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Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd 
 

Fastställd av socialnämnden 2022-09-29 § 61. 

 
 
Enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 § har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få 
behoven tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes självständiga liv. 
Socialtjänstens beslut kan överklagas enligt förvaltningslagen. 
 
Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras 
i riksnormen för försörjningsstöd. Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta 
hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet. 
 
Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2003:5) utgör generella 
rekommendationer om tillämpningen av lagen och anger hur man kan eller bör handla i en viss 
situation. Publikationen ”Ekonomiskt bistånd - Stöd för rättstillämpning och handläggning av 
ärenden i den kommunala socialtjänsten” syftar till att förtydliga lagstiftningen och underlätta den 
praktiska tillämpningen. Även viktiga principer och utgångspunkter vid bedömningen berörs, t ex 
barnperspektivet, som syftar till att stärka barnens ställning i lagen, och hänsynen till brottsoffer.  
 
Syftet med biståndet är att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, d v s att 
hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Även förebyggande och 
rehabiliterande aspekter kan därför påverka socialtjänstens bedömning. 
 
Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd ska följande gälla; 

• Varje ansökan ska prövas individuellt. 
• Ansökan ska ske skriftligt och lämnade uppgifter ska styrkas. 
• Annan huvudmans ansvar ska alltid ha företräde. 
• Som riktmärke för nivån på biståndet ska hänsyn tas till vad en låginkomsttagare i Arvidsjaur 

har råd med. 
• Inkomster för elever i grundskola och gymnasium som motsvarar inkomst av kommunalt 

feriearbete ska inte medräknas vid bedömning av en familjs rätt till försörjningsstöd. 
• Närvarorapport från SFI (svenska för invandrare), praktik eller annan kompetenshöjande 

aktivitet ska bifogas ansökan. Vid ogiltig frånvaro reduceras försörjningsstödet med 100 
kronor/dag. Vid återkommande ogiltig frånvaro ska ansökan om försörjningsstöd avslås. 

 
Skäliga kostnader 
Ekonomiskt bistånd lämnas till skäliga kostnader vid behov. Nedan framgår vilka dessa kostnader 
kan vara och vad som ska beaktas vid bedömningen. 
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Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd 
 

Fastställd av socialnämnden 2022-09-29 § 61. 

 
 
Boende 
Utgångspunkten vid bedömning av skälig kostnad och boendestandard ska vara vad en 
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. 
Vid långvarigt bidragsbehov accepteras bostadskostnaden för egen villa/bostadsrätt så länge den 
ligger inom ramen för skälig bostadskostnad och inte representerar ett ekonomiskt värde. Villans 
nettokostnader jämförs med normen för högsta godtagbara bostadskostnad 
 
Som skälig boendekostnad (exkl. hushållsel) godtas maximalt: 
 

4 800 kronor för 1-2 vuxna 
5 900 kronor för 1-2 vuxna med 1 barn 
6 800 kronor för 1-2 vuxna med 2 barn 
7 300 kronor för 1-2 vuxna med 3 barn 
7 900 kronor för 1-2 vuxna med 4 barn eller fler 
 
För ungdomar under 26 år godtas kostnader för eget boende om den sökande klarat boendekostnaden 
med egna inkomster under minst tre månader innan ansökningstillfället. Som skälig boendekostnad 
godtas maximalt 3 500 kronor.  
 
Om en biståndssökande har en kostnad för boendet som inte anses skälig, ges den sökande 
möjlighet att sänka kostnaden under max 6 månader eller under den tid som den sökande aktivt 
försöker sänka boendekostnaden. 
 
Hemförsäkring 
Hemförsäkring är en godtagbar kostnad. Bistånd beviljas till grundförsäkring som omfattar 
rättsskydd, ansvar, överfall och egendomsskydd. Tilläggsförsäkringar ingår inte. 
Varje enskilt hushåll ska uppmanas att ha en hemförsäkring. 
 
Internet 
Kostnad för internet kan beviljas med max 500 kronor. 
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