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Övriga närvarande  
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst 
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Kommunkansliet torsdagen den 7 maj 2020 
 
 
 
 
Katja Nikula (S) Richard Brown 
ordförande sekreterare 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 174 Dnr: KS 2019/585 
 
Digitalt deltagande på kommunstyrelsens sammanträden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra deltagande på distans genom att föra in följande 
paragraf i kommunstyrelsens reglemente: 
  
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
  
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i kommunstyrelsen.  
  
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av införande av teknisk lösning och löpande 
driftskostnader ska belasta den politiska organisationens budget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) har inkommit med en skrivelse den 27 april där hon vill möjliggöra 
deltagande på distans på kommunstyrelsens sammanträden.  
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse från Maria Renfors (M) 2020-04-27 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
Helena.maxon@stenungsund.se 
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BREV 
 

    Diarienummer 
2020-04-27     KS 2019/585 

 

 

 
 
MotpartNamn 
Adress 
Postnr Ort 

 

 
Stenungsunds kommun 

Postadress 442 82 Stenungsund Besöksadress Strandvägen 15 
Telefon 0303-73 00 00  Fax 0303-73 82 35  E-post kommun@stenungsund.se Internet www.stenungsund.se 

Organisationsnr 21 20 00-1298 Giro Bg 430-7203 

  

 
 
Inkommen skrivelse - Digitalt deltagande på kommunstyrelsens 
sammanträden - Maria Renfors (M) 
 

Jag yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra deltagande på distans genom 
att föra in följande paragraf i kommunstyrelsens reglemente: 
  
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
  
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till 
kansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen får 
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i kommunstyrelsen.  
  
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av införande av teknisk lösning och 
löpande driftskostnader ska belasta den politiska organisationens budget.  

 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Renfors (M) 
 
måndag 27 april 2020
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 148 Dnr: KS 2020/277 
 
Utökning av VA-verksamhetsområde för Starrkärr 2:76 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och 
spillvatten för Starrkärr 2:76 samt kommande avstyckning, i enlighet med kartbilaga daterad 
2020-04-01.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Starrkärr 2:76 har inkommit med en ansökan om att ansluta sig till 
kommunalt vatten och spillvatten. Del av Starrkärr 2:65 samt Starrkärr 2:76 ingår i dagsläget 
inte i ett verksamhetsområde. Det kommer att göras en avstyckning från Starrkärr 2:76. 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat områden där samtliga fastigheter är anslutna till 
befintliga VA-ledningar. Fastigheten ligger även i direkt angränsning mot befintligt 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Kommunens ledningar för vatten och 
spillvatten kommer att anläggas över en privat fastighet. 
 
Ett verksamhetsområde bestäms av huvudmannen, kommunen, och utgör en gräns inom 
vilken vattentjänstlagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. 
 
För att kunna ta ut taxa inom LAV (Lag om allmänna vattentjänster) måste fastigheten ingå i 
ett verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-30 
Översiktskarta 2020-04-01 
Kartbilaga 2020-04-01 
 
Beslut skickas till 
Fastighetsägare Starrkärr 2:76 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/277
2020-03-30

 
Camilla Hagström Till kommunfullmäktige 
Abonnentingenjör 
 
 
Utökning av VA-verksamhetsområde för Starrkärr 2:76 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och 
spillvatten för Starrkärr 2:76 samt kommande avstyckning, i enlighet med kartbilaga daterad 
2020-04-01.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Starrkärr 2:76 har inkommit med en ansökan om att ansluta sig till 
kommunalt vatten och spillvatten. Del av Starrkärr 2:65 samt Starrkärr 2:76 ingår i dagsläget 
inte i ett verksamhetsområde. Det kommer att göras en avstyckning från Starrkärr 2:76. 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat områden där samtliga fastigheter är anslutna till 
befintliga VA-ledningar. Fastigheten ligger även i direkt angränsning mot befintligt 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Kommunens ledningar för vatten och 
spillvatten kommer att anläggas över en privat fastighet. 
 
Ett verksamhetsområde bestäms av huvudmannen, kommunen, och utgör en gräns inom 
vilken vattentjänstlagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. 
 
För att kunna ta ut taxa inom LAV (Lag om allmänna vattentjänster) måste fastigheten ingå i 
ett verksamhetsområde. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för att ansluta det nya verksamhetsområdet bedöms uppgå till ca 200 tkr. 
Ledningsrätt kommer att sökas för de kommunala VA-ledningarna som kommer att anläggas 
över Starrkärr 2:65.  
 
Ingen intrångsersättning utgår till fastighetsägaren. VA-verksamheten står för 
förrättningskostnaderna för ledningsrätten. 
 
Kostnaderna för utbyggnaden bedöms inte överskrida intäkterna för anläggningsavgifterna 
enligt gällande VA-taxa. 
 

9



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/277
2020-03-30

Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Utbyggnaden kommer att planeras samt utföras av kommunens egen personal.  
 
Juridiska bedömningar 
Beslutet medför inga juridiska konsekvenser. Ledningarna kommer att säkerställas med 
ledningsrätt genom lantmäteriförrättning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-30 
Översiktskarta 2020-04-01 
Kartbilaga 2020-04-01 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Fastighetsägare Starrkärr 2:76
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© Lantmäteriet

Stenungsunds kommun

Utökning av
VA-verksamhets-område för
Starrkärr 2:76, del av Starrkärr 2:65.

Översiktskarta där röd cirkel visar
läge för aktuellt område.

Format A4
Skala 1:10000
Datum 2020-04-01
Utskriven av AA18428
Förvaltning Samhällsbyggnad
Avdelning Teknik
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© Lantmäteriet, © Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

Utökning av VA-verksamhetsområde
för Starrkärr 2:76, del av Starrkärr
2:65.

Blå - befintligt
VA-verksamhetsområde
Grönt - Aktuell utökning av
VA-verksamhetsområde

Format A4
Skala 1:2000
Datum 2020-04-01
Utskriven av AA18428
Förvaltning Samhällsbyggnad
Avdelning Teknik
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 150 Dnr: KS 2019/29 
 
Tilläggsavtal till tidigare tecknat medfinansieringsavtal med 
Trafikverket gällande bostäder och förskola på Kvarnhöjden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsavtal tecknas, till medfinansieringsavtal (tecknat 
2019-06-11) med Trafikverket, för ny bedömd kostnad om cirka 8,3 mnkr. Kostnaden ryms 
inom exploateringsprojektet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 m.fl har 
Stenungsunds kommun tecknat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket (2019-06-11) för 
anläggningskostnader av vänstersvängfält på väg 574; kostnaderna bedömdes då till cirka 4,5 
mnkr. Trafikverket har nu meddelat en ny bedömd kostnad på cirka 8,3 mnkr där Trafikverket 
tar fram ett tilläggsavtal för kostnadsökningen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 
Bilaga, Medfinansieringsavtal mellan Stenungsunds kommun och Trafikverket 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att summan av kostnadsökningen skrivs in i beslutsmeningen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag 
och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
jessica.andersson2@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/29
2020-04-07

Karta, Ungefärligt läge för vänstersvängfält och anslutning till detaljplaneområdet

 
Jessica Andersson Till kommunfullmäktige 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Tilläggsavtal till tidigare tecknat medfinansieringsavtal med 
Trafikverket gällande bostäder och förskola på Kvarnhöjden 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsavtal tecknas med Trafikverket för redovisad 
kostnadsökning till medfinansieringsavtal (tecknat 2019-06-11). Kostnaden ryms inom 
exploateringsprojektet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 m.fl har 
Stenungsunds kommun tecknat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket (2019-06-11) för 
anläggningskostnader av vänstersvängfält på väg 574; kostnaderna bedömdes då till cirka 4,5 
mnkr. Trafikverket har nu meddelat en ny bedömd kostnad på cirka 8,3 mnkr där Trafikverket 
tar fram ett tilläggsavtal för kostnadsökningen.  

Beskrivning av ärendet 
I samband med Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 m.fl krävs 
det för säker infart till nya området att ett vänstersvängfält anläggs på Trafikverkets väg 574. 
Stenungsunds kommun har tecknat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket (2019-06-11) 
för anläggningskostnaderna som bedömdes till cirka 4,5 mnkr (baserad på 2018 års 
entreprenadindex).  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/29
2020-04-07

Trafikverket har nu meddelat en ny bedömd kostnad på cirka 8,3 mnkr, bland annat på grund 
av generella kostnadsökningar och tillkomna poster. Trafikverket har meddelat att ett 
tilläggsavtal till tidigare tecknat medfinansieringsavtal behöver tas fram för 
kostnadsökningen. Trafikverket kommer ta fram tilläggsavtal och skicka till Stenungsunds 
kommun för undertecknande. För att inte vänta in tilläggsavtalet föreslår Förvaltningen att 
beslut fattas att godkänna kostnadsökningen samt besluta att underteckna tilläggsavtal till 
tidigare tecknat medfinansieringsavtal. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen har tecknat exploateringsavtal med Peab Markutveckling AB som ska bekosta 2/3 
av de faktiska kostnaderna för åtgärderna; resterande 1/3 ska Stenungsunds kommun bekosta. 
Peab Markutveckling AB är informerade om kostnadsökningen och accepterar att de tar sin 
andel även av ny bedömd kostnad för åtgärden. Andelen för Stenungsunds kommun innebär 
en kostnadsökning om 1,2 mnkr utöver budgeterad kostnad. Kostnaden ryms inom 
exploateringsprojektet. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 
Bilaga, Medfinansieringsavtal mellan Stenungsunds kommun och Trafikverket 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
jessica.andersson2@stenungsund.se
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1 (7) 

Arendenummer 

Trafikverket TRV-2016/94959 

Medfinansieringsavtal - Vänstersvängfält på väg 574, Kvarnhöjden, 
Jörlanda, Stenungsunds kommun 

Detta avtal avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och 
innefattar: 
181 Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

□ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

□ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

□ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och 
Trafikverket 

- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens
anläggning, eller

- får i uppdrag att genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 

Stenungsunds kommun, org.nr. 212000-1298, 444 82 Stenungsund, nedan Kommunen 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 

Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur. 

Tillägg: De förbättringar/anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen 
utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering 
från annan part till statlig infrastruktur. 

Detaljplanen: Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4: 1 m.fl. 
utställningshandling 2018-07-18 

§3 Bakgrund och syfte 

Bakgrund 
Stenungsund kommun planerar en utökad bebyggelse norr om Jörlanda centrum, 
Kvarnhöjden. Detaljplanearbetet har påbörjats och är i granskningsskedet. Syftet med 

Ärendenummer KS 2019/29
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 153 Dnr: KS 2020/237 
 
Lokala avfallsföreskrifter 2020 för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokala avfallsföreskrifter. De lokala 
avfallsföreskrifterna börjar gälla från och med 2020-07-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har tillsammans med Göteborgsregionen, där Stenungsunds kommun 
ingår, en avfallsplan som är gällande till och med 2020 och som de lokala 
avfallsföreskrifterna är kompatibla med.  
 
Under hösten 2019 har Göteborgsregionen tillsammans med medlemskommunerna arbetat 
fram ett nytt förslag till Avfallsplan som har samråtts i alla medlemskommunerna. Den nya 
avfallsplanen förväntas antas under innevarande år.  
 
I samband med att avfallsplanen har arbetats om har förvaltningen sett över de lokala 
föreskrifterna för att anpassa dessa till den nya avfallsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-03-24 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Styrdokument - Lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun 
Yttrande från Naturskyddsföreningen 
 
Beslut skickas till 
Michael.koohler@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-03-24

  
 
 
 
 
§ 22 Dnr: KS 2020/237 
 
Lokala avfallsföreskrifter 2020 för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokala avfallsföreskrifter. De lokala 
avfallsföreskrifterna börjar gälla från och med 2020-07-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har tillsammans med Göteborgsregionen, där Stenungsunds kommun 
ingår, en avfallsplan som är gällande till och med 2020 och som de lokala 
avfallsföreskrifterna är kompatibla med.  
 
Under hösten 2019 har Göteborgsregionen tillsammans med medlemskommunerna arbetat 
fram ett nytt förslag till Avfallsplan som har samråtts i alla medlemskommunerna. Den nya 
avfallsplanen förväntas antas under innevarande år.  
 
I samband med att avfallsplanen har arbetats om har förvaltningen sett över de lokala 
föreskrifterna för att anpassa dessa till den nya avfallsplanen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Styrdokument - Lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun 
Yttrande från Naturskyddsföreningen 
 
 
Beslut skickas till 
Michael.koohler@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/237
2020-03-02

 
Michael Kööhler Till kommunfullmäktige 
Enhetschef Avfall 
 
 
Lokala avfallsföreskrifter 2020 för Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokala avfallsföreskrifter. De lokala 
avfallsföreskrifterna börjar gälla från och med 2020-07-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har tillsammans med Göteborgsregionen, där Stenungsunds kommun 
ingår, en avfallsplan som är gällande till och med 2020 och som de lokala 
avfallsföreskrifterna är kompatibla med. Under hösten 2019 har Göteborgsregionen 
tillsammans med medlemskommunerna arbetat fram ett nytt förslag till Avfallsplan som har 
samråtts i alla medlemskommunerna. Den nya avfallsplanen förväntas antas under 
innevarande år. I samband med att avfallsplanen har arbetats om har förvaltningen sett över de 
lokala föreskrifterna för att anpassa dessa till den nya avfallsplanen. 
 
Beskrivning av ärendet 
I miljöbalkens 15 kapitel 11 § stadgar står det att ”för varje kommun ska det finnas en 
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter och hantering av avfall som gäller för 
kommunen och en avfallsplan”. Både avfallsföreskrifter och avfallsplan ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Avfallsplanen utgår ifrån naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om vad en 
avfallsplan ska innehålla, avfallsplanen ska följas upp och revideras vart fjärde år. De lokala 
avfallsföreskrifterna innehåller de formella reglerna för kommunens avfallshantering. 
Föreskrifterna beskriver vad som ska gälla angående sortering av avfall, hämtning av sopor, 
slam och vilka krav som ska ställas på fastighetsägaren när det gäller sortering för 
återvinning, framkomlighet för renhållningsfordon, hämtställen med mera. 

Gällande avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun antogs av kommunfullmäktige under 
2015. Sedan 2015 har mycket hänt på avfallsområdet i Sverige och våra föreskrifter behöver 
då revideras för att vara aktuella och flexibla i förhållande till gällande förordningar och 
regler.  

Avfallsföreskrifterna beskriver i detalj vilka regler som gäller för respektive kommun i 
avfallsfrågan.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/237
2020-03-02

Det aktuella förslaget till avfallsföreskrifter 2020 har arbetats fram av förvaltningen, med 
hjälp av Avfall Sveriges underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter som är 
uppdaterade efter gällande lagar och förordningar. Avfallsföreskrifterna är framtagna i 
samarbete med Tjörns kommun då avfallsverksamheten har ett kommunöverskridande 
samarbete för drift av avfallsfrågorna. 

De nya avfallsföreskrifterna är skrivna på ett mer övergripande sätt, detaljerna finns istället att 
hitta i informationsmaterial och i guider. Förvaltningen tror detta kommer att förenkla och 
säkerställa en smidig omställning till de förändringar och lagar som förväntas komma 
framöver. Det nya förslaget på föreskrifter möjliggör också en snabbare anpassning till 
kommande förändringar i samhället och krav från våra invånare. 

Förslaget innehåller en ökad tydlighet bland annat kring begreppen transportväg, hämtställe 
och dragväg samt kring reglerna för tömning av avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar. Dessutom innehåller förslaget tydligare hänvisningar för verksamheter 
och företag vid Återvinningscentralen, samt förtydligande gällande hur avgifter för 
avfallshanteringen tas ut. 

Under samrådet har ett yttrande från Naturskyddsföreningen kommit in som förvaltningen 
avser ta upp i kommande regional Avfallsplan. Förvaltningen avser även att utöka 
informationsinsatser i samband med införandet av de nya Lokala avfallsföreskrifterna. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inte några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Beslut om nya avfallsföreskrifter innebär att förvaltningen kan fortsätta med att driva 
verksamheten med uppdaterade föreskrifter som har en robusthet och ökad flexibilitet.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Förslag till lokala Avfallsföreskrifter 
Yttrande från Naturskyddsföreningen 
 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
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Inledande bestämmelser 
 

Bemyndigande 
 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ 
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Stenungsunds kommun. 
 
 

Definitioner 
 
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges 
här. För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas 
till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen: 
 
1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som 
kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

a) Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, 
d.v.s. exklusive avfall till materialåtervinning, grovavfall och farligt avfall. 

b) Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

c) Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande 
av trädgård vid bostadshus. 

d) Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med 
* i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 11b § Avfallsförordning (2011:927) 

e) Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning. 

f) Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshantering i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som 
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. I 
begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hälls ut i vasken 
(flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall 
detta samlas upp i sluten tank avsedd för matavfall. Förutom detta ingår också skal, 
ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. 
Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med 
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 

g) Med restavfall avses sorterat kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som 
kvarstår när matavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-
avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från 
hushållets kärl- och säckavfall. 

2. 
a) Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, 

minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till 
hushållsavfall. Oljeavskiljare och fettavskiljare omfattas inte i detta begrepp.  

b) Med BDT avses bad-, disk- och tvättvatten 
c) Med fosforfällor avses filtermaterial med avsikt att ta upp fosfor ur avloppsvatten 
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d) Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis 
tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.  

e) Med dragväg avses den gångväg som räknas som enkel gångväg från behållarens 
uppställningsplats vid hämtningstillfället fram till närmsta plats där hämtningsfordonet 
kan och tillåts stanna på. 

f) Med renhållaren avses den som hanterar det hushållsavfall som omfattas av 
kommunens ansvar. 

g) Med ansvarig nämnd avses Tekniska Myndighetsnämnden. 
 

 
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och 
information 
 
3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 
hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som 
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av 
det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar 
för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 
 
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av ansvarig nämnd. 
 
5 § Kommunstyrelsen informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, 
returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar. 
 
 

Betalning och information 
 
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har 
antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Se gällande avfallstaxa för Stenungsunds 
kommun. 
 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller dem som 
bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 
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Sortering och överlämning av hushållsavfall 
 
 

Sortering av avfall 
 
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med 
gällande instruktioner och hålla det skilt från annat avfall. 
 
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för 
borttransport. 
 
 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
 
10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i 
dessa föreskrifter. Hushållsavfall hämtas av renhållaren vid fastigheten, vid överenskommen 
eller anvisad plats enligt 19 §. 

 
Hushållsavallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön 
inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av 
borttransport av hushållsavfall från fastigheten. Fastighetsinnehavare ska upplysa 
Avfallsenheten, Stenungsunds kommun om ändrade förhållanden av betydelse för 
avfallshanteringen för fastigheten. 
 
 

Emballering av hushållsavfall 
 
11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 
och utrymmet är avsedd. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren är ansvarig för 
att hushållsavfall emballeras på ett säkert sätt så att skador på person, miljö eller nedskräpning 
inte uppstår. 
 
Obs. Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 
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Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan 
utrustning 

 
 

Anskaffande och ägande 
 
12 § I kommunen får endast de behållare användas som föreskrivs genom kommunens 
avfallstaxa och som kan tömmas med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem.  
 
13 § Kärl och säckar ägs av Stenungsunds kommun och tillhandahålls av renhållaren.                
Id-märkning på renhållarens utrustning får ej avlägsnas eller göras oläslig. Skada på id-
märkning ska anmälas till renhållaren. 
  
Kommunens avfallsverksamhet ansvarar för märkning, reparation och, vid behov utbyte av 
behållare. När sådant underhåll ska utföras så ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska 
ske enligt anvisning från kommunen.  
 
Container får ägas av annan än renhållaren. 
 
Bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall 
anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom 
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Vid oaktsamhet 
kan fastighetsinnehavaren bli ersättningsskyldig för skador på kommunens eller renhållarens 
egendom. 
 
Vid om- och tillbyggnation eller annan förändring som påverkar förutsättningarna för 
avfallshanteringen ska samråd ske med avfallsverksamheten på kommunen.  
 
 
 

Anläggande 
 
14 §  

a) Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska 
avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning vara 
kortare än 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan 
fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter. 
 

b) Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att fordon 
utrustat med kran kan angöra i direkt anslutning.  

 
c) Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för 

hämtningsfordon. 
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d) Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska 
anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Anläggande ska 
ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck 
inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 1000 
kilogram eller har en volym på 1 kubikmeter. Om avståndet överstiger 10 meter 
åligger det fastighetsägaren att transportera fram filterkasett eller säck. 

 
e) Inga hinder inom kranens rörelseområde får finnas. Lyft får ej heller ske över staket, 

buskar, väg/gata, gång- och cykelbana, parkeringsplats et cetera. 
 

f) Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för 
matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad 
som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. 

 
 

Rengöring och tillsyn 
 
15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av tilldelade kärl och säckställ 
samt egen utrustning och emballage vid anläggning. Behållare och anläggningar ska ges 
regelbunden service och tillsyn för att förebygga störningar i anordningens funktion och 
olägenhet såsom nedskräpning, buller, lukt och dylikt. 
 
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och 
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken 
för olycksfall minimeras. 
 
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl 
eller säck 
 
16 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att 
det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. 
Behållare och dragväg ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och vid behov 
halkbekämpas. 
 
Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas.  
 
Kärl ska placeras och vändas med handtag mot dragväg så att de kan hämtas med baklastande 
bil där sådan används. 
 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska omedelbart meddelas 
renhållaren. 
 
Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare hämtas/töms inte förrän avfallet paketerats om. 
Detsamma gäller om avfallsbehållaren innehåller dåligt emballerade, stickande eller skärande 
föremål. Efter åtgärd kan avfallsbehållare hämtas/tömmas vid nästa ordinarie 
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hämtningstillfälle eller efter beställning av extra hämtning, mot avgift enligt kommunens 
avfallstaxa. Vid upprepad överfylld behållare är fastighetsinnehavaren skyldig att byta till 
större avfallsbehållare eller att inrätta flera behållare. 
 
Avfall som läggs i avfallsbehållare eller släpps ned till avfallsbehållare via sopnedkast ska 
vara sorterat enligt gällande instruktioner och väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem 
eller annan olägenhet inte uppkommer.  
 
Stickande och skärande avfall ska förpackas i skyddande hölje innan det läggs i behållare för 
restavfall så att inte skärskador eller annan olägenhet uppstår.  
Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek 
som kommunen har avtal med. 
 
Matavfall ska läggas i papperspåsar som kommunen tillhandahåller.  
 
 

Åtgärder inför hämtning av avfall från 
slamanläggningar 
 

17 § Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och 
belägenhet.  
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning 
från skador vid tömning. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där 
arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. 
Ändringar ska omedelbart meddelas renhållaren. 
 
Tömning av slamavskiljare eller sluten tank med anslutet wc sker minst en gång per år. 
Slamavskiljare i BDT anläggning töms minst vartannat år. I övrigt ska tömning ske efter 
behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. För förlängt tömningsintervall 
och/eller uppehåll ansöks om dispens vid ansvarig nämnd. 
 
 

a) Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan 
ske med det fordon som normalt används.  
 

b) Anslutning för slang ska passa renhållningens tömningsfordon. Om det krävs en 
adapter för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren och finnas tillhands vid tömning. 

 
c) Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt 

tillgängliga för tömning. Dragväg för slang ska inför hämtning hållas fri från hinder, 
röjas från snö och vid behov halkbekämpas. 

 
d) Fastighetsinnehavaren är skyldig att ge de instruktioner som behövs i samband med 

hämtning för att renhållaren ska kunna utföra tömningen.  
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e) När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med tydlig 
skyltning som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 

f) Fastighetsinnehavaren ska inför hämtningstillfället placera storsäck, filterkasett eller 
annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran enligt 14 §. 

 
g) Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när 

tömning ska ske. Lock eller manlucka bör på grund av arbetsmiljökrav väga högst 15 
kilogram. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan bör 
locket väga högst 35 kg. 

 
h) Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart.  

 
i) Fastighetsinnehavaren ansvarar för att omedelbart tillföra nytt filtermaterial till 

anläggningen vid hämtning/byte av uttjänt filtermaterial från fosforfällor. 
 

j) Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd 
slamtömning. 

 
18 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som 
innebär att befintlig slamanläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske omedelbart. Sluttömning 
ska beställas av fastighetsinnehavaren. 
 
 

Hämtnings- och transportvägar 
 
19 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen 
plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av avfallsenheten på 
delegation av ansvarig nämnd. Maximalt tillåtna dragväg är 10 meter om det inte föreligger 
särskilda skäl. 
 
20 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning, hålls i farbart skick under hela året. Transportvägen ska inför hämtning 
ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och halkbekämpas. Om farbar väg inte kan 
upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med 
renhållaren eller anvisas enligt 19 §. 
 

a) Backning med hämtfordon utgör inte normalt ett arbetssätt, vilket innebär att 
vändmöjlighet ska finnas vid hämtplatsen. 
 

b) Transportväg får ej utgöras av gång- och/eller cykelbana, innergård, skolgård eller 
annan väg där lastbilstrafik ej är tillåten. 

 
c) Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad 

och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de 
hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet. 

 
d) Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärl eller säck behöver dras av den 

som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl eller säck utan svårighet kan 
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förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och 
halkbekämpas. 

 

Återvinningscentralen (ÅVC)  
 
21 § Person som är folkbokförd och/eller äger fastighet i Stenungsunds kommun samt betalar 
sophämtningsabonnemangets grundavgift har behörighet till återvinningscentralen.  
 
22 § Vid varje besök får avlämnas en mängd avfall motsvarande det som normalt får lastas på 
en släpkärra, eller max 3 m3.  
 
23 § Det farliga avfallet och grovavfallet från hushåll ska sorteras enligt instruktioner på 
återvinningscentralen. 
 

Regler och kostnader för verksamheter 
24 § Kommunens återvinningscentral är avsedd för farligt avfall och grovavfall från hushåll. 
 
25 § Verksamheter och företag kan efter ansökan erhålla ett särskilt ÅVC-kort för inpassering 
till återvinningscentralen. ÅVC-kortet måste medföras vid varje besök till återvinningscentral. 
Kortet får enbart användas för att lämna det grovavfall som har uppkommit i den egna 
verksamheten eller företaget. Varje inpassering faktureras enligt gällande taxa. 
 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 
 
26 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 
 
27 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av kommunens 
avfallstaxa. 
 
 

Åtgärder om föreskrift inte följs. 
 
28 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om någon av föreskrifterna i 16 §, 
17 § samt 20 § inte följs. 
 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. Vid upprepade 
förseelser kan abonnemanget komma att ändras. Vid felsortering debiteras en 
felsorteringsavgift. 
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Särskilt om verksamheter 
 
Hushållsavfall 
 
29 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För 
hushållsavfall från verksamheter gäller 8-20 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter. 
 
 

Annat avfall än hushållsavfall 
 

Uppgiftsskyldighet 
 
30 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till 
annat avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden 
eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 
 
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om 
behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska 
lämnas till ansvarig nämnd. 
 
 

Undantag 
 
Handläggning av anmälnings- och 
ansökningsärenden 
 
31 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall 
på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig 
nämnd enligt vad som anges nedan. 

a) Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag 
som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska 
ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. 
 

b) Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de 
beräknade avfallsmängderna. Ansökan enligt bestämmelserna i 32, 33, 34 och 35 §§ 
ska ske senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. 

 
c) Även om dispens för eget omhändertagande av hushållssopor beviljas så kommer ändå 

sopabonnemangets grundavgift tas ut. Detta för att få tillgång till kommunens 
återvinningscentral. 
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31a § Om hämtning ej ska ske vid tomtgräns enligt 19 § så kan fastighetsägaren ansöka om 
ändring av hämtplats hos avfallsenheten. Fastighetsägaren ansvarar för hårdgörande av ytan 
eller andra åtgärder på hämtplats 
 
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande 
av visst hushållsavfall 
 
32 § Eget omhändertagande av avfall bör endast ske på den egna fastigheten enligt vad som 
anges i 33-35 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Dispens ges för maximalt 5 år åt gången och kan upphävas om 
förutsättningarna ändras.  
 
33 § Trädgårdsavfall från enskilda fastigheter får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan.  
 
34 § Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
Dispensen är personlig och gäller endast för den aktuella fastigheten. 
 
35 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan, medges i särskild därför avsedd 
anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för 
omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande 
av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
Kompostering av latrin ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår. 
 
  

Utsträckt hämtningsintervall 
 
36 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från 
hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, 
kan efter anmälan till avfallsenheten medges att restavfallet hämtas var fjärde vecka under 
förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att 
matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för 
restavfall för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att 
matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits. 
 
37 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare efter ansökan till ansvarig nämnd 
medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. 
 
Förlängt hämtningsintervall kan medges under förutsättning att ansvarig nämnd utifrån 
ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att 
hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors 
hälsa och/eller miljön. Avloppsanläggningen ska också leva upp till gällande lagstiftning. 
Beslutet gäller i högst fem år. 

41



 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att 
förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda. 
 
 

 
Gemensamma avfallsbehållare 
  
38 §  

a) Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd under viss tid medges rätt att dela avfallsbehållare under förutsättning 
att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att 
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av 
fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats. 
 

b) Tre eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter 
anmälan till ansvarig nämnd under viss tid medges rätt att använda gemensamma 
avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om 
fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för 
uppställningsplats, är det inte möjligt ska en gemensam plats vara avtalad med 
uppställningsplatsens markägare genom ett nyttjanderättsavtal. 

 
Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att 
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda. 
 
 

Uppehåll i hämtning 
39 § Uppehåll i hämtning enligt 39 a-c §§ ges för maximalt 5 år åt gången och kan upphävas 
om förutsättningarna ändras. 
 
39 a § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.  
 
39 b § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under någon del av hämtningssäsongen maj - september. 
 
39 c § Fastighetsinnehavare som inte kommer att nyttja fritidsbostad under någon del av 
hämtningssäsongen maj - september kan efter ansökan till ansvarig nämnd medges inställd 
hämtning av avfall från fastighetens avloppsanläggning. En förutsättning för sådant uppehåll 
är att hämtning av avfall från anläggningen har skett i anslutning till föregående 
hämtningssäsong. 
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Eget omhändertagande 
 
40 § Kommunen får efter ansökan till ansvarig nämnd, om det finns särskilda skäl, medge 
dispens för fastighetsinnehavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska 
hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 
sätt. Dispens ges för max fem år. Även om dispens för eget omhändertagande av eget 
hushållsavfall beviljas så kommer avfallsabonnemangets grundavgift tas ut, detta för att få 
tillgång till Stenungsunds återvinningscentral. 
 
Medgivande om eget omhändertagande kan återkallas om kommunen konstaterar att 
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda. 
 

Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-07-01 då föreskrifter för avfallshantering för 
Stenungsunds kommun 2016-01-01 upphör att gälla.
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Stenungsund 2019-12-15 

Yttrande över Förslaget till Lokala avfallsföreskrifter 2020. 

I dagens samhälle talar vi om en hållbar kommun och ett hållbart liv. Detta gäller inte minst 
när det gäller avfallshantering. I EU:s avfallstrappa gäller riktlinjerna ”förebygga, 
återanvända och återvinna ”. Man kan också uttrycka det som att säga nej till saker som 
leder till ohållbart avfall, att minska vår totala konsumtion, att återanvända, att återvinna 
och att låta saker förmultna (refuse, reduce, reuse, recycle och rot) Skall vi invånare lyckas i 
den här viktiga hanteringen att minimera mängden avfall (Zero Waste) behövs åtgärder från 
kommunen.      

Vi önskar därför att:     

                                                                                                                                                                     
1. Det skall finnas mätbara mål för hur mycket avfallsoporna i kommunen ska minska varje år 
för att nå upp till visionen Zero Waste. Målen och uppföljning av målen ska kommuniceras 
till kommuninnevånarna regelbundet. 

2. I informationsbroschyren om de nya avfallsföreskrifterna skall kompletteras med 
anvisningar om hur mängden sopor och annat avfall kan minimeras. Vi ser också gärna 
informationsmöten ordnas för kommuninvånarna. 

Med vänlig hälsning 

Eva Andersson 

Stenungsunds Naturskyddsförening 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 158 Dnr: KS 2019/794 
 
Svar på återremiss - Utredning om borgensförbindelse för bredband 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Södra Fräkne fiberförenings ansökan om 
borgensförbindelse fram till 2022. 

Reservation  
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Daniel Söderström (M), Lisbeth Svensson (L) och 
Alexandra Odelsheim (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
borgensförbindelse för bredband inom Stenungsunds kommun. Kommunstyrelsen beslutade 
den 13 januari 2020 att återremittera ärendet för komplettering med underlag om föreningens 
ekonomiska ställning samt budget och verksamhetsplan. Förvaltningens generella bedömning 
är att föreningens ekonomiska situation ser god ut framöver, då de redovisar ett positivt 
resultat före avskrivningar. Bedömningen förutsätter emellertid att föreningen kommer till 
bukt med den tillfälliga likviditetsbristen som beror på att det sista bidraget från 
Jordbruksverket betalas ut 2021 då investeringen är färdigställd. Detta är också anledningen 
till ansökan om borgensförbindelse.  
 
Mot bakgrund av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip samt 
kommunens finanspolicy och kommunfullmäktiges Program för bredband bedömer 
förvaltningen att föreningens ansökan om borgensförbindelse bör avslås.  
 
Beslutsunderlag 
Södra Fräkne balansrapport 2019 
Södra Fräkne resultatrapport 2019 
Södra Fräkne verksamhetsbeskrivning 2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Södra 
Fräkne fiberförenings ansökan om borgensförbindelse fram till 2022. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
kjell.tallberg@telia.com 
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Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på återremiss - Utredning om borgensförbindelse för bredband 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Södra Fräkne fiberförenings ansökan om 
borgensförbindelse. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
borgensförbindelse för bredband inom Stenungsunds kommun. Kommunstyrelsen beslutade 
den 13 januari 2020 att återremittera ärendet för komplettering med underlag om föreningens 
ekonomiska ställning samt budget och verksamhetsplan. Förvaltningens generella bedömning 
är att föreningens ekonomiska situation ser god ut framöver, då de redovisar ett positivt 
resultat före avskrivningar. Bedömningen förutsätter emellertid att föreningen kommer till 
bukt med den tillfälliga likviditetsbristen som beror på att det sista bidraget från 
Jordbruksverket betalas ut 2021 då investeringen är färdigställd. Detta är också anledningen 
till ansökan om borgensförbindelse.  
 
Mot bakgrund av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip samt 
kommunens finanspolicy och kommunfullmäktiges Program för bredband bedömer 
förvaltningen att föreningens ansökan om borgensförbindelse bör avslås.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
borgensförbindelse för en fiberförening inom Stenungsunds kommun.  Den 13 januari 2020, 
då ärendet gick upp, beslutade Kommunstyrelsen att återremittera ärendet för komplettering 
med underlag om föreningens ekonomiska ställning samt budget och verksamhetsplan. 
 
Ansökan om borgensförbindelse 
Södra Fräkne fiberföreningen har i en förfrågan till kommunen frågat om kommunen skulle 
kunna gå i borgen för de lån föreningen behöver ta i väntan på de bidrag föreningen förväntar 
sig från Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Innan dessa myndigheter betalar ut det sista 
bidraget måste besiktningen vara klar. Föreningen bedömer att en borgensförbindelse behövs 
under ett och ett halv år. Det lån föreningen behöver uppta uppgår till tre miljoner till vilket 

47



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/794
2020-02-26

ränta tillkommer. Om inte en borgensförbindelse tecknas med Stenungsunds kommun 
kommer ett lån behöva tas av medlemmarna i föreningen.  
 
71 procent av de fastigheter i Södra Fräkne fiberförening som anmält intresse ligger inom 
Stenungsunds kommun. Övriga fastigheter ligger i Uddevalla kommun och Lilla Edets 
kommun. Uddevalla kommun har meddelat föreningen att de inte går in i borgensförbindelser 
för fiberföreningar. Lilla Edets kommun har inte tillfrågats.  
 
Mål och status för bredbandsutbyggnad – ett allmänt intresse 
Det är av allmänt intresse att fiberutbyggnad sker inom hela kommunen. Fiberföreningar är 
viktiga för utbyggnaden, särskilt i områden där marknadens aktörer inte har incitament att 
bygga ut fibernätet. Kommunen avgör på vilket sätt kommunen ska arbeta för att stimulera 
utbyggnaden av fibernätet. Utifrån kommunallagens likställighetsprincip bör kommunen 
sträva efter att ha samma förhållningssätt till samtliga fiberföreningar i kommunen. 

Bredband i Stenungsunds kommun 
Kommunfullmäktige har antagit Program för bredband. I programmet fastslås att 
Stenungsunds kommun ska främja bredbandsutbyggnad och stötta de som driver, bygger och 
äger fiberinfrastruktur. Kommunfullmäktige har genom programmet uttalat att detta sköts bäst 
av marknaden, antingen genom nätägande operatörer eller genom projekt drivna av invånare i 
Stenungsund själva. 
 
Borgensförbindelse 
En borgen innebär att kommunen åtar sig ett ekonomiskt ansvar för någon annan, i det här 
fallet fiberföreningen. I föreliggande fall skulle kommunen betala banken om föreningen inte 
klarar av det.  

Kommunen får rent juridiskt ingå borgensförbindelser. Respektive borgensförbindelse måste 
dock prövas juridiskt. De ändamål som åtagandena gynnar ska sammanfalla med kommunens 
kompetens enligt kommunallagen, syften och övriga intressen. Ett borgensåtagande innebär 
en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser 
för gäldenärens/låntagarens räkning om denne inte kan göra det. 

Kommunfullmäktige har antagit en finanspolicy, i vilket det framkommer att kommunen ska 
pröva ansökningar om borgen restriktivt. Vidare framgår att huvudprincipen är att en 
borgensavgift ska tas ut, att kommunfullmäktige får besluta om undantag från denna princip 
och att kommunfullmäktige kan besluta om att borgen ska vara avgränsad i belopp och tid och 
att det ska finnas amorteringsplaner.   

Södra Fräkne fiberförenings ekonomiska ställning 
Generellt anser förvaltningen att föreningens ekonomiska situation ser god ut framöver, då de 
redovisar ett positivt resultat för avskrivningar.  Detta förutsatt att de kommer till bukt med 
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den tillfälliga likviditetsbristen som beror på att det sista bidraget från Jordbruksverket betalas 
ut 2021 då investeringen är färdigställd. Detta är också anledningen till ansökan om 
borgensförbindelse.  
 
Föreningen redovisar 2019 ett positivt resultat före avskrivningar på 172 tkr, efter 
avskrivningar redovisas en förlust på 363 tkr1. Avskrivningar har under 2019 gjorts med 536 
tkr.   
 
Nyckeltal 2019 
 

 Kassalikviditeten uppgår till 59 procent2.   
 Soliditeten3 uppgår till 74 procent 
 Skuldsättningsgraden uppgår till 35 procent.  

Föreningen har i dagsläget inga långsiktiga skulder, endast kortsiktiga.  
 
2020 och framåt - enligt föreningens budget och prognos 

Under 2020 beräknar föreningen göra ett överskott efter avskrivningar, med cirka 470 tkr. 
Resultatet före avskrivningar beräknas till cirka 2 000 tkr. Avskrivningar inklusive ränta ska 
göras med 1 500 tkr.  

Under 2021 beräknar föreningen göra ett underskott efter avskrivningar med cirka -100 tkr 
Resultatet före avskrivningar beräknas till cirka 1 400 tkr. Avskrivningar inklusive ränta ska 
göras med 1 500 tkr. Underskottet beror på att ersättningar för markintrång på 1 000 tkr ska 
betalas ut under 2021.  

Enligt beräkningar från föreningen kommer deras intäkter från 2022 och framåt täcka både 
verksamhetskostnader och avskrivningar. Det innebär att föreningens likviditet kommer att 
öka med motsvarande avskrivningsbeloppet varje år4.  

Eftersom det tillfälliga lånet planeras att betalas av i anslutning till att det sista bidraget från 
Jordbruksverket kommer föreningen inte att ha några långsiktiga skulder och hela fibernätet 
kommer vara betalt. 

 
 
 

 
1 Notera att avskrivningarna är en bokföringsmässig transaktion som inte påverkar likviditeten. De påverkar 
endast det egna kapitalet, vilket då minskar. 
2 En kassalikviditet under 100 betyder att man inte snabbt kan betala av sina kortfristiga skulder om så skulle 
behövas 
3 Soliditeten visar hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierat med eget kapital 
4 Avskrivningar per år 1 500 tkr, avskrivningstid 25 år 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att 
fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning om denne inte kan göra 
det. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Det framgår av kommunallagen att kommunen själv får hand om uppgifter av allmänt intresse 
samt som har anknytning till kommunens geografiska område eller dess medlemmar 
(lokaliseringsprincipen). Det framgår vidare att kommunen måste behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för annat.  

Förvaltningen bedömer att fiberutbyggnad generellt är av allmänt intresse. Den föreliggande 
ansökan gäller inte bara fastigheter i Stenungsunds kommun. En kommunal borgen enligt 
ansökan skulle innebära att Stenungsunds kommun ger stöd åt utbyggnad av fiber till 
fastigheter i andra kommuner, vilket bedöms oförenligt med lokaliseringsprincipen.  

Av kommunallagen framgår vidare att en kommun ska behandla sina medlemmar lika, om det 
inte finns sakliga skäl för något annat (likställighetsprincipen). Förvaltningen bedömer att 
kommunen bör sträva efter att behandla alla fiberföreningar lika samt ha en princip för hur 
bedömningar ska se ut.  

Avslutningsvis framgår det av kommunallagen att kommunen inte får ge stöd till enskilda 
näringsidkare, vilket innefattar även ekonomiska föreningar. Endast om det finns synnerliga 
skäl för det får sådant stöd lämnas. Det kan föreligga synnerliga skäl som möjliggör för 
kommunen att understödja en fiberförening, genom ett borgensåtagande, om föreningen 
exempelvis planerar utbyggnad i ett område på landsbygden där det inte finns några andra 
kommersiella aktörer som är intresserade av att bygga ut fibernätet och borgensförbindelsen 
är nödvändig för att få till utbyggnaden.  

Förvaltningens sammanfattande bedömning är att borgensförbindelse för bredband inte ska 
beviljas för fiberföreningar i Stenungsund kommun. Bakgrunden är att kommunens 
finanspolicy fastställer en restriktiv hållning gällande borgensförbindelser. Dessutom har 
kommunfullmäktige i Program för bredband fastställt att kommunen ska främja 
bredbandsutbyggnad och stötta de som driver, bygger och äger fiberinfrastruktur. 
Kommunfullmäktige har i programmet uttalat att uppgiften hanteras bäst av marknaden, 
antingen genom nätägande operatörer eller genom projekt drivna av invånare i Stenungsund 
själva. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/794
2020-02-26

Utifrån detta generella ställningstagande, samt med hänvisning till kommunallagens 
lokaliseringsprincip, föreslår förvaltningen att Södra Fräkne fiberförenings ansökan om 
borgensförbindelse avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-06 
Beslut KS 2020-01-13 
Södra Fräkne balansrapport 2019 
Södra Fräkne resultatrapport 2019 
Södra Fräkne verksamhetsbeskrivning 2019 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Lars Lidén 
Sektorchef Funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
kjell.tallberg@telia.com 
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Utskriven 2020-02-21, 15:36 - 1 -

Södra Fräkne Fiberförening, ek. för 2019-01-01
769626-4691 2019-12-31

Balansrapport IB 190101 Förändring UB 191231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
1150 Markanläggningar 11 500 000,00 7 383 000,00 18 883 000,00
1159 Ackumulerade avskrivningar 

på markanläggningar -153 753,00 -536 477,00 -690 230,00
1182 Pågående nybyggnation 

grävning 4 531 828,73 108 504,50 4 640 333,23
1183 Pågående nybyggnation 

projektering 2 660 031,70 989 041,39 3 649 073,09
1184 Pågående nybyggnation 

nedläggning slang 19 446 976,96 19 977 067,07 39 424 044,03
1185 Pågående nybyggnation övrigt 192 219,00 135 654,30 327 873,30
1189 Aktiverad del av pågående 

nybyggnation -17 692 310,00 -11 358 463,00 -29 050 773,00
Summa anläggningstillgångar 20 484 993,39 73,18 16 698 327,26 11,40 37 183 320,65 84,59

Omsättningstillgångar
1510 Kundfordringar 458 930,00 1 106 132,82 1 565 062,82
1511 Kundfordringar 7 367,00 -1 008 190,00 -1 000 823,00
1518 Ej reskontraförda 

kundfordringar 411 357,44 -375 294,44 36 063,00
1521 Delbetalning Erik Olander 0,00 1 250,00 1 250,00
1630 Avräkning för skatter och 

avgifter (skattekonto) 0,00 393 595,00 393 595,00
1650 Momsfordran 617 418,00 -260 397,00 357 021,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar 6,89 -6,89 0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter 158 815,20 4 706 704,46 4 865 519,66
1910 Kassa 4,00 0,00 4,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affä

rskonto 5 852 857,37 -5 294 908,02 557 949,35
Summa omsättningstillgångar 7 506 755,90 26,82 -731 114,07 -11,40 6 775 641,83 15,41

SUMMA TILLGÅNGAR 27 991 749,29 100,00 15 967 213,19 0,00 43 958 962,48 100,00

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
2081 Insatskapital -22 575 000,00 -10 698 750,00 -33 273 750,00
2083 Medlemsinsatser -252 300,00 -10 800,00 -263 100,00
2091 Balanserad vinst eller förlust 258 237,79 399 272,82 657 510,61
2098 Vinst eller förlust från 

föregående år 33 706,43 -33 706,43 0,00
2099 Årets resultat 365 566,39 -2 870,87 362 695,52
Summa eget kapital -22 169 789,39 79,20 -10 346 854,48 -5,23 -32 516 643,87 73,97

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder -810 247,00 -787 491,54 -1 597 738,54
2510 Skatteskulder 0,00 -3 349,00 -3 349,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på 

pensionskostnader -3 349,00 -481,00 -3 830,00
2651 Bokslutsmoms -1 513,40 4 638,40 3 125,00
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Södra Fräkne Fiberförening, ek. för 2019-01-01
769626-4691 2019-12-31

Balansrapport IB 190101 Förändring UB 191231

2710 Personalskatt -7 370,00 192,00 -7 178,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala 

avgifter -9 041,86 59,77 -8 982,09
2890 Övriga kortfristiga skulder -1 094,00 -1 640,00 -2 734,00
2894 Avräkning Kjell Tallberg -492,14 -3 413,00 -3 905,14
2920 Upplupna semesterlöner -21 086,40 -3 631,07 -24 717,47
2941 Beräknade upplupna 

lagstadgade sociala avgifter -6 625,10 -1 141,27 -7 766,37
2990 Övriga upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter -4 961 141,00 -4 824 102,00 -9 785 243,00
Summa kortfristiga skulder -5 821 959,90 20,80 -5 620 358,71 5,23 -11 442 318,61 26,03

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER -27 991 749,29 100,00 -15 967 213,19 0,00 -43 958 962,48 100,00
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Södra Fräkne Fiberförening, ek. för 2019-01-01
769626-4691 2019-12-31

Resultatrapport 190101
191231

180101
181231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning
3010 Medlemsavgifter 252 000,00 253 200,00
3041 Försäljning arbete 25 % 31 441,06 119 933,75
3051 Försäljning material 25 % 25 081,35 44 293,56
3061 Försäljning Telia Gruppavtal 25 % 1 027 672,40 152 188,80
3062 Försäljning svartfiber 25 % 0,00 151 231,20
3063 Fakturering Telia 25% 102 415,20 0,00
3071 Försäljning nätavgift 25 % 601 734,40 48 348,80
3072 Försäljning nätavgift flera anslutningar 25 % 23 552,00 2 816,00
3093 Näthyra 25 % 89 070,23 0,00
3099 Övriga intäkter 60 560,00 28 880,00
3540 Faktureringsavgifter 22 150,00 6 600,00
3543 Faktureringsavgifter ej moms 57 410,00 0,00
3740 Öres- och kronutjämning -7,92 -6,58
Summa försäljning 2 293 078,72 99,99 807 485,53 99,97

Övriga rörelseintäkter
3990 Övriga ersättningar och intäkter 328,00 0,00
3997 Sjuklöneersättning 0,00 268,00
Summa övriga rörelseintäkter 328,00 0,01 268,00 0,03

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 2 293 406,72 100,00 807 753,53 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor
4061 Inköp Telia Gruppavtal -1 029 144,46 -303 420,02
4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto) -25 000,00 0,00
Summa material och varor -1 054 144,46 -45,96 -303 420,02 -37,56

BRUTTOVINST 1 239 262,26 54,04 504 333,51 62,44

Övriga kostnader
5010 Lokalhyra -40 200,00 -40 000,00
5020 El för belysning -28 867,38 -7 545,09
5170 Reparation och underhåll 0,00 -1 360,00
5190 Övriga fastighetskostnader -9 113,60 -44 200,00
5410 Förbrukningsinventarier 0,00 -6 560,00
5420 Programvaror -17 741,57 -12 380,74
5460 Förbrukningsmaterial -3 593,19 -6 009,97
6065 Provisionskostnad Axactor -12 130,00 0,00
6072 Representation, ej avdragsgill -2 391,47 0,00
6110 Kontorsmateriel -13 105,29 -12 464,71
6212 Mobiltelefon -1 864,04 -699,00
6230 Datakommunikation -2 937,45 -2 985,04
6250 Postbefordran -15 404,76 -7 704,75
6310 Företagsförsäkringar -20 906,34 -19 358,00
6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla -2 450,00 0,00
6350 Förluster på kundfordringar -200,00 0,00
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Resultatrapport 190101
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6420 Ersättningar till revisor -12 000,00 -8 190,00
6530 Redovisningstjänster -204 169,29 -112 588,74
6550 Konsultarvoden -4 500,00 -4 000,00
6570 Bankkostnader -17 445,50 -14 436,07
6580 Advokat- och rättegångskostnader -83 361,00 0,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter 0,00 -3 444,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -58 623,89 -1 300,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor -1 285,00 0,00
Summa övriga kostnader -552 289,77 -24,08 -305 226,11 -37,79

Arbetskraftskostnader
7210 Löner till tjänstemän -321 532,18 -284 098,04
7285 Semesterlöner till tjänstemän -40 984,50 -22 728,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld -3 631,07 -9 731,84
7410 Pensionsförsäkringspremier -29 598,00 0,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % -113 895,23 -96 398,75
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder -1 141,27 -3 056,86
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader -3 830,00 -3 349,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill 0,00 -491,22
Summa arbetskraftskostnader -514 612,25 -22,44 -419 853,71 -51,98

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -2 121 046,48 -92,48 -1 028 499,84 -127,33

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 172 360,24 7,52 -220 746,31 -27,33

Avskrivningar
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar -536 477,00 -153 753,00
Summa avskrivningar -536 477,00 -23,39 -153 753,00 -19,03

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -364 116,76 -15,88 -374 499,31 -46,36

Finansiella intäkter och kostnader
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar 1 422,24 9 092,92
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -1,00 -160,00
Summa finansiella intäkter och kostnader 1 421,24 0,06 8 932,92 1,11

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -362 695,52 -15,81 -365 566,39 -45,26

8999 Årets resultat -362 695,52 15,81 -365 566,39 45,26
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Kjell Tallberg 

 VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH EKONOMI 
 

Sida 1 av 4 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING Södra Fräkne Fiberförening 

Föreningen uppgift är att bygga och tillhandahålla ett fibernät för föreningens medlemmar på 

landsbygden. Föreningen tillhandahåller ett passivt nät och tar in kommersiella aktörer som gör nätet 

aktivt och tillhandahåller tjänster i nätet. Syftet är att göra det lättare att bo och verka på 

landsbygden. 

Föreningens uppgift är också att söka lösningar som gör att medlemmarna får bästa möjliga pris på 

tjänsterna typ gruppavtal. 

Föreningen bildades 2013 och påbörjade grävningen av kanalisation under 2016. Grävningen av 

kanalisation och blåsning av fiber avslutas under år 2020. Utöver detta tillkommer det fastigheter 

varje år när det byggs nytt eller fastigheter som ändrar ägarförhållandet och vill gå med i föreningen. 

Föreningen har idag ca 1 300 medlemmar och 1 400 fastigheter som är eller kommer bli uppkopplade 

under år 2020. Utöver det finns några få industrier som föreningen förser med fiberuppkoppling men 

som inte är medlemmar i föreningen. 
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BUDGET 

Föreningens 4 olika inkomster: 

1. Medlemsavgifter, storleksordningen 400 kr/ år och medlem. 

2. Inkomster från operatörer i nätet för att de får utnyttja föreningens nät, ca 50 000 kr per 

månad plus moms. 

3. Företag som inte är med i föreningen men som föreningen tillhandahåller fiber till, ca 5 000 

kr/månad plus moms.  

4. Nätavgifter, storleksordningen 100 kr / fastighet och månad (inkl. moms) från medlemmarna. 

 

Föreningens kostnader: 

1. Driva föreningen kostar ca 1 miljon kr ett normalår. 

2. Avskrivningar 1,4 miljoner kr / år 

Föreningen har som mål att göra ett noll-resultat eller en mycket liten vinst varje år.  

Under år 2020 pågår fortfarande en del kanalisation samt blåsning av fiber. Dessutom jobbar 

lantmätaren med att få igenom ledningsrätt för vår kanalisation. Vi har fått den sista delen, innan 

slutredovisningen, av bidragen utbetalda Resterande bidrag kommer först när projektet är klart och 

godkänd av Jordbruksverket, ca 3,3 miljoner kr. Därför får vi nu under våren 2020 en likviditetsbrist. 

Under 2021 pågår endast det som syftar till att få Jordbruksverket att slutligen godkänna projektet. 

Vi betalar ut ersättning för markintrång i början av 2021 som är på ca en miljon kr.  

I samband med att vi får sista delen av bidrag utbetalt under sommar betalar vi tillbaka 1 miljon kr 

som vi har fått i förskott av Jordbruksverket när projektet startade. 

Dessutom betalas lånet på 2,5 miljoner kr till banken i samband med att sista bidragen betalas ut.  
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När projektet är klart har föreningen investerat i ett fibernät, till ett värde av ca 56 miljoner kr varav 

ca 22 miljoner kr är bidrag. Föreningen ska följaktligen göra avskrivningar på 34 miljoner kr under 25 

år. Att föreningen går med förlust 2021 spelar ingen roll då vi har så mycket i balansräkningen. Små 

vinster närmaste åren gör att föreningen sakta betar av förlustavdragen. 

  Intäkter  År 2020 År 2021

  Försäljning 3 178 412 3 160 000

  Rörliga kostnader 

Grävning och projektledning (redovisas som Investering i balansräkningen) 0 0

  Bruttovinst Intäkter minus rörliga kostnader 3 178 412 3 160 000

  Lön och sociala kostnader

  Anställdas bruttolön, dvs. lön och skatt 360 000 260 000

  Ägarlön brutto vid aktiebolag eller ek.förening 0 0

  Arbetsgivaravgift, % på löner 31,42% 113 112 81 692

  Arbetsmarknadsförsäkringar för anställda.  % av bruttolönen 7% 25 200 18 200

  Personförsäkringar för ägare. Procent av ägarlönen 7% 0 0

    Summa lön och sociala kostnader 498 312 359 892

 Övriga kostnader

Kostnader för att driva föreningen:

* Försäkringar. Bankavgifter

* Lokalkostnader: el, värme, reparationer, 

underhåll kontor + noder etc

* Kontorsmateriel, telefon, porto, pc, skrivare etc

* Bokföring. Revision

* Utbildning

* Serviceavtal nätet, Leasing och hyra av 

utrustning, övriga köpta tjänster vid problem med 

nätet

* Utbetalning ersättning markintrång 1 000 000

* Övriga kostnader

       Summa övriga kostnader 685 300 1 391 200

 Avskrivningar och räntekostnader

  Avskrivningar 4% x investeringar i fibernätet 1 400 000 1 400 000

  Räntekostnader på lånat kapital (6%) 125 000 100 000

      Summa avskrivningar och räntekostnader 1 525 000 1 500 000

 Summa "fasta kostnader" 2 708 612 2 708 612 3 251 092 3 251 092

 Resultat 469 800 -91 092

Påverkan på balansräkningen

År 2020 År 2021

Ökning av Investering i fibernätet 7 890 000 0

Bidrag från jordbruksverket 4 700 000

Lån / Checkkredit 2 500 000

Sista utbetalningen jordbruksverket 3 300 000

Återbetalning förskott jordbruksverket -1 000 000

Återbetalning lån / Checkkredit -2 500 000
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Föreningen inkomster är tillräckliga för att täcka avskrivningarna som endast blir en 

bokföringsteknisk åtgärd eftersom fibernätet är betalt. Likviditeten kommer därför öka med 

avskrivningsbeloppet varje år.  

Prognos på likviditeten januari 2020 till december 2021 

 

Här lånar vi 2,5 miljoner kr. Här betalar vi ut ersättning för markintrång (1 miljon kr) samtidigt som vi 

har en del inkomster. 

Juni 2021 betalas bidragen för slutredovisning ut samtidigt som förskottet på 1 miljon kr och lånet på 

2,5 miljoner kr betalas tillbaka. 

 

Ljungskile 2020-01-28 

Kjell Tallberg 

Ordförande Södra Fräkne Fiberförening 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 160 Dnr: KS 2019/6 
 
Undanta dröjsmålsränta för organisationer under coronakrisen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande undantag från gällande riktlinjer för kravhantering 
ska gälla:  
 

 Organisationer som med anledning av covid-19-relaterade problem har beviljats 
anstånd ska inte debiteras dröjsmålsränta vid för sent inbetalda räkningar 

 
Undantaget gäller för alla anstånd som har meddelats under år 2020. Undantaget upphör att 
gälla 2020-12-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunens riktlinjer för kravhantering framgår att dröjsmålsränta utgår enligt 
bestämmelserna i Räntelagen, vilket innebär en referensränta plus 8 procentenheter. Ränta 
utgår från förfallodagen. Med anledning av Covid-19 och för att ekonomiskt underlätta för 
föreslås att dröjsmålsränta inte debiteras för de organisationer som har anstånd med anledning 
av covid-19-relaterad problematik.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-06 
 
Beslut skickas till 
Anette.oscarsson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/6
2020-04-07

 
Anette Oscarsson Till kommunfullmäktige 
Utredare 
 
 
Undanta dröjsmålsränta för organisationer under Corona-krisen 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande undantag från gällande riktlinjer för kravhantering 
ska gälla:  
 

 Organisationer som med anledning av covid-19-relaterade problem har beviljats 
anstånd ska inte debiteras dröjsmålsränta vid för sent inbetalda räkningar 

 
Undantaget gäller för alla anstånd som har meddelats under år 2020. Undantaget upphör att 
gälla 2020-12-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunens riktlinjer för kravhantering framgår att dröjsmålsränta utgår enligt 
bestämmelserna i Räntelagen, vilket innebär referensränta plus 8 procentenheter. Ränta utgår 
från förfallodagen. Med anledning av Covid-19 och för att ekonomiskt underlätta för 
företagen föreslås att dröjsmålsränta inte debiteras under 2020 för de företag som med 
anledning av covid-19 har anstånd på sina fakturor.   
 
Beskrivning av ärendet 
För att förebygga och underlätta för företagen med anledning av Coronaviruset har 
kommunstyrelsen tidigare beslutat om följande för att ekonomiskt underlätta för företagen.  
 

 Förvaltningen kan lämna anstånd i upp till tre månader för betalning av  
o hyra av kommunala lokaler och arrenderad mark 
o bygglov-, tillsyns-, eller tillståndsavgift avseende bygglovsfrågor 
o avgifter inom VA och avfall 
o avgifter för livsmedelskontroll och miljötillsyn 

 Förvaltningen ska tidigarelägga underhållsåtgärder kopplade till kommunens 
fastigheter om möjligt 

 Förvaltningen ska erbjuda utökad rådgivning för företag med anledning av Corona 
(livsmedel och hälsoskydd) 

 Förvaltningen ska möjliggöra en förkortning av betalningstiden för leverantörsfakturor 
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 Förvaltningen ska genomföra planerade konferenser genomförs i så stor utsträckning 
som möjligt 
 

I kommunens riktlinjer för kravhantering framgår att dröjsmålsränta utgår enligt 
bestämmelserna i Räntelagen, vilket innebär en referensränta plus 8 procentenheter. Ränta 
utgår från förfallodagen. Med anledning av Covid-19 och för att ekonomiskt underlätta för 
föreslås att dröjsmålsränta inte debiteras för de organisationer som har anstånd med anledning 
av covid-19-relaterad problematik.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Alla kunder förutom privatpersoner kommer att innefattas på grund av uppsättning i 
kundreskontran. 

Borttag av dröjsmålsränta kommer innebära att inga externa företag, föreningar eller 
kommuner och regioner kommer att belastas med dröjsmålsränta under perioden. 

Utifrån rådande omständigheter är det svårt att uppskatta hur många företag som skulle bli 
belastade av dröjsmålsränta för obetalda fakturor.  

Juridiska bedömningar 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-06 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
Anette.oscarsson@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 156 Dnr: KS 2019/911 
 
Utredning - Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Stenungsunds kommun”. Riktlinjerna gäller tills vidare. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 25 november 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till riktlinjer för avgiftsfri grundskola i Stenungsunds kommun. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer i syfte att säkerställa att alla elever kan 
delta i verksamheten på lika villkor genom att avgifter inte tas ut. 
 
De grundläggande principerna i riktlinjerna är följande: 
 
 Alla aktiviteter som förskoleklass, grundskola och grundsärskola ordnar ska vara öppna 

för alla elever. Inga öppna avgifter eller så kallade dolda avgifter får förekomma. 
 Alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan 

kostnad. 
 Alla former av verksamhet i skolan såsom studieresor och studiebesök samt aktiviteter i 

anslutning till idrotts- och friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras med offentliga 
medel inom den ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, genom projektmedel 
eller annan extern finansiering. 

 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 
Tjänsteskrivelse 2020-02-13 
Förslag till riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 
Stenungsunds kommun 
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 310 
Yrkande från Melisa Nilsson (S) 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Melisa Nilsson (S) tillstyrker välfärdsutskottets förslag till beslut.   
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-03-25

  
 
 
 
 
§ 19 Dnr: KS 2019/911 
 
Utredning - Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet beslutar att meningen på sidan 4 ” Studieresan genomförs på skoltid och har 
en direkt koppling till skolans läroplansuppdrag.” ändras till ”Studieresa genomförs i 
anslutning till skoltid och har en direkt koppling till skolans läroplansuppdrag”. Det 
reviderade dokumentet är välfärdsutskottets förslag till riktlinjer.  

Välfärdsutskottet beslutar för egen del att följa upp implementeringen av riktlinjerna om ett 
år.  
 

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Stenungsunds kommun”. Riktlinjerna gäller tills vidare. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 25 november 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till riktlinjer för avgiftsfri grundskola i Stenungsunds kommun. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer i syfte att säkerställa att alla elever kan 
delta i verksamheten på lika villkor genom att avgifter inte tas ut. 
 
De grundläggande principerna i riktlinjerna är följande: 
 
 Alla aktiviteter som förskoleklass, grundskola och grundsärskola ordnar ska vara öppna 

för alla elever. Inga öppna avgifter eller så kallade dolda avgifter får förekomma. 
 Alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan 

kostnad. 
 Alla former av verksamhet i skolan såsom studieresor och studiebesök samt aktiviteter i 

anslutning till idrotts- och friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras med offentliga 
medel inom den ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, genom projektmedel 
eller annan extern finansiering. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-03-25

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-13 
Förslag till riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 
Stenungsunds kommun 
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 310 
Yrkande från Melisa Nilsson (S) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Melisa Nilsson (S): Implementeringen av riktlinjerna följs upp om ett år. 
 
Maria Renfors (M): Meningen på sidan 4 ” Studieresan genomförs på skoltid och har en 
direkt koppling till skolans läroplansuppdrag.” ändras till ”Studieresa genomförs i anslutning 
till skoltid och har en direkt koppling till skolans läroplansuppdrag”. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med de tilläggsförslag som 
framkommit och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/911
2020-02-12

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Utredning - Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Stenungsunds kommun”. Riktlinjerna gäller tills vidare. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 25 november 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till riktlinjer för avgiftsfri grundskola i Stenungsunds kommun. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer i syfte att säkerställa att alla elever kan 
delta i verksamheten på lika villkor genom att avgifter inte tas ut. 
 
De grundläggande principerna i riktlinjerna är följande: 
 
 Alla aktiviteter som förskoleklass, grundskola och grundsärskola ordnar ska vara öppna 

för alla elever. Inga öppna avgifter eller så kallade dolda avgifter1 får förekomma. 
 Alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan 

kostnad. 
 Alla former av verksamhet i skolan såsom studieresor och studiebesök samt aktiviteter i 

anslutning till idrotts- och friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras med offentliga 
medel inom den ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, genom projektmedel 
eller annan extern finansiering. 

 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 25 november 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till riktlinjer för avgiftsfri grundskola. 
 
Till grund för kommunstyrelsens beslut ligger en skrivelse från Melisa Nilsson (S) där hon, 
med utgångspunkt från Skollagen 10 kap. 10 §, menar att alla former av verksamheter i skolan 
såsom studiebesök, utflykter, lägerskolor samt aktiviteter i anslutning till friluftsdagar eller 

 
1 Medhavd frukt eller matsäck. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/911
2020-02-12

motsvarande ska finansieras av kommunala medel, projektmedel eller annan finansiering. 
Kostnaderna får inte belasta eleverna. Insamling av pengar till klasskassor där föräldrar 
betalar och som sedan används till aktiviteter i skolverksamheten ska inte förekomma. 
 
Skollagen  
I Skollagen 10 kap. och 10 § stadgas, precis som Nilsson skriver, att utbildningen ska vara 
kostnadsfri och att eleverna utan kostnad ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som 
behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.  
I 11 § säger skollagen dock att det, trots övriga bestämmelser får förekomma enstaka inslag 
som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Av paragrafen framgår att det i samband 
med skolresor och liknande aktiviteter, i enstaka fall under ett läsår, får förekomma kostnader 
som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla 
elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att elever deltar i 
aktiviteten.  
 
Skolverket 
Skolverket förtydligar på sin hemsida skollagen och skriver följande:  
 
”Utbildningen i de obligatoriska skolformerna ska vara avgiftsfri. Rätten till en likvärdig 
utbildning av hög kvalitet får aldrig vara beroende av en enskild individs ekonomiska 
förutsättningar. Principen om en avgiftsfri utbildning i grundskolan och motsvarande 
skolformer inom det obligatoriska skolväsendet är en av hörnstenarna inom den svenska 
utbildningspolitiken. Det innebär att kommunen eller den enskilda huvudmannen inte heller 
får ta ut avgifter för att ansöka om plats i utbildningen. Elever ska ha tillgång till böcker och 
annat material utan kostnad. De ska också få näringsriktiga skolmåltider utan kostnad. Det får 
dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Det kan 
till exempel vara en färdbiljett för resa med kollektivtrafik eller en liten entréavgift till ett 
museum. 
 
Även små belopp kan strida mot avgiftsfriheten i skolan om de återkommer vid upprepade 
tillfällen. Det är den som driver skolan, huvudmannen som ansvarar för att utbildningen är 
avgiftsfri.” 
 
Förvaltningen har utifrån skollagen och kommunstyrelsens beslut tagit fram ett förslag till 
riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola, i Stenungsunds kommun, 
i syfte att säkerställa att alla elever kan delta i verksamheten på lika villkor genom att avgifter 
inte tas ut. Det innebär att förvaltningen breddat uppdraget till att omfatta alla obligatoriska 
skolformer såsom; förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
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De grundläggande principerna är följande: 
 
Alla aktiviteter som förskoleklass, grundskola och grundsärskola ordnar ska vara öppna för 
alla elever. Inga öppna avgifter eller så kallade dolda avgifter2 får förekomma. 
 
 Alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan 

kostnad. 
 Alla former av verksamhet i skolan såsom studieresor och studiebesök samt aktiviteter i 

anslutning till idrotts- och friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras med offentliga 
medel inom den ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, genom projektmedel 
eller annan extern finansiering. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Riktlinjerna för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds 
kommun innebär inga ökade kostnader. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förslaget innebär att risk för utanförskap minskar eftersom alla elever deltar i 
förskoleklassens, grundskolans och grundsärskolans aktiviteter på lika villkor. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Riktlinjerna för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds 
kommun tydliggör Stenungsunds kommuns tolkning av skollagen 10 kap 10,11 §§.  
 
Juridiska bedömningar 
Riktlinjerna för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds 
kommun följer skollagen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-13 
Förslag till riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 
Stenungsunds kommun 
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 310 
Yrkande från Melisa Nilsson (S) 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 

 
2 Medhavd frukt eller matsäck. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/911
2020-02-12

 
 
Pia Alhäll Marie Wrethander 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola  
Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att alla elever kan delta i verksamheten på lika 
villkor genom att avgifter inte tas ut. Denna riktlinje gäller verksamheter i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 

Grundläggande principer 
Alla aktiviteter som grundskolan ordnar ska vara öppna för alla elever. Inga öppna avgifter 
eller så kallade dolda avgifter1 får förekomma. 
Alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan 
kostnad. 
Alla former av verksamhet i skolan såsom studieresor och studiebesök samt aktiviteter i 
anslutning till idrotts- och friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras med offentliga 
medel inom den ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, genom projektmedel eller 
annan extern finansiering. 

Måltider 
Skollunchen är avgiftsfri. När skolan på grund av särskilda aktiviteter inte kan erbjuda 
eleverna skollunch i vanlig ordning ska skolan ta med matsäckslunch till alla elever.  

Frukt 
Om skolenheten anser att eleverna behöver äta frukt under lektionstid ska skolan 
tillhandahålla frukten. Vårdnadshavare får på eget initiativ skicka med eleven frukt till skolan 
men sådan äts under rasten. 

Idrotts- och friluftsdagar 
Eventuella kostnader för elevaktiviteter i samband med idrotts- och friluftsdagar ska 
inrymmas i skolans ordinarie budget. Elever ska vara klädda efter väderlek. Inga krav på 
specifik utrustning. 

Resor 
Resor som inte räknas som studieresa eller studiebesök är att betrakta som nöjesresa och ska 
inte ske på skoltid.  
 
Klassresor genomförs ibland som en avslutande aktivitet eller som rekreation. När en resa har 
en sådan karaktär eller utformning ska resan inte genomföras under skoltid. Skolan ska heller 
inte direkt eller genom personals arbete svara för finansiering eller stöd till resan. 
 

 
1 Medhavd frukt eller matsäck. 
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Studieresor/studiebesök 
Studieresa/studiebesök är en av skolan anordnad aktivitet som ingår i undervisningen och 
faller inom skolans ansvarsområde. Studieresa genomförs i anslutning till skoltid och har en 
direkt koppling till skolans läroplansuppdrag. Studieresan ska vara kostnadsfri för eleverna. 
Lärarna samordnar, ansvarar för och åker med på resan. Alla elever åker med. 

Klasskassor 
Insamling av pengar till klasskassor som sedan används till aktiviteter i skolverksamheten får 
inte förekomma. 

Idrott och hälsa 
Inom ramen för undervisningen i idrott och hälsa får elever vid enstaka undervisningstillfälle 
ta med egen utrustning till skolan. Motsvarande utrustning kan då lånas ut av skolan så att alla 
kan delta i aktiviteten. Exempel: skridskor och hjälm. 
Badkläder och gymnastikkläder samt gymnastikskor tillhandahålls inte av skolan. 
Elever ska vara klädda efter väderlek. Inga krav på specifik utrustning. 

Aktiviteter kopplade till temadagar 
Inga krav på specifik utrustning.
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

  
 
 
 
 
§ 310 Dnr: KS 2019/911 
 
Skrivelse angående avgiftsfri grundskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta fram ett förslag till riktlinjer för 
avgiftsfri grundskola. 
 
Protokollsanteckning 
Maria Renfors (M): Moderaterna yrkar på avslag. Vi anser att sektor utbildning i den 
arbetsintensiva vardag man har att hantera inte behöver fler uppdrag och att kommunen inte 
behöver ännu ett dokument med riktlinjer. Det här hanteras redan av skollagen, damma av 
kunskapen och tillämpa. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Stenungsund har inkommit med en skrivelse angående avgiftsfri 
grundskola. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2019-11-15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår skrivelsen.  
 
Bo Pettersson (S) tillstyrker skrivelsen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan i enlighet med skrivelsen och konstaterar att så 
sker. 
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Stenungsunds kommun 

Melisa Nilsson (S)             2019-10-18 

 

 

    

 

Avgiftsfri grundskola 

Bakgrund: 

Utbildningen i kommunens grundskolor skall vara avgiftsfri. Alla aktiviteter som sker 

på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan kostnad (10kap, 10§ i 

skollagen). 

 Alla former av verksamheter i skolan såsom studiebesök, utflykter, lägerskolor samt 

aktiviteter i anslutning till friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras av 

kommunala medel, genom projektmedel eller annan finansiering. Kostnaderna får 

inte belasta eleverna.  Insamling av pengar till klasskassor där föräldrar betalar och 

som sedan används till aktiviteter i skolverksamheten ska inte förekomma.   

Rädda Barnens barnfattigdomsrapport från 2018 visar att barnfattigdomen i landet 

minskar men trots det lever tusentals barn fortfarande i ekonomisk utsatthet. 186 000 

barn lever i ekonomisk utsatthet. Barn som lever med en ensamstående förälder eller 

har utländsk bakgrund löper avsevärt större risk att drabbas av ekonomisk utsatthet 

än andra barn i Sverige. Avståndet mellan barn tillhörande dessa grupper och de 

barn som har en bättre levnadsstandard har ökat och därmed ökar risk för 

utanförskap. 

Uppdrag:  

Vi yrkar på att sektor utbildning utarbetar ett förslag till riktlinjer för avgiftsfri 

grundskola. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 150 Dnr: KS 2020/318 
 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv och Kusts 
styrelse för verksamhetsåret 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt förbundsordningen för samordningsförbundet mellan Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Västra Götalandsregionen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö ska samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning och 
förvaltningsberättelse och handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets 
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-03 
Följebrev ansvarsfrihet 2020-03-31 
Styrelseprotokoll § 114 2020-03-20  
Styrelseprotokoll § 115 2020-03-20 
Årsredovisning verksamhetsåret 2019, 2020-03-20 
Revisorernas årsberättelse 2019, 2020-03-20  
 
Beslut skickas till 
ann-katrin.osterman@arbetsformedlingen.se   
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/318
2020-03-31

 
Richard Brown Till kommunfullmäktige 
kommunsekreterare 
 
 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2019 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv och Kusts 
styrelse för verksamhetsåret 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt förbundsordningen för samordningsförbundet mellan Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Västra Götalandsregionen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö ska samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning och 
förvaltningsberättelse och handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets 
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Beskrivning av ärendet 
2005 bildades ett samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs 
kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med Lagen 2003:1210 om finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet. 2008 utvidgades Samordningsförbundet då 
Stenungsunds kommun tillsammans med Tjörn och Ale kommun anslöt sig. 
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn slogs ihop med 
Samordningsförbundet Öckerö den 1 januari 2018. Syftet var att underlätta och uppnå en 
effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skulle användas för samordnade 
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete. 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö har inkommit med 
årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport för verksamhetsåret 2019.  

Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 9 216 tkr. Årets resultat blev ett överskott på 
978 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 2 045 tkr vilket överstiger de rekommendationer om 
eget tillåtet kapital enligt trappstegsmodellen som tagits fram av Nationella rådet. 
Rekommendationen om högsta eget kapital med den medelstilldelning som gällde för år 2019 
är 1 793 tkr. Man bör dock beakta att i det egna kapitalet på 2 045 tkr så ingår intäkter på 528 
tkr som härrör till ESF-projektet Respondere och är medel som inte bara ägs av 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/318
2020-03-31

Samordningsförbundet Älv & Kust utan också av två andra Samordningsförbund nämligen 
Insjöriket och Göteborg.  

Enligt förbundsordningen ska samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning och 
förvaltningsberättelse och handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets 
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet Ale, Kungälv, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
Man bedömer också att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. Dessutom bedömer man sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. De tillstyrker att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-03 
Följebrev ansvarsfrihet 2020-03-31 
Styrelseprotokoll § 114 2020-03-20  
Styrelseprotokoll § 115 2020-03-20 
Årsredovisning verksamhetsåret 2019, 2020-03-20 
Revisorernas årsberättelse 2019, 2020-03-20  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon  
Sektorchef Administrativ chef 
 
 
Beslut skickas till 
ann-katrin.osterman@arbetsformedlingen.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 168 Dnr: KS 2020/354 
 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att höja ersättningsnivån för hemtjänst och hemsjukvård vid 
tillfällig vistelse i annan kommun till 426 kr/timme för hemtjänst och 688 kr/timme för 
hemsjukvård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Västkom rekommenderar årligen ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård som utförs 
av annan kommun än hemkommunen. För 2020 rekommenderar Västkom att nivåerna höjs 
till 426 kr/timme för hemtjänst och 688 kr/timme för hemsjukvård. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 
Styrelseprotokoll 200324 Västkom  
TU Hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 200324 Västkom 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggetsen@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/354
2020-04-08

 
Anders Eggertsen Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att höja ersättningsnivån för hemtjänst och hemsjukvård vid 
tillfällig vistelse i annan kommun till 426 kr/timme för hemtjänst och 688 kr/timme för 
hemsjukvård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Västkom rekommenderar årligen ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård som utförs 
av annan kommun än hemkommunen. För 2020 rekommenderar Västkom att nivåerna höjs 
till 426 kr/timme för hemtjänst och 688 kr/timme för hemsjukvård. 

 
Beskrivning av ärendet 
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a. 
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar  
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom 
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.  Ersättningsnivån har tidigare baserats på 
innevarande års omsorgsprisindex (OPI) 3. På grund av att löneavtal för 2020 inte är på plats 
(mars 2020) är det inte möjligt att använda 2020 års OPI. Istället har ersättningsnivån baserats 
på ett snitt av höjningarna under de senaste tio åren (2,6 %). 
 
För hemtjänst gäller att den enskilde ansöker om hemtjänst i sin hemkommun 
(folkbokföringskommun). Det är hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. 
Hemkommun och vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av 
verkställighet, inklusive omfattning och ersättning. Förutom själva vårdinsatsen ska även 
restid inräknas om sådan krävs. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/354
2020-04-08

För hemsjukvård gäller att sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland 
ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i 
Västra Götaland.   
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård 
åt dem som är bosatta i regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge 
hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är 
kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare" med 
hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika.  
 
Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta 
där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för utomlänsvård, 
som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än där den enskilde 
är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland att följa detta avtal sig 
emellan. Sålunda följs även den prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om 
årligen. Förra årets nivåer för hemtjänst var 412 kr/timme respektive 669 kr/timme för 
hemsjukvård. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. Ersättningsnivåerna justeras varje år och följer planering. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 
Styrelseprotokoll 200324 Västkom  
TU Hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 200324 Västkom 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef  
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Ann-Charlotte Järnström (Apr 2, 2020)
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Till VästKoms styrelse 2020-03-24 

 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2020 
  

Förslag till beslut:  
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta 
om en ersättningsnivå under 2020 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun än hemkommun, enligt nedan.  
 

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2020 med 426 kr/timma. 

 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2020 med 688 kr/timma. 
 

Ärendet 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa 
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun 
än hemkommunen.  
 
Hemtjänst 
Ersättningsnivån för 2020 rekommenderas till 426 kr/timma för biståndsbedömd 
hemtjänst. Ersättningsnivån har tidigare baserat sig på innevarande års omsorgsprisindex 
(OPI) 1. På grund av att löneavtal för 2020 inte är på plats (mars 2020) är det inte möjligt att 
använda 2020 års OPI. Istället har ersättningsnivån baserats på ett snitt av höjningarna 
under de senaste tio åren (2,6 %). 
 
Hemsjukvård 
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2020 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är 
för 2020 satt till 688 kr/timma.  

Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK2 och beslut om 
uppräkning av hälso- och sjukvårdstjänser enligt samverkansavtal för  Västra 
sjukvårdsregionen (2019-12-13).  
 
Bilagor:  

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2020 

 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2020 

 
 
Ann-Charlotte Järnström    Anneli Assmundson Bjerde  
Direktör VästKom      Chef välfärdsutveckling, VästKom 
 

 
1 https://skr.se/5.7ac7d9cf16ef9a6cd17dfbc0.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=cirkular 
2 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html  
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

 

 2020-03-11 

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2020 
 

Ärendet 
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a. 
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar  
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom 
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.  

Ersättningsnivån har tidigare baserats på innevarande års omsorgsprisindex (OPI) 3. På 
grund av att löneavtal för 2020 inte är på plats (mars 2020) är det inte möjligt att använda 
2020 års OPI. Istället har ersättningsnivån baserats på ett snitt av höjningarna under de 
senaste tio åren (2,6 %). 

 

Ersättningsnivån för 2020 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation  
426 kr/timma. 
 

Faktureringsrutin hemtjänst 
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är 
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. Hemkommun och 
vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av verkställighet, 
inklusive omfattning och ersättning. Förutom själva vårdinsatsen ska även restid inräknas 
om sådan krävs. 

Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför 
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är 
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den 
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den 
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker. 
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

 

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2020 
 

Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i 
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård 
åt dem som är bosatta i regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge 
hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är 
kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare" 
med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. 

Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta 
där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för 
utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än 
där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland 
att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den prissättning som 
Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.  

Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra 
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer 
ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin  ”Besök hos övriga 
yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”.  

 
Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2020 är satt till 688 kr/timma.  
 
Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK4 och beslut om 
uppräkning av hälso- och sjukvårdstjänser enligt samverkansavtal för  Västra 
sjukvårdsregionen (2019-12-13). 
 

Faktureringsrutin hemsjukvård 
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av 
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den 
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid 
inräknas om sådan krävs.  

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande 
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man 
överenskommit sig emellan när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på 
vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som 
ska ges innan fakturering sker. 

 
4 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 162 Dnr: KS 2020/221 
 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa uppdatering av riktlinjer för försörjningsstöd i 
Stenungsunds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns riktlinjer för försörjningsstöd uppdaterats med anledning av 
förändringar i lagar och förordningar, socialstyrelsens riktlinjer, samordning med 
Göteborgsregionen (GR) och behov som underlättar vid digitalisering.  
 
De förändringar som gjorts i texten förutom att den har klarspråksgranskats är följande: 
 

 Barnrättsperspektivet har förtydligats med anledning av att FN:s barnkonvention har 
blivit lag 2020-01-01 vilket innebär att barnets bästa alltid komma i främsta rummet 
och alltid beaktas, utredas och redovisas i beslutsprocessen i enlighet med konvention 
artikel 3. (sid 5) 

 Process kring överklagandet har förändrats såtillvida att om en myndighet ändrar ett 
beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till överinstansen. 
(Sid 9) 

 Förtydligande gällande bedömningar vid våld i nära relationer i enlighet med 
kommunens ansvar för brottsoffer reglerat i 5 kap 11 § SoL. (sid 11) 

 För att underlätta handläggning har en specifik summa hemförsäkring tagits bort och 
istället godkänns grundhemförsäkring. Det medför att små delavslag kan undvikas. 
(Sid 16) 

 Fritidspengen har försvunnit 
 I enlighet med GR:s modell för begravningskostnader har riktlinjen ändrats så att 50% 

av prisbasbeloppet kan beviljas vilket innebär att alla utgifter slås samman istället för 
som tidigare där begravningskostnader beräknades utifrån olika delposter. (Sid 17) 

 I enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer har anvisning gällande kostnader för dator 
och internetuppkoppling lagts till. Sid 18) 
 

Lokala bestämmelser beslutat i nämnd är oförändrade. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
Beslut skickas till 
susanne.branalt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-03-25

  
 
 
 
 
§ 21 Dnr: KS 2020/221 
 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa uppdatering av riktlinjer för försörjningsstöd i 
Stenungsunds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns riktlinjer för försörjningsstöd uppdaterats med anledning av 
förändringar i lagar och förordningar, socialstyrelsens riktlinjer, samordning med 
Göteborgsregionen (GR) och behov som underlättar vid digitalisering.  
 
De förändringar som gjorts i texten förutom att den har klarspråksgranskats är följande: 
 

 Barnrättsperspektivet har förtydligats med anledning av att FN:s barnkonvention har 
blivit lag 2020-01-01 vilket innebär att barnets bästa alltid komma i främsta rummet 
och alltid beaktas, utredas och redovisas i beslutsprocessen i enlighet med konvention 
artikel 3. (sid 5) 

 Process kring överklagandet har förändrats såtillvida att om en myndighet ändrar ett 
beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till överinstansen. 
(Sid 9) 

 Förtydligande gällande bedömningar vid våld i nära relationer i enlighet med 
kommunens ansvar för brottsoffer reglerat i 5 kap 11 § SoL. (sid 11) 

 För att underlätta handläggning har en specifik summa hemförsäkring tagits bort och 
istället godkänns grundhemförsäkring. Det medför att små delavslag kan undvikas. 
(Sid 16) 

 Fritidspengen har försvunnit 
 I enlighet med GR:s modell för begravningskostnader har riktlinjen ändrats så att 50% 

av prisbasbeloppet kan beviljas vilket innebär att alla utgifter slås samman istället för 
som tidigare där begravningskostnader beräknades utifrån olika delposter. (Sid 17) 

 I enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer har anvisning gällande kostnader för dator 
och internetuppkoppling lagts till. Sid 18) 
 

Lokala bestämmelser beslutat i nämnd är oförändrade. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-03-25

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
Beslut skickas till 
susanne.branalt@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/221
2020-02-17

 
Susanne Brånalt Till kommunfullmäktige 
Enhetschef 
 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa uppdatering av riktlinjer för försörjningsstöd i 
Stenungsunds kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
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1 Utgångspunkter för handläggning 
Handläggningen av ekonomiskt bistånd i Stenungsunds kommun utgår från krav på eget 
ansvar, respekt för den sökande och tro på människans resurser. Vårt stöd ska vara 
ett stöd för aktivitet och får inte leda till ett passivt bidragsberoende. Sökande ska ges 
kunskaper om sina möjligheter för att kunna ta initiativ till en förändring av sin situation. 
Krav ska ställas på att alla medverkar aktivt för att uppnå målet om självförsörjning. 
De krav som ställs på den sökande får inte ha sådan utformning att det kränker den 
sökande. Krav som ställs på en viss sökande är inte alltid rimligt att ställa på en annan. 

1.1 Information 
Alla som söker bistånd eller vill ha information ska få ett gott och värdigt mottagande. 
I bemötandet av människor som ansöker om bistånd hos socialtjänsten ska det 
förhållningssätt och de värderingar som socialtjänstlagen ger uttryck för prägla varje 
socialarbetares yrkesutövning. I mötet med människor som befinner sig i en pressad 
situation och söker samhällets hjälp är det av stor vikt att uppvisa lyhördhet och 
flexibilitet. Sökanden ska känna att den blivit väl mottagen även om sökanden får avslag 
på sin ansökan. 
Den som behöver ekonomiskt bistånd ska få information om vad rätten till bistånd innebär. 
Denna kunskap är en förutsättning för att den sökandes rättssäkerhet ska kunna säkras. 
Tydlig information ska lämnas om gällande regler, den sökandes eget ansvar, de krav 
socialtjänsten ställer på underlag för ekonomisk utredning och den sökandes egen aktiv-
itet. En person som befinner sig i en pressad situation kan ofta vara blockerad i sin 
förmåga att ta till sig ett budskap. Det är då en viktig uppgift att vara tydlig och kontrollera 
att krav, erbjudanden och given information uppfattas på ett korrekt sätt. Enligt sociala 
myndighetsnämndens mening är den sökandes upplevelse av mötet med socialtjänsten av 
avgörande betydelse för ett framgångsrikt socialt arbete. 
Hushållsekonomisk rådgivning ska erbjudas den sökande. Den sökande informeras om 
var hushållsekonomisk rådgivning kan erbjudas i kommunen. 

1.2 Dokumentation 
Socialtjänsten har en dokumentationsskyldighet vid handläggning och genomförande, 
vilket är särskilt viktigt vid myndighetsutövning. Syftet med dokumentationen är främst: 

• Den enskildes rättssäkerhet 

• Ett verktyg för socialtjänsten för den individuella planeringen 

• Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. 
Användande av klarspråk ska eftersträvas. 

1.3 Planering 
Individuell planering ska finnas i alla ärenden utom där det är uppenbart att det inte 
behövs. Planeringens syfte är att beskriva den enskildes egna mål samt åtgärder som krävs 
för att så snart som möjligt komma ut i egen försörjning. Det ska finnas en tydlig 
överenskommelse om vad den sökande, socialtjänsten och eventuella övriga aktörer ska 
göra till nästa uppföljningsmöte. 
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1.4 Samordnad individuell plan, SIP 
Samordnad individuell plan är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 
7 §).   
Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med den sökande om det 
finns behov av samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Detta 
gäller oavsett personens ålder eller problem. Syftet med planen är att säkerställa sam-
ordning och ska upprättas inom två veckor från kallelsen. 
För SIP gäller: 

• att personen själv ska samtycka till att planen upprättas. 

• att personen själv ska vara delaktig och ha inflytande i arbetet. 

• att arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. 

1.5 Uppdatera utredningar 
Tilläggsutredning ska göras vid behov i långvariga biståndsärenden, dock inom tre år från 
senaste utredningen. Vid förändrad hushållsbild eller när personens situation i stort har 
förändrats ska ny utredning göras. 

1.6 Uppföljning av ärenden 
Varje ärende ska regelbundet följas upp i förhållande till den sökandes planering. Detta 
ska dokumenteras i den sökandes akt. Enhetschefen ansvarar för systematisk uppföljning 
av den samlade verksamheten. 

1.7 Utbetalningssätt 
Ekonomiskt bistånd utbetalas i första hand via bankkonto. Sökande som inte har konto 
ska uppmanas öppna konto. I undantagsfall används rekvisitioner eller kontantkort. 
Utifrån jämställdhetsprincipen ska hänsyn tas till sambos/makars önskan om att dela upp 
biståndet. 
Hänsyn ska tas till om den sökande önskar dela upp biståndet, t.ex. veckovis utbetalning, 
betala fakturor mm. 

1.8 Barnrättsperspektivet 
Barnens behov ska tas i särskilt beaktande (art. 3 FN:s barnkonvention). Vid bedömning 
inför beslut är det viktigt att se på situationen även ur ett barnrättsperspektiv, särskilt när 
familjer har behov av ekonomiskt bistånd under en längre tid. 
I ärenden där det finns barn i familjen ska konsekvenserna för barnen alltid övervägas 
innan beslut fattas. Vid avslagsbeslut ska det tydligt dokumenteras hur barnens intressen 
beaktats, vilka överväganden som gjorts och hur detta påverkat beslutet.  
I 1 kap 2 § socialtjänstlagen står det: 
”När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med 
barn avses varje människa under 18 år.” 
I enlighet med FN:s barnkonvention artikel 3, ska barnets bästa alltid komma i främsta 
rummet och alltid beaktas, utredas och redovisas i beslutsprocessen. 

133



Sida 7 

Barnrättsperspektivet ska särskilt lyftas fram när vuxna vänder sig till socialtjänsten med 
en ansökan om bistånd till familjen. Hur barnens intressen beaktas och vilka 
överväganden som gjorts och hur detta påverkat det beslut som fattats, ska alltid 
dokumenteras. 
ATT TÄNKA PÅ: 
För att säkerställa att barnens bästa har beaktats kan checklista, se bilaga 1, användas vid 
utredning, bedömning och beslut. 

1.8.1 Information 
Föräldrar ska informeras om rätten att ansöka om ekonomiskt bistånd utöver norm för sig 
och sina barn t.ex. umgängeskostnader, student och högtidspeng. 
När bedömning görs att barn har behov av extra stöd ska föräldrar informeras om och 
motiveras till att delta i de förebyggande insatser som kommunen har att erbjuda. 

1.8.2 Föräldraansvar 
Barns grundläggande behov av bl.a. mat och bostad ska tillförsäkras av föräldrarna. När 
föräldrar brister i detta ansvar, genom att underlåta att betala hyra, el och/eller står utan 
pengar till mat, ska orosanmälan göras till enhet som arbetar med barn och familjer.   

1.9 Hänsyn till personer som utsätts för våld eller andra övergrepp  

(5 kap 11 § S o L) 
Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp. 
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 
situation. 
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får 
det stöd och den hjälp som de behöver. 
Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd 
och den hjälp som barnet behöver. 
I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att uppmärksamma personer som utsätts 
för våld eller andra övergrepp och deras anhöriga. Personer som är eller har varit utsatta 
för våld eller andra övergrepp kan behöva akut bistånd från socialtjänsten upprepade 
gånger. Ofta är en del av behovet ekonomiskt och kan till exempel gälla oplanerade och 
brådskande utgifter för vardagliga behov. Att en person utsätts för våld eller andra 
övergrepp behöver inte automatiskt betyda att den vanliga biståndsprövningen inte ska 
göras. En individuell bedömning ska alltid göras i varje fall. 
Hantering av personer med skyddade personuppgifter, se bilaga 3. 

1.10 Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL) 
Personal inom socialtjänsten är skyldiga att rapportera missförhållande eller påtaglig risk 
för missförhållande i verksamheten, som berör personer som får eller kan komma att få 
insats inom verksamheten. Det står i bestämmelsen om Lex Sarah. 
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Ett missförhållande eller risken för ett missförhållande ska rapporteras till ansvariga för 
verksamheten som ska utreda det rapporterade samt avhjälpa eller undanröja det. Om 
missförhållandet eller risken för ett missförhållande är allvarlig ska det anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 

2 Allmänt om uppdraget  
De lagar som främst reglerar verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), förvaltningslagen 
(FL), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och kommunallagen (KL). Dessutom 
omfattas regler i en rad andra lagar som äktenskapsbalken (ÄktB), sambolagen, lag om 
registrerat partnerskap, föräldrabalken (FB) hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 
bidragsbrottslagen, socialförsäkringsbalken (SFB) m.fl. Verksamheten regleras även gen-
om övriga riktlinjer och styrdokument. 
Det är inte möjligt att i dessa riktlinjer beskriva olika situationer eller behov som kan 
uppstå. Riktlinjerna beskriver vanligt förekommande situationer och behov. I övrigt får 
en individuell prövning göras. Undantag kan alltid göras i akuta situationer eller för 
situationer när någon riskerar att komma i en nödsituation.  
Vägledning kan inhämtas från Socialstyrelsen Ekonomiskt bistånd – Handbok för 
socialtjänsten. Vägledning kan även inhämtas från prejudicerande domar. 
Sammantaget innebär de centrala paragrafer för bistånd (1 - 4 kap. socialtjänstlagen) att 
varje medborgare har rätt till en skälig levnadsnivå. I förarbeten till lagen sägs att nivån 
inte ska överstiga vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Riktlinjerna 
anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. 
Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras och om sakliga 
skäl föreligger motiveras detta avsteg från riktlinjerna. Även de krav som ställs på den 
biståndssökande ska anpassas efter dennes individuella förmåga och förutsättningar. Om 
den sökande inte själv kan tillgodose sina behov eller på annat sätt kan få dem 
tillgodosedda har den sökande rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. 
När rätten till bistånd bedöms ska det tas i beaktande i vilken omfattning den sökande ge-
nom egna åtgärder själv kan tillgodose behovet. 
Målet för biståndshanteringen blir därmed att genom ekonomiskt bistånd garantera den 
sökandes ekonomiska grundtrygghet. I varje utredning som görs ska barns situation upp-
märksammas särskilt (1 kap.2 § SoL). 
Verksamhetens främsta uppgift är att genom aktiva insatser och genom motivations- och 
förändringsarbete skapa förutsättningar för den sökande att ta ett eget ansvar. Den 
sökande ska erbjudas relevanta insatser och få krav på motprestationer utifrån sina 
förutsättningar. Krav på deltagande i en viss aktivitet ska alltid föregås av en individuell 
bedömning av den sökandes behov och förmåga. 
Kontinuerligt samarbete med andra delar av socialtjänsten samt andra samhällsorgan är 
en förutsättning för att den sökande på ett snabbare sätt ska få rätt insats. Handläggaren 
ska hålla sig informerad om samhälleliga förändringar och utvecklingen inom social-
tjänstens område och aktivt söka denna kunskap. Ledningen ska ge handläggaren 
möjlighet att hålla sig informerade. 
Arbetet ska bedrivas rättssäkert och med tro på människans resurser. Handläggning och 
beslut ska präglas av respekt för den sökande. Det ska finnas personal tillgänglig för att 
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svara på frågor eller göra en akut bedömning. Avgörande för väntetiden vid nybesök är 
hur angeläget behovet är, väntetiden bör dock inte överstiga två veckor. 
Handläggaren ska följa verksamhets rutiner kring registrering av beslut för att garantera 
rättssäkerhet och möjliggöra resultatuppföljning och registrering i socialregister. Detta 
gäller bland annat försörjningshinder, ändamål och avskrivningsregler.   
Genom noggrann handläggning ska felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd 
motverkas. Felaktiga utbetalningar ska förebyggas genom tydlig information och 
vägledning till de sökande om vad som gäller samt genom noggrann utredning. 
Om det finns anledning av att anta att ett bidragsbrott har begåtts i samband med ansökan 
om ekonomiskt bistånd, ska polisanmälan göras. 

2.1 Respekt för människors integritet 
Den verksamhet som bedrivs inom socialtjänsten har till syfte att ge stöd och hjälp åt den 
sökande. Arbetet ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och 
integritet. Verksamheten ska bedrivas med detta som utgångspunkt. 
Detta innebär att utredningen i samband med en biståndsansökan bör begränsas till att 
avse omständigheter som har betydelse för prövningen av just detta behov. Biståndssök-
ande måste kunna lita på att en ansökan till socialtjänsten inte leder till att den behöver 
lämna uppgifter om sig själv som inte behövs för prövningen av den aktuella ansökan. 

2.2 Förutsättningar för att få ekonomiskt bistånd 
Krav kan ställas på den sökande att stå till arbetsmarknadens förfogande men krav kan 
inte ställas på rehabilitering. Det är i princip möjligt att begära bistånd och samtidigt tacka 
nej till insatser som innebär behandling. Den som utan giltigt skäl vägrat ta anvisat arbete 
kan ges avslag enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Den som avböjer att delta i 
kompetenshöjande verksamhet eller praktik kan ges avslag enligt 4 kap. 5 § 
socialtjänstlagen. 
Socialtjänsten kräver att sökanden måste söka arbete inom hela pendlingsområdet från 
hemorten. Sökanden måste acceptera att söka arbeten inom branscher som hen inte 
långsiktigt vill arbeta inom eller som hen anser sig överkvalificerad för. Socialtjänsten 
ska aktivt medverka till att lotsa sökanden vidare till de arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
som finns. Den som vägrat ta anvisat lämpligt arbete och därför inte heller får 
arbetslöshetsersättning har i regel heller inte rätt till bistånd. Socialtjänsten ska ta hänsyn 
till den enskildes förutsättningar för att klara anvisade arbeten, arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder eller andra insatser.   
En individuell behovsprövning ska alltid göras. Förutsättningar ska skapas för att den 
sökande ska ges inflytande och delaktighet i sin planering. 
Socialtjänsten har skyldighet att innan beslut fattas klargöra för den sökande vilka krav 
som ställs på dennes medverkan. För att rätt till bistånd ska föreligga måste den sökande 
tillåta socialtjänsten att göra en noggrann utredning. Nekas socialtjänsten att utreda 
biståndsbehovet utgör detta grund för avslag. 
Socialtjänsten har rätt att kräva att en sökande, innan den får rätt till ekonomiskt bistånd, 
söker de ersättningar och bidrag den har rätt till, exempelvis bostadsbidrag, aktivitetsstöd 
mm. 
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2.3 Avslag och överklagan 
Den sökande har rätt att överklaga ett beslut om ekonomiskt bistånd om det helt eller 
delvis går den sökande emot. Den sökande ska upplysas om att denne har rätt att 
överklaga även gynnande beslut om detta inte motsvarar vad den sökande anser sig 
behöva. Den sökande har rätt att få avslag skriftligen motiverat samt besvärshänvisning. 

Om en bidragssökande vill överklaga beslutet ska skrivelsen vara sociala myndighets-
nämnden tillhanda inom tre veckor från den dag den sökande tog del av beslutet. När 
skrivelsen inkommit ska den handläggas skyndsamt. En ny bedömning ska göras med 
hänsyn till de skäl den sökande framför.  

Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även det 
nya beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet. 

2.4 Återkrav 
Sociala myndighetsnämnden får återkräva ekonomiskt bistånd som den sökande har 
erhållit enligt 4 kap. 1 § SoL, om det har lämnats som förskott på en förmån eller ersätt-
ning eller till den som är indragen i arbetskonflikt eller till den som på grund av förhålla-
nden som den inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och 
tillgångar. 
Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller 
på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL utgått obehörigen 
eller med för högt belopp får sociala myndighetsnämnden enligt 9 kap. 1 § SoL återkräva 
vad som har betalats ut för mycket. 
Om någon i annat fall än vad som anges i förra stycket tagit emot sådant ekonomiskt 
bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får sociala 
myndighetsnämnden enligt 9 kap. 1 § SoL återkräva vad som har betalats ut för mycket. 
För att försörjningsstöd ska anses som förskott på förmån måste bidraget i princip avse 
samma tidsperiod som den kommande förmånen eller ersättningen. Om ett belopp har 
lämnats som förskott på en socialförsäkringsförmån kan sociala myndighetsnämnden 
vända sig direkt till Försäkringskassan med en begäran om att den retroaktiva ersättningen 
ska betalas ut till nämnden (107 kap. 5 § SFB). En förutsättning för att kommunen ska 
kunna återsöka utbetalt bistånd retroaktivt i dessa fall, är att biståndet har getts utan villkor 
om återbetalning. Den enskilde ska naturligtvis vara informerad om att det utbetalade 
beloppet kommer att återsökas hos Försäkringskassan. 
Den sökande ska alltid få ett skriftligt beslut om att den ekonomiska hjälpen kommer att 
återkrävas. Beslutet ska innehålla de uppgifter som ligger till grund för beslutet. 
ATT TÄNKA PÅ: 
Se arbetsrutin för återkrav, bilaga 4. 

2.5 Arbetslösa och ekonomiskt bistånd 
Vid bedömning av rätten till bistånd för en sökande som är arbetslös är det viktigt att 
notera att det finns en skillnad i kraven på den arbetssökande mellan Arbetsförmedlingen 
och socialtjänsten. 
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Enligt socialtjänstlagen är den sökande skyldig att själv göra sitt yttersta för att bidra till 
sin försörjning. Enligt praxis är individen skyldig att söka alla typer av arbete och delta i 
anvisade arbetsmarknadsåtgärder som den har möjlighet att klara. Finns det orsak till att 
den arbetssökande inte kan utföra vissa arbetsuppgifter ska läkarintyg kunna uppvisas. 
En sökande med en specifik utbildning som inte har möjlighet att kunna försörja sig inom 
sitt ordinarie yrkesområde har även skyldighet att söka andra arbeten. Socialtjänsten kan 
även kräva att den arbetslöse söker vikariat eller tillfälliga arbeten för att få sin försörjning 
tryggad även för kortare perioder. Detta innebär att det ställs krav att den arbetslöse söker 
alla lämpliga arbeten inom pendlingsavstånd. 
Om inte arbete finns att söka på bostadsorten kan man kräva att arbete söks inom den s.k. 
”12 - timmars regeln” som innebär att arbetstiden inkl. restid får uppgå till totalt 12 
timmars arbetsdag. Undantag från detta får göras om den arbetslöse är ensamstående med 
små barn. 
Vid erbjudande om praktikplats genom kommunens försorg ska den enskilde delta om 
inga särskilda skäl mot detta föreligger. 
En individuell bedömning av om den enskilde har behov av att delta i kompetenshöjande 
verksamhet och i så fall vilka insatser som svarar mot behovet ska göras. Den enskildes 
förutsättningar och behov måste först utredas. En individuell arbetsplan ska göras med 
den enskilde och samråd ska ske med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas med 
anvisning till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Det finns ingen 
tidsgräns för hur lång en period med praktik eller kompetenshöjande verksamhet får vara 
utan det kan avgöras med hänsyn till den enskildes individuella situation. Den ska dock 
vara tidsbestämd, dvs. den enskilde ska veta när den upphör och därför bör det framgå av 
genomförandeplanen. 

2.6 Arbetslösa ungdomar 
Kommunen har genom det kommunala aktivitetsansvaret ett särskilt ansvar för ungdomar 
upp till 20 års ålder. Den grupp som omfattas av detta ansvar har inget slutbetyg från 
gymnasiet, har för närvarande inget arbete och studerar inte. 
Ungdomar under 18 år ska i första hand hänvisas till gymnasieskolan. Dock har alla 
ungdomar som avslutat sin skolplikt samt fyllt 16 år rätt att skriva in sig på Arbets-
förmedlingen i syfte att stå till arbetsmarknadens förfogande. 
Alla ungdomar som är arbetsföra och söker försörjningsstöd ska vara anmälda på 
Arbetsförmedlingen. Det ska ställas krav att ungdomarna ska följa upprättad planering 
och är en förutsättning för att ha rätt till försörjningsstöd. 
Socialtjänsten får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid ska delta i 
anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den sökande inte har 
kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den kompetenshöjande 
verksamheten ska vara individuellt utformad och det innebär att nämnden inte kan kräva 
deltagande i sådan verksamhet från första dagen som bistånd ges för. Den enskildes 
förutsättningar och behov måste först utredas. Innan socialtjänsten anvisar till praktik 
eller annan kompetenshöjande verksamhet ska samråd ske med Arbetsförmedlingen. 
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2.7 Våld i nära relationer 
Socialtjänstens ansvar för brottsoffer regleras i 5 kap 11 § SoL. Beslut vid 
normberäkning/biståndsbedömning gällande det akuta skedet vid våld i nära relationer 
innebär att: 

• vid bedömning av rätten till bistånd ska det göras avsteg från det ömsesidiga 
försörjningsansvaret mellan makar/partners/sambor samt föräldrars 
försörjningsansvar för sina barn. 

• behovet av försörjningsstöd bör bedömas utifrån den sökandes akuta situation 
och då ska kostnader beaktas som behövs i det akuta skedet, t.ex. boende, 
kläder, mat och andra nödvändiga utgifter. 

• en bedömning om biståndet ska återkrävas ska göras i varje enskilt ärende. 
 
  

3 Försörjningsstöd 
Försörjningsstöd definieras i 4 kap. 3 § SoL. Det består av två delar, riksnorm och övrigt 
försörjningsstöd för ett antal regelbundet återkommande behovsposter. Genom det 
ekonomiska biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 
också utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt 
liv. I förarbeten till lagen sägs att nivån inte ska överstiga vad en låginkomsttagare i 
allmänhet har råd att kosta på sig. 
Försörjningsstöd lämnas enligt 4 kap. 3 § SoL till dels: 

1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien 
samt dagstidning och telefon. 

2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening 
och arbetslöshetskassa. Denna del beslutas av kommunen och posterna redovisas 
i riktlinjerna under separata rubriker. 

3.1 Riksnormen 
Utgifterna i första stycket 4 kap 3 § SoL utgår från en för hela riket gällande riksnorm 
som fastställs varje år i socialtjänstförordningen (SFS 2001:937). Riksnormen är enbart 
uppdelad i ett belopp för personliga kostnader och ett för gemensamma hushålls-
kostnader. Det åligger socialnämnden att varje år specificera storleken på varje utgift. 

Medlemmar i hushållet 
Som medlemmar i hushållet bör räknas: 

• makar 
• registrerade partner enligt lagen (1994 :1117) om registrerat partnerskap 
• sambor enligt sambolagen (2003:376)  
• barn och ungdomar under 21 år som föräldrarna är underhållsskyldiga 

Barn och ungdomar bör räknas som medlemmar i hushållet, både där de stadigvarande 
bor och där de vistas under umgängestid. Socialnämnden bör beräkna kostnaderna efter 
det antal dagar barnet eller ungdomen vistas hos respektive förälder. 
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden beräkna dessa kostnader 
till ett högre belopp. Det kan t. ex. gälla 
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• om den enskilde av medicinska skäl har behov av dyrare kost 
• om den enskilde betalar avgift för skolmåltider 
• om den enskilde har höga livsmedelskostnader på grund av att kosten är 

inräknad i en avgift 
• om den enskilde på grund av funktionsnedsättning eller andra skäl har 

svårigheter att upprätthålla kontakten med andra människor eller delta i 
samhällslivet och därför har extra utgifter, för t.ex. telefon och tidningar eller 
fritidsaktiviteter, som inte täcks av annat särskilt stöd 

• om det är en förutsättning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter 
• om det är en förutsättning för att en förälder ska kunna ha umgänge eller kontakt 

med sitt barn i en rimlig omfattning och därför har extra utgifter för t.ex. lek och 
fritid samt telefon 

• om den enskilde har ett tillfälligt och visst behov av att köpa kläder och skor 
• om ett spädbarn saknar nödvändig klädutrustning (jfr avsnittet ”Spädbarnsutrust-

ning”) 
• om den enskilde har tillfälligt höga kostnader, t.ex. för livsmedel, kläder och 

skor eller telefon, som beror på att han eller hon är eller har varit utsatt för våld 
eller andra övergrepp av närstående eller för något annat brott. 

Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns 
särskilda skäl för det: 

• om den enskilde hamnat i en nödsituation och endast behöver tillfälligt 
ekonomiskt bistånd för att få möjlighet att reda upp den 

• om den enskilde har vissa kostnader för poster som ingår i riksnormen eller 
dessa är lägre än riksnormen, t.ex. under vistelse i heldygnsvård. 

• När det gäller personer med påvisbart pågående missbruk kan försörjningsstödet 
reduceras om det är uppenbart att biståndet inte används till avsett ändamål. 

3.2 Försörjningsstöd enligt 4 kap 3 § SoL andra stycket 

3.2.1 Arbetsresor 
Vid avstånd under 3 km beviljas inte ekonomiskt bistånd till arbetsresor. 
Allmänna kommunikationer ska i första hand användas och billigaste resealternativet 
godkännas, t.ex. periodkort. 
För att resor med eget fordon mellan bostad och arbetsplats ska kunna godtas måste 
följande krav vara uppfyllda: 

• Det ska av omständigheterna klart framgå att användandet av eget fordon istället 
för allmänna kommunikationsmedel, regelmässigt medför en tidsvinst på minst 
två timmar per dag. 

• Hänsyn bör tas till om sökanden hämtar och lämnar barn i samband med 
arbetsresorna. 

• Vid deltagande i arbetsrehabilitering och arbetsmarknadsåtgärd ersätts 
egenavgiften som en godtagbar kostnad. 

I dessa fall utgår ersättning med 18,50 kr per mil vilket inkluderar samtliga kostnader för 
bil motsvarande reseavdrag i skattehänseende för aktuellt inkomstår.   
Sökande med långa pendelavstånd bör uppmanas att söka bostad närmare arbetet om detta 
är möjligt med hänsyn till övriga hushållsmedlemmar. 
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ATT TÄNKA PÅ: 

• Har den sökande undersökt om skattinteämkning är möjlig? 
• Bistånd kan i vissa fall utgå till cykel. 

3.2.2 Bilinnehav 
Ekonomiskt bistånd lämnas normalt inte till bilkostnader. En individuell bedömnings ska 
alltid göras. 
I de fall den sökande har en bil ska den sökanden uppmanas att sälja bilen. Rådrum att 
sälja bilen ska ges på en månad. 
Vid dokumenterat behov godtas innehav av bil vars värde motsvarar max ett 
prisbasbelopp. En specialanpassad bil som den enskilde använder p.g.a. funktionshinder 
bör godtas oavsett värde. 
Leasingkostnad godkänns inte. 

Bistånd till bilkostnader kan utgå: 

• om den sökande måste använda sig av bil p.g.a. dokumenterade medicinska skäl 
• om den sökande måste använda sig av bil för att ta sig till sitt arbete – se 

arbetsresor 
• om den sökande p.g.a. särskilda sociala skäl måste använda sig av bil t.ex. för att 

kunna umgås med sitt barn, för att skjutsa barnet eller barnen till barnomsorg 
osv. 

 
ATT TÄNKA PÅ: 

• Är den sökande berättigad till handikappersättning som täcker bilkostnad? 
• Är bilstöd för inköp av bil för funktionshindrade möjlig? Kan även gälla annan 

familjemedlem. 
• Har den sökande undersökt billigaste försäkringsalternativ? 
• Har den sökande ansökt om färdtjänst? 
• Värde på bil kan kontrolleras på bilvärderingssidor på internet 

3.2.3 Bostadskostnader 
Socialnämnden bör vid bedömningen av vad som är en skälig boendekostnad utgå från 
den enskildes faktiska kostnad och behov av boende. 
När det gäller högsta godtagbara boendekostnad grundas denna nivå på bostads-
kostnaderna på orten, samt Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig boende-
kostnad inom Storgöteborg, där Stenungsund ingår. Dessa föreskrifter meddelas årligen 
och fastställs därefter i Stenungsunds kommun. 
Socialnämnden bör vid bedömningen ta hänsyn till ett barns behov av utrymme även hos 
den förälder där barnet enbart vistas under umgängestid. 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden beakta hyran 
inklusive uppvärmning och obligatoriska avgifter. Om lägenheten hyrs i andra hand, bör 
nämnden godta den hyra som lägenhetsinnehavaren och andrahandshyresgästen har 
avtalat, under förutsättning att den är skälig. Kostnaden får dock inte överstiga beloppet 
för högsta godtagbara boendekostnad. 
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Driftskostnader såsom uppvärmning, vatten m m ingår i ovanstående belopp. Kostnad för 
driften kan endast medges om de tillsammans med hyra understiger högsta godtagbara 
boendekostnad. 
För egen fastighet gäller samma regler om högsta godtagbara boendekostnad som för hyrd 
bostad. För att hindra medhjälp till kapitalbildning bör möjligheten att avyttra fastigheten 
undersökas. 
Hyresgäst ska själv svara för sitt kontrakt och de skyldigheter som följer av detta. 
Hyreskontrakt ska vara giltigt för bostaden och vad som ingår i hyran ska framgå av 
kontraktet. Följande hyreskontrakt godkänns: 

1. Förstahandskontrakt med hyresvärd 
2. Andrahandskontrakt 
3. Inneboendekontrakt 

Rådrum vid hög boendekostnad 
Vid höga boendekostnader ska den sökande ges skäligt rådrum om fyra månader att sänka 
sin boendekostnad. Om socialnämnden bedömer att boendekostnaden inte är skälig, bör 
nämnden i regel ändå godkänna den under en övergångstid så att den enskilde ges skälig 
tid att förändra sin boendekostnad. Nämnden bör även godkänna den faktiska 
boendekostnaden så länge den enskilde aktivt medverkar till att finna ett billigare boende 
eller på annat sätt försöker sänka sina boendekostnader. 

Hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden beakta hur stor 
andel av bostaden den enskilde disponerar, om han eller hon, t.ex. ett kvarboende vuxet 
barn eller en förälder lever i en hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren utan att vara 
samboende. Nämnden bör vid beräkningen följa Riksförsäkringsverkets föreskrifter 
(RFFS 1998:9) om beräkning av boendekostnad i ärenden om bostadsbidrag och 
familjebidrag i form av bostadsbidrag, som finns i Försäkringskassans författningssam-
ling. 

Delad bostad 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden beakta kostnaden 
delad med antalet boende i bostaden, om flera personer delar bostad men saknar eller har 
begränsad hushållsgemenskap. 

Andra boendeformer 
Socialnämnden bör för andra boendeformer, t.ex. husvagn, båt eller hotell, beräkna den 
faktiska boendekostnaden efter omständigheterna i varje enskilt fall. I vissa fall kan det 
vara motiverat att lägga till kostnader för sådant som ingår i ett vanligt boende, t.ex. dusch 
och tvättmaskin. 
För personer som saknar permanent bostad bör kostnaden för magasinering av egna 
tillhörigheter under skälig tid godkännas. 
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Bostadskostnader för hemmaboende ungdomar 
Huvudregeln är att kvarboende vuxna barn som efter fyllda 18 år bor kvar i 
föräldrahemmet inte beviljas boendekostnad. 
Undantag från huvudregeln: 

• när ungdomar återvänt till hemmet efter att ha bott utanför hemmet i egen bostad 
en längre tid och varit självförsörjande genom egna inkomster av arbete, 

• om föräldrarna på grund av att det vuxna barnet bor kvar har en högre 
boendekostnad än de annars skulle ha haft, antingen genom att tvingas behålla 
en stor bostad eller genom att helt eller delvis mista rätten till 
bostadstillägg/bidrag 

• om det vuxna barnet tidigare har betalt hemma och inte har rätt till studiestöd 
enligt studiestödslagen (1999:1395) eller förlängt barnbidrag enligt lagen 
(1986:378) om förlängt barnbidrag. 

Bistånd till ungdomar för eget boende 
Huvudregeln är att hemmaboende ungdomar inte har rätt till bistånd i syfte att få ett eget 
boende. Undantag från huvudregeln: 

• om familjen är mycket trångbodd 
• om svåra personliga motsättningar i familjen har konstaterats vid utredning av 

ungdomens hemförhållanden. 

Bostadsrätt 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för en bostads-
rättslägenhet beakta månadsavgiften, uppvärmningskostnaden och räntekostnaden för lån 
som tagits för inköp och underhåll eller liknande av lägenheten. Nämnden bör även beakta 
om den enskilde har rätt till skattejämkning för räntekostnaden. 

Egen fastighet 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för ett eget hus, i 
förekommande fall, beakta tomträttsavgäld och räntekostnaden för lån som tagits för 
inköp och underhåll eller liknande av fastigheten. Nämnden bör även beakta om den 
enskilde har rätt till skattejämkning för räntekostnaden och tomträttsavgäld. I den fakt-
iska boendekostnaden bör dessutom nödvändiga driftskostnader räknas in, t.ex. för 
uppvärmning, vatten och avlopp, sophämtning och försäkring. 

Särskilda skäl mot byte av bostad eller bostadsområde 
Nämnden bör även ta hänsyn till om det i individuella fall finns särskilda skäl mot byte 
av bostad eller bostadsområde som t.ex. 

• om det finns risk för att ett byte medför negativa sociala konsekvenser, 
• om en barnfamilj genom att flytta skulle tvingas bryta upp från barnomsorg, 

skola och socialt nätverk, 
• om en ensamstående vuxen, t.ex. med funktionsnedsättning eller sociala 

problem och äldre med sviktande hälsa, har ett särskilt stort behov av 
kontinuitet i det sociala nätverket eller den fysiska miljö som hänger samman 
med det nuvarande boendet, 
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• om bostaden är anpassad till en boendes funktionsnedsättning 
• om den enskilde har begränsad möjlighet att bli godkänd som hyresgäst, t.ex. 

vid arbetslöshet eller betalningsanmärkning. 

Boendekostnad under fängelsevistelse 
Häktade och personer som avtjänar en faktisk strafftid på högst sex månader bör ges 
ekonomiskt bistånd till den faktiska boendekostnaden under hela häktningstiden 
respektive strafftiden, om de annars riskerar att bli bostadslösa. En individuell prövning 
av inneboendekostnad ska alltid göras i varje enskilt fall. 

3.2.4 Elkostnad 
Socialnämnden bör i regel godkänna den faktiska elkostnaden om den bedöms vara skälig. 
Utgångspunkten ska vara vad en normalförbrukning är för hushållsel och upp-
värmningskostnad, t.ex. enligt Energirådgivningen. Dessa beräkningar får inte vara 
styrande utan en individuell bedömning för göras i varje fall. Vid bedömning ska särskild 
hänsyn tas till barnens behov. 
Om elförbrukningen är oskälig bör den sökande få skälig rådrumstid till att minska sin 
kostnad. 
Vid delat hushåll ska elkostnaden delas på antal personer inklusive barn i hushållet. 

3.2.5 Fackföreningsavgift 
Kostnad för fackföreningsavgift och a-kassa är en godtagbar utgift. 
 
ATT TÄNKA PÅ 

• Be den sökande kontrollera sina avgifter hos fackförening och a-kassa för 
reducering av månadskostnaden. 

• Om den sökande inte har haft något arbete under en längre period bör den 
uppmanas att ta kontakt med a-kassa för att se om några förmåner kvarstår. 

3.2.6 Hemförsäkring 
Kostnad för grundhemförsäkring ska godkännas. Tillägg på grundhemförsäkringen 
godkänns inte, så som livförsäkring och olycksfallsförsäkring. 
ATT TÄNKA PÅ: 

• Notera om alla i hushållet ingår i försäkringen 

• Notera det försäkrade värdet på lösöret 
 

4 Livsföring i övrigt 
Utöver riksnormen beviljas även bistånd till livsföring i övrigt, vilket avser skäliga 
kostnader, det vill säga vad som är nödvändigt för att uppnå en skälig levnadsnivå. 
Nedan är listat några utgifter som bedöms skäliga. Listan är dock inte komplett och det 
måste vid varje ansökan göras en individuell bedömning om biståndet bedöms nödvändigt 
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för att uppnå en skälig levnadsnivå. Samråd med arbetsledare eller enhetschef bör alltid 
ske innan undantag görs. 

4.1 Barnomsorg 
Avgift för kommunal barnomsorg ska generellt ses som en godtagbar kostnad vid 
bedömningen av ekonomiskt bistånd. Avgift för privat barnomsorg kan godtas upp till 
motsvarande kostnad för kommunal barnomsorg. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Är barnomsorgsavgiften korrekt utifrån hushållets inkomster för att undvika 
maxtaxa? 

 Vid skuld - kan avbetalningsplan upprättas? 

4.2 Begravningskostnader 
Bistånd till begravningskostnader kan beviljas i de fall där dödsboets tillgångar inte är 
tillräckliga för att täcka skälig kostnad för en begravning. 
Vid bedömning av dödsboets betalningsförmåga ska begravningskostnader gå före 
betalning av skulder för hyra, hushållsel, telefon etc. Hänsyn ska tas till tillgångar i form 
av t.ex försäkringar. 
Bistånd till begravningskostnader beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Om avsikten 
är att återkräva beviljat bistånd används 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Beviljat bistånd kan 
återkrävas enligt 9 kap. 2 § 1 st i SoL.  
Skälig kostnad för begravning beräknas till 50 % av prisbasbeloppet. Denna summa 
inkluderar samtliga kostnader för en begravning inkl. gravsten. Hur beloppet fördelas 
avgör dödsboet. 
Enligt SOSFS 2003:5 bör ekonomiskt bistånd till begravningskostnader motsvara 
kostnaderna för en begravning i Sverige och i regel vara högre en ett halvt prisbasbelopp. 
Merkostnader för begravning utomlands beviljas ej. 
Bistånd till kostnad för begravning av minderårig prövas i förhållande till 
vårdnadshavares ekonomiska situation och den minderåriges tillgångar. 
 
ATT TÄNKA PÅ: 

• Begravningsbyrån brukar kunna hjälpa till att utreda om försäkring finns. 
• Är den avlidne berättigad ytterligare pensionsutbetalning? 
• Skatteåterbäring? 
• Om make/maka har enskild egendom ska dessa uppgifter styrkas med ex 

testamente, gåvobrev, bodelning under äktenskapet. 
 
 

Kostnader i samband med närståendes begravning 
Bistånd till kostnader i samband med närståendes begravning kan beviljas efter samråd 
med handläggare. Sökta kostnader ska styrkas med kvitton. 
Blommor i samband med begravning, högst 1,6 % av prisbasbeloppet. 
Förhyrning av sorgkläder eller eventuellt inköp, högst 5 % av prisbasbeloppet. 
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Bistånd kan beviljas för resa till begravning om den avlidne är närstående. Kostnaden ska 
vara i nivå med vad en låginkomsttagare har råd till och avse begravning i Sverige. Resa 
till begravning utomlands beviljas endast om synnerliga skäl föreligger. 
Som närstående betraktas partner, föräldrar, egna eller partners barn, syskon, mor- och 
farföräldrar samt barnbarn eller annan person som stått sökanden mycket nära. 

4.3 Cykel 
Ur ett normaliseringsperspektiv är det viktigt att barn kan ha en egen cykel. I familjer som 
uppburit försörjningsstöd lång tid eller i familjer med ensamstående förälder är det svårt 
att spara pengar till inköp av cykel. Bistånd kan därför beviljas till inköp av cykel med 
max 1000 kronor/barn. Vid bedömningen bör man beakta möjligheten att ärva cykel 
mellan syskon. (Sociala myndighetsnämndens beslut 071213) 
4.4 Dator och internetuppkoppling  
Ekonomiskt bistånd till inköp av dator eller jämförbar utrustning så som smartphone 
eller surfplatta, beviljas med skälig kostnad, dvs vad en låginkomsttagare på orten har 
råd med.  

4.5 Ekonomiskt bistånd vid placering i behandlingshem / familjehem 
/kriminalvård 

När en person placeras i familjehem eller på behandlingshem svarar nämnden för 
kostnaderna för boendet och vården. Om den sökande har egna inkomster/tillgångar är 
hen skyldig att betala egenavgift. 

Fickpengar 
Vid placering i familjehem eller behandlingshem kan fickpengar beviljas enligt riksnorm 
för kläder/skor, hygien, fritid, dagstidning samt telefon.  

Kläder 
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kläder som är behövliga inför en institutionsvistelse. 
Vissa institutioner har krav på att den som skrivs in har en viss klädutrustning. Bistånd 
kan därför i undantagsfall utgå med högre belopp än vad som annars är högsta belopp 
som ingår i normen. 

Hyra 
Ekonomiskt bistånd till kostnader för den egna bostaden under vistelsetiden kan beviljas 
om den sökande inte kunnat lösa situationen på annat sätt, ex andrahandsuthyrning.  
Inför en längre placering på behandlingshem / familjehem / kriminalvård, mer än sex 
månader, måste en individuell bedömning göras av behovet att ha kvar bostaden. 

4.6 Examen 
För barn/ungdomar i familjer som uppburit försörjningsstöd i minst 10 månader eller till 
barn/ungdomar i familjer med ensamstående förälder är det möjligt att bevilja bistånd till 
extra kostnader i samband med examen från gymnasieskola. Bistånd till sådana 
extrakostnader beviljas med max 1500 kr. 
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4.7 Flyttkostnader 
Ekonomiskt bistånd till flytt kan utgå om flytten är motiverad av sociala, ekonomiska 
eller medicinska skäl och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. För flytt ska hyra av 
släpkärra eller lastbil ske i första hand. Om flyttfirma behöver anlitas p.g.a. av särskilda 
skäl ska kostnadsförslag från minst tre flyttfirmor lämnas in. Som flyttkostnad räknas 
även flytt av fast telefon.  
ATT TÄNKA PÅ. 

 Kontrollera delegationsordningen gällande belopp. 

 Kan flyttbidrag utgå från Arbetsförmedlingen? 

 Vid en flytt till annan kommun beviljar utflyttningskommunen ekonomiskt 
bistånd den första månaden i den nya kommunen. 

4.7.1 Magasinering 
I första hand ska den sökande själv ordna med plats för förvaring av sitt bohag.  
Bistånd till kostnad för magasinerat bohag kan beviljas till den som har löpande 
ekonomiskt bistånd, om den sökande inom överskådlig tid förväntas få ny bostad. Vad 
som är överskådlig tid måste avgöras från fall till fall. 
Beslutet ska tidsbegränsas och omprövas vid behov, grundregeln är max 3 månader. Det 
är den enskilde som ska stå för kontraktet gentemot magasineringsfirman. Vid 
bedömningen ska också följande beaktas: 

 Kostnaderna för magasinering i förhållande till kostnad för nyanskaffning av 
hemutrustning. 

 Bohagets innehåll och skick. 

 Konsekvenser för den enskilde vid eventuell försäljning av bohaget. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Kontrollera delegationsordningen gällande kostnader. 

 När Kronofogden avhyser en person/familj från en bostad ansvarar de för 
magasineringen under 3 månader. 

4.8 Glasögon 
Ekonomiskt bistånd till glasögon bör beviljas när behovet styrks av legitimerad optiker 
eller läkare. Den enskilde kan även få rätt till bistånd om glasögonen gått sönder om inte 
behovet kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. via hemförsäkring. 
Bistånd till vanliga läsglasögon kan beviljas efter individuell bedömning. Bistånd till 
läsglasögon från optiker kan beviljas om inte behovet kan tillgodoses genom standardglas 
från dagligvaruhandeln. 
Bistånd till specialslipade eller specialbehandlade glas, såsom färgade eller extra tunna 
glas, beviljas inte om behovet inte är styrkt av läkarordination. Extra kostnad för 
specialbehandling beviljas endast om det är det enda alternativet för att korrigera 
sökandens synfel. 
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Kostnaden för ögonlinser godtas om det är det enda alternativet för sökanden och behovet 
är styrkt med läkarintyg. 
Västra Götalandsregionen ger bidrag till glasögon eller linser till barn och ungdomar till 
och med 19 år. Vad det gäller glasögon till barn är det viktigt att ta hänsyn till extra 
kostnader kring ytbehandling av glas, tunnare glas och glasögonförsäkring. 
Ekonomiskt bistånd till glasögon beviljas för faktiska kostnader för synundersökning, 
glas samt för kostnader för bågar upp till 1,5 % av prisbasbeloppet. Alternativt föreslaget 
paketpris från optiker som bedöms skäligt. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Samråd i arbetsgruppen. 
 Påminn den sökande att undersöka möjligheter till glasögonbidrag för barn 

och ungdomar via Västra Götalandsregionen. 
Starropererade kan i vissa fall få bidrag till glas via Västra Götalandsregionen. 
Om de har bortopererad lins (afaki) kan de få bidrag till enstyrkeglas eller till 
flerstyrkeglas från landstinget. Optikern drar av eventuellt bidrag i samband med 
betalning. Recept från ögonläkare krävs. 

4.9 Hemutrustning 
Kompletteringsköp av hemutrustning kan bli aktuell t.ex. vid skilsmässa eller annan 
liknande situation. Bistånd kan då beviljas med högst 15 % av prisbasbeloppet till 
ensamstående och 5 % av prisbasbeloppet för varje övrig familjemedlem om behovet inte 
kan tillgodoses på annat sätt. Bilbarnstol och annan säkerhetsutrustning ingår som 
hemutrustning för små barn. 
Bistånd till ny hemutrustning kan beviljas om den sökande saknar hemutrustning. Vid en 
ansökan får hänsyn tas till vilka möbler den sökande har möjlighet att ta med sig från t ex 
sitt föräldrahem. 
Högsta belopp är 30 % av prisbasbeloppet för ensamstående. För ytterligare vuxen och 
barn tillkommer högst 10 % av prisbasbeloppet. 
Hembesök ska alltid, om det inte är uppenbart obehövligt, göras i samband med utredning 
om bistånd till hemutrustning. Vid bedömning av hemutrustningens storlek ska hänsyn 
tas till familjesammansättning, lägenhetstyp och behov. 
Särskild hänsyn ska tas till om den sökande har barn eller umgänge med barn. Prövning 
av behovet ska göras i förhållande till vad som kan anses vara skälig levnadsnivå och vad 
en låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Egna inkomster som inom en 
snar framtid kan avhjälpa behovet eller delar av det ska vägas in i bedömningen. 
Bistånd till hemutrustning ges i normalfallet endast vid ett tillfälle. 
ATT TÄNKA PÅ: 

 Kontrollera delegationsordningen gällande belopp. 

 Nyanlända med uppehållstillstånd kan erhålla lån till hemutrustning genom CSN 
under de två första åren. 

 Vid skilsmässa bör man kunna dela på det gemensamma bohaget. 
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4.10 Hemtjänst, larm och matdistribution 
Avgifterna för hemtjänst och larm ska godtas som kostnader vid beräkning av ekonomiskt 
bistånd. 
Grundnivån för försörjningsstödet höjs med motsvarande summa som merkostnaden för 
matdistribution innebär. 
ATT TÄNKA PÅ: 

• Kontakta avgiftshandläggaren om inkomstprövning är aktuell? 

4.11 Högtidspeng 
För barn i familjer som uppburit försörjningsstöd i minst 10 månader eller till barn i 
familjer med ensamstående förälder är det möjligt att bevilja bistånd till extrakostnader i 
samband med högtider. Bistånd till extrakostnader i samband med högtider beviljas med 
max 300 kr/barn och år. (Sociala myndighetsnämndens beslut 071213) 
4.12 Id-handling  
Ekonomiskt bistånd beviljas till kostnader för att införskaffa en giltig ID-handling, om 
den enskilde saknar pass eller annan ID-handling.  

4.13 Juridiska kostnader - ansökningsavgifter (stämpelavgifter) och 
identitetshandling 

Advokatkostnader 
I första hand ska den sökande utnyttja det rättsskydd som ingår i hemförsäkringen. 
Detta rättsskydd gäller till exempel för tvister angående vårdnad och underhåll men inte 
för tvister som rör äktenskapsskillnad, upplösning av samboförhållanden eller 
bodelning. I vissa fall kan rättshjälp från staten beviljas om det finns behov av mer 
omfattande insatser av juridiskt ombud. Hjälpen prövas utifrån den enskildes ekonomi 
och är numera avsevärt begränsad. 
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till självrisken vid rättsskydd och till den kostnad som 
tillkommer sökanden vid statlig rättshjälp om målet gäller familjerättsliga ärenden. 
Bistånd i övrigt till advokatkostnader beviljas endast om det av sociala skäl är mycket 
viktigt att en person får behålla sin bostad. 

Juridiska ansökningsavgifter och identitetshandling 
Huvudregeln är att bistånd till ansökningsavgifter inte beviljas. I enskilda fall, om det är 
viktigt att en äktenskapsskillnad eller bodelning genomförs, kan även 
ansökningsavgifter beviljas. Undantag är kostnader till identitetshandling som vid 
behov bör beviljas.  

4.14 Läkarvård och medicin 
Ekonomiskt bistånd beviljas till läkarbesök och läkemedel (för egenavgift), som omfattas 
av lagen om läkemedelsförmåner. Merkostnad för läkarbesök hos annan vårdgivare än 
där den enskilde är listad beviljas normalt sett inte. Undantag kan göras vid akuta 
situationer. En individuell bedömning får göras när det gäller ekonomiskt bistånd till 
medicin som inte omfattas av egenavgift. 
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Ekonomiskt bistånd beviljas till resekostnader med samma belopp som egenavgiften för 
resor som är nödvändiga för att vården ska kunna genomföras. Överstigande belopp 
ersätts av sjukresekontoret. 
Kostnaderna för inneliggande vård bör beviljas för den del som inte avser livsmedel enligt 
matnorm. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Läkarvård och medicin inom högkostnadsskyddet är gratis för barn upp till 18 år. 

 Kontrollera att den sökande känner till högkostnadsskydden och sparar kvitton 
eller stämplar i högkostnadskort. 

 Kontrollera vad som finns med i eventuell handikappersättning. 

4.14.1 Avgifter för utfärdande av intyg 
Kostnader för utfärdande av intyg från sjukvården ska den enskilde stå för själv.  
Ekonomiskt bistånd till kostnad för intyg ska beviljas om handläggare begärt intyget eller 
om intyget är en förutsättning för fortsatt handläggning av ärendet t.ex. läkarutlåtande vid 
ansökan om sjukersättning eller liknande. 
Ekonomiskt bistånd till kostnad för andra intyg utgår normalt inte. Om ett intyg är en 
förutsättning för att få eller behålla arbete kan kostnaden beviljas efter särskild prövning 
t.ex. förnya körkort för yrkesförare, friskintyg för arbete i livsmedelsindustri eller 
liknande. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Intyg för sjukskrivning på Försäkringskassans blankett ska vara kostnadsfri. 

4.15 Skulder, kvarskatt och avbetalningar 
Bistånd beviljas normalt inte till betalning av skulder. I vissa fall kan bistånd till betalning 
av skulder beviljas. I första hand ska det utredas om den sökande genom avbetalning, 
omprioritering av egna medel eller på annat sätt själv kan ordna att skulden regleras.  
De sociala och psykosociala konsekvenserna av en elavstängning eller avhysning ska 
analyseras och vägas in i bedömningen. Särskilt gäller detta situationen för barn i 
hushållet, för personer med missbruksproblem och för personer med funktionshinder. 
Barnomsorgsskuld kan beviljas om vårdnadshavares möjlighet till självförsörjning 
försämras väsentligt vid en avstängning från barnomsorgen eller om barnet har särskilda 
behov av barnomsorg. 
Skuld till arbetslöshetskassa kan beviljas om den sökandes möjlighet att vara självför-
sörjande väsentligt försämras av en avstängning från arbetslöshetskassan. 
ATT TÄNKA PÅ: 

• Kan sökanden själv lösa problemet genom kontakter med fordringsägare? 
• Finns borgensman som i första hand ska betala skulden? 
• Kan skulden avskrivas? – Särskilda regler gäller för bostadsbidrag, 

skatteskulder, underhåll, böter. 
• Kan betalningen skjutas upp (anstånd)? 
• Kan amorteringstiden förlängas? 
• Är konkurs ett alternativ? 
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4.16 Spädbarnsutrustning 
Ekonomiskt bistånd kan utgå i samband med barns födelse till anskaffande av säng med 
sängkläder och andra tillbehör, bärsele, barnvagn med tillbehör, utrustning för bad, 
barnstol och vissa kläder till en kostnad motsvarande max 15 % av prisbasbeloppet. 
Vid bistånd till bilbarnstol, se lista för hemutrustning. 
Vid bedömningen ska hänsyn tas till i vilken utsträckning barnet kan ärva kläder och 
utrustning av syskon, vad som kan köpas begagnat och vad som ska täckas av normen. 
Halva beloppet kan betalas ut innan barnet är fött dock tidigast två månader innan 
beräknad födelse. 

4.17 Tandvård 
Ekonomiskt bistånd kan utgå till åtgärder som av tandläkare bedöms som akuta och 
nödvändiga, även årlig basundersökning anses vara en skälig kostnad. Bistånd till 
nödvändig tandvård kan beviljas efter särskild bedömning av förtroendetandläkare. 
För bedömning av tandvård som inte är akut krävs kostnadsförslag. Tandläkaren ska vara 
ansluten till Försäkringskassan. 
Kostnaden ska faktureras patienten. Fortlöpande ekonomisk beräkning görs månadsvis 
under behandlingstiden. Kostnader för tandvård kan beviljas under förutsättning att den 
enskilde i övrigt är berättigad till ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten ställer sig inte som 
garant för patientavgiften. 
Sökande som har egen inkomst över försörjningsstödsnivå men ändå söker bistånd till 
tandvårdskostnad, kan beviljas bistånd för nödvändig tandvård i vissa fall. Om kostnad 
och omfattning är skäligt beviljas bistånd till den del av kostnaden som överstiger vad 
han eller hon själv kan betala med sitt normöverskott under sex månader. I första hand 
ska den sökande dock hänvisas till avbetalning hos tandläkaren. 
Bistånd till frisktandvårdförsäkring beviljas normalt inte, då det inte är en försäkring som 
alla kan teckna. Har den sökande vid nybesök en frisktandvårdförsäkring ska hen få 
information om att bistånd kan beviljas under en månad, som normalt motsvarar 
uppsägningstiden. Beslut om rådrumstid ska fattas. 
Personer med bestående behov av omfattande vård och omsorg, bor på särskilt boende 
och/eller som lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till 
tandvårdsstödet ”tandvårdkortet/det gröna kortet”. Ansökan om tandvårdskort kräver 
läkarintyg och bedöms av Tandvårdsenhetens bedömningstandläkare.  
ATT TÄNKA PÅ 

 Kontrollera delegationsordningen för kostnader. 
 Samråd i arbetsgruppen. 
 Vid kortvarigt biståndsbehov ska kostnader för tandvård bedömas restriktivt. 

4.18 Umgängeskostnader 
Under barns umgängesvistelse hos vårdnadshavare som är berättigad till ekonomiskt 
bistånd har vårdnadshavare rätt till bistånd med högst sex dagar per månad avseende 
barnets norm. Om umgänget är reglerat med fler dagar genom avtal eller dom beviljas 
bistånd för dessa dagar. 
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Umgänge utöver sex dagar/månad ska bekostas av den andre vårdnadshavaren. Särskild 
hänsyn bör dock tas till barnets behov om vårdnadshavare inte själva kan reglera 
kostnaderna vid umgänget. I dessa fall kan ekonomiskt bistånd beviljas till faktiskt antal 
umgängesdagar, exempelvis i samband med skollov. 
Ekonomiskt bistånd till umgängesresor kan efter särskild prövning beviljas med faktisk 
kostnad. Huvudregel är att billigaste färdsätt ska användas. Kostnad för bilresa kan 
beviljas om detta är nödvändigt p.g.a. avsaknad av andra resmöjligheter eller att andra 
starka skäl talar för att bilresa är lämpligare. Avgörande för vad som bör vara skälig 
kostnad för resor och hur ofta bistånd bör ges till kostnader för umgänge bör anpassas till 
vad en familj i allmänhet har råd med. Grundregeln är att kostnad för umgängesresor ska 
delas mellan vårdnadshavarna. 
ATT TÄNKA PÅ: 

 Kan bostadsbidrag utgå? Umgängesförälder kan, för närvarande, ha rätt till 
bostadsbidrag om umgänget uppgår till minst 30 dagar per år. 

 Vid växelvis boende ska barnbidraget fördelas mellan vårdnadshavarna. 
 
 

5 Bedömning av rätt till bistånd i vissa fall 

5.1 Bistånd till barn och ungdomar 
Vårdnadshavare har underhållsskyldighet för barn enligt 7 kap föräldrabalken. 
Underhållsskyldigheten upphör då barnet fyller 18 år eller vid den senare tidpunkt då 
barnet slutar gymnasiet, dock som längst till hen fyller 21 år. Detta innebär att 
vårdnadshavarnas förmåga att försörja barnet ska utredas. Det kan bli aktuellt att hjälpa 
barnet att utkräva underhållsskyldighet genom en rättslig process. 
Om vårdnadshavarna till ett barn eller till en skolungdom, som har fyllt 18 men inte 21 
år, inte fullgör sin underhållsskyldighet och om socialnämnden inte kan förmå dem till 
det, bör nämnden överväga att ge ekonomiskt bistånd direkt till barnet eller 
skolungdomen utifrån ålder och mognad.  
Om ett barn eller en skolungdom, som har fyllt 18 men inte 21 år, på egen hand ansöker 
om ekonomiskt bistånd bör nämnden vid behovsbedömningen överväga att bortse från 
föräldrarnas underhållsskyldighet i dessa fall: 

 Barnet eller skolungdomen är utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående 
eller 

 Barnet eller skolungdomen har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller med 
närstående vuxna. 

Att utan medgivande från vårdnadshavaren bistå barnet ekonomiskt bör dock vara en 
åtgärd som endast bör användas i undantagsfall. Beslut om bistånd i sådana fall fattas av 
Sociala myndighetsnämnden. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Vid undantag från regeln kring vårdnadshavares underhållsskyldighet, se aktuella 
rutiner. 
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5.2 Studerande 
Skolan har uppföljningsansvar för de ungdomar som avslutat årskurs 9 men inte fortsätter 
på gymnasiet. Ansvaret kvarstår till dess de fyller 20 år. Målet ska vara att skapa 
förutsättningar för att få gymnasial behörighet eller kompetens. Detta kan ske genom 
individuellt program där studier och praktik ingår. Studiebidrag utgår per månad och 
vårdnadshavarna är försörjningsskyldiga. 
Bistånd enligt fastställda riktlinjer och normer kan utgå till ungdomar och vuxna som 
behöver det för att kunna fullfölja grundskolan och gymnasieförberedande utbildning. 
Studerande i gymnasieskolan (även över 18 år) som bor hos föräldrarna räknas in i 
familjen vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd. 
Huvudregeln, när det gäller vuxenstuderande, är att de ska kunna försörja sig genom de 
stödformer som finns inom studiemedelssystemet. Från den regeln måste emellertid 
undantag kunna göras i vissa situationer t ex: 

 sökande med partiella studiehinder p.g.a. sjukdom och handikapp 
 rehabiliterande åtgärder i förebyggande syfte. 

 
Om den studerande saknar arbete men har varit aktivt arbetssökande inför sommaren och 
är arbetssökande under sommarlovet eller väntar på att lönen ska betalas ut, kan bistånd 
utgå (ev. som förskott på lön). Rätt till bistånd kan inte utgå så länge föräldrarnas 
underhållsskyldighet föreligger. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Informera studerande ungdomar om möjligheten att söka extra tillägg till 
studiebidrag. 

 Studerande ska ansöka om både bidrags- och lånedelen av studiemedel senast 
höstterminen de fyller 20 år. Detta gäller även ungdomar i familjer med 
ekonomiskt bistånd. Undantag görs om Sociala myndighetsnämnden beslutat 
annat.  

5.3 Personer utan sjukförsäkringsförmån 
Försäkringskassan beslutar om en person är berättigad till någon sjukförsäkringsförmån. 
Om den sökande får avslag på ansökan hos Försäkringskassan men kan styrka nedsatt 
arbetsförmåga med läkarintyg är det inte aktuellt för Arbetsförmedlingen att arbeta med 
dem och de har inte rätt till A-kassa. 
En sjukskriven klient, som inte längre har rätt till sjukförsäkringsförmån, ska överklaga 
Försäkringskassans beslut om vi bedömer att vederbörande saknar arbetsförmåga. Om 
bedömningen är att det finns en arbetsförmåga ska vederbörande stå till arbetsmarkna-
dens förfogande och rätten till ekonomiskt bistånd bedöms på vanligt sätt. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Vid oklarheter om nivå på arbetsförmåga – använd blanketten ”Fråga från 
socialtjänsten till läkare om arbetsförmåga”. 
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6 Inkomster som verkar reducerande på ekonomiskt bistånd 

6.1 Arbetsinkomst 
I regel beaktas hela arbetsinkomsten vid prövningen av ekonomiskt bistånd. Avdrag för 
förskott på lön eller förmåner, exempelvis kostnad för lunch, ska inte täckas av för-
sörjningsstöd. Undantag kan göras i de fall utredningen visar att förskottet tagits på grund 
av omständigheter som normalt skulle beaktats vid prövning av rätten till ekonomiskt 
bistånd. 
Den sökande har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, om denne inte efter förmåga 
försöker bidra till sin försörjning. Den som kan arbeta är skyldig att söka arbete. I 
skyldigheten att söka arbete inbegrips också de åtgärder i övrigt som samhället ställer till 
förfogande för arbetslösa. 
Att avstå från att söka arbete eller att ta anvisat arbete p.g.a. egen önskan att vårda sina 
barn, ger inte rätt till bistånd. 

6.2 Jobbstimulans 
Jobbstimulans är utformad som särskild beräkningsregel som innebär att 25 % av 
nettoinkomst av anställning under vissa förhållanden inte ska beaktas vid prövningen av 
ekonomiskt bistånd. Jobbstimulansen gäller alla som har fått ekonomiskt bistånd i form 
av försörjningsstöd minst sex månader i följd och som får arbete och arbetsinkomst eller 
ökar sin arbetsinkomst. Det finns inget krav på att den enskilde har fått försörjningsstödet 
från samma kommun under sexmånadersperioden. 
När en enskild uppger arbetsinkomster behöver socialnämnden kontrollera om den 
enskilde är berättigad till jobbstimulansen. Det innebär kontroll av om den enskilde fram 
till den tidpunkten har fått försörjningsstöd sex månader i följd i den egna kommunen 
och/eller i en tidigare kommun. Ett avslag för en månad avbryter kvalificeringsperioden 
och en ny kvalificeringsperiod på sex månader ska påbörjas. Om avslaget överklagas och 
domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva 
justera beräkningarna. Jobbstimulansen i form av den särskilda beräkningsregeln gäller i 
24 månader. Tiden ska vara sammanhängande. Även om den enskilde är självförsörjande 
under någon del av tvåårsperioden löper tiden för jobbstimulansen på under den påbörjade 
tvåårsperioden. 

6.3 Arbetslöshetsersättning 
Fråga om försörjning för arbetslösa ska i första hand lösas genom arbetslöshetsersättning. 
Innan bistånd beviljas den sökande ska denne kunna styrka att den är inskriven hos 
Arbetsförmedlingen, är aktivt arbetssökande och har sökt arbetslöshetsersättning. 
Ekonomiskt bistånd kan inte beviljas förrän efter att karensdagar förflutit efter det att den 
arbetslöse: 

• Frivilligt och utan anledning lämnat sitt arbete 
• Skilts från sitt arbete p.g.a. otillbörligt uppförande 
• Avvisat lämpligt arbete eller på annat sätt uppenbarligen vållat att anställningen 

inte kunnat komma till stånd. 
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6.4 Bidrag från Försäkringskassan 
Bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd ska räknas som inkomst då 
normberäkningen görs. 

6.5 Egna tillgångar 
Den som har realiserbara tillgångar i form av kontanter, sparade medel, fonder eller andra 
tillgångar som lätt kan realiseras och som ger den sökande medel till sin försörjning har 
inte rätt till ekonomiskt bistånd. 
När det finns tillgångar framgår det av slutskattesedeln att den enskilde haft inkomst av 
kapital. Vilken typ av tillgångar och värdet av dem syns dels på den förtryckta 
deklarationsblanketten, dels på specifikationen till preliminär deklaration. Någon av 
dessa ska uppvisas vid nybesök. 
För att utreda eventuella tillgångar i utlandet ska den enskilde ta med relevanta underlag 
till nybesök.  
Innehav av bil bör inte vara ett hinder om den enskilde måste ha bil: 

• i sitt arbete 
• för att kunna ta sig till och från sin dagliga sysselsättning, t ex därför att 

allmänna kommunikationsmedel inte har en rimlig turtäthet eller ligger minst 3 
kilometer från bostaden 

• för att skjutsa barnet eller barnen till förskoleverksamhet 
• av medicinska eller sociala skäl, t ex för att ett barn ska kunna umgås med sin 

förälder. 
Sociala myndighetsnämnden bör i vissa fall kunna aktualisera byte till en billigare bil, om 
bilens värde är högre än ett prisbasbelopp. 
Andra realiserbara tillgångar: 

• Om behovet av ekonomiskt bistånd bedöms överstiga tre sammanhängande 
månader eller om det finns andra särskilda skäl, bör även möjligheten att 
realisera andra tillgångar påverka nämndens bedömning av rätten till bistånd. En 
tillgång bör dock endast kunna påverka rätten till bistånd, om den har ett 
betydande värde och om överskottet vid en försäljning motiverar åtgärden. Det 
kan t ex handla om försäljning av en fastighet, värdefull konst eller antikviteter 
som inte kan hänföras till kategorin bruksföremål. Sådana kapitalvaror som 
vanligtvis finns i ett hem, t.ex. TV, dvd, musikanläggning och dator, bör i regel 
inte påverka rätten till ekonomiskt bistånd, om varornas värde är skäligt. Vid en 
försäljning bör den enskilde kunna använda intäkten till att betala eventuella lån 
som är knutna till det som sålts, utan att det påverkar rätten till ekonomiskt 
bistånd. 

• Barn ska ha rätt att ha sparade medel med högst 15 % av prisbasbeloppet. Har 
barnet andra medel exempelvis genom arv eller andra gåvor bör barnet klara sin 
egen försörjning. Undantag är dock bankmedel som p.g.a. villkor i testamente 
eller gåvobrev inte går att disponera. 

6.6 Ersättning till familjehem 
Arvodesdelen av ersättningen räknas som inkomst vid bedömningen av rätten till bistånd. 
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6.7 Föräldrapenning 
Föräldrapenning räknas som inkomst. Vid bedömning av rätten till bistånd ska hänsyn tas 
till möjligheten att utnyttja föräldrapenning. Föräldrapenning ska alltid utnyttjas i första 
hand med maxbelopp alla dagar i veckan. 
ATT TÄNKA PÅ 
4 kalenderveckor av garantibelopp kan sparas fram till det år då föräldrapenningen senast 
kan tas ut. 

6.8 Hyresdel för hemmaboende vuxet barn 
Hyresbidrag från hemmaboende vuxet barn med egen arbetsinkomst räknas som inkomst 
och verkar reducerande på biståndet. Barnets hyresandel beräknas enligt Riksförsäkrings-
verkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av boendekostnad samt Riks-
försäkringsverkets allmänna råd (2001:8) om bostadsbidrag till barnfamiljer och 
ungdomar. I dessa räknas varje rum som två enheter och köket som en enhet. 
Exempel: Om den biståndssökande disponerar ett rum i sina föräldrars bostad på fyra 
rum och kök, innebär det att han eller hon disponerar två av totalt nio enheter (fyra rum 
x 2 = 8 rum + kök = 9 enheter). Hela boendekostnaden är 6 000 kronor per månad. Den 
sökandes andel av boendekostnaden bör då beräknas genom att 6 000 divideras med 9 
och därefter multipliceras med 2, dvs. 2/9 x 6 000= 1 333 kr per månad. 
En individuell prövning av hyresandelen ska alltid göras i varje enskilt fall och barnet har 
alltid rätt att disponera en del av sin inkomst. Denna del bör normalt motsvara normen 
för biståndet under en månad. 

6.9 Pensionsförmåner 
Pensionsförmåner - även barnpension och livränta, ska räknas som inkomst vid 
bedömningen av biståndsansökan. Den som har möjlighet att utnyttja pensionsförsäkring 
för sin försörjning ska i första hand göra detta. 

6.10 Sjukpenning 
Sjukpenning, nettobelopp ska räknas som inkomst. 

6.11 Studiemedel och liknande 
Aktivitetsstöd, studiebidrag eller liknande bidrag (nettobelopp) verkar reducerande på 
biståndet. OBS! Gäller inte extratillägg till studiebidrag. 

6.12 Överskjutande skatt 
Skatteåterbäring inverkar reducerande på biståndet. 

6.13 Vårdbidrag 
Vårdbidrag för funktionshindrat barn räknas som inkomst. Med undantag för 
merkostnadsdelen ska vårdbidraget inverka reducerande på biståndet. 
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7 Inkomster som inte verkar reducerande på försörjningsstödet 

7.1 Merkostnadsersättning/omvårdnadsbidragets merkostnadsdel  
Merkostnadsersättning/omvårdnadsbidragets merkostnadsdel utgår för att täcka de 
merutgifter funktionsvariationen innebär och beräknas i förhållande till vårdbehovet. 
Ersättningen ska därför inte verka reducerande på biståndet. Beslut från 
Försäkringskassan ska uppvisas som underlag för att klargöra vad 
merkostnadsersättning/omvårdnadsbidragets merkostnadsdel avser. Bistånd beviljas inte 
för dessa kostnader. 

7.2 Fondmedel 
Bidrag från fonder eller från välgörenhetsorganisationer räknas i regel inte som inkomst. 
Den enskilde ska kunna redovisa var bidraget kommer ifrån och avsett ändamål.  

7.3 Omkostnadsersättning 
Ersättning i form av omkostnadsersättning till familjehem, kontaktperson m.fl. ska inte 
räknas som inkomst. 

7.4 Extra tillägg till studiebidrag 
Det inkomstprövade extra tillägget till studiebidrag, som utgår till ungdomar, ska inte 
räknas som inkomst för en familj. 

7.5 Hemmavarande barns inkomster 
Med hemmavarande barn menas barn och skolungdomar som bor i det hushåll för vilket 
bistånd beräknas. Barn och skolungdomar som bor växelvis hos respektive förälder eller 
bor med umgängesförälder räknas som hemmavarande hos båda föräldrarna. 
Hemmavarande skolungdom/barn kan ha en arbetsinkomst, upp till ett prisbasbelopp per 
kalenderår som inte ska räknas som inkomst vid beräkning för familjen. Det avser 
nettoinkomsten efter skatteavdrag. Om barnets arbetsinkomst överstiger ett prisbasbelopp 
minskas barnets norm med motsvarande överstigande belopp.  

7.5.1 Barns sparade medel 
Barn bör kunna ha sparade medel upp till 15 procent av prisbasbeloppet utan att det vid 
ansökningstillfället påverkar föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Om ett 
barn har tillgångar som föräldrarna inte kan förfoga över, bör det inte påverka föräldrarnas 
rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller t.ex. bankmedel som står under 
överförmyndarens kontroll, om överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag. 

7.6 Skadestånd och försäkringsersättningar 
Skadestånd och försäkringsersättningar som kompenserar ekonomiska förluster och som 
inte utgör ersättning för inkomstförlust ska inte räknas som inkomst. 

7.7 Tidigare inkomster över försörjningsstödsnivån 
Inkomster som hushållet har fått tidigare än månaden före den månad som ansökan avser 
bör i regel inte påverka försörjningsstödets belopp. Undantag görs om inkomsterna varit 
mycket höga eller varit avsedda för en viss längre tidsperiod, t.ex. ett avgångsvederlag. 
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Skälet är att hushåll under dessa perioder ska ha möjlighet att tillgodose de behov som 
inte ryms inom försörjningsstödets ram, t ex inköp av möbler, husgeråd. 
Större krav på ekonomisk planering kan ställas på en person som har god kännedom om 
kommunens normer och regler än den som gör sin första ansökan eller inte har ansökt 
under de senaste 12 månaderna före nyansökan. En individuell bedömning av 
omständigheterna i det enskilda fallet ska alltid göras. 
 

8 Övrigt 

8.1 Bedrägeri 
Den som vilseleder Sociala myndighetsnämnden om sina ekonomiska eller andra 
förhållanden, och därigenom förmår nämnden att utbetala ekonomiskt bistånd, gör sig 
skyldig till bedrägeri. 
Polisanmälan enligt 6 § Bidragsbrottslagen ska ske när det finns anledning att anta att ett 
brott har begåtts. Kommunerna är skyldiga att polisanmäla samtliga fall där kommunen 
har anledning att anta att ett bidragsbrott har begåtts. I samband med en brottsanmälan får 
ingen social hänsyn vägas in eller individuell bedömning göras för att motivera att 
anmälan inte görs. Däremot måste en uppsåtsbedömning göras. Oavsett om det finns 
anledning att anta att ett brott har begåtts eller inte ska det belopp den enskilde fått 
obehörigen eller med för högt belopp återkrävas med tillämpning av bestämmelserna i 9 
kap SoL. Om det finns en brottsmisstanke får kommunen inte avstå från att göra 
polisanmälan för att personen har återbetalat det felaktigt utbetalda beloppet. 
Kommunens skyldighet att polisanmäla bortfaller dock om den enskilde lämnat riket för 
gott eller har avlidit. Se bilaga 4. 
Beslut om polisanmälan fattas av Sociala myndighetsnämnden. 

8.2 Egna företagare 
Ekonomiskt bistånd ska inte utgå för att finansiera affärsverksamhet eller till att reglera 
skulder som uppkommit i sådan verksamhet. Det kan trots det uppstå behov för företag-
aren att erhålla ekonomiskt bistånd till sin försörjning och livsföring i övrigt i avvaktan 
på att företaget avvecklas. 
I samband med att biståndsbedömningen görs ska bokföring och deklarationer uppvisas. 
Skälig tid för att utge bistånd i avvaktan på att företaget avvecklas är tre månader. 
ATT TÄNKA PÅ: 
Eventuellt begära bedömningshjälp från revisor. 

8.3 Småbarnsföräldrar och arbete 
Småbarnsföräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd har rätt att stanna hemma med sitt 
barn så länge föräldrapenning med sjukpenningbelopp utgår. Därefter ska föräldern stå 
till arbetsmarknadens förfogande för att vara biståndsberättigad. 
Förälder som ansöker om ekonomiskt bistånd och har kvar dagar med föräldrapenning 
med sjukpenningbelopp ska i första hand använda dessa för sin försörjning. Upp till fyra 
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veckors föräldrapenning, i form av garantibelopp, kan få sparas av föräldern utan att 
försörjningsstödet reduceras. 
Sökande vars inkomster understiger riksnormen p.g.a. att de utnyttjat sin lagliga rätt till 
föräldraledighet, och ex arbetar 75 %, har inte rätt till ekonomiskt bistånd. Behovet kan 
tillgodoses genom att sökande utökar sin arbetstid. 
ATT TÄNKA PÅ: 
Föräldrapenning med sjukpenningbelopp kan motsvara samma summa som 
garantibelopp om den försäkrade inte haft tillräcklig sjukpenninggrundande inkomst. 

8.4 Underhållsskyldighet mellan makar och sambo 
Personer som bor i ett hushåll får i första hand också anses disponera inkomster och 
utgifter tillsammans. De som bor tillsammans beräknas leva billigare än två personer med 
skilda hushåll. 
Därför är riksnormen beräknad utifrån att makar och sammanboende inte behöver lika 
stora bidrag tillsammans som två ensamstående. De som lever tillsammans som makar 
eller under äktenskapsliknande former har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för varandra. 
Gifta makar – ej sammanboende  
Makar och registrerade partners är ömsesidigt underhållsskyldiga oavsett om de lever 
ihop eller inte. Om en av dem ansöker om ekonomiskt bistånd ska i första hand 
makarnas ömsesidiga försörjningsansvar gälla.  
Den gemensamma inkomsten ska ligga till grund för bedömningen om rätt till 
ekonomiskt bistånd.  
Om en allvarlig konflikt mellan makarna medför att den ene parten vägrar att bidra till 
den andres försörjning kan ekonomiskt bistånd beviljas utan hänsyn till gemensamma 
inkomster i avvaktan på att frågan prövas. 
Gifta makar – med betänketid efter skilsmässoansökan 
Makars underhållsskyldighet gäller även under betänketiden, oavsett om de då bor 
tillsammans eller inte. Om en allvarlig konflikt mellan makarna medför att den ene 
parten vägrar att bidra till den andres försörjning kan ekonomiskt bistånd beviljas utan 
hänsyn till gemensamma inkomster i avvaktan på att frågan prövas rättsligt.  
 
Gifta makar – ena maken bosatt utomlands  
Den ömsesidiga underhållsskyldigheten gäller också när den sökande är gift med person 
som fortfarande är bosatt utomlands. Båda makarnas ekonomiska situation ska därför 
utredas vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Om nödvändiga handlingar inte lämnas 
kan avslag ges på ansökan om försörjningsstöd. För att undvika att nödsituation uppstår 
kan ekonomiskt bistånd enligt reducerad norm beviljas.  
Om det är uppenbart att den ena parten inte kan bidra till den andres försörjning t ex 
vistas i flyktingläger så kan ansökan bifallas.  

8.5 Utländska medborgare 
En utländsk medborgare, med undantag från vissa EU-medborgare och deras anhöriga, 
får inte uppehålla sig i Sverige mer än tre månader från inresan utan att ha 
uppehållstillstånd. Om en svensk medborgare gifter sig med en medborgare från annat 
EU-land eller annat utomnordiskt land, ska denne ha sökt och beviljats uppehållstillstånd 
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i Sverige innan inresa i landet. Detta krävs dock inte om medborgaren från annat EU-land 
själv uppfyller kriterierna för att ha uppehållsrätt genom t.ex. en anställning i Sverige. 

8.5.1 Med uppehållstillstånd 
Utländska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige och som vistas här 
har samma rätt till bistånd som svenska medborgare. Utländsk medborgare som söker 
ekonomiskt bistånd ska alltid kunna uppvisa gällande beslut om uppehålls- och 
arbetstillstånd. Uppehållstillståndet har beviljats under förutsättningen att försörjningen 
är tryggad under vistelsen i landet. 

8.5.2 Utan uppehållstillstånd 
Utländska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, t.ex. turister, affärsresande och 
säsongsarbetare ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets 
ambassad eller konsulat. I princip föreligger rätt till ekonomiskt bistånd i en nödsituation 
och kommunen är skyldig att pröva biståndsbehovet i de fall behovet inte kan tillgodoses 
på annat sätt. Det yttersta ansvaret skulle i det enskilda fallet kunna ge den enskilde 
matpengar samt en biljett hem. Efter tre månaders vistelse i Sverige inträder kravet på 
uppehållstillstånd. Socialnämnden bör uppmana personen att ta kontakt med 
Migrationsverket för att ansöka om ett uppehållstillstånd. Ansöker personen inte om 
uppehållstillstånd kan det möjligen bli aktuellt med bistånd i avvaktan på avvisning eller 
utvisning. 

8.5.3 Asylsökande 
Asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i form av 
dagersättning enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Detta gäller oavsett 
om den asylsökande vistas på förläggning eller hos släkting i kommunen. Under den tid 
det tar att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning har en asylsökande rätt att få 
fortsatt bistånd enligt LMA vilket kan innebära rätt till dagersättning och kostnad för 
boendet. Rätten till bistånd upphör först när asylsökande lämnar landet enligt 11 § punkt 
2 LMA. 

8.5.4 EU-medborgare 
Allmän orientering 
För en EU-medborgare gäller särskilda regler som innebär att kravet på 
uppehållstillstånd enligt utlänningslagen inte gäller för dem under vissa förutsättningar. 
Bestämmelser om uppehållsrätt, som reglerar EU-medborgares rätt att vistas i landet, 
finns i utlänningslagen och utlänningsförordningen. Reglerna om uppehållsrätt omfattar 
även medborgare från EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein. Reglerna om 
uppehållsrätt omfattar i vissa avseenden också medborgare från Schweiz. EU-
medborgare kan vistas i Sverige utan uppehållstillstånd i upp till tre månader.  
 
Uppehållsrätt 
Reglerna om uppehållsrätt är endast tillämpliga på EU-medborgare som reser till eller 
uppehåller sig i en annan medlemsstat än den de själva är medborgare i och därigenom 
utnyttjar den fria rörligheten. Uppehållsrätt grundas inte på något formellt 
myndighetsbeslut utan uppehållsrätten inträder när de i lagen uppställda villkoren för 
olika kategorier av EU-medborgare är uppfyllda. Omvänt har en person inte 
uppehållsrätt om villkoren inte är uppfyllda. Med uppehållsrätt avses en rätt för EU-
medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan 
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uppehållstillstånd under vissa förutsättningar. Den som uppfyller kraven för 
uppehållsrätt och därmed har rätt att vistas i Sverige längre än tre månader har även rätt 
till likabehandling. Det innebär samma rättigheter och skyldigheter som övriga svenska 
medborgare och socialtjänstlagen ska tillämpas fullt ut.  
EU-medborgaren har uppehållsrätt om hen:  
- är arbetstagare eller egen företagare i Sverige  
- har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en 
anställning  
- är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en 
försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars 
försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna 
som gäller i Sverige, eller  
- har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en 
heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.  
 
Med familjemedlem avses make/maka eller sambo. Med familjemedlem avses vidare 
släkting i rakt nedstigande led till EU-medborgare eller till hans eller hennes make eller 
sambo, om släktingen är under 21 år eller är beroende av dem för sin försörjning. 
Slutligen avses även släkting i rakt uppstigande led till EU- medborgare eller till hans 
eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av dem för sin försörjning. 
En registrerad partner jämställs med make. Det skall noteras att familjemedlemmar inte 
behöver vara EU-medborgare för att ha uppehållsrätt.  
En EU-medborgare som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år och 
under denna tid haft uppehållsrätt kan ansöka om permanent uppehållsrätt hos 
Migrationsverket.  
Personer som flyttar från ett annat land till Sverige och planerar att bo här i mer än ett år 
bör normalt vara folkbokförd här. Skatteverket ansvarar för folkbokföring. För att en 
EU-medborgare ska kunna bli folkbokförd ska denne kunna antas ha uppehållsrätt i 
minst ett år. En EU-medborgare som är arbetslös kan ha uppehållsrätt, men kan inte bli 
folkbokförd på den grunden.  
 
Uppehållskort 
En EU-medborgares familjemedlem som inte är EU-medborgare (3:e-landsmedborgare) 
ska ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket senast tre månader efter ankomsten 
till Sverige. Ett bevis om registreringen och ett intyg om inlämnad ansökan om 
uppehållskort utfärdas omedelbart.  
 
Yrkesverksamma personer  
En EU-medborgare har uppehållsrätt om hen är arbetstagare eller egen företagare i 
Sverige. För att betraktas som arbetstagare ska arbetet utföras åt någon annan, personen 
ska vara under dennes arbetsledning och arbetet ska ske mot ersättning. Arbetet som 
utförs ska anses vara sådant som normalt hör hemma på arbetsmarknaden och i den 
omfattningen att det inte är marginellt och sidoordnat. Svartarbete ger inte uppehållsrätt.  
Om arbetstagaren drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller 
olycksfall behåller personen sin ställning som arbetstagare och sin uppehållsrätt under 
tiden som hen inte kan arbeta.  
En EU-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare behåller sin uppehållsrätt 
om hen blir ofrivilligt arbetslös efter mer än ett års anställning och har anmält sig som 
arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. En EU- medborgare som fullgjort en 
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tidsbegränsad anställning som varit kortare än ett år eller blir ofrivilligt arbetslös inom 
de första tolv månaderna av en anställning behåller sin uppehållsrätt under sex månader.  
 
Om den enskilde själv väljer att avsluta sin anställning behåller denne inte sin ställning 
som arbetstagare. För att ha uppehållsrätt måste denne istället uppfylla de kriterier som 
gäller för arbetssökande.  
Uppehållsrätten förutsätter att en arbetstagare kan visa intyg om anställning eller 
liknande. En EU-medborgare med uppehållsrätt som arbetstagare har samma rätt till 
ekonomiskt bistånd som svenska medborgare. För rätt till bistånd krävs det självklart att 
övriga krav enligt 4 kap 1 § SoL är uppfyllda.  
 
Arbetssökande 
En EU-medborgare har vidare uppehållsrätt om hen är arbetssökande i Sverige med 
verklig möjlighet att få anställning. EU-domstolen har fastslagit att sex månader 
normalt sett är en tillräcklig tid för att den arbetssökande ska ha en verklig möjlighet att 
hitta ett arbete, men att det under vissa omständigheter kan röra sig om längre tid. Det 
finns ingen absolut tidsgräns för hur länge en EU-medborgare kan betraktas som 
arbetssökande. Avgörande är om den arbetssökande verkligen söker arbete och om det 
finns en verklig möjlighet att få en anställning. Det måste avgöras från fall till fall.  
Vistelsebegreppet och socialtjänstens regler om kommunens yttersta ansvar samt den 
enskildes rätt till bistånd innebär att en individuell prövning måste göras om bistånd 
skall utgå och i vilken omfattning. En arbetssökande EU-medborgare har i regel inte rätt 
till försörjningsstöd. En individuell bedömning måste dock alltid göras i det enskilda 
fallet, där hänsyn bl.a. skall tas till vistelsetidens längd och avsikten med vistelsen.  
För personer med rätt till arbetslöshetsersättning enligt hemlandets regler finns 
möjlighet att under tre månader ta med sig denna ersättning till det land där man 
tillfälligt vistas. Kommunen måste från fall till fall bedöma om, och i så fall, i vilken 
omfattning bistånd skall utges.  
 
Icke yrkesverksamma personer  
Vidare har vissa studerande och personer, till exempel pensionärer, som har tillgångar 
för sin och sina familjemedlemmars försörjning och en heltäckande sjukförsäkring 
uppehållsrätt. En EU-medborgare, som lagligen vistas i Sverige vid 
biståndsbedömningen, ska i princip behandlas på samma sätt som en svensk 
medborgare under samma förutsättningar. Kommunen måste från fall till fall bedöma 
om, och i så fall i vilken omfattning, bistånd skall utges.  
 
Tillfällig vistelse 
EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, till exempel, som turister eller 
affärsresande och som inte har något arbete i Sverige och inte heller har för avsikt att 
arbeta i Sverige, ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets 
ambassad eller konsulat. I princip föreligger rätt till ekonomiskt bistånd i en 
nödsituation och kommunen är skyldig att pröva biståndsbehovet i de fall behovet inte 
kan tillgodoses på annat sätt.  
Det skall noteras att en EU-medborgare som uppfyller kriterierna för uppehållsrätt 
enbart kan bli aktuella för avvisning i särskilda situationer. EU-medborgare som inte är 
arbetstagare, egenföretagare, arbetssökande och deras familjemedlemmar får dock 
avvisas till exempel om de under vistelsen i Sverige utgör en belastning för 
biståndssystemet enligt socialtjänstlagen.  
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8.6 Värnpliktiga och deras familjer 
Familjebidrag utgår i de flesta fall till denna grupp. Ekonomiskt bistånd ska i regel inte 
behöva utgå. 
ATT TÄNKA PÅ: 
När den värnpliktige fullgjort sin tid erhålls ett utryckningsbidrag. 
 

9 Avsteg från riktlinjer 
Riktlinjer för prövning av ekonomiskt bistånd är av generell karaktär och kan därför inte 
täcka in alla de situationer som kan uppstå. Olika skäl kan föreligga för att avsteg från de 
generella riktlinjerna kan behöva göras. Exempel på sådana skäl kan vara hinder (i 
synnerhet psykosociala) att kunna se och ta konsekvenserna av sitt handlande eller hinder 
att stå till arbetsmarknadens förfogande i full utsträckning, vilket normalt krävs. 
Lika lite som det går att få generella riktlinjer att täcka alla situationer, är det möjligt att 
ange alla där avsteg kan göras. I många fall är det en bedömningsfråga om och i så fall 
hur avsteg ska göras. 
Rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL kan ibland föreligga till insatser av så speciell eller 
sällan förekommande natur, att riktlinjerna inte räcker till. 
I avvaktan på utredning och i akuta nödsituationer där någon riskerar att bli utan mat kan 
reducerad norm beviljas under tidsbegränsad period. 
Det ska alltid göras en individuell bedömning och särskild hänsyn ska tas till barns bästa 
samt hänsyn till personer som utsätts för våld eller andra övergrepp. 

9.1 Personer med arbetshinder 
Det bör vara möjligt att i vissa fall acceptera att man inte står till arbetsmarknadens 
förfogande och kan uppbära försörjningsstöd utan motkrav. Det är möjligt att uppbära 
försörjningsstöd utan motkrav där möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden är 
uttömda. (Sociala myndighetsnämndens beslut 071213) 
Socialtjänsten kan inte ställa krav på att en person med allvarligt missbruksproblem eller 
psykisk ohälsa ska följa en viss behandlingsplan för att vara biståndsberättigad. Däremot 
kan det ställas krav på att personer som visserligen har pågående missbruk, men som inte 
visar att de av medicinska skäl saknar arbetsförmåga, deltar i arbetssökarverksamhet som 
förutsättning för rätt till ekonomiskt bistånd. Bestämmelsen i 4 kap. 4 § SoL ska inte 
tillämpas i de fall den enskildes problem är av mer personlig natur, såsom allvarliga 
missbruksproblem eller beteendemässiga störningar. 
Krav på deltagande i praktik eller arbetsträning enligt 4 kap 4 § SoL kan tillämpas på 
personer med lindrigare missbruksproblem eller psykisk ohälsa men ska inte ersätta vård 
och behandling för missbruk. Däremot kan deltagandet vara förebyggande eller utgöra 
komplement till andra insatser mot missbruket. De krav som ställs ska vara relevanta och 
sakligt grundande på behov av kompetensutveckling. Kravet på deltagande i en viss 
praktik eller arbetsträning ska alltid föregås av ett övervägande av om den enskildes 
medverkan är lämplig. 
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Liksom vad gäller personer med lindriga missbruksproblem kan socialtjänsten ställa krav 
på personer med lindrigare psykiska problem på deltagande i praktik eller arbetsträning 
enligt 4 kap 4 § SoL. Detta ska inte ersätta vård och behandling men insatserna kan vara 
ett komplement eller ett led i rehabilitering. De krav som ställs ska vara relevanta och 
saklig grundade på behov av kompetensutveckling. 
När det gäller personer med påvisbart pågående missbruk kan försörjningsstödet 
reduceras under en begränsad period, om det är uppenbart att biståndet inte används till 
avsett ändamål. 
 

10 BILAGA 1 

10.1 Hantering av personer med skyddade personuppgifter 
Se även ”Riktlinjer för hantering av personer med skyddade personuppgifter” utgiven av 
Regionkansliets säkerhetsstrategiska avdelning (dnr: RSK 265-2003). 
Uppgifter om personer i folkbokföringen är i regel offentliga, men en person som är utsatt 
för hot kan få sina personuppgifter skyddade. Skatteverket för då in en spärrmarkering i 
det lokala folkbokföringsregistret. Markeringen ska ge en varningssignal om att uppgifter 
om personen inte får lämnas ut utan en noggrann sekretessprövning. 
Beslut om sekretess i folkbokföringen fattas av Skatteverket och det heter då sekretess-
markering. Läs mer om skydd av personuppgifter på Skatteverkets hemsida, avsnitt 
folkbokföring. 
Det finns tre sekretessnivåer i folkbokföringen: 

Sekretessmarkering 
Sekretessmarkering är den vanligaste typen av skydd och föreligger om det av någon 
särskild anledning kan antas att en person, eller någon denne närstående, kan lida skada 
eller men om uppgifter om personen lämnas ut. Det är skattekontoret som efter ansökan 
från personen bedömer om hon ska skyddas i folkbokföringsregistret. Markeringen 
omfattar alla uppgifter om en person. Omprövning av sekretessmarkeringen sker i regel 
varje år. Skattekontorets adress anges som en särskild postadress. Eftersom det är 
skattekontorets adress som aviseras kommer all post att gå till skattekontoret vars chef 
har den faktiska adressen och kan vidarebefordra posten. 

Kvarskrivning 
Ett annat sätt att skydda personuppgifter i folkbokföringen är att genom beslut om 
kvarskrivning medge en person vid flytt att vara folkbokförd på den gamla 
folkbokföringsorten i högst tre år. Fördelen med kvarskrivning är att den verkliga 
bostadsorten inte framgår av folkbokföringsregistret och därmed inte heller sprids till 
aviseringsmottagarna. Den gamla adressen tas bort och personen registreras som "på 
församlingen skriven". Skattekontorets adress anges som en särskild postadress. 

Fingerande personuppgifter (d.v.s. ny identitet) 
Vid särskilt allvarliga hot kan en person medges att använda annan identitet. Beslut om 
detta meddelas av Stockholms tingsrätt efter ansökan hos Rikspolisstyrelsen. I 
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folkbokföringen avregistreras den gamla identiteten som obefintlig. Den nya identiteten 
inregistreras på ett sådant sätt att det inte framgår att det rör sig om fingerade 
personuppgifter. Kopplingen mellan identiteterna finns endast hos Rikspolisstyrelsen. 

10.2 Socialtjänstens arbete 

Vilken kommun? 
Enligt 2 kap. 2 § socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som 
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det är således 
vistelsekommunen, den kommun där den enskilde har "sitt egentliga bo och hemvist" som 
har ansvaret. Det utesluter inte att en eller flera andra kommuner kan ha befogenhet att 
ge bistånd. Det finns alltså möjlighet för kommunerna att komma överens om vem som 
är lämpligast att ge bistånd i det enskilda fallet. Personer eller familjer med skyddade 
personuppgifter befinner sig i en särskilt utsatt situation som socialtjänsten har att ta 
hänsyn till i sin bedömning och handläggning. Det är t.ex. inte acceptabelt att 
handläggningen försenas av att kommuner inte kan komma överens om vem som ska ge 
bistånd när en person bor i skyddat boende, flyttar ofta eller har synpunkter på säkerheten 
kring handläggningen av sitt ärende. Det finns regler som styr när folk-
bokföringskommunen har ansvaret för ett ärende som ska aktualiseras inom socialtjänsten, 
se 16 kap 2 § SoL. För en bostadslös person med sekretessmarkering kan uppgifter om 
folkbokföringskommun inte hittas av handläggaren. Den enskilde kan då själv kontakta 
skattekontoret och begära ut uppgift om sin egentliga folkbokföringskommun och 
inlämna denna uppgift till handläggaren. 

Vid besök 
Vanligtvis hämtas besökare i väntrummet. Personalen ska tillsammans med klienten 
komma överens om hur klienten ska ropas upp i väntrummet. För att undvika att en person 
som har skyddade personuppgifter röjs genom att namnet ”ropas upp” kan istället 
handläggaren fråga vem som har tid till handläggaren. Vid nybesök eller akutbesök av 
tidigare inte kända klienter ska identitetskontroll alltid göras genom att giltig legitimation 
uppvisas. Vid första besöket är det lämpligt att tillsammans med den enskilde gå igenom 
var säkerhetsriskerna finns och vilka rutiner som ska gälla i den fortsatta kontakten. 

Akter 
När en ny personakt läggs upp ska det av försättsbladet tydligt framgå att hushållet har 
sekretessmarkering. Markering bör även finnas på utsidan samtliga akter som finns i 
hushållet. På akten markeras det tydligt att personen har sekretessmarkering i KIR. Detta 
gäller såväl ärenden som varit aktuella tidigare som ärenden som aktualiseras för första 
gången. 

Samverkan/uppgiftslämnande 
I Offentlighets- och sekretesslagen regleras i vilken mån uppgifter får, kan eller ska 
lämnas ut till samarbetspartners och andra myndigheter. Detta ska alltid vara det som 
handläggaren utgår från när frågan om uppgiftslämnande prövas. För en klient med någon 
form av skyddade personuppgifter, finns det skäl att vara extra försiktig vid prövningen 
om vilka uppgifter som ska lämnas ut. Detta gäller också vid samverkan med andra 
myndigheter. En bedömning måste alltid göras där eventuella risker för klienten belyses, 
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detta även om lagstiftningen eller ett påskrivet samtycke medger att uppgiften får lämnas 
ut. En säkerhetsåtgärd kan t.ex. vara att alltid motringa till andra myndigheter. Vid 
utlämnande av handlingar i ett ärende med sekretessmarkering bör alltid en extra kontroll 
göras så att inga ”skyddade uppgifter” av misstag kommit med. Ett exempel på detta är 
när en vårdnadshavare har sekretessmarkering eller kvarskrivning och det ska göras en 
vårdnads-, boende- eller umgängesutredning. 

Dokumentation 
Huvudregeln för personer med skyddade personuppgifter är att våra IT-system endast 
visar personnummer tillsammans med adressen till skattekontoret för förmedling-
suppdrag. Övriga fält ska vara spärrade för inmatning av information. 
Den som söker på ett personnummer i Västfolket (regionens befolkningsregister) för en 
person med sekretesskydd, får ett svar att uppgifter saknas och att adress anges till 
Skatteverket. Det här gäller både för den som har sekretessmarkering och kvarskrivning. 
De skyddade uppgifterna finns visserligen i Västfolket, men kan inte ses. 
Ingen information om personens namn, adressuppgifter, telefonnummer eller e- 
postadress får föras över till våra IT-system, även om uppgifter finns i inkomna dokument 
eller tidigare pappersjournaler. Detta gäller samtliga personer i hushållet. 
Det kan vara på sin plats att i ärenden som har skyddade personuppgifter, avseende 
kvinnofrid eller hedersrelaterad problematik noga överväga hur dokumentation sker i 
aktanteckningar, utredningar mm. Uppgifter som på något sätt kan röja klienten och inte 
bedöms vara av väsentlig art för ärendets handläggning kan utelämnas och då föras 
manuellt på separat handling i fysisk akt. Ett exempel på en sådan situation är vistelse-
adress eller vistelsekommun vid skyddat boende. Om det bedöms finnas skäl att i en 
utredning/beslutsunderlag/handling som t ex. ska föredras på Sociala myndighets-
nämnden avidentifiera vem utredningen gäller finns det inga lagliga hinder att göra det. 
Klienten kan då omnämnas som NN eller liknande. Ett ärende kan dock inte avidentifieras 
i diariet, dvs. i socialregistret. Dokumentationen av ett beslut ska dock innehålla uppgifter 
om: 

1. vem eller vilka personer beslutet avser, 
2. vad som har beslutats, 
3. när (år, månad, dag) beslutet har fattats, och 
4. den nämnd som har fattat beslutet. 

Om det gäller ett slutligt beslut, ska det av dokumentationen också framgå vilket lagrum 
som ligger till grund för beslutet. Om beslutet har fattats på delegation av nämnden, ska 
dokumentationen dessutom innehålla uppgifter om namn och befattning eller titel på den 
som har fattat beslutet. (SOSFS 2006:5, 5 kap 4 §) 

Post/malning 
När post ska skickas till en person som har skyddade personuppgifter ger Skatteverket 
service till de som vill nå en skyddad person genom att vidarebefordra postförsändelser 
till denne. Post till klienter med skyddade personuppgifter skickas i ett kuvert märkt med 
personnumret, detta kuvert läggs i ett ytterligare kuvert och skickas till: 
Förmedlingsuppdrag 
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Skattekontor 2 Göteborg 
Box 2820 
403 20 Göteborg 
Ev. frågor besvaras av Skatteverkets sekretesshandläggare på tel. 031-743 54 30. 
Malning av ”arbetsmaterial”, minnesanteckningar etc. bör göras av handläggaren för att 
minimera risken att skyddsvärda uppgifter röjs. 
All pappersbaserad dokumentation ska förvaras i låst aktskåp, dit endast ett begränsat 
antal personer har tillträde. 
 

11 BILAGA 2 

11.1 Handläggning av bidragsbrott/bedrägeri 

Vad säger lagen? 
Bidragsbrottslagen trädde i kraft den 1 augusti 2007 och innebär kortfattat att den som 
lämnar en oriktig uppgift och genom detta orsakar fara för att en ekonomisk förmån 
felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp kan dömas för bidragsbrott. 
Detsamma gäller den som underlåter att anmäla ändrade förhållanden när sådan 
skyldighet följer av lag eller förordning. Det finns ett ringa brott samt ett grovt brott. 
Grovt oaktsamma beteenden är straffbara som vårdslöst bidragsbrott. Om gärningen är 
mindre allvarlig döms inte till ansvar. 
I lagen finns vidare en bestämmelse om straffrihet vid frivillig rättelse som sker före 
utbetalningen. För straffansvar ska samtliga objektiva brottsförutsättningar täckas av 
uppsåt. Det innebär att såväl en oriktig uppgift alternativt en åsidosatt anmälnings-
skyldighet liksom faran för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut 
med ett för högt belopp måste vara täckt av uppsåt. 
Myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor är skyldiga att göra en anmälan till polis 
eller åklagare om de misstänker att brott enligt lagen har begåtts. Vid bedömningen av 
om en anmälan ska göras bör myndigheten, kommunen eller arbetslöshetskassan göra en 
preliminär bedömning av om det föreligger uppsåt (bidragsbrott) eller om det har skett av 
grov oaktsamhet (vårdslöst bidragsbrott). En anmälan bör ske ”när det finns en 
välgrundad anledning att anta att brott har begåtts”. Någon bedömning av om den 
bevisning som finns är tillräcklig för lagföring ska däremot inte göras av den anmälande 
myndigheten, kommunen eller arbetslöshetskassan. 
(utdrag från http://www.aklagare.se/PageFiles/3820/2007-21%20Bidragsbrottslagen) 

Socialtjänstens handläggning 
Anledningar till att felaktigheter uppstår: 

• Uppsåtligt brott/bedrägeri från den sökande 
• Sökanden har inte förstått 
• Interna fel eller brister i kunskap och kontroll hos personalen 

Vid misstanke om brott ska ansvarig socialsekreterare på Stöd och försörjningsenheten 
göra en utredning om detta. Av utredningen ska det klart framgå vad för uppgifter den 
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sökande har lämnat felaktigt eller inte lämnat alls. Det ska även framgå hur mycket 
ekonomiskt bistånd som utbetalats felaktigt. 
Utifrån denna utredning ska socialsekreteraren ta ställning till om den sökande har varit 
medveten om/borde ha varit medveten om att lämnade uppgifter var felaktiga eller om 
uppgifterna helt har utelämnats. Om det av utredningen framkommer att sökanden inte 
har förstått eller att det föreligger interna fel eller brister, beslutar enhetschef om att inte 
gå vidare med en polisanmälan. 
Vid polisanmälan ska ärendet behandlas av Sociala myndighetsnämnden. Sociala 
myndighetsnämnden beslutar om att överlämna ärendet till åklagare för bedömning. 
Kom ihåg! Båda sökanden ska polisanmälas för misstänkt brott/bedrägeri då det är fråga 
om gifta eller sambopar. 

Polisanmälan 
Av anmälan gällande misstänkt bidragsbrott avseende försörjningsstöd ska följande 
framkomma: 

• Personuppgifter om vem/vilka anmälan avser 
• Brottsrekvisiten ska framgå, det vill säga vår preliminära bedömning av om 

bidragsbrott (uppsåtligt brott) eller vårdslöst bidragsbrott (grov oaktsamhet) 
föreligger. 

• En redogörelse för de omständigheter som grundar anmälarens uppfattning om 
de subjektiva rekvisiten (dvs. uppsåt eller grov oaktsamhet) 

• Redogörelse för vilken information vi har lämnat till den sökande om rätten till 
bistånd samt skyldighet att lämna riktiga uppgifter/anmäla ändrade förhållanden, 
och uppgift om när och hur informationen lämnades. 

• Bifoga : 
◦ Sammanträdesprotokoll 
◦ Utredningen till Sociala myndighetsnämnden 
◦ Aktuella återansökningshandlingar samt grundansökan 
◦ Aktuella beräkningar 
◦ Övrigt som kan vara av värde för utredningen 

• Kontaktuppgifter till ansvarig socialsekreterare  

Förvaltningsrätten 
För att väcka talan vid Förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap 3 § Socialtjänstlagen 
ska följande framkomma: 

• Personuppgifter om vem det avser 
• Bifoga : 

◦ Sammanträdesprotokoll 
◦ Utredningen till Sociala myndighetsnämnden 
◦ Aktuella återansökninghandlingar samt grundansökan 
◦ Aktuella beräkningar 

• Övrigt som kan vara av värde för domstolens avgörande 
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12 BILAGA 3 

12.1 Riktlinjer för återkrav enligt socialtjänstlagen 

Inledning 
Huvudprincipen när det gäller bistånd enligt 4 kap.1 § SoL är att det beviljas utan 
återbetalningsskyldighet. Enligt bestämmelserna i 9 kap.1 och 2 § SoL får dock 
socialnämnden under vissa omständigheter återkräva ekonomisk hjälp som den enskilde 
har fått. En förutsättning för ekonomiskt bistånd mot återkrav är att den enskilde faktiskt 
kan betala tillbaka biståndet. 

”Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom 
att återbetala kostnaden eller del av denna kan antas bli ur stånd att klara 
sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga 
skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket.” (9 kap. 3 § andra stycket 
SoL) 

Därav följer att återkrav inte kan göras mot framtida ekonomiskt bistånd eller eventuell 
framtida inkomst. Nedan följer en beskrivning av hur lagen ska tillämpas och hur 
handläggningen ska ske när det gäller återkrav enligt SoL. 

Återansökan enligt 107 kap. 5 § SFB 
Sociala myndighetsnämnden kan få ersättning från Försäkringskassan för vad nämnden 
gett i bistånd när någon beviljas en retroaktiv periodisk socialförsäkringsförmån för 
motsvarande tidsperiod. Bestämmelserna gäller t.ex. sjukersättning eller aktivitetsstöd, 
vårdbidrag, handikappersättning, bostadsbidrag och underhållsstöd. 
Den enskilde ska informeras i beslut om att biståndet är ett förskott och kommer att återsö-
kas från Försäkringskassan. 
Observera att Försäkringskassan kan betala ut förskott enligt 20 kap. 2 a § AFL. 

Återkrav av bistånd som förskott på förmån eller ersättning 9 kap. 2 § SoL 
Enligt 9 kap. 2 § SoL får Sociala myndighetsnämnden kräva tillbaka bistånd som lämnats 

• som förskott på en förmån eller ersättning, 
• till den som är indragen i en arbetskonflikt 
• till den som på grund av förhållanden som han inte kunnat råda över hindrats 

från att förfoga över sina inkomster och tillgångar. Som förmån eller ersättning 
från Försäkringskassan menas ersättning som den enskilde redan har. 

Andra ersättningar eller förmåner kan vara t.ex. lön, arbetslöshetsersättning och 
studiestöd En förutsättning för återkrav är att beslutet är skriftligt och att det har delgivits 
den enskilde. 
Den enskilde ska skriva på en återbetalningsförbindelse och en återbetalningsplan innan 
utbetalning sker. En fullmakt kan även skrivas om den enskilde eller fullmaktsmottagaren 
accepterar det. 
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Återkrav om bistånd som utgått under villkor om återbetalning – 9 kap. 2 § andra 
stycket SoL 
Sociala myndighetsnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL om 
det finns skäl för det. Eftersom det är fråga om bistånd som den enskilde inte har rätt till 
bör det vara möjligt för honom eller henne att återbetala. Befogenhet att ge bistånd följer 
av 4 kap. 2 § SoL och möjligheten att återkräva biståndet följer av 9 kap. 2 § SoL. Det är 
viktigt att den enskilde är medveten om att biståndet ska återbetalas och att det finns en 
tydlig överenskommelse med den enskilde om när och på vilket sätt återbetalning ska ske. 
Ansökan ska alltid prövas enligt 4 kap. 1 § SoL. Om den enskilde inte är berättigad ska 
avslag ges. Därefter kan ansökan prövas enligt 4 kap. 2 § SoL. Den enskildes 
återbetalningsförmåga ska utredas och en avbetalningsplan ska upprättas innan utbet-
alning sker. En fullmakt kan även skrivas om den enskilde eller fullmaktsmottagaren 
accepterar det. 

Talan hos Förvaltningsrätten 
Om den enskilde inte frivilligt återbetalar det ekonomiska biståndet som avses i 9 kap. 1 
och 2 §§ SoL, kan Sociala myndighetsnämnden med stöd av 9 kap. 3 § SoL väcka talan 
om ersättning hos Förvaltningsrätten. Talan måste i så fall väckas inom tre år från det 
biståndet betalades ut. Förvaltningsrätten får inte bifalla Sociala myndighetsnämndens 
krav om den enskilde genom att återbetala inte kan klara sin försörjning eller det finns 
andra synnerliga skäl. Innan talan väcks måste därför den enskildes möjlighet att 
återbetala utredas. Om så inte är fallet kan nämnden överväga eftergift enligt 9 kap. 4 § 
SoL. Hänsyn ska även tas till om de formella reglerna vid beslutsfattandet har iakttagits. 
Nämnden avgör självständigt om den vill efterge en fordran eller inte. 

Fullmakt 
Om ekonomiskt bistånd beviljas under förutsättning att det är ett förskott på någon fordran 
som den enskilde har att vänta t ex lön bör det göras helt klart att den enskilde är skyldig 
att betala tillbaka beloppet när denna fordran utbetalas. Den enskilde kan då ge nämnden 
en fullmakt att tillgodogöra sig det väntade beloppet. Fullmakten får dock inte vara ett 
villkor för att bistånd ska beviljas. 
En fullmakt kan återkallas av den enskilde. Om det finns en fullmakt ska nämnden vid 
tiden för utbetalningen kontrollera med den enskilde att nämnden får tillgodogöra sig 
beloppet. Detta innebär att den enskilde kan kräva att beloppet utbetalas till honom eller 
henne. Sociala myndighetsnämnden måste också pröva om den enskilde kommer att klara 
sin försörjning om nämnden tillgodogör sig pengarna. 

Återkrav av bistånd som utbetalats på felaktiga grunder – 9 kap. 1 § SoL 
Enligt 9 kap. 1 § SoL får Sociala myndighetsnämnden återkräva bistånd som den enskilde 
fått felaktigt eller med för högt belopp på grund av: 

• oriktiga uppgifter, 
• underlåtenhet att lämna uppgifter 
• på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL utgetts 

obehörigen eller med för högt belopp. 
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Återbetalningsskyldigheten gäller även om den enskilde inte hade för avsikt att orsaka 
den felaktiga utbetalningen. Sociala myndighetsnämnden kan dock ta hänsyn till orsaken 
till underlåtelsen eller beteendet vid prövning av om återbetalningsskyldigheten ska 
efterges enligt 9 kap. 4 § S o L. 
Sociala myndighetsnämnden kan återkräva biståndet även om någon straffrättslig påföljd 
inte kan utdömas och påverkar eller ersätter inte nämndens beslut att göra polisanmälan. 
Sociala myndighetsnämnden får även återkräva bistånd som den enskilde borde ha insett 
att han inte hade rätt till. 
 

13 BILAGA 4 

13.1 Rutin för handläggning av förmedlingsärende 
I vissa fall kan det vara nödvändigt att bistånd lämnas i form av förmedling av den 
enskildes inkomster, pension, sjukpenning eller lön. Denna form av bistånd bör användas 
i så liten skala som möjligt och ska syfta till att den enskilde så småningom kan återta 
ansvaret för sin ekonomi. Biståndet innebär ett pedagogiskt inslag för att få den enskilde 
att tänka ekonomiskt på ett annat sätt än tidigare (prioriteringsfrågor). 

Aktualisering av ärendet 
Ärendet aktualiseras genom ansökan från den enskilde, ofta i samband med genomgång 
av ekonomin vid ansökan om ekonomiskt bistånd på grund av uppkomna skulder.  

Utredning 
Utredning görs av socialsekreterare på Stöd- och försörjningsenheten. Den enskilde 
informeras om vad förmedling av egna medel innebär. Utredningen ska göras i enlighet 
med aktuell utredningsmall för ekonomisk utredning. Syftet med förmedlingen ska tydligt 
framgå. 

Beslut 
Beslut om bistånd i form av förmedling ska fattas enligt delegation och vara tidsbegränsat 
med omprövning inom ett år. 

Arbetsplan 
Ansvarig handläggare och den enskilde gör tillsammans en arbetsplan. Arbetsplanen kan 
ändras efter hand som förmedlingen pågår. 

Fullmakter 
Erforderliga fullmakter skrivs för att biståndsmottagarens inkomster ska inbetalas till 
Stenungsunds kommun. Vissa utbetalningar från Försäkringskassan kan inte utbetalas till 
någon annan än den det berör. För att dessa inkomster ska kunna utbetalas till 
förmedlingskontot, används ofta överföringsuppdrag där innehavaren av bankkontot 
(biståndsmottagaren) ger banken uppdrag att föra över inkomster till kommunens 
bankkonto. Det kan också ske genom att biståndsmottagaren själv sätter in pengarna på 
kommunens bankkonto. 
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Utbetalningar 
En överenskommelse görs vilka räkningar ska betalas via förmedlingskontot. Det kan 
gälla endast hyra och el för att trygga boendet, det kan också gälla samtliga familjens 
utgifter. Hur pengar till uppehälle ska utbetalas framgår av arbetsplanen. Varje månad 
görs en gemensam planering av den månadens inkomster och utgifter. Om pengar ska 
sättas in på bankkonto, eget eller andras, skrivs en lista över dessa konton, där 
biståndsmottagaren ger detta uppdrag till ansvarig handläggare. Aktuella räkningar 
lämnas in hos ansvarig handläggare. Dessa betalas via Procapita/Lifecare och originalet 
dateras. Receptionen har hand om attestlistor och den daterade räkningen lämnas till dem.  

Avstämning av kontot 
Regelbundet sker avstämning av kontot jämfört med transaktionerna i ekonomisystemet. 

Omprövning av biståndet 
Omprövning bör ske efter 6 månader av socionomen och biståndsmottagaren. I vissa fall, 
där man ser att den enskilde inte klarar av att förändra sin situation, bör man hjälpa 
personen att ansöka om god man. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

  
 
 
 
 
§ 164 Dnr: KS 2020/319 
 
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 1, 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män.  

Sammantaget gäller det fem beslut varav fyra gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för 
vuxna och ett gäller LSS 9.10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-31 
Bilaga 1 – Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 1, 2020 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
 
 

173



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/319
2020-04-30

 
Anders Eggertsen Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Reviderad efter kommunstyrelsen - Rapport om ej verkställda 
biståndsbeslut kvartal 1, 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män.  

Sammantaget gäller det fyra beslut som gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad Tjänsteskrivelse 2020-04-30 
Reviderad Bilaga 1 – Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 1, 2020 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
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Reviderad efter kommunstyrelsen - Bilaga 1, Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2020

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 

  

Rickard Persson  
Sektorschef  

Handläggare:  Katarina Carlsson  
Verksamhetsutvecklare 

Kön Typ av 
bistånd Beslutsdatum Datum för 

mätning 

Tid som 
förflutit sedan 
beslutet 
fattades 

Orsak Vidtagna åtgärder Planerade åtgärder 

Man  LSS 9.9 2019-01-22 2020-04-01 435 dagar  
Kommunen har 
inget lämpligt 
boende.  

Brukare blivit erbjuden 
kommunens nya LSS boende och 
har tackat ja. 

Brukare uppsatt på 
väntelista till nytt LSS 
boende.  

Man  LSS 9.9 2019-06-26 2020-04-01 280 dagar  Planering kring 
lämpligt boende.  

Brukare blivit erbjuden 
kommunens nya LSS boende. 
Brukare har tackat nej 5/2 till nytt 
LSS boende.  

Brukare beviljad 
boendestöd enligt SoL.  

Man  LSS 9.9  2019-01-08 2020-04-01 449 dagar  
Kommunen har 
inget lämpligt 
boende.  

Brukare har förändrade behov, 
planering pågår. 

Brukare har förändrade 
behov och har 
pågående insats i SoL 
på annan enhet. 

Man  LSS 9.9 2019-12-23 2020-04-01 100 dagar  
Kommunen har 
inget ledigt 
boende.  

Brukare finns med i 
boendegruppens planering.    
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