förändringsplan ska upprä as. I arbetet ska stöd- och mo va onssamtal ingå, liksom
även en skyldighet för den arbetslöse a redovisa si arbetssökande.
Förändringsplanen ska regelbundet följas upp och eventuella korrigeringar ska göras i
samband med utvärderingen.

Kraven på en arbetslös biståndssökande kan ingå som e led i prövningen an ngen
jämlikt 4 kap. 1 § SoL eller 4 kap. 4-5 §§ SoL. Det är vik gt a det i utredning och
beslut anges vilka lagrum som llämpas.

Vad som kan vara godtagbara skäl a inte stå ll arbetsmarknadens förfogande måste
bedömas u från den enskildes behov och förutsä ningar. Det kan exempelvis vara
fråga om den sökandens egen sjukdom, sjukdom i familjen, andra vik ga eller
överhängande familjeangelägenheter, arbetets art i förhållande ll den enskildes
personliga förutsä ningar, a arbetsförhållandena på en anvisas arbetsplats inte
lever upp ll vad som krävs för a förebygga ohälsa eller olycksfall eller a
anställningsformerna inte är förenliga med de förmåner som arbetstagare får som är
anställda enligt kollek vavtal och sociala omständigheter.

Kommunen bör uppmana ll och underlä a för fly ll arbete. Med utgångspunkt i
barnets bästa och u från kunskapen om a barn med yrkesarbetande föräldrar har
bä re förutsä ningar i sina liv än barn i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd, kan
det vara mo verat a även barnfamiljer fly ar för a föräldrarna långsik gt ska
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kunna försörja sig genom arbete. Arbetets varak ghet och omfa ning måste
övervägas, liksom konsekvenserna av en fly för övriga familjemedlemmar. I dessa
fall är det särskilt vik gt a genomföra en barnkonsekvensanalys.

A stå ll arbetsmarknadens förfogande – Se vidare i Socialstyrelsens handbok:
Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel Prövning av behovet av
bistånd, avsni Prövningen av om behovet kan llgodoses genom arbete och
llhörande avsni där innebörden av kravet a stå ll arbetsmarknadens förfogande

preciseras.

Socialtjänsten får kräva a en person deltar i prak k eller annan kompetenshöjande
verksamhet enligt 4 kap. 4 § SoL. Beslut om bistånd prövas då enligt 4 kap. 5 § SoL. Se
vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Prövning av behovet av bistånd, avsni Kravet a delta i prak k eller annan
kompetenshöjande verksamhet.

Arbetslösa med otillräcklig A-kassa/Alfakassa
Den som har ersä ning från A-kassa eller Alfakassa riskerar a förlora denna om de
deltar i kommunal ak vering. Olika regler gäller beroende på vilken kassa det gäller.
Den sökande måste ha få e godkännande från sin A-kassa, vilket ska styrkas med
e intyg, för a kunna delta i av kommunen anordnad verksamhet.

Sökanden som inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande
Om den enskilde inte bedöms uppfylla kraven på a stå ll arbetsmarknadens
förfogande, exempelvis genom a inte söka arbete eller vägra delta i exempelvis
arbetsprak k eller arbetssökarverksamhet, påverkar de a rä en ll bistånd för hela
hushållet. Detsamma gäller vid frånvaro från ak vitet utan dokumenterat gil gt skäl.
Gil gt skäl kan ll exempel vara sjukdom eller vård av barn. I de fall det funnits
godtagbara skäl a först i e erhand anmäla gil g frånvaro ska de a inte påverka
rä en ll bistånd. Beträffande ledighet från arbetssökarverksamhet eller prak k i
samband med helgdagar är det de av riksdagen beslutade helgdagarna som gäller.

Frånvaro
Vid frånvaro p.g.a. sjukdom se vidare i riktlinjerna i avsni et Personer som har
nedsa arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Vid frånvaro på grund av vård av barn - En arbetssökande som deltar i
arbetsmarknadsinsatser, prak k eller andra insatser och som har barn har som är
sjukt eller behöver gå ll läkare/tandläkare ska sjukanmäla sig på samma sä som vid
egen sjukdom. Sjukdomen ska styrkas med läkarintyg e er mer än fem dagars
frånvaro. Skri lig dokumenta on ska all d uppvisas vid besök hos läkare eller
myndighet som hindrar deltagande i arbetssökarverksamhet.

Ordinarie förskolas/skolas eventuella semesterstängning utgör inget hinder för a stå
ll arbetsmarknadens förfogande, e ersom föräldrarna all d erbjuds alterna v

barnomsorgsplats. Möjligheten a spara föräldrapenning och använda vid inskolning
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på förskola finns även för personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Frånvaro vid
inskolning påverkar inte rä en ll bistånd.

Ledighet under sommaren - Personer som har barn som är yngre än 16 år, har
möjlighet a vara lediga under fyra veckor under sommaren med sina barn och ändå
ha rä ll bistånd om nämnden har anvisat ll prak k eller annan kompetenshöjande
verksamhet enligt 4 kap. 4 § SoL. Om båda föräldrarna i hushållet är aktuella på VuA
innebär det a barnet ges möjlighet a vara hemma med en eller båda föräldrarna
under sammanlagt fyra veckor. En förutsä ning är a hushållet i övrigt är berä gade
bistånd. Möjligheten ll avlönat arbete har däremot företräde för ledigheten. När en
person arbetar faller rä en ll semester in.

Sy et med föräldrars rä ll ledighet är a uppfylla FN:s konven on om barns
rä gheter. Enligt ar kel 31har barn rä ll lek, vila och fri d. Det är således barnets
rä ll ledighet som är i fokus. Från 16 års ålder är det vanligt a ungdomar
sommarjobbar och inte längre är beroende av a föräldrarna ska vara hemma för a
de ska vara lediga. I Gnesta kommun erbjuds ungdomar mellan 16-18 år möjligheten
a söka sommarjobb inom kommunala verksamheter.

Ledigheten ska planeras sammanhängande. Med sommaren bör avses den d som de
barn som går i skolan har sommarlov. Vilka veckor som bestäms påverkas av familjens
situa on och planeringen ska göras llsammans med VuA och familjens
socialsekreterare.

För a en förälder ska ha rä ll ledighet med bibehållet bistånd krävs a
barnet/barnen är lediga från förskoleverksamheten eller barnomsorgen. I och med
de a innebär det a föräldern måste meddela ll barnomsorgen a barnet kommer
a vara ledigt under fyra veckor. Vik gt är a det finns en planering för barnomsorg
övrig d som föräldern inte är ledig under sommaren för a föräldern ska kunna
fullfölja den uppgjorda planeringen. Om familjen har en annan lösning via det egna
nätverket än barnomsorg eller förskoleverksamhet men har barn som är yngre än 16
år har även dessa föräldrar samma möjligheter a vara hemma med barnen under
den här den.

Personer som har sagt upp sig
Om den sökande blivit arbetslös på grund av a denne sagt upp sig på egen begäran
är huvudprincipen a ekonomiskt bistånd inte ska kompensera för den avstängning
från arbetslöshetsersä ning som uppsägningen medför. Om den arbetslöse i övrigt
uppfyller förutsä ningarna är denne berä gad ll bistånd först från den dag rä en
ll arbetslöshetsersä ning inträder. Om den sökande åberopar a denne har ha

synnerliga skäl a säga upp sig ska denne uppmanas a i första hand försöka få
avstängningen från arbetslöshetsersä ning hävd. En bedömning ska all d göras i det
enskilda fallet.

För personer som har sagt upp sig på egen begäran men inte har rä ll
arbetslöshetsersä ning gäller motsvarande princip, dvs. om den arbetslöse i övrigt
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uppfyller förutsä ningarna är denne berä gad ll ekonomiskt bistånd först från den
dag rä en ll arbetslöshetsersä ning skulle ha inträ om denne hade omfa ats av
sådan ersä ning.

Arbetslösa med otillräcklig föräldrapenning
Se vidare i riktlinjerna, kapitel Om innehållet i utredningen, avsni Hushåll med
underåriga barn.

4.2 Företagare
Ekonomiskt bistånd beviljas som huvudregel inte ll den som är egen företagare.
Företagare konkurrerar med andra näringsidkare och om bistånd beviljas skulle det
leda ll a den näringsidkare som inte behövde ta ut lön skulle få en o llbörlig
konkurrensfördel. Om en person har e företag eller e uppdrag i företag ska all d
eventuella inkomster och llgångar i företaget utredas.

Företaget i sig kan representera en realiserbar llgång men det kan variera beroende
på företagsform. Utöver a bedriva näringsverksamhet kan en person även ha
funk onärs- eller styrelseuppdrag vilket i regel innebär någon form av ersä ning för
si engagemang i företaget.

Om en person driver e eget företag och ansöker om ekonomiskt bistånd måste
personen i första hand ta ut avtalsenlig lön. Om personen inte kan försörja sig på den
egna verksamheten kan socialtjänsten hänvisa personen ll a avveckla företaget och
ställa sig ll arbetsmarknadens förfogande.

I varje enskilt fall behöver en individuell prövning göras. I de a ingår a bedöma
vilket resultatet blir för den enskilda om bistånd beviljas eller inte. För y erligare
vägledning se avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, digare Regeringsrä en
(RÅ) RÅ 2000 ref 37.
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Bistånd kan beviljas vid vissa undantag:

 Vid akut eller llfälligt behov av bistånd.
 Under den den enskilde har en arbetsmarknadsinsats för a starta företag

och uppbär ersä ning från Arbetsförmedlingen. Insatsen kan pågå i sex
månader.

Y erligare vägledning kan inhämtas från Ska everket eller Bolagsverket.

4.3 Inskrivna för kriminalvård eller rättspsykiatrisk vård
Personer som dömts ll fängelsestraff ska själva ta reda på om de har möjlighet a
omgående påbörja verkställigheten. I så fall ska de a ske. Vid ansökan om bistånd i
avvaktan fängelsestraff kan behovet llgodoses genom a den sökande inställer sig
hos kriminalvården. I de fall personen inte omedelbart kan påbörja verkställigheten
kan bistånd beviljas i avvaktan på verkställighet.

För personer inskrivna inom kriminalvården ska kriminalvårdsmyndigheten svara för
alla kostnader under verkställighets den, undantag gäller ll exempel
boendekostnad.

Personer dömda ll kriminalvård kan i vissa fall beviljas bistånd ll hyra under
verkställighets den. Vid bedömning ska beaktas den sökandes hyresförhållande,
straffets längd, egen förmåga a betala hela eller del av hyran, samt
rehabiliteringsaspekten. Sökandens möjlighet ll inkomst från arbete inom
kriminalvårdsanstalten ska utredas innan ekonomiskt bistånd beviljas.

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

Häktade, inklusive de som genomgår rä spsykiatrisk undersökning, kan ansöka om
häktesbidrag från kriminalvården och ska inte beviljas fickpengar. Häktade har rä ll
bistånd från socialtjänsten ll hyra om inte behovet kan llgodoses på annat sä .

Den som vårdas enligt lagen (1991:1129) om rä spsykiatrisk vård eller är
omhändertagen enligt smi skyddslagen (2004:168) har rä ll ekonomiskt bistånd på
samma villkor som personer inskrivna för vård inom socialtjänsten, ll exempel
missbruksvård. Observera a dömda ll rä spsykiatrisk vård kan ha kvar rä en ll
vissa ersä ningar från Försäkringskassan vilket bör utredas innan bistånd beviljas.
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Läs mer i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,

 kapitel Ansvarig kommun och gränsen för kommunens ansvar, avsni ,
Gränsen mot hälso- och sjukvård och kriminalvård, avsni
Folkbokföringskommunens ansvar.

 kapitel Försörjningsstöd, avsni Boendekostnad under fängelsevistelse.

Intensivövervakning med elektronisk kontroll – s.k. fotboja
Fotboja förekommer dels som påföljd vid korta straff och dels som e led i
förberedelserna för frigivning, s.k. IÖV (intensivövervakning med elektronisk kontroll)
-utsluss. Vid IÖV-utsluss är personen for arande inskriven i anstalt och har inte rä
ll försörjningsstöd, utan reglerna för inskrivna inom kriminalvården gäller.

Personer som avtjänar straff med fotboja jämställs med frivårdsklient och har
exempelvis rä a fortsä a uppbära eventuell pension eller sjukpenning, dock inte
ersä ning från A-kassa. Om behovet inte kan llgodoses på annat sä har personen
rä ll ekonomiskt bistånd ll sin försörjning. Om verkställigheten med fotboja
upphävs och övergår ll anstaltsvård gäller i stället reglerna för inskrivna inom
kriminalvården.

Ekonomiskt bistånd ll eventuella merkostnader på grund av intensivövervakningen,
som avgi er, telefoninstalla on eller resor ll och från ak viteter, ska inte beviljas då
dessa bekostas av kriminalvårdsmyndigheten.

Kontraktsvård
Kontraktsvård är e alterna v ll fängelse som innebär a den dömde får genomgå
missbruksbehandling där kriminalvården och socialtjänsten upprä ar en gemensam
behandlingsplan. Kriminalvården har kostnadsansvaret för behandlingen fram ll
tänkt dag för villkorlig frigivning.

Vid behandling på ins tu on står kriminalvården för alla kostnader ll vårdgivaren i
samband med placeringen såsom fickpengar, drogkontroller, sjukvårdskostnader,
resor, klädutrustning, fri ds- och sportutrustning och hygienar klar. I dessa fall ska
försörjningsstöd inte beviljas.

Om behandlingen sker i öppenvård bekostar kriminalvården enbart den behandling
och de kontroller som följer av behandlingsplanen. Klientens behov av
försörjningsstöd ska prövas av socialtjänsten.
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Samhällstjänst
Samhällstjänsten ska u öras under den dömdes fri d under kontroll av
frivårdsmyndigheten. Den dömde kan behålla si ordinarie arbete, studera eller vara
ak vt arbetssökande. A en biståndssökande person är dömd ll samhällstjänst ska
inte påverka socialtjänstens krav på a stå ll arbetsmarknadens förfogande på
hel d, och ll exempel delta i prak k.

4.3.1 Inskrivna för vård eller behandling inom socialtjänsten
Personer som beviljas heldygnsvård eller behandling som en insats med stöd av
socialtjänstlagen är berä gade ll bistånd på samma villkor som andra. Kostnader
som den sökande inte har under vård den ska dock inte omfa as av
försörjningsstödet. Se vidare i riktlinjerna gällande vilket bistånd som beviljas, kapitel
Försörjningsstöd, avsni Bistånd vid ins tu onsvistelse.

Reskostnader - Bistånd ll resor i samband med ins tu onsvård, ll exempel för
informa onssamtal, in- och utskrivning på ins tu onen samt möten med
socialsekreterare, ska belasta konto för vårdkostnader. Observera a vissa resor kan
ingå i vårdavgi en, ll exempel resor ll läkare eller tandläkare.

Ungdomar under 18 år som bor i stöd- eller träningsboende
Barn under 18 år som inte kan bo hemma utan måste erhålla boende genom
socialtjänstens försorg utanför hemmet ska ha e placeringsbeslut där även
omsorgen om barnet llgodoses genom placeringen. Barnets boende och omsorg
llgodoses i dessa fall annars av vårdnadshavaren. Kostnaderna för uppehället ska då

täckas av vårdkostnaden och inte genom försörjningsstöd.
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Personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom

När en sökande är sjukskriven handläggs ärendet enligt följande:

Dag1: En arbetssökande som deltar i arbetsmarknadsinsatser, prak k eller andra
insatser och som blir sjuk ska sjukanmäla sig första sjukdagen på motsvarande sä
som en arbetstagare.

Dag 2-7: Socialtjänsten eller VuA (vid aktualitet på VuA) tar kontakt med den enskilde
för a utreda orsaken ll frånvaron.

Dag 8-27: För a arbetsoförmåga vid sjukdom ska godkännas ska en person ha e
läkarutlåtande som styrker oförmåga a arbeta eller delta i insatser, helt eller delvis.
Det är inte sjukdomen i sig som bedöms utan arbetsförmågan. Vid frånvaro på grund
av sjukdom mer än fem dagar ska sjukdomen styrkas med läkarintyg. Socialtjänsten
bedömer läkarintyget och behovet av andra insatser. För stöd i bedömningen används
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. E er sex llfällen med
kor dsfrånvaro eller e er fyra veckors sjukskrivning ska e rehabiliteringsarbete
påbörjas.

Om den enskilde kan ha rä ll sjukpenning ska en ansökan lämnas ll
Försäkringskassan. Om personen inte har rä ll sjukpenning ska vid behov en
ansökan om samordning av rehabiliteringsinsatser lämnas ll Försäkringskassan.
Arbetsförmedlingen har även e ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering för
arbetssökande.



Vuxen- och omsorgsförvaltningen 66 (102)

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans

Riktlinje ekonomiskt bistånd Vuxen- och
omsorgsnämnden

Från andra månaden:

Arbetslösa som är sjuka ska, om det u från medicinsk utredning bedöms lämpligt,
erbjudas rehabiliterande insatser. En kartläggning av den enskildes situa on bör
genomföras, stöd i arbetet är an ngen Ini al bedömning (IB del 3) eller
Förutsä ningar inför arbetet (FIA).

Om Försäkringskassan gör bedömningen a personen har arbetsförmåga, men
däremot inte personens läkare skall Försäkringskassans bedömning gälla för
socialtjänsten. För a vara berä gad ll bistånd ska personen medverka ll
behandling och rehabilitering i sy e a bli arbetsför. Arbetslösa som är
del dssjukskrivna ska delta i arbetssökarverksamhet i förhållande ll sjukskrivningens
omfa ning. Arbetsförmedlingen har e ansvar a ge arbetslivsinriktad rehabilitering.
Insatser ska erbjudas i form av samverkan med konsultläkare, vårdcentral,
psykiatrimo agning och försäkringskassa. Den som inte kan arbeta på grund av
sjukdom ska erbjudas arbetsrehabilitering ll lämpligt arbete eller mo veras ansöka
om sjukersä ning eller ak vitetsersä ning.

Rehabilitering/samverkansmöte
Socialtjänsten och/eller Försäkringskassan sammankallar ll e möte för a diskutera
behovet av rehabilitering. Utöver socialsekreterare och den enskilde bjuds även
berörda samverkansparter in. Det kan ll exempel vara lands nget,
Arbetsförmedlingen, VuA eller annan enhet inom socialtjänsten.

Sjukersättning eller aktivitetsersättning
Om sjukdomen är av sådan art a sjukskrivande läkare bedömer a arbetsförmågan
inte kommer a återfås inom all överskådlig fram d kan ansökan om sjukersä ning
göras. Om den sökande är under 30 år kan ansökan om ak vitetsersä ning göras om
arbetsförmågan bedöms vara nedsa minst e år.

Avslag på ansökan om ersättning från Försäkringskassan
Vid avslag på sökt ersä ning från Försäkringskassan ll exempel sjukpenning eller
sjukersä ning/ak vitetsersä ning behöver sökande lämna in beslutsunderlaget ll
socialsekreterare. Om Försäkringskassan bedömt a det inte finns en nedsa
arbetsförmåga är det utgångspunkten även för den fortsa a planeringen hos
socialtjänsten.

4.3.2 Personer med sociala och medicinska problem
Människor har i regel betydande resurser även i de fall där det kan finnas svårigheter
så som missbruk eller psykisk ohälsa. Personer med denna typ av problema k har
o ast behov av insatser från andra enheter inom socialtjänsten eller från lands nget
och här samverkan mycket vik g.

För a vara berä gad ll ekonomiskt bistånd ska den enskilde medverka i planering i
sy e a bli arbetsför eller medverka ll a få annan ersä ning ur det generella
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socialförsäkringssystemet.

Personer med missbruksproblem
De krav som kan ställas enligt socialtjänstlagen kan inte användas på samma sä för
sökanden som har allvarliga missbruksproblem. Vid missbruksproblem är det vik gt
a alla verksamhetsområden inom socialtjänsten där personen är aktuell samverkar
och arbetar llsammans med personen. Samverkan med andra myndigheter så som
lands nget kan även vara aktuellt. Gnesta kommuns medborgare bör kunna erbjudas
na logi. Na logi för hemlösa personer över 20 år gäller då personen är skriven i
Gnesta kommun sedan minst sex månader.

Gnesta kommun utgår från Socialstyrelsens defini on av hemlöshet som omfa ar allt
från personer i akut brist på tak över huvudet ll mer långvariga boendeformer med
en kontraktsform som inte kan jämställas med eget boende. Se vidare på
Socialstyrelsens hemsida på Hemlöshetssitua oner.

Socialtjänsten kan inte ställa krav på a en person med allvarligt missbruksproblem
ska följa en viss behandlingsplan för a vara biståndsberä gad. En individuell
bedömning behöver göras gällande de krav som ställs på arbetssökande i övrigt.
Kravet på a delta i prak k eller kompetenshöjande verksamhet kan llämpas på
personer med lindrigare missbruksproblem men ska inte ersä a vård och behandling.
Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Prövning av behovet av bistånd, avsni Kravet a delta i prak k eller annan
kompetenshöjande verksamhet.

Om en sökande med denna typ av problema k inte medverkar, helt eller i stor
utsträckning, i socialtjänstens arbete för a utarbeta en förändringsplan eller a göra
en utredning så kan de a dock utgöra grund för a reducera biståndet. Se vidare i
riktlinjerna, kapitel Handläggningsprocessen, avsni Övrigt reducerat
försörjningsstöd.

Personer med psykisk ohälsa
När det gäller personer med svår psykisk ohälsa och beteendemässiga störningar
måste socialtjänsten först utreda de grundläggande problemens påverkan på den
sökandes möjligheter a ll exempel stå ll arbetsmarknadens förfogande, innan
ställning tas ll hur socialtjänsten på bästa sä kan stärka hans eller hennes fram da
försörjningsförmåga. I arbetet med personer med svår psykisk ohälsa är det o ast
nödvändigt a samverka med andra verksamhetsområden inom socialtjänsten och
med lands nget. Om personen är sjukskriven se även vidare i riktlinjerna, avsni
Personer som har nedsa arbetsförmåga på grund av sjukdom.

En individuell bedömning behöver göras gällande de krav som ställs på arbetssökande
i övrigt. Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för
socialtjänsten, kapitel Prövning av behovet av bistånd, avsni Kravet a delta i prak k
eller annan kompetenshöjande verksamhet.
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4.3.3 Personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd är tänkt a vara e bistånd under en kortare period men andelen
personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ökar. Defini onen av långvarigt
biståndsbehov är när e hushåll har få bistånd minst o månader under
kalenderåret.

När en person lever på ekonomiskt bistånd en längre d kan särskilt vissa områden
behöva beaktas extra. Det kan ll exempel gälla fri d, rekrea on, tandvård/läkarvård,
hemutrustning eller kläder. Det gäller särskilt barnfamiljer men även hushåll utan
barn. Se vidare i riktlinjerna, kapitel Om innehållet i utredningen, avsni
Barnperspek v och barnkonsekvensanalyser.

Socialtjänsten ansvarar för a informera och diskutera med den enskilde vilket behov
den har. När e hushåll har varit aktuella längre än o månader ska de erbjudas
regelbundna besök för a diskutera dessa frågor.

Vid behov av vidare utredning om den enskildes situa on ska
bedömningsinstrumentet FIA användas, se vidare i Gnesta kommuns användarmanual
för FIA.

4.3.4 Personer som tillfälligt vistas på annan ort i Sverige eller utomlands
Huvudprincipen är a bistånd inte beviljas vid utlandsvistelse. Socialtjänstens
vistelsebegrepp ska däremot inte tolkas så a den som får ekonomiskt bistånd har
reseförbud. En kortvarig resa som varken påverkar försörjningen eller försämrar
möjligheterna ll fram da försörjning i Sverige påverkar alltså inte rä en ll bistånd
så länge personen uppfyller de krav som ställts för rä ll bistånd.

Det kan undantagsvis också finnas rä ll bistånd under llfällig vistelse utomlands
om det exempelvis är nödvändigt i samband med sjukdom eller begravning. Med
llfällig vistelse menas en kortare resa på en eller e par veckor. En resa ska ske i

samråd med socialtjänsten. En bedömning görs i varje enskilt fall. Vid bedömningen
ska beaktas resans påverkan för den enskilde a bli självförsörjande och hur det
påverkar fortsa behov av bistånd, t.ex. om pengarna kan användas ll personens
uppehälle.

4.3.5 Personer som tillfälligt vistas i kommunen
En person som llfälligt vistas i kommunen kan beviljas bistånd för a förhindra en
nödsitua on. Biståndet kan t.ex. vara en bilje ll hemkommunen eller hemort inom
Norden. Bistånd kan även beviljas ll matpengar. Om hemresan kan påbörjas först
nästa dag kan även na logi beviljas e er särskild prövning. Om det finns barn i
familjen ska deras behov särskilt beaktas och en barnkonsekvensanalys göras.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Ansvarig kommun och gränsens för kommunens ansvar, avsni
Vistelsekommunens ansvar. Se även vidare i riktlinjerna, avsni Barnperspek v och
barnkonsekvensanalyser.
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4.3.6 Personer med äldreförsörjningsstöd eller pension
Personer som är 65 år och äldre som har låg eller ingen pension och ansöker om
försörjningsstöd ska hänvisas ll Pensionsmyndigheten för a ansöka om
äldreförsörjningsstöd istället. Om försörjningsstöd beviljas i avvaktan beslut hos
Pensionsmyndigheten ska det återsökas av kravhandläggaren enligt gällande ru ner.

Personer med pension eller äldreförsörjningsstöd som ansöker om ekonomiskt
bistånd ll exempelvis tandvård eller glasögon kan beviljas de a e er sedvanlig
prövning av deras egna möjligheter a betala dessa utgi er.

4.4 Studerande

4.4.1 Vuxenstuderande
Studerande vars studier kan finansieras med studiemedel ska som huvudregel inte
beviljas ekonomiskt bistånd. Vuxenutbildning ska i första hand finansieras genom det
statliga studiemedelssystemet eller med ak vitetsstöd via Arbetsförmedlingen.
Utgångspunkten är a vuxenstuderande inte står ll arbetsmarknadens förfogande
och därför inte är berä gade ll bistånd.

Om en person har studerat men avslutar sina studier och söker ekonomiskt bistånd är
utgångspunkten a de ska ha planerat för sin ekonomi e er avslutade studier t.ex.
genom a i god d börja söka arbete.

Bistånd kan beviljas vid korta dsbegränsade kurser inom ramen för de insatser som
erbjuds arbetslösa, där den sökande sam digt söker arbete. Den sökande ska när som
helst vara beredd a avbryta kursen för a påbörja erbjudet arbete.

I undantagsfall kan dock, e er individuell behovsprövning, ekonomiskt bistånd
beviljas för vuxenstudier, se vidare punkterna nedan. Om bistånd beviljas ll
studerande ingår även rimlig kostnad för böcker och annat studiematerial.

 Studerande under studieuppehåll

Socialtjänsten ska begära a den som under studieuppehåll behöver ekonomiskt
bistånd ska delta i anvisad prak k eller annan kompetenshöjande verksamhet. Den
studerande ska kunna visa a den i god d sökt feriearbete då inkomstbor allet är en
förutsägbar situa on som han eller hon kunnat planera inför. Om den sökande har
få arbete och ansöker om ekonomiskt bistånd i avvaktan på första lön eller
arbetslöshetsersä ning beviljas försörjningsstöd mot återbetalning enligt 9 kap. 2 §
SoL.

 Studerande som har familj

Ekonomiskt bistånd beviljas som huvudregel inte under pågående studier. I familjer
med två vuxna som båda saknar arbete, där den ena personen studerar med fullt
studiemedel, dvs. uppbär lånedel, bidragsdel och eventuella llägg, och den andra
personen uppfyller förutsä ningarna för rä ll bistånd kan familjen beviljas
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ekonomiskt bistånd som komplement ll studiemedlen. Den studerandes
månadsinkomst räknas ut genom a det sammanlagda beviljade
studiemedelsbeloppet fördelas på det antal studiemånader som terminen omfa ar
enligt studiemedelsbeslutet.

 Studier med ak vitetsstöd

Arbetsförmedlingen har möjlighet a bevilja ak vitetsstöd för reguljära studier.
Ak vitetsstöd och studiemedel kan ej kombineras. Om personen ansöker om
komple erande ekonomiskt bistånd under den ska en individuell bedömning göras.
Bedömningen ska ske i samråd med Arbetsförmedlingen u från sy et med studierna
och om det ökar möjligheterna a i fram den a bli självförsörjande genom arbete.

Det finns vissa y erligare undantag när bistånd kan beviljas ll personer som studerar.
Läs mer i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Prövning av behovet bistånd, avsni Genom andra personers inkomster och
llgångar och avsni Genom studiestödsformer.

Yrkesvux
Yrkesvux är en särskild arbetsmarknadspoli sk satsning på yrkesinriktade kurser på
gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Regeringen har infört e
utökat bidrag för denna utbildning inom ramen för studiemedlet. Arbetslösa som i
enlighet med upprä ad förändringsplan påbörjar en kurs inom yrkesvux kan beviljas
komple erande försörjningsstöd. En förutsä ning för rä en ll bistånd är a den
sökande uppbär studiemedlets bidrags- och lånedel samt eventuellt lläggsbidrag för
barn.

Studerande med studiestartsstöd
I juli 2017 införde regeringen ersä ningsformen studiestartsstöd, som sy ar ll a
öka rekryteringen ll studier bland personer med kort utbildning och stort
utbildningsbehov för a stärka deras möjligheter a etablera sig på
arbetsmarknaden. Stödet består av bidrag utan inslag av lån och ska utgöra e
komplement ll studiemedelssystemet. För a kunna få studiestartsstöd måste
personen uppfylla vissa kriterier och godkännas av kommunen. I Gnesta sker
rekryteringen av sökande genom VuA:s studie- och yrkesvägledare.

För a studiestartsstödet ska nå önskad effekt är det vik gt a det möjliggör studier
för målgruppen. Komple erande ekonomiskt bistånd kan därför beviljas ll
studerande med studiestartsstöd, under förutsä ning a planeringen ske i
samverkan med socialsekreterare och a personen i övrigt uppfyller kraven för a
vara berä gad ll ekonomiskt bistånd. Studierna som godkänns ska vara tydligt
inriktade mot självförsörjning. Om studierna med studiestartsstöd planeras som e
första steg mot vidare studier bör det i bedömningen vägas in om den sökande e er
perioden med studiestartsstöd kan bli självförsörjande genom ordinarie studiemedel.

4.4.2 Ungdomar under 21 år som går i skolan
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Föräldrar har enligt föräldrabalken försörjningsskyldighet för ungdomar upp ll 18 år.
Går barnet i skolan e er denna dpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den
d som skolgången pågår, dock längst ll dess barnet fyller 21 år. Försörjningsplikten

gäller ll dess gymnasiestudierna avslutas eller den unge fyller 21 år och oavse om
den unge har egen bostad eller inte. Socialtjänsten ska normalt inte vid
biståndsprövning ta hänsyn ll den extra kostnad det innebär a gymnasiestuderande
ungdom har eget boende. Undantag ska göras endast om det finns synnerliga skäl ll
a den unge inte kan bo kvar hemma. I möjligaste mån ska den unge ingå i
föräldrarnas hushåll, men ibland kan det finnas skäl a se honom eller henne som e
eget hushåll. Även i det senare fallet ska om möjligt föräldrarnas ekonomi och
förmåga a bidra utredas.

I de fall den unge inte kan bo kvar hemma ska orsaken ll det ska all d utredas och
vid behov ske i samråd med barn- och ungdomsenheten. För personer som är under
21 år och inte ännu har avslutat sina gymnasiestudier är det vik gt a socialtjänsten i
möjligaste mån försöker stödja den unge a fortsä a sina gymnasiestudier. De a
gäller även i de fall barnet inte kan bo kvar hemma utan beviljas bistånd som e eget
hushåll. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan
jämförlig grundutbildning.

Gör den unge e uppehåll i sin skolgång är föräldrarna inte underhållsskyldiga under
uppehållet men underhållsskyldigheten träder in igen om och när barnet återupptar
skolgången. Ferier och d då barnet på grund av sjukdom är förhindrad a delta i
utbildningen anses i praxis utgöra d då skolgång pågår. Underhållsskyldigheten
upphör alltså inte under sommarlovet mellan två årskurser i gymnasieskolan. Barn-
och utbildningsnämnden ansvarar för det kommunala ak vitetsansvaret för
ungdomar 16-25 år som inte går i skolan. Sociala förmåner som underhållsstöd och
barnbidrag eller studiebidrag ska all d komma den unge ll godo.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Försörjningsstöd, avsni Medlemmar i hushållet och avsni Ekonomiskt
bistånd ll barn, samt i riktlinjerna, kapitel Om innehållet i utredningen, avsni Barns
inkomster och llgångar.

För en ungdom som fyllt 18 år som i stället för gymnasiestudier väljer a börja läsa på
SFI gäller samma regler som för övriga vuxna och ska hanteras som e eget hushåll.

4.4.3 Ungdomar som saknar föräldrar med försörjningsansvar
Sökanden som har fyllt 18 år och som saknar föräldrar med försörjningsansvar,
exempelvis ensamkommande flyk ngbarn, kan beviljas bistånd ll si uppehälle så
länge de studerar på ungdomsgymnasium. Personen ska söka studiebidrag och extra
llägg ll studiebidrag hos CSN. Bestämmelserna i 4 kap 1a § SoL om skolungdomars

arbetsinkomster är inte llämplig e ersom bestämmelsen gäller vid prövningen av
föräldrarnas rä ll ekonomiskt bistånd. Istället gäller den särskilda beräkningsregeln
i 4 kap 1b § SoL, jobbs mulansen. När den unge har fyllt 21 år eller avslutat sina
gymnasiestudier handläggs de som övriga vuxna sökande.
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4.5 Utländska medborgare

Det finns olika grupper av utländska medborgare vilka presenteras nedan:

 EU-medborgare (med och utan uppehållsrä )
 Personer utan uppehålls llstånd
 Personer med uppehålls llstånd
 Nordiska medborgare

4.5.1 EU-medborgare
För EU-medborgare gäller det s.k. rörlighetsdirek vet som reglerar
unionsmedborgarnas rä ll fri rörlighet inom EU. Reglerna om uppehållsrä
omfa ar även medborgare från EES-länderna Island, Liechtenstein, Norge och
Schweiz. Dessa medborgare omfa as av bestämmelsen i 2 kap. 5 § utlänningslagen,
UtlL. Den innebär a uppehålls llstånd inte krävs av utländska medborgare för
vistelse i Sverige under de tre första månaderna.

EU-medborgare har rä a resa in i Sverige utan visum eller uppehålls llstånd och
vistas här i tre månader. E er tre månader måste de uppfylla vissa villkor för a ha
uppehållsrä och därmed få stanna. En EU-medborgare kan återgå ll sin rä a
vistas här llfälligt i tre månader genom a lämna landet och sen återkomma.

Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd under de tre första månaderna bedöms deras
ansökan på samma sä som personer som vistas i Sverige utan uppehålls llstånd.
Kommunen har det y ersta ansvaret vilket innebär a bistånd för a undanröja akut
nöd kan beviljas. Det bör all d göras en individuell bedömning. Akut bistånd kan t.ex.
omfa a bistånd ll matpengar, bilje hem och eventuellt logi. Observera särskilt om
det finns barn i familjen då en barnkonsekvensanalys all d ska göras. Hänsyn måste
även tas ll hur länge familjen vistats i Sverige.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Ansvarig kommun och gränsen för kommunens ansvar, avsni
Vistelsekommunens ansvar.

Uppehållsrätt
Med uppehållsrä avses en rä för EU/ EES-medborgare och deras
familjemedlemmar a under vissa förutsä ningar vistas i Sverige mer än tre månader
utan uppehålls llstånd. Uppehållsrä en finns så länge villkoren är uppfyllda. Villkoren
för uppehållsrä varierar beroende på om personen är ekonomiskt ak v, ekonomiskt
icke-ak v eller är en familjemedlem ll en EU/EES-medborgare. En EU/ EES-
medborgare som har vistats lagligt i Sverige utan avbro under minst fem år får
permanent uppehållsrä och kan ansöka om intyg från Migra onsverket om
permanent uppehållsrä .
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Bedöma uppehållsrätt
Det är socialtjänsten som måste bedöma om en sökande har uppehållsrä i Sverige
eller inte. Denna bedömning måste göras av respek ve socialsekreterare vid
dpunkten för ansökan om ekonomiskt bistånd.

En EES-medborgare har uppehållsrä om han eller hon

1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,

2. har kommit ll Sverige för a söka arbete och har en verklig möjlighet a få
en anställning,

3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och
enligt en försäkran om de a har llräckliga llgångar för sin och sina
familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för
sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller

4. har llräckliga llgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och
har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller
i Sverige1.

I EU-rä en har arbetstagarbegreppet få en bred tolkning. Varje person som u ör e
fak skt och verkligt arbete ska betraktas som arbetstagare, om inte arbetet som
u örs har så begränsad omfa ning a det framstår som e marginellt komplement.
EU-domstolen har ange a en helhetsbedömning ska göras u från alla
omständigheter som avser arten av arbete och arbetsförhållandena. I denna
bedömning är tre kriterier avgörande och måste uppfyllas för a någon ska anses vara
arbetstagare:

 arbete ska u öras åt någon annan,
 personen ska vara under dennes arbetsledning, och
 arbetet ska ske mot ersä ning.2

Med arbetssökande EU-medborgare menas en person som beger sig ll e annat EU-
land och ak vt söker arbete. Arbetssökande personer omfa as generellt se av den
grundläggande rä en ll fri rörlighet och rä en a vistas i Sverige under tre månader
utan uppehållsrä . Så länge de kan styrka a de for arande söker arbete och har en
verklig möjlighet a få en anställning har de också rä a vistas i Sverige utöver de
tre månaderna. Se vidare i Socialstyrelsens vägledning Rä en ll socialt bistånd för
medborgare inom EU/EES-området kapitel Uppehållsrä för olika kategorier av
EU/EES-medborgare.

 EU/ EES- medborgare med uppehållsrä

EU/ EES- medborgare med uppehållsrä har samma rä gheter som svenska
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medborgare. Handläggningen ska då ske på samma sä som för svenska medborgare.
För familjemedlemmar gäller huvudprincipen a deras uppehållsrä är beroende av
anknytningen ll en EU/ EES-medborgare med uppehållsrä , så länge de inte själva
har få uppehållsrä . En familjemedlem som har uppehållsrä har rä ll
likabehandling av socialtjänsten på samma sä som svenska medborgare.

Se vidare om EU-medborgare och uppehållsrä i Socialstyrelsens handbok:
Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel Ansvarig kommun och
gränsen för kommunens ansvar och i Socialstyrelsens vägledning Rä en ll socialt
bistånd för medborgare inom EU/EES-området.

 EU/ EES-medborgare utan uppehållsrä :

EU/ EES-medborgare utan uppehållsrä har inte rä ll ekonomiskt bistånd förutom
vid akuta situa oner. En individuell bedömning ska all d göras. E avslagsbeslut på
grund av a en person inte bedöms ha uppehållsrä ska innehålla en mo vering ll
varför uppehållsrä inte kan anses föreligga. Vid dessa situa oner bör särskilt beaktas
om det finns barn i familjen på samma sä som personer som vistas i Sverige utan
llstånd och barnkonsekvensanalys ska all d göras vid beslut om ekonomiskt bistånd.

4.5.2 Personer utan uppehållstillstånd
De a avsni avser personer som är tredjelandsmedborgare och som inte omfa as av
EU-rä en.

Tillfällig vistelse
Enligt 2 kap. 5 § utlänningslagen, UtlL, får en utländsk medborgare llfälligt vistas i
Sverige i högst tre månader utan uppehålls llstånd. I de flesta fall krävs dock e
visum för inresa ll Sverige. Utländska medborgare som llfälligt vistas i Sverige, ll
exempel turister, affärsresande och säsongsarbetare ska vid ekonomiska problem i
första hand hänvisas ll det egna landets ambassad eller konsulat.

Vid en akut nödsitua on har kommunen det y ersta ansvaret och en individuell
bedömning ska all d göras. Akut bistånd kan t.ex. omfa a bistånd ll matpengar,
bilje hem och eventuellt logi. Om det finns barn i familjen ska deras behov särskilt
beaktas och en barnkonsekvensanalys göras.

Observera a det inte längre finns någon underrä elseskyldighet för socialtjänsten
gentemot Migra onsverket gällande utländsk medborgare som uppehåller sig i
Sverige längre än tre månader utan uppehålls llstånd. Om socialtjänsten behöver ta
kontakt med Migra onsverket under sin utredning ska samtycke från den enskilde
inhämtas.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Ansvarig kommun och gränsen för kommunens ansvar, avsni
Vistelsekommunens ansvar. Se även vidare i riktlinjerna, kapitel Om innehållet i
utredningen, avsni Barnperspek v och barnkonsekvensanalyser.
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Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige
Denna grupp benämns o a som papperslösa. Det avser personer som vistas i landet
utan llstånd. Det kan finnas flera orsaker ll a personerna saknar llstånd a vistas
i Sverige. Några exempel kan vara a personen få avslag på ansökan om
uppehålls llstånd och få e utvisningsbeslut, deras uppehålls llstånd har löpt ut
och de inte har förnyat sin ansökan eller a de aldrig har sökt uppehålls llstånd. Det
kan även vara personer på genomresa i Sverige för a söka uppehålls llstånd i något
annat land.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom slagit fast a personer som få avslag på
ansökan om asyl men håller sig undan för a undgå avvisning for arande omfa as av
personkretsen enligt LMA, även om de inte har rä ll bistånd enligt LMA. De
personer som omfa as av personkretsen enligt LMA har inte rä ll ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Kommunen är alltså inte skyldig a ge bistånd enligt 4
kap. 1 § SoL, inte heller nödbistånd för a undgå en akut nödsitua on e ersom
sådant bistånd förutsä er a man har rä ll försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL.
Det finns dock en möjlighet för kommunen a ge bistånd ll dessa personer med stöd
av 4 kap. 2 § SoL.

Papperslösa har sedan den 1 juli 2013 genom lag (2013:407) om hälso- och sjukvård
ll vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga llstånd rä ll hälso- och

sjukvård som inte kan vänta. Det innebär a papperslösa ges samma rä ll hälso-
och sjukvård som asylsökande. Barn som lever som papperslösa har rä ll fullständig
hälso- och sjukvård och regelbunden tandvård på samma sä som bofasta barn.
Dessa barn har även rä ll skolgång genom skollagen (2010:108).

Även om personer som omfa as av personkretsen enligt LMA inte har rä ll bistånd
enligt 4 kap 1 § SoL har socialtjänsten enligt 2 kap 1 § SoL det y ersta ansvaret för alla
som vistas i kommunen. Det y ersta ansvaret innebär ll exempel a ge stöd och
hjälp i akuta situa oner. Samma utredningsförfarande gäller som för andra sökande.
En utredning av den enskildes situa on ska vara utgångspunkten i prövningen av
rä en ll bistånd och en individuell bedömning ska all d göras. Ekonomiskt bistånd
kan ll exempel beviljas ll matpengar. Biståndet beviljas i så fall enligt 4 kap 2 § SoL.
Vid bedömningen av akuta situa oner se vidare i Socialstyrelsens handbok:
Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel Ansvarig kommun och
gränsen för kommunens ansvar, avsni Vistelsekommunens ansvar.

Barnfamiljer - Socialtjänsten har e särskilt ansvar för barn, i synnerhet barn som
llhör utsa a grupper. Om det finns barn i hushållet ska de a särskilt beaktas, en

barnkonsekvensanalys göras och u från socialtjänstlagens samlade verktyg ska
kommunen ini era de insatser som är bäst för barnets långsik ga behov. Barn ska, i
de fall det bedöms lämpligt u från barnkonsekvensanalysen, kunna beviljas bistånd
ll en skälig levnadsnivå. U från principen om barnets bästa kan det innebära a

barn beviljas bistånd medan deras föräldrar enbart kan beviljas nödhjälp. Bistånd ll
barnen kan beviljas med upp ll riksnorm. Med hänsyn ll barnets bästa kan även
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bistånd beviljas ll en rimlig hyreskostnad som utgår från barnets behov. Precis som
för vuxna beviljas bistånd i dessa fall enligt 4 kap 2 § SoL.

E ersom biståndet i denna del också kommer beröra vårdnadshavaren ska
socialtjänsten ställa krav på ak vitet sy ande ll a behovet av ekonomiskt bistånd
kan upphöra. E ersom barnets föräldrar normalt inte omfa as av flera offentliga
stödinsatser och den reguljära arbetsmarknaden blir det vik gt a socialtjänsten
upprä ar en plan som innefa ar krav på vilka åtgärder som ska uppfyllas för a
bistånd ska kunna utgå. Där ll ska i övrigt samma krav på dokumenta on av
socialtjänstens kontakter och insatser, samt uppföljning av dessa, som gäller för
samtliga sökande även gälla denna grupp.

Om familjen beviljas ekonomiskt bistånd är det vik gt a täta uppföljningar görs och
a man arbetar för en långsik g lösning på situa onen. U från vikten av täta
uppföljningar är det lämpligt a bevilja bistånd för kortare perioder i taget. A arbeta
för barnets bästa i e långsik gt perspek v kan handla om a man behöver mo vera
familjen a ta kontakt med Migra onsverket, e ersom det i vissa fall kan vara möjligt
för familjen a ansöka om asyl på ny och därmed få rä ll LMA. I andra fall
behöver familjen lösa situa onen på annat sä . Mo va onsarbetet kan även handla
om a mo vera ll kontakt med organisa oner inom civilsamhället samt vid behov
kontakt med hälso- och sjukvården.

Asylsökande som ansöker om ekonomiskt bistånd
Den som söker asyl i Sverige får o ast ekonomisk ersä ning från Migra onsverket,
enligt lagen om mo agande av asylsökande med flera (LMA). Migra onsverket
ansvarar för försörjning och boende för personer som har ansökt om
uppehålls llstånd i Sverige. I vissa fall ska socialtjänsten betala ut LMA-ersä ning.
Från 1 juni 2016 finns ändringar i lagen som innebär a den asylsökande inte har rä
ll bistånd enligt LMA när han eller hon har få e beslut om avvisning eller utvisning

som har börjat gälla eller när dsfristen för frivilligt återvändande har gå ut.
Ändringen gäller dock inte vuxna som bor llsammans med sina barn under 18 år. De
har for arande rä ll bistånd enligt LMA ll dess a de lämnar Sverige.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Ansvarig kommun och gränsen för kommunens ansvar, avsni Kommunens
ansvar för asylsökande.

4.5.3 Personer med uppehållstillstånd
Utländska medborgare med uppehålls- och arbets llstånd i Sverige och som vistas här
har samma rä ll bistånd som svenska medborgare. Utländska medborgare som
söker ekonomiskt bistånd ska all d kunna uppvisa gällande beslut om uppehålls- och
arbets llstånd.

20 juli 2016 infördes lagen (2016:752) om llfälliga begränsningar av möjligheten a
få uppehålls llstånd i Sverige vilket innebär a den som är i behov av skydd får e
llfälligt uppehålls llstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alterna vt
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skyddsbehövande får e llstånd för 13 månader. Lagen är tänkt a gälla i tre år.

Studerande med uppehålls llstånd ska inte beviljas bistånd annat än i undantagsfall, i
en akut nödsitua on. Uppehålls llståndet har beviljats under förutsä ning a
försörjningen är llgodosedd under vistelsen i landet.

Personer som omfattas av etableringslagen och som ansöker om ekonomiskt
bistånd
Arbetsförmedlingen ansvarar för samordning av insatser för nyanlända flyk ngar
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. En
person har rä ll en etableringsperiod på två år, som ska genomföras inom tre år
från det a uppehålls llståndet beviljades. Under etableringsperioden kan individen
ansöka om etableringsersä ning hos Arbetsförmedlingen. Etablerings-ersä ningen
administreras av Försäkringskassan.

Läs mer i den lokala överenskommelsen mellan Gnesta kommun och
Arbetsförmedlingen.

Målgrupp - Lagen om etableringsinsatser vänder sig ll nyanlända i arbetsför ålder
(20-64 år) som har få uppehålls llstånd (UT) som flyk ngar eller av flyk ngliknande
skäl samt kvo lyk ngar. Även nyanlända i åldern 18-19 år, som saknar föräldrar i
Sverige, omfa as av den nya lagen liksom vissa anhöriga ll nyanlända flyk ngar.
Individen ska påbörja etableringen senast e år från första folkbokföring i Sverige.
Personer med nedsa presta onsförmåga kan ingå i etableringen ll 25, 50 eller 75
%.

Anhörig ll flyk ng, som ansöker inom sex år från det a den första individen beviljas
uppehålls llstånd har rä a ingå i etableringen. Den som anlände först förväntas
planera familjens ankomst och boende.

Handläggning av flyktingar som omfattas av etableringslagen och som
ansöker om ekonomiskt bistånd
Ansökningar om bistånd ska hanteras enligt samma regler och ru ner som för andra
sökanden och samma krav på egenansvar och egen planering gäller även för denna
grupp. I vissa delar skiljer sig emeller d situa onen för de som omfa as av
etableringsreformen från andra som uppbär ekonomiskt bistånd, ll exempel
avseende boende och sysselsä ning.

Väntan på etableringsersättning (”glappet”)
Den som ansöker om ekonomiskt bistånd mellan det a uppehålls llståndet beviljas
ll första utbetalning av etableringsersä ning och eventuella lläggsförmåner ska

likabehandlas med svenska medborgare i fråga om rä en ll bistånd enligt
socialtjänstlagen och fullt försörjningsstöd beviljas om behovet inte kan llgodoses på
annat sä och kraven är uppfyllda.

Kompletterande ekonomiskt bistånd
Den som söker komple erande ekonomiskt bistånd för a inkomsterna inom
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etableringsreformen inte är llräckliga ska likabehandlas med svenska medborgare i
fråga om rä en ll bistånd enligt socialtjänstlagen. Sökanden som är sjukskrivna och
därför inte ingår i ”etableringen” kan kommunen söka statsbidrag för.

Förlorad etableringsersättning
Sökande som avbru t sin etableringsplan har inom e års d (inom en treårsram)
möjlighet a omfa as av etableringen igen och beviljas full etableringsersä ning. I
normalfallet bör därför avslag ges på ansökan om ekonomiskt bistånd med hänvisning
ll a behovet kan llgodoses om den sökande återupptar etableringsplanen.

Person med rätt till a-kassa
Den som uppbär etableringsersä ning men sam digt är berä gad ll a-kassa har
enligt etableringslagen rä a själva välja vilken ersä ning personen vill ha. För a
vara berä gad ll ekonomiskt bistånd ska denne dock hänvisas ll a välja den
ersä ning som ger högst inkomst.

Boende
Bostadsersä ning för ensamstående utan hemmavarande barn inom etableringen
lämnas ll den som bor i bostad han eller hon äger eller innehar med hyres- eller
bostadsrä . Bostadsersä ning kan även beviljas de som har skri liga, av hyresvärden
godkända andrahandskontrakt. Personer med hemmavarande barn ska även söka
bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

Ansökan om ekonomiskt bistånd ll boendekostnader för personer inom
etableringssystemet ska bedömas på samma sä som andra sökande oavse
kontraktsform. Om ll exempel en familj inte blir självförsörjande inom
etableringssystemet, på grund av sin något högre hyreskostnad, har socialtjänsten
samma skyldighet a bevilja komple erande bistånd som när det gäller exempelvis
personer med låg a-kassa eller liknande. Se vidare i kapitel Försörjningsstöd, avsni
Boende och boendekostnader.

Bostadslöshet - Samma egenansvar och krav på egen planering gäller som för andra
sökanden. Om den sökande tackar nej ll boende via Migra onsverket eller
Arbetsförmedlingen kan de a vara grund för avslag på ansökan om bistånd ll
hotellboende eller motsvarande då behovet kan llgodoses på annat sä än genom
ekonomiskt bistånd.

Extraarbete
Personer med etableringsersä ning kan ta extrajobb utan a den inkomsten minskar
deras ersä ning. Socialtjänsten har dock inte möjlighet a ställa krav på a någon ska
vara sysselsa mer än ll 100 %. Om den sökande har en hel dsplan med insatser
inom etableringen, det vill säga 40 mmar i veckan, kan vi inte kräva a denne ska
jobba extra utöver de a. Om den sökande däremot har en del ds-plan är det möjligt
a ställa krav på arbete upp ll hel dssysselsä ning.

Sjukskrivna och personer med nedsatt prestationsförmåga
Personer inom etableringen som är sjukskrivna hel d avslutas e er 30 dagar enligt
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regelverket. Trepartssamtal inför de a avslut tydliggör situa onen för alla parter och
personen får veta vilka krav socialtjänsten ställer.

Ensamkommande flyktingbarn
Nyanlända (18-20 år) som saknar föräldrar i Sverige har rä a läsa in
gymnasiekompetens. I Gnesta llämpas praxis a ungdomar i den åldern uppmuntras
välja gymnasiestudier och ekonomiskt bistånd kan därför beviljas för denna grupp.
Kostnaderna kan återsökas genom statsbidrag.

Se vidare i riktlinjerna kapitel Olika gruppers förutsä ningar för rä ll ekonomiskt
bistånd, avsni Ungdomar som saknar föräldrar med försörjningsansvar.

4.5.4 Nordiska medborgare
Danmark, Finland, Norge och Island är llsammans med Sverige en del av Norden. De
nordiska länderna har en överenskommelse om a de nordiska medborgarna har rä
a bo i vilket nordiskt land som helst utan a de behöver ansöka om
uppehålls llstånd. Nordiska medborgare likställs med svenska medborgare så länge
de befinner sig i Sverige enligt lag (1995:479) om nordisk konven on om socialt
bistånd och sociala tjänster.
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5 Försörjningsstöd
Försörjningsstöd definieras i 4 kap. 3 § SoL. Det består av två delar, riksnorm och
övrigt försörjningsstöd för e antal regelbundet återkommande behovsposter.
Genom biståndet ska den enskilde llförsäkras en skälig levnadsnivå. Utgångspunkten
är a den inte bör övers ga vad en låginkoms agare i allmänhet har råd a kosta på
sig.

5.1 Riksnorm
Den del av försörjningsstödet som utgör riksnormen omfa ar sex budgetposter för
vuxna och sju för barn och ungdomar. Kostnaderna för de olika posterna bygger på
Konsumentverkets beräkningar av kostnaderna som respek ve post är menad a
täcka.

Följande poster ingår i normen:

 Livsmedel
 Kläder och skor
 Lek och fri d
 Barn och ungdomsförsäkring
 Hälsa och hygien
 Förbrukningsvaror
 Dags dning, telefon, TV-avgi mm.

I vissa fall kan det även finnas skäl ll a höja normen på grund av merkostnader. I
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särskilda fall kan det även finnas skäl a sänka normen.

Se vidare om vad som ingår i posterna och för höjning/sänkning av normen i
Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel
Försörjningsstöd.

5.1.1 Merkostnader för umgänge med barn
Posten avser kostnader för barn som i samband med umgänge med förälder llfälligt
är medlemmar i hushållet. Tillägget beräknas u från det antal dagar barnet eller
ungdomen vistas hos respek ve förälder. Tillägget omfa ar normposterna livsmedel,
lek och fri d, hälsa och hygien och förbrukningsvaror.

Rä en ll umgänge ska kontrolleras och omfa ningen framgå av dom, avtal eller
intyg från boföräldern. Om umgänget varje månad är mer omfa ande än sex dagar
eller om vårdnaden är gemensam ska den ekonomiska uppgörelsen mellan
föräldrarna kontrolleras innan beslut.

Kostnader för umgängesperioder som övers ger fem sammanhängande dygn eller
totalt sex dygn under en månad ska i första hand regleras mellan föräldrarna. Om inte
föräldrarna kan reglera det ska det ske genom a Försäkringskassan meddelas för
reglering av underhållsstödet.

Beträffande resor i samband med umgänge med barn, se vidare i riktlinjerna, kapitel
Bistånd ll livsföring i övrigt, avsni Resor.

5.2 Försörjningsstöd till övriga kostnader
Vid behov ska skälig kostnad för nedanstående budgetposter ingå i försörjningsstödet.
Vid llfälligt behov ska den sökandes väntade inkomster (inom närmsta 1-2
månaderna) beaktas vid behovsprövning av dessa poster med undantag av
boendekostnad. Vad som avses som skälig kostnad måste avgöras e er en individuell
bedömning av vad som är skäligt för just den personen eller det hushållet.

Stockholms Länstrafik/Länstrafiken Södermanland/Trafik i Mälardalen
Alla vuxna personer som ansöker om bistånd ll allmänna kommunika onsmedel ska
beviljas det, om de har behov av det för resor ll arbete eller annan godkänd
verksamhet. En förutsä ning är a de i övrigt är berä gade ll ekonomiskt bistånd
och kan disponera kollek vtrafiks-kortet. Vid utbetalning räknas kostnaden för
kollek vtrafiks-kortet in i försörjningsstödets riksnorm under rubriken arbetsresor.

Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa
Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Försörjningsstöd.

Boende och boendekostnader
Generellt
Utgångspunkten för bedömning av skälig kostnad för boende och boendestandard ska
vara vad en låginkoms agare på orten normalt har möjlighet a kosta på sig.
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Behovsprövningen ska omfa a både den enskildes fak ska kostnad, behov av boende
och bostadsstorleken. Den sökande ska uppmanas a folkbokföra sig på adressen där
personen bor e ersom man enligt folkbokföringslagen (1991:481) ska vara skriven
där man bor och vistas.

För a förebygga uppkomsten av hyresskulder och för a rä inkomst- och
utgi sberäkning ska göras avseende kommande månad ska sökanden som
huvudregel styrka a föregående månads hyra är betald.

Hembesök - Om den sökande inte har e förstahandskontrakt eller e av
fas ghetsägaren godkänt andrahandskontrakt på bostaden, dvs. bor i andra hand
eller är inneboende, kan e hembesök behöva göras. Sy et är a utreda
bostadsförhållande och vistelse samt bedöma om den uppgivna hyreskostnaden kan
anses vara rimlig. Hembesök ska som huvudregel föranmälas och aldrig göras mot
den enskildes vilja. Se vidare i riktlinjerna, kapitel Om innehållet i utredningen,
avsni hembesök.

Se även vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för
socialtjänsten,

 kapitel Försörjningsstöd, avsni Boendekostnad vid kort respek ve långvarigt
biståndsbehov och avsni Hemlöshet.

 kapitel Handläggningsprocessen, avsni hembesök.

Deposition – förskottshyra
Huvudregeln är a deposi on/försko shyra inte beviljas men en individuell
bedömning måste all d göras. Vid särskilda skäl kan bistånd ll deposi onshyra
beviljas ll exempel på grund av bostadslöshet och skulder. Utgångspunkten är om
biståndet behövs för a llförsäkra den sökande en skälig levnadsnivå och vilka andra
möjligheter personen har a ordna boende.

Hyresrätt
Skälig boendekostnad är vad en låginkoms agare på orten har möjlighet a kosta på
sig. I Gnesta ska Försäkringskassans norm för genomsni shyra vara vägledande men
får inte ses som e tak då individuella bedömningar ska göras. Högsta godtagbara
hyresnivå enligt Försäkringskassans norm får dock inte överskridas annat än om
synnerliga skäl bedöms föreligga.

Utöver boendekostnaden ska även prövas om storleken på bostaden är skälig.
Vägledande boendestandard, köket oräknat, är e rum per person, vuxen eller barn.
Vid fler än e barn ska individuell bedömning ske, där det ska beaktas a barn med
s gande ålder kan ha behov av möjlighet ll avskildhet.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Försörjningsstöd, avsni :

 Boende
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 Särskilda skäl mot byte av bostad eller bostadsområde
 Skälig d för bostadsbyte

Andrahandsboende
För andrahandsboende gäller samma regler beträffande skälig standard och kostnad
samt krav på a minska boendekostnaderna som vid förstahandskontrakt. E skri ligt
avtal mellan sökanden och förstahandshyresgästen ska all d uppvisas. De a bör
innehålla överenskommelse om hyres dens längd, ömsesidig uppsägnings d, hyrans
storlek och vad som ingår i hyran. Lägenhetens adress ska framgå.

E av fas ghetsägaren godkänt andrahandskontrakt ska e ersträvas, men kan inte
krävas, utom i de fall då hushållet genom a hyra utan godkänt andrahandskontrakt
går miste om bostadsbidrag. Det gäller barnfamiljer och personer 18-28 år som
genom bostadsbidrag kan llgodose si behov helt eller delvis på annat sä än
genom försörjningsstöd.

Bostadsrätt/villa/fastighet/tomt
Bostadsrä eller villa är en realiserbar llgång om den genom försäljning kan ge
inkomster ll försörjningen. Det gäller även om bostadsrä en förvärvats genom
ombildning från hyresrä . E er individuell bedömning kan krav ställas på försäljning.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,

 kapitel Försörjningsstöd, avsni Boende, se särskilt avsni Särskilda skäl mot
byte av bostad eller bostadsområde och avsni Skälig d för bostadsbyte.

 kapitel Prövning av behovet av bistånd, avsni Bostad som har e ekonomiskt
värde.

Ekonomiskt bistånd ll personer som äger fas ghet/fri dshus, eller andel av
fas ghet, bör i princip inte beviljas annat än i akuta situa oner eller under den d
som behövs för a sälja fas gheten. Fas gheten ska omgående lämnas ll mäklare
för försäljning.

E beslut om rådrum ska skickas ll den sökande. Om det finns särskilda skäl - fel
säsong, tvist i samband med försäljning, etc. - kan rådrum för försäljning förlängas.
Biståndet ges med villkor om återbetalning. Även del i fri dshus ska räknas som
realiserbar llgång såvida det inte finns e skrivet förbehåll som förhindrar
försäljning. När det finns e skrivet förbehåll ska personen lämna en kopia på
förbehållet. Förbehållet ska vara daterat från den period förbehållet började gälla.

Fas ghetsinnehav framgår av deklara onen om den sökande var ägare ll fas gheten
den första januari inkomståret. Fas ghetsregistret visar om en person har lagfart och
därmed äger fas ghet eller tomträ . Genom förfrågan hos lantmäteriet kan
socialtjänsten få uppgi om en person har lagfart för en fas ghet eller tomträ . Det
finns inget centralt datoriserat register över om en person äger andel i bostadsrä ,
utan registrering sker av varje bostadsrä sförening. Det kan däremot framgå om en
person är folkbokförd i en fas ghet som är en bostadsrä sförening. Om den enskilde
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har e funk onärsuppdrag, är styrelsemedlem eller firmatecknare, i sin
bostadsrä sförening kan socialtjänsten få uppgi om de a genom bolagsregistret.

Det är den enskilde själv som ska värdera sin fas ghet, tomt- och bostadsrä och visa
underlag för socialtjänsten. Socialtjänsten kan kontakta mäklarföretag och fråga vad
e objekt kan ha för marknadsvärde.

Delad lägenhet och inneboenderum
Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Försörjningsstöd, avsni Inneboende, avsni Delad bostad och avsni
Hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren.

Förälder boende hos barn eller vuxet hemmaboende barn
Vid bedömningen av hyresdel ll en person som lever i hushållsgemenskap med
bostadsinnehavaren är utgångspunkten Försäkringskassans beräkningsgrund vid
bedömning av rä en ll bostadsbidrag. Observera a särskilda regler gäller när
föräldrars försörjningsskyldighet för ungdomar precis har upphört. Se vidare i
Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel
Försörjningsstöd, avsni Hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren.

Ungdom under 21 år utan egna inkomster som tecknat hyresavtal
Huvudregeln är a bistånd ll boendekostnad inte beviljas. Se vidare i
Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel
Försörjningsstöd, avsni Bistånd ll ungdomar för eget boende.

Övriga boendeformer
Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Försörjningsstöd, avsni Andra boendeformer.

Hemförsäkring
Ekonomiskt bistånd ska beviljas ll en skälig kostnad för hemförsäkring. Se vidare i
Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel
Försörjningsstöd.

Hushållsel
Bistånd ska beviljas ll fak sk skälig kostnad. Utgångspunkten är Konsumentverkets
beräknade förbrukning av hushållsel.

För a förebygga uppkomsten av elskulder och för a rä inkomst- och
utgi sberäkning ska göras avseende kommande månad ska sökanden som
huvudregel styrka a föregående periods elräkning är betald. Bistånd ll elkostnad
ska prövas av den förvaltning där den sökande är aktuell vid räkningens
förfallodatum. Vid behov ska vägledning för billigare elkostnad erbjudas den sökande.

När vuxna som inte är gi a eller sambos delar lägenhet och sammanboendenorm
u från hushållsstorlek används får en anpassning ll förhållandena i det enskilda
fallet göras. Den fasta avgi en för abonnemanget ska dock all d
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lägenhetsinnehavaren stå för. Övriga i hushållet kan beviljas bistånd ll sin del av
förbrukningen om de begär det. Kostnaden för förbrukningen delas då på antal
personer, inklusive barn, i hushållet.

Försörjningsstöd vid vistelse på institution
Bistånd beviljas vid vistelse på ins tu on eller i familjehem om behovet inte kan
llgodoses med egen inkomst. Ins tu onsnormen inkluderar fickpengar, klädnorm,

eventuell avgi ll fackförening eller a-kassa samt eventuella arbetsresor. Det är dock
vik gt a ta reda på vad som fak skt ingår i vårdkostnaden i det enskilda fallet och
göra en individuell bedömning.

I vissa fall kan även kostnader för egen bostad under placerings den ingå i
försörjningsstödet och beroende på vilken typ av placering som är beslutad kan
egenavgi för kost och logi ingå.

Avgift vid sjukhusvård
Pa entens egenavgi vid sjukhusvård utgör avgi för kost och logi och ryms delvis
inom försörjningsstödets kostnadspost för mat. Mellanskillnaden, pa entavgi en
reducerad med matpengar för samma antal dagar, beviljas i form av förhöjd norm.

Egenavgift vid vård och behandling
Egenavgi en vid placering för vård och behandling av vuxna missbrukare i HVB och
familjehem är densamma som vid sjukhusvård. Om personen inte har llräckliga egna
inkomster a betala avgi en med ska avgi en sä as ned eller e erges i samband
med placeringsbeslutet. Försörjningsstöd ska inte beviljas ll egenavgi vid placering
för vård och behandling.

Egenavgift vid stöd-/omvårdnadsboende
Vid stöd och hjälpåtgärder i form av olika boenden ska den enskilde betala egenavgi
för mat och logi. Till dessa boenden räknas inackorderingshem, skyddat boende för
misshandlade kvinnor, arbetskoopera v, familjehem samt härbärgen eller andra
kor dsboenden. Om den placerade saknar egna inkomster kan egenavgi för kost
och logi beviljas i form av försörjningsstöd. Kostnader utöver egenavgi en ska
betraktas som kostnad för omvårdnad och betalas via konto för vårdkostnader.

När det gäller egenavgi en för na logi på härbärge ska så långt det är möjligt
sedvanlig inkomstprövning göras. Ibland kan det dock finnas sociala skäl som talar för
bistånd ll avgi en på härbärge även om egen inkomst funnits. Vid boende på
inackorderingshem kan den del av egenavgi en som utgör boendekostnad ge rä ll
bostadsbidrag.

Fickpengar
Fickpengar beviljas vid vistelse på exempelvis behandlingshem eller sjukhus om
behovet inte kan llgodoses med egen inkomst. Fickpengar är försörjningsstöd där
normposterna lek och fri d, hälsa och hygien och dags dning och telefon ingår.
Aktuellt månadsbelopp för fickpengar fås genom summering av beloppen i dessa
normposter.
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Fickpengar ll barn ska inte beviljas då föräldern har barnbidrag.
Eventuellt extra ak vitetsbidrag ska ingå i vårdkostnaden.

Kläder och skor
Bistånd ll inköp av kläder och skor prövas separat och beviljas med beloppet för
motsvarande post i riksnormen. Det kan vara lämpligt a göra en överenskommelse
med den sökande om a biståndet ll de a utbetalas sammanlagt för 2-4 månader åt
gången, beroende på års d och behov.
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Kostnader i samband med egen bostad
För personer som under placerings den har kvar sin bostad ingår även kostnader med
anknytning ll bostaden i försörjningsstödet, d.v.s. hyra, abonnemangskostnad för
hushållsel och telefon, hemförsäkring och TV-avgi . Biståndet beviljas e er sedvanlig
prövning. Bistånd ll TV-avgi beviljas om vistelsen på sjukhus eller behandlingshem
unders ger två månader. Om vistelsen planeras bli längre kan den sökande begära
avgi sbefrielse.
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6 Bistånd till livsföring i övrigt
I de a avsni ges riktlinjer för vanliga ändamål utöver försörjningsstödet. Ändamålen
står i bokstavsordning. Vissa ingår vanligtvis i skälig levnadsnivå om kostnaden är
skälig och sökanden i övrigt uppfyller förutsä ningarna för försörjningsstöd. När det
gäller rä en ll bistånd ll övriga ändamål krävs särskilda förutsä ningar.
Utgångspunkten för bedömningen är vad en låginkoms agare i allmänhet kan kosta
på sig. En noggrann prövning ska ske av om behovet kan llgodoses på annat sä
eller ll lägre kostnad. Den sökandes digare och väntade möjligheter a själv
llgodose behovet ska beaktas vid prövningen.

6.1 Avgifter för kommunal service, ansöknings- och
förmedlingsavgifter

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Livsföring i övrigt. Observera a i enskilda fall kan även stämpelavgi er
beviljas, ll exempel om det är vik gt vid våld i nära rela oner, a en
äktenskapsskillnad eller bodelning genomförs.

6.2 Begravningskostnad
Begravningskostnader ska i första hand täckas av llgångar i dödsboet eller genom
försörjningsskyldigas, dvs. föräldrars och e erlevande makars/registrerade partners,
inkomster eller llgångar. Sammanboende omfa as dock inte av denna skyldighet.
Vid bedömning av försörjningsskyldigas betalningsförmåga prövas de a mot gällande
norm för försörjningsstöd. Hänsyn ska tas ll llgångar exempelvis i form av
försäkringar. Begravningskostnader ska som huvudregel endast beviljas vid ansökan
från dödsbodelägaren eller från den som är försörjningsskyldig för den avlidne.

Alla kända llgångar i dödsboet som finns på dagen för dödsfallet ska avräknas direkt
vid ansökan om begravningskostnad, även eventuella kommande inkomster som
exempelvis ska eåterbäring. Som huvudregel ska kända innestående inkomster inte
försko eras utan sökanden ska begära avbetalning hos begravningsbyrån.

Ekonomiskt bistånd ska inte beviljas ll begravningskostnaden när begravningen
ordnas av socialtjänsten inom ramen för dödsboförvaltning enligt 18 kap. 2 § ÄB eller
enligt 5 kap. 2 § BegrL när det inte finns något sökande dödsbo. A det föreligger
förutsä ningar för dödsboanmälan medför inte självklart a det finns förutsä ningar
för a bevilja ekonomiskt bistånd ll begravningskostnaden. Rä en ll bistånd ska
all d utredas i vanlig ordning innan beslut om bistånd fa as.

Personakt läggs i ärenden rörande begravningskostnader upp på den avlidnes
personnummer och familjetypen dödsbo.

6.2.1 Asylsökande
För mer informa on om bistånd ll begravningskostnader för asylsökande Se vidare i
Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel
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Livsföring i övrigt, avsni begravningskostnader.

6.2.2 Återkrav
Begravningskostnader ska all d beviljas mot återkrav enligt 9 kap. 2 § st. 1 SoL och en
överenskommelse ska upprä as i samband med ansökan. De a då det kan visa sig
finnas försäkringar eller kommande inkomster som faller ut och som kan vara en
llgång i dödsboet. Det är o a osäkert om det finns försäkringar eller andra llgångar

och det kan visa sig först senare a sådana finns och kan täcka
begravningskostnaderna helt eller delvis. För handläggningen av återkrav och e ergi
av återkrav se vidare i riktlinjerna, kapitel Handläggningsprocessen, avsni Återkrav
enligt socialtjänstlagen.

6.2.3 Skäliga kostnader
Rä en ll bistånd omfa ar kostnader som är nödvändiga för a begrava den avlidne.
Om det är utre a dödsboet saknar llgångar, helt eller delvis, bör socialtjänsten
bevilja bistånd som möjliggör en värdig begravning. Den avlidnes och anhörigas
önskemål och formerna bör respekteras om kostnaden ligger inom ramen för skälig
levnadsnivå.

Bistånd ll begravningskostnad beviljas ll fak ska skäliga kostnader som kan styrkas.
Kostnaden bör som regel inte vara högre än cirka 50 % av gällande prisbasbelopp.

I förekommande fall beviljas även bistånd ll officiant vid borgerlig begravning.
Kostnaden för de a bör inte övers ga vad en låginkoms agare normalt har råd med.

Bistånd beviljas inte för kostnader som llgodoses inom ramen för
begravningsavgi en, dvs. förvaring av kista hos kyrkogårdsförvaltningen, lokal med
eller utan religiösa symboler för begravningsceremoni, kremering, gravöppning,
gravplats för kista eller urna under 25 år, gravsä ning, alterna vt spridning eller
nedgrävning av aska i minneslund, samt transport av kista från
begravningsceremonin.

Bistånd ll kostnad för balsamering beviljas i allmänhet inte. Vanligtvis räcker det
med kylförvaring. Det är dödsboet eller lands nget som står för kostnaden. I
undantagsfall kan det dock ändå finnas skäl a bevilja bistånd ll balsamering. Det är
i så fall vik gt a utreda vem som är beställare, då det påverkar vem som ska stå för
kostnaden. Intyg på a balsamering ske ska inhämtas.

Merkostnader för begravning på annan ort i eller utanför Sverige ingår inte i rä en ll
bistånd.

Läs mer i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Livsföring i övrigt, avsni Begravningskostnader.

6.3 Dator och internetuppkoppling
6.3.1 Barnfamiljer
Dator - Bistånd ll inköp av dator beviljas ll familjer med barn som går i skolan för a
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barnen ska kunna delta i skolarbetet. Utgångspunkten är vad en låginkoms agare har
råd med och vilka möjligheter sökande har a själv spara och planera för inköp av
dator.

Internetuppkoppling - Bistånd beviljas ll fak sk skälig kostnad ll
internetuppkoppling för barnfamiljer för a barnen ska kunna delta i skolarbetet.
Utgångspunkten vid bedömning av skälig kostnad ska vara vad en låginkoms agare på
orten normalt har möjlighet a kosta på sig.

6.3.2 Övriga biståndssökande
I dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD mål nr 1893-1895-16) konstateras a
llgång ll internetuppkoppling i hemmet som regel behövs för a effek vt kunna ta

del i samhällslivet, och a utrymmet för a anse a en enskild är llförsäkrad en
skälig levnadsnivå även utan de a är synnerligen begränsat. Under förutsä ning a
behovet inte kan llgodoses på annat sä bör därmed även övriga biståndssökare
kunna beviljas bistånd ll skälig kostnad för internetuppkoppling i hemmet. Läs mer i
Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel
Livsföring i övrigt, avsni Hemutrustning.

6.4 Diskmaskin
Bistånd ll diskmaskin beviljas endast om det finns e medicinskt behov som är styrkt
med läkarintyg och behovet inte kan llgodoses genom exempelvis
handikappersä ning, a det finns annan boende i hushållet eller genom hemtjänst.

6.5 Flyttkostnader
För mer informa on om bistånd ll fly kostnader se vidare i Socialstyrelsens
handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel Livsföring i övrigt,
avsni fly kostnader.

6.6 Fritidsaktiviteter för barn
I FN:s konven on om barns rä gheter (barnkonven onen) anges a barn har rä ll
vila och fri d, lek och rekrea on samt rä a delta i det kulturella och konstnärliga
livet. Bistånd ll barns fri dsak viteter, som inte ingår i riksnormen kan beviljas,
särskilt för barnfamiljer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. I bedömningen
bör socialtjänsten ta hänsyn ll de sociala och hälsomässiga aspekterna av deltagande
i fri dsak viteter, samt a det kan vara en kompensatorisk faktor i barnets uppväxt.
Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Försörjningsstöd, avsni Särskilda skäl ll a beräkna kostnader ll en högre
eller lägre nivå.

6.7 Färdtjänstavgift
För färdtjänst beviljas som huvudregel grundavgi en. Kollek vtrafiks-kort beviljas
inte sam digt. Bistånd ll avgi för riksfärdtjänst ska bedömas på samma sä som
kostnad för andra resor som inte är lokala.

6.8 Förskole- och skolbarnsomsorgsavgift
Den sökande ska i första hand se över sina möjligheter ll nedsä ning av de



Vuxen- och omsorgsförvaltningen 92 (102)

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans

Riktlinje ekonomiskt bistånd Vuxen- och
omsorgsnämnden

kommunala avgi erna. Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd -
Handbok för socialtjänsten, kapitel Prövning av behovet av bistånd, avsni
Nedsä ning av kommunala avgi er m.m.

Bistånd ll avgi för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg (förskoleklass ll årskurs 3)
och öppen fri dsverksamhet (årskurs 4-6) beviljas sökande som uppbär ekonomiskt
bistånd eller har inkomster i nivå med försörjningsstödet. De a gäller även enskilt
anordnad verksamhet om avgi en är i nivå med kommunens.

6.9 Glasögon eller kontaktlinser
Den sökande ska uppvisa intyg och kostnadsförslag som styrker behovet av glasögon
och vad som ingår i begärt pris. Skälig kostnad är i nivå med lägsta paketpris som
erbjuds av op ker. Bistånd ll kostnad för ögonlinser beviljas om det är det enda
alterna vet för sökanden och behovet är styrkt genom läkarintyg.

Bistånd ll specialslipade eller specialbehandlade glas, såsom färgade eller extra
tunna glas, beviljas under förutsä ning a behovet är styrkt av läkarordina on.
Bistånd kan beviljas ll den extra kostnaden för speciell slipning eller behandling om
det är det enda alterna vet för a korrigera sökandens synfel.

Barn och unga i åldern 8-19 år får bidrag från lands nget för glasögon eller
kontaktlinser.

6.10 Hemtjänstavgift
Ekonomiskt bistånd beviljas inte ll kostnad för hemtjänstavgi . Om en person som
betalar hemtjänstavgi ansöker om bistånd ll glasögon eller tandvård ska de i första
hand uppmanas a ansöka om nedsä ning av hemtjänstavgi en. Se vidare i
Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel
Prövning av behovet av bistånd, avsni Nedsä ning av kommunala avgi er m.m.

6.11 Hemutrustning
Ekonomiskt bistånd kan beviljas ll hemutrustning. Vägledning i vad som är en skälig
kostnad kan ges i Konsumentverkets beräkningar.

Följande ska övervägas:

 Är behovet akut och nödvändigt för a sökanden med kort varsel ska kunna
fly a in i en anvisad bostad?

 Kommer sökanden a inom rimlig d själv kunna skaffa sig eller komple era
en hemutrustning?

 Vilka möjligheter har sökanden ha a spara ll eller planera för boende och
hemutrustning?

 Om behovet av bistånd är föranle av en orsak som kan täckas av
hemförsäkring ska de a all d prövas i första hand.
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 När det gäller barnfamiljer ska beaktas om särskilt behov finns hos barnen?

 Vilken hjälp kan den sökande få av nätverket?

Flyk ngar eller utländska medborgare som få uppehålls llstånd på grund av
anknytning ll flyk ng, ska hänvisas a ansöka om hemutrustningslån hos CSN.

Se vidare om ll exempel vad som ingår i hemutrustningen i Socialstyrelsens
handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel Livsföring i övrigt,
avsni Hemutrustning.

Bistånd ll löpande komple ering och repara on av befintlig hemutrustning beviljas
vid behov. En utredning ska göras av när behovet har uppstå och om behovet hade
kunnat llgodoses vid dpunkten när det uppkom och om behovet kan llgodoses på
annat sä .

Bistånd ll grundutrustning ska bedömas mer restrik vt och beviljas endast om det
finns särskilda skäl eller om behovet är akut och inte kan llgodoses på annat sä . För
a kunna bedöma behovet kan det ibland bli nödvändigt a göra hembesök.

Unga människor som fly ar hemifrån ska normalt inte kunna få bistånd av samhället
ll grundutrustning.

Hel grundutrustning avser en mer omfa ande grundutrustning som ska användas
under lång d. Beviljas endast ll personer som inte inom överskådlig d kommer a
kunna förbä ra sina inkomster och själva bekosta en grundutrustning ll exempel
personer med mycket svåra psykosociala problem eller äldre med låg eller ingen
pension.

Begränsad grundutrustning - beviljas vid behov personer som har llfälligt behov av
bistånd men inte kan vänta med inköp lls de har egen inkomst. Biståndet sy ar ll
a den sökande ska kunna ta en lägenhet i besi ning och innefa ar möbler i kök och
sovrum samt husgeråd.

6.12 Hälso- och sjukvård
Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Livsföring i övrigt, avsni Hälso- och sjukvård om t.ex.

 Läkarvård
 Medicin
 Hjälpmedel
 Psykoterapi

6.13 Kläder och skor utöver vad som ingår i försörjningsstödet
Klädutrustning inför ins tu onsvistelse - Extra bistånd ll kläder och skor beviljas som
huvudregel inte. Sökande som placeras för vård eller behandling kan vid akut behov
av klädutrustning få bistånd ll kläder och skor inom försörjningsstödets ram utbetalt
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i en sammanslagen summa för 2-4 månader framåt. Biståndet justeras däre er med
normposten för motsvarande d. Löpande komple ering av kläd- och skoutrustning
beviljas däre er som en del av försörjningsstödet.

Behov av särskilda kläder eller skor - Här avses engångskostnader för specialbeställda
kläder eller skor som inte täcks av handikappersä ning. Alla normala utgi er för
kläder och skor ingår i normen. Ansökan ska prövas u från de a och eventuellt
bistånd endast ges ll merkostnader.

6.14 Magasineringskostnad
Bistånd ll kostnad för magasinering av bohag kan beviljas den som har löpande
försörjningsstöd om den sökande inom tre månader kommer a få en ny bostad.
Beslutet ska dsbegränsas och omprövas vid behov. Det är den enskilde som ska stå
för kontraktet gentemot magasineringsfirman. Bedömningen ska även grunda sig på
bohagets skick och storlek samt om kostnaderna för magasineringen övers ger
kostnaden för nyanskaffning av bohag.

6.15 Resor
Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Livsföringen i övrigt, avsni :

 Umgängesresor
 Rekrea on

6.15.1 Resa till begravning
Bistånd kan beviljas ll en skälig kostnad för resa inom Sverige om den avlidne är nära
anhörig eller annan närstående. Med nära anhörig menas make/maka eller
motsvarande, förälder, barn, syskon, mor- och farförälder och barnbarn. Med annan
närstående menas person som, utan a vara nära anhörig, stå den sökande mycket
nära.

6.15.2 Återföreningsresor
Bistånd ll denna typ av resor beviljas endast avseende återförening av förälder och
minderårigt barn som inte bor llsammans med en av sina vårdnadshavare. Röda
Korset kan i vissa fall bevilja hjälp ll reskostnaden för barn som ska förenas med
föräldrarna i Sverige. Om så ske kan bistånd beviljas ll egenavgi en. I annat fall kan
bistånd ll hela reskostnaden beviljas.

6.15.3 Återvandringsresor
Utländska medborgare som kommit ll Sverige som flyk ngar kan söka
återvandringsbidrag hos Migra onsverket. Bidraget ges dels i form av reskostnad,
dels som en allmän schablon per person. Ibland önskar en person rekognosera i
hemlandet innan eventuell återvandring. Inte heller i dessa fall ska kommunen bevilja
med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen ll reskostnad.

6.15.4 Resor till och från hälso- och sjukvård
Generellt ska Lands nget stå för kostnaden för resor ll och från hälso- och sjukvård.
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Bistånd kan beviljas för egenavgi en.

6.16 Reparationskostnader
Avser kostnader för repara on på grund av onormalt slitage eller skadegörelse i
hyreslägenhet. Bistånd ska prövas mycket restrik vt och endast beviljas om kostnaden
utgör e hinder för den sökande a genomföra en fly ning. Det ska finnas
medicinska och/eller sociala skäl ll bostadsbytet.

6.17 Skolkort – Länstrafiken Södermanland/Stockholms Länstrafik
Utgångspunkten är a skolkort hos Länstrafiken Södermanland/Stockholms Länstrafik
för barn i grundskolan och gymnasieskolan prövas och beviljas av skolskjutsansvarig i
kommunen. Vid e avslag från skolskjutsansvarig och om det finns särskilda skäl kan
ekonomiskt bistånd beviljas ll skolkort. Det kan t.ex. vara övergångsvis vid fly innan
barnet hinner byta skola.

Kommunen beviljar inte skolskjuts för grundskolebarn som väljer skola i annan
kommun.

Skolkort för ungdomar kan användas av ungdomar under 20 år. Bistånd ll pendelkort
för gymnasieungdomar ska inte beviljas e ersom gymnasieelever vanligtvis erhåller
det från barn-och utbildningsförval ngen. I annat fall kan behovet llgodoses genom
det extra llägg ll studiebidraget som gymnasieungdomar ( ll och med vårterminen
det år de fyller 20 år) i familjer med låga inkomster har rä ll.

6.18 Skulder
Bistånd ll skulder som avbetalning på studielån eller banklån, kontokortskulder,
privata skulder, etc. samt böter och underhållstöd beviljas inte. Undantag ska endast
göras om lån tagits för a undanröja en akut situa on och där den sökande annars
skulle ha beviljats bistånd. Om sökanden på grund av skulder har dålig kontroll över
sin ekonomi ska han eller hon erbjudas hjälp av budget- och skuld-rådgivare.
Socialtjänsten ska all d utreda orsaken ll a en skuld uppstå innan beslut fa as.

Undantag kan göras för hyresskuld i följande fall:

 Skuld som uppstå under d då sökanden av godtagbara skäl saknat
llräckliga inkomster för a betala hyra. Om ansökan hade gjorts när

hyresskulden uppkom hade han eller hon ha rä ll bistånd.

 Barnkonsekvensanalys ska all d genomföras när det finns barn i familjen och
i de fall konsekvenserna för barnen bli för stora vid en eventuell avhysning
kan bistånd beviljas.

 För gamla och sjuka där alterna vt boende inte går a ordna.

 Om eventuell avhysning riskerar medföra social utslagning och/eller
försämrad möjlighet ll egen försörjning.
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Vid upprepade hyresskulder ska restrik vare bedömning göras. För a undvika
upprepning ska hushåll som beviljats bistånd ll hyresskuld så långt det är möjligt
följas upp. I samband med reglering av en hyresskuld i en barnfamilj ska en
förändringsplan för hur uppföljningen ska genomföras upprä as llsammans med
den sökande. Det ska särskilt uppmärksammas om hyresskulderna kan vara e u ryck
för omsorgssvikt från förälderns sida och om det därmed finns anledning ll oro för
barnens hälsa och utveckling.

Undantag kan också göras för bistånd ll skuld för hushållsel i de fall där avstängning
medför all ör stora sociala konsekvenser för hushållet. Även i de a sammanhang ska
barnets situa on uppmärksammas särskilt.

I ärenden som rör barnfamiljers hyres- och/eller elskulder är det särskilt angeläget a
u örliga barnkonsekvensanalyser görs. Se vidare i riktlinjerna, kapitel Om innehållet i
utredningen, avsni Barnperspek v och barnkonsekvensanalyser.

Skuld för avgi för förskoleverksamhet behandlas normalt som andra skulder. Den
sökande har möjlighet a göra upp en avbetalningsplan med förvaltningen. Hotas
ändå barnet av uppsägning från plats i förskoleverksamheten och det är vik gt a så
inte sker ska ansvarig för förskoleverksamheten kontaktas. Har barnet av sociala skäl
behov av platsen får den enligt skollagen och kommunens regelverk inte sägas upp.
Det är vik gt a varje förvaltning upprä ar ru ner för hur dessa situa oner prak skt
ska hanteras.

Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten,
kapitel Livsföringen i övrigt, avsni Skulder.

6.19 Sommarlovspeng
U från principen om barnets bästa beviljas en särskild sommarlovspeng för alla barn
under 18 år som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd och där familjen
inte har några andra inkomster. Sommarlovspengen bör beviljas oavse om barnen
bor hel d, växelvis eller har umgänge med en förälder. Biståndet beviljas vid e
llfälle per barn, i samband med bistånd för juni.

Biståndet beviljas under förutsä ning a hushållet i övrigt är berä gade ll
ekonomiskt bistånd för aktuell månad samt a hushållet har ha e långvarigt behov
av bistånd enligt Socialstyrelsens defini on, dvs. har ha försörjningsstöd under minst
10 månader.
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Sommarlovspengen beviljas ll hushåll med barn som bor:

 hel d med 1 % av prisbasbeloppet per barn.

 växelvis med 0,5 % av prisbasbeloppet per barn. Biståndet kan alltså beviljas
ll både de hushåll där barnet bor under förutsä ning a båda hushållen

uppfyller kraven i övrigt för a beviljas biståndet.

 umgängesbarn med 0,25 % av prisbasbeloppet per barn.

6.20 Vinterlovspeng
U från principen om barnets bästa kan en särskilt vinterlovspeng beviljas för alla barn
under 18 år som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd och där familjen
inte har några andra inkomster. Vinterlovspeng bör beviljas oavse om barnen bor
hel d, växelvis eller har umgänge med en förälder. Biståndet beviljas vid e llfälle
per barn, i samband med bistånd för december.

Biståndet beviljas under förutsä ning a hushållet i övrigt är berä gade ll
ekonomiskt bistånd för aktuell månad samt a hushållet har ha e långvarigt behov
av bistånd enligt Socialstyrelsens defini on, dvs. har ha försörjningsstöd under minst
10 månader.

En förutsä ning a utbetalning ska ske är a ekonomiska medel finns i socialfonden.
Sociala utsko et beslutar om utbetalning ska ske.

6.21 Spädbarnsutrustning
Den som under sex månader eller mer har ha försörjningsstöd eller inkomster i nivå
med normen kan beviljas bistånd ll del av eller full grundutrustning för spädbarn.
Biståndet prövas u från det fak ska behovet och sökandens egna möjligheter a
llgodose behovet, exempelvis från större syskon eller lån av utrustning från

anhöriga. Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för
socialtjänsten, kapitel Livsföring i övrigt, avsni Spädbarnsutrustning.

6.22 Tandvård
Ekonomiskt bistånd utgår i första hand ll akut tandvård men bör även beviljas ll
skäliga kostnader för nödvändig tandvård. Se vidare i Socialstyrelsens handbok:
Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel Livsföring i övrigt, avsni
Tandvård.

Observera a e beslut om bistånd ll tandvård o a sträcker sig över flera månader
och ska därmed all d dsbegränsas. Rä en ll ekonomiskt bistånd ska prövas månad
för månad och när beslut fa as som löper över flera månader ska en
omprövningsklausul all d skrivas in i beslutet. Se vidare i riktlinjerna, kapitel,
Handläggningsprocessen, avsni Beslut som löper över flera månader.
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För omfa ande tandvårdsbehandling vars kostnadsförslag övers ger 15 % av
basbeloppet ska förtroendetandläkare konsulteras. Finns tveksamhet om a
föreslagen tandvård inte kan anses utgöra nödvändig tandvård kan
förtroendetandläkaren konsulteras även i fall där kostnaden beräknas unders ga 15 %
av basbeloppet. Kostnader för tandvårdsförsäkring beviljas inte.

Akut tandvård
Med akut tandvård avses ofrånkomligt behov av behandling ll exempel vid värk,
infek ösa llstånd och traumaskador. Exempel på behandling kan vara
tandutdragning, akut rotbehandling, temporära fyllningar, enstaka fyllningar för a
undanröja värk samt proteser. De a är behandling som o ast måste u öras
omedelbart. Den får u öras utan kostnadsförslag i de fall e sådant inte kan inväntas.
Det ska av tandvårdsräkning eller genom kontakt med behandlande tandläkare
framgå a behovet av behandling var akut. Det bör uppmärksammas a det faktum
a det står ”akut besök” på räkningen inte i sig innebär a behovet av behandling var
akut.

Nödvändig uppehållande tandvård
Vid behov av ekonomiskt bistånd under minst sex månader kan även annan tandvård
än akut beviljas om det är nödvändigt för a uppnå godtagbar tuggförmåga, förhindra
väsentligt försämrad tandstatus och är en förutsä ning för a fungera socialt och
kunna arbeta. Vid behov av annat än akut tandvård ska den sökande lämna in e
kostnadsförslag ll socialtjänsten för utredning innan bistånd beviljas. Kostnaden för
tandläkarens undersökning i samband med kostnadsförslaget ska inkluderas i
biståndet men inte kostnad för uteblivande från besök.
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Följande ska beaktas vid ansökan om bistånd ll tandvård:

 Omfa ningen av tandvården och skälig kostnad för tandvården.

 Behandlingen ska omfa as av statligt tandvårdsstöd enligt 3§ kap. 1 lagen om
statligt tandvårdsstöd. A en föreslagen behandling omfa as av statligt
tandvårdsstöd, eller godkänts i Försäkringskassans förhandsprövning, innebär
dock inte a de a kan ligga ll grund för om ekonomiskt bistånd enligt SoL
ska beviljas ll kostnaden eller ej.

 Gällande referenspriser för de åtgärder som debiteras ska vara vägledande.

 Tandvården ska u öras av tandläkare som är uppförd på Försäkringskassans
förteckning.

 Kostnadsförslag ska begäras in och innefa a kopia på eventuellt beslut på
förhandsprövning av Försäkringskassan.

 Oberoende tandläkare ska konsulteras vid ansökningar om dyrare eller mer
omfa ande tandvård. Om förvaltningen inte har avtal med egen
konsul andläkare kan den sökande ll exempel uppmanas a på
förvaltningens bekostnad skaffa kostnadsförslag från folktandvården för
jämförelse.

 En individuell bedömning ska även göras av den enskildes förmåga a sköta
sin tandhygien, exempelvis i samband med missbruk.

Avgi för narkos eller annan motsvarande smärtlindring kan ingå i
tandvårdskostnaden för personer med extrem tandvårdsrädsla. Denna ska vara styrkt
med läkarintyg eller med resultatet av e psykometriskt test som utvisar a en
person uppfyller kriterierna för extrem tandvårdsrädsla. Det ska även vara styrkt a
personen inte kan llgodogöra sig lands ngets terapiprogram för behandling av
tandvårdsrädsla inom ramen för den öppna hälso- och sjukvårdens avgi sregler och
högkostnadsskydd.

Vid tandvård som e led i en sjukdomsbehandling eller vid stora omvårdnadsbehov
kan personen ansöka om lands ngets tandvårdsstöd, sk sjukhustandvård eller
blåkortet. Avgi en blir då densamma som i hälso- och sjukvården och blir införd i
högkostnadskortet. Om personen har frikort kan de a användas.

Sökande som har egen inkomst över försörjningsstödsnivå och ansöker bistånd ll
tandvårdskostnad kan beviljas bistånd för nödvändig tandvård i vissa fall. Om kostnad
och omfa ning är skäligt beviljas bistånd ll den del av kostnaden som övers ger vad
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han eller hon själv kan betala med si normöversko under sex månader. I första
hand ska den sökande dock hänvisas ll avbetalning hos tandläkaren.

6.23 Telefonabonnemang
Bistånd ll öppning av ny telefonabonnemang beviljas endast hushåll med styrkt
behov av sta onär telefon. Mobiltelefon med telefonkort kan jämställas med och
utgöra e billigare alterna v ll fast installa on. I följande fall kan behov av sta onär
telefon mo veras:

 Personer som på grund av ålder, sjukdom eller skada inte har förmåga a
använda en mobiltelefon.

 Fast telefoni är en förutsä ning för a läkarföreskrivna tekniska hjälpmedel,
som exempelvis trygghetslarm, ska kunna installeras.

Kostnader för telefoninstalla on på grund av intensivövervakning med fotboja ska
inte beviljas då de a bekostas av kriminalvårdsmyndigheten.

Alla löpande kostnader för telefon ingår i riksnormen.

Bistånd ll inköp av mobiltelefon beviljas ll personer för a personen ska kunna
delta i samhällslivet och ha kontakt med socialsekreterare. Utgångspunkten är vad en
låginkoms agare har råd med och vilka möjligheter sökande har a själv spara och
planera för inköp av telefon.

Depositionsavgift
För de hushåll enligt ovan som kan beviljas ekonomiskt bistånd ll fast
telefonabonnemang kan det bli nödvändigt a också bevilja bistånd ll gammal skuld
och ll deposi onsavgi om den sökande har akut behov av fast telefoni och inte
inom rimlig d kan reglera eventuell skuld och betala deposi onsavgi .

Deposi onsavgi en betalas direkt av förvaltningen ll teleleverantören. Det ska
anges på beställningen av abonnemanget vem som betalt deposi onsavgi en och
vart den ska återbetalas. Om ny skuld uppkommer under d som deposi onen gäller
kan teleleverantören ta ur deposi onsavgi en för reglering av skulden. Det är därför
vik gt a löpande följa dessa hushålls betalningar av telefonräkningarna.
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7 Bilaga 1 - Lagstiftning

8 Bilaga 2 - Tabell över förkortningar

Lags ning Svensk förfa arsamling
Begravningslag (BegrL) SFS 1990:1144
Bidragsbro slag SFS 2007:612
Folkbokföringslag SFS 1991:481
Förvaltningslag (FL) SFS 1986:223
Föräldrabalk (FB) SFS 1949:381
Föräldraledighetslag SFS 1995:587
Hälso- och sjukvårdslag (HSL) SFS 1982:763
Kommunallag (KL) SFS 1991:900
Lag om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare

SFS 2010:197

Lag om mo agande av asylsökande m.fl.
(LMA)

SFS 1994:137

Lagen om na onella minoriteter och
minoritetsspråk

SFS 2009:724

Lag om särskilt stöd och service ll vissa
funk onshindrade (LSS)

SFS 1993:387

Lag om nordisk konven on om socialt
bistånd och sociala tjänster

SFS 1995:479

Offentlighets- och sekretesslag (OSL) SFS 2009:400
Sambolag SFS 2003:376
Skollag SFS 2010:800
Socialförsäkringsbalk (SFB) SFS 2010:110
Socialtjäns örordningen SFS 2001:937
Socialtjänstlagen (SoL) SFS 2001:453
Utlänningslag (UtlL) SFS 2005:716
Äktenskapsbalk (ÄktB) SFS 1987:230
Ärvdabalk (ÄB) SFS 1958:637

Förkortning Begrepp
FR Förvaltningsrä en
IB Ini al bedömning
FIA Förutsä ningar inför arbete
CSN Centrala studiestödsnämnden
FK Försäkringskassa
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SFI Svenska för invandrare
FUT Felak ga utbetalningar
IÖV Intensivövervakning med elektronisk

kontroll (fotboja)
UT Uppehålls llstånd

TUT Tillfälligt uppehålls llstånd
HVB Hem för vård eller boende
VuA Vuxenutbildning och arbetsmarknad
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Uppdrag utveckling av anhörigstöd och Träffpunkten

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Nämnden godkänner informationen.

Ärendebeskrivning

Enligt socialtjänstlagen (SoL, 5 kap 10§) är socialnämnder skyldiga att erbjuda
stöd till närstående som vårdar personer som är långvarigt sjuka, äldre eller har en
funktionsnedsättning. Med detta utvecklingsarbete kommer Gnesta kommun att
kunna erbjuda bättre stöd till sina medborgare.

Gnesta står nu i begrepp att utveckla sitt anhörigstöd för att bättre nå ut till de
olika anhöriggrupper som finns. Stödet ska ges som direkt stöd till anhöriga.
Stödet ska kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet.

Olika åtgärder för att stödja anhöriga har tagits fram. Åtgärderna avser både
lokaler, strukturer och förslag på innehåll och medaktörer. Uppföljning av arbetet
är inplanerat att ske regelbundet under processen.
Exempel på utökat och förbättrat stöd är:

· Stöd till fler målgrupper

· Utbildning - bättre bemötande av anhöriga

· Information

· Stöd och aktiviteter

· Coachning

· Anhörigvärdar på VoFs alla enheter (på sikt)

· Förmedla kontakter föreningar och enskilda

Utveckla uppsökande verksamhet, samverkan med frivilligorganisationer och
kyrkan är också planerade åtgärder.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Beslut i ärendet medför inga konsekvenser som leder till för eller nackdelar för
kvinnor respektive män.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget överensstämmer med mål om trygg vård och omsorg av hög kvalitet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-03-05

Ann Malmström Linda Bergström

Förvaltningschef Verksamhetschef
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Upprättad: 2018-03-05
Diarienummer: SN.2018.21

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Uppdrag ideella föreningar

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Nämnden godkänner informationen.

Ärendebeskrivning

I Vuxen- och omsorgsförvaltningens uppdrag för 2017 ingick att kartlägga behov
och resurser för att utveckla frivilligverksamheten.

Under arbetet med att ta fram handlingsplanen har synpunkter hämtats från det
kommunala pensionärs- och omsorgsrådet (POR), SPF Seniorerna,
Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Handikappförbunden (HSO).
Frivilligsamordnaren har även inhämtat synpunkter från enhetschefer inom
Gnesta kommun, från andra kommuner som bedriver utvecklingsarbete inom
frivilligverksamheten samt genom studiebesök.

Efter kartläggning av kommunens frivilliginsatser avser förvaltningen att bistå i att
organisera och effektivisera frivillig-verksamheten. En struktur för hur samverkan
mellan kommun, ideell sektor och andra aktörer kan ske har tagits fram.

Exempel på önskemål om aktiviteter som framkommit i utredningen är att
utveckla väntjänst, samtalsgrupper, studiecirklar, sms-skola och individuella
aktiviteter även för de som inte vill vara i sociala sammanhang.

Meningen är att skapa en ideell förening med styrelse och stadgar och
medlemmar. Föreningen ska fungera som en förmedling mellan de som vill arbeta
som frivilliga och de som vill ta emot frivilliga insatser. Medlemmarna kan leda
aktiviteter både i ordinärt och särskilt boende och på olika mötesplatser.
Föreningen är ansvarig för att rekrytera medlemmar och dessa behöver inte vara
anslutna till någon annan förening.

I den kommunala fastigheten kallad Powerhuset, belägen på Dagagatan 22 i
Gnesta, kommer både PRO (Pensionärernas Riksorganisation) och SPF
Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbud) att bedriva sina verksamheter framöver.
Kommunens arbete med frivilligorganisationen anhörigstöd kommer också att
finnas på plats i huset.
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Med Powerhuset som gemensam plattform finns stora möjligheter till utveckling,
engagemang, mer sysselsättning och fler möten mellan människor.

Förvaltningens synpunkter

Ekonomiska konsekvenser

En tjänst (lön) som frivilligsamordnare, tidigare benämnd "aktivitetssamordnare"
ingår i handlingsplanen men ingen merkostnad uppstår, utan ingår i ordinarie
ram.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

De aktiviteter som sker inom ramen för frivilligverksamheten uppkommer i
samråd med deltagarna, därmed kan det komma att gynna dem som driver
önskemålen oavsett tillhörighet utifrån jämställdhetsperspektiv. Beslut i ärendet
kan ändå inte betraktas som att det ger fördelar eller nackdelar för varken kvinnor
eller män.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

En utveckling av frivilligverksamheten blir en del av kommunens mål med
föreningsliv, kultur och fritid.

Informationsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 5 mars 2018

Ann Malmström Linda Bergström

Förvaltningschef Verksamhetschef
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Upprättad:
Diarienummer:

2018-03-14
SN.2018.2

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Vuxen- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman
enligt av vuxen- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning (antaget
2018-01-18). Dessa beslut skall redovisas till vuxen- och omsorgsnämnden.
Redovisningen innebär inte att vuxen- och omsorgsnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det vuxen- och omsorgsnämnden
fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos
kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats med
stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att vuxen- och omsorgsnämndens
protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla.
Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum
då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift
om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och
då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits
bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2018-02-08 – 2018-03-13

~ Förteckning över anställningar 2018-02-01 - 2018-02-28
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Vuxen- och omsorgsnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2018-02-01 – 2018-02-28 
Sjuksköterska 

Organisation: Hälso och sjukvård 

Tillsvidare, From: 2018-05-21 

Utfärdat av: Nina Överkvist, Chef 

Undersköterska 

Organisation: Gnesta hemtjänst 

Tillsvidare, From: 2018-02-12 

Utfärdat av: Tapinder Josan, chef 

Handledare 

Organisation: Gnesta ungdomsboende 

Tillsvidare, From: 2018-03-04 

Utfärdat av: Elin Insulander Hjelm, Enhetchef 

Undersköterska 

Organisation: VOF Timvikarier 

Tillsvidare, From: 2018-03-06 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Undersköterska 

Organisation: Gnesta hemtjänst 

Tillsvidare, From: 2018-02-15 

Utfärdat av: Tapinder Josan, chef 

Undersköterska 

Organisation: Gnesta hemtjänst 

Tillsvidare, From: 2018-02-12 

Utfärdat av: Tapinder Josan, chef 

Vårdbiträde 

Organisation: Gnesta hemtjänst 

Tillsvidare, From: 2018-01-15 

Utfärdat av: Tapinder Josan, chef 

Vårdbiträde 

Organisation: VOF Timvikarier 

Tillsvidare, From: 2018-02-19 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2018-02-01 – 2018-02-28 
Vårdbiträde 

Organisation: Björnlunda hemtjänst 

Efter 67 år, 2018-03-13 - 2018-06-12 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Enhetschef funktionnedsät 

Organisation: Äldre- och funktionsnedsättnin 

Allm visstidsanställning, 2018-02-01 - 2018-04-30 

Utfärdat av: Anne Ringdahl, Chef 

Undersköterska 

Organisation: Frustuna 

Vikariat, 2018-03-01 - 2018-12-31,  

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 

Arbetshandledare 

Organisation: Daglig verksamhet 

BEA-avtal för vissa Arbet, 2018-02-11 - 2021-02-10 

Utfärdat av: Pernilla Karlsson, Chef 



Samordnare 

Organisation: Gnesta hemtjänst 

Vikariat, 2018-01-22 - 2018-03-04,  

Heltid, Lön: 33 000 kr/mån, Löneläge: 2017 

Utfärdat av: Tapinder Josan, chef 

Boendepersonal 

Organisation: Boendestöd- och Landhammarsgat 

Vikariat, 2018-03-12 - 2018-09-30,  

Utfärdat av: Pernilla Karlsson, Chef 

Undersköterska 

Organisation: Gnesta hemtjänst 

Vikariat, 2018-02-12 - 2019-01-09,  

Utfärdat av: Tapinder Josan, chef 

Undersköterska 

Organisation: Ekhagen 

Allm visstidsanställning, 2018-04-16 - 2018-09-16 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Samordnare 

Organisation: Gnesta hemtjänst 

Vikariat, 2018-02-12 - 2018-04-08,  

Utfärdat av: Tapinder Josan, chef 

Undersköterska 

Organisation: Gnesta hemtjänst 

Vikariat, 2018-02-12 - 2018-04-08,  

Utfärdat av: Tapinder Josan, chef 

Arbetshandledare 

Organisation: Daglig verksamhet 

Provanställning, 2018-03-01 - 2018-08-31 

Utfärdat av: Pernilla Karlsson, Chef 

Vårdbiträde 

Organisation: Frustuna 

Allm visstidsanställning, 2018-02-19 - 2018-06-03 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 

Boendestödjare 

Organisation: Boendestöd- och Landhammarsgat 

Provanställning, 2018-04-01 - 2018-09-30 

Utfärdat av: Pernilla Karlsson, Chef 

Vårdbiträde 

Organisation: Ekhagen 

Allm visstidsanställning, 2018-04-09 - 2018-06-03 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Vårdbiträde 

Organisation: Gnesta hemtjänst 

Vikariat, 2018-01-15 - 2018-04-08,  

Utfärdat av: Tapinder Josan, chef 
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Upprättad:
Diarienummer:

2018-03-15
SN.2018.3

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Anmälningsärenden

Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som vuxen-
och omsorgsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för vuxen- och
omsorgsnämnden, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet
finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll från sociala utskottet 2018-02-15

~ Protokoll från sociala utskottet 2018-03-08

~ Protokoll från pensionärs- och omsorgsrådet 2018-02-16
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