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Övergripande principer för handläggning av ekonomiskt
bistånd
Att genom eget arbete kunna försörja sig själv är den överlägset bästa aktiviteten mot ofrihet,
fattigdom och utanförskap. Det är också genom arbete som den enskilde bidrar till det
gemensamma och till samhällets utveckling. Därför ska Göingebor som saknar egen försörjning
ges handfast vägledning och stöd för att kunna komma i arbete.
Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). Lagen är en ramlag och
innehåller grundläggande värderingar och principer där lagstiftaren uppställer mål och i mindre
utsträckning detaljreglerar. I 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) sägs att socialtjänsten ska
främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva
deltagande i samhällslivet på demokratins och solidaritetens grund. Verksamheten ska bygga på
respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet. Men var och en har också
skyldigheter. Den enskilde måste själv göra vad den kan för att bli självförsörjande. Att vara
aktivt arbetssökande och delta i de insatser som anvisas, t ex att vid behov delta i utbildning eller
praktik, samt söka alla socialförsäkringsförmåner är ett absolut krav. Ekonomiskt bistånd ska
endast fungera som ett sista skyddsnät inom välfärdssystemet.
När alla anstränger sig på riktigt och bidrar efter egen förmåga närmar vi oss visionen om att bli
15 000 stolta göingar.
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1. Individuell utvecklingstrappa och motprestation
När den sökande blir aktuell för ekonomiskt bistånd ska en handlingsplan, i form av
individuell utvecklingstrappa, upprättas, med självförsörjning som mål. Mål och delmål ska
framgå, och konsekvenserna av att inte anta och följa den plan som erbjuds, ska vara tydliga.
För att beviljas ekonomiskt bistånd, krävs motprestationer från den sökande, som att utföra
arbete/aktivitet, utifrån sin förmåga.
Se vidare kommunens strategi ”Vägen till arbete”. https://www.ostragoinge.se/politik/
politisk-styrning-och-uppfoljning/politik-styrande-dokument/strategier/

2. Barnperspektiv
Barnperspektivet grundar sig på FN:s konvention om barns rättigheter. Till barn räknas alla
personer under 18 år.
Det är viktigt för barnets hälsa och utveckling, att dess vårdnadshavare har en god fysisk- och
psykisk hälsa och blir långvarigt självförsörjande. Barnperspektivet framhålls på nationell
och kommunal nivå genom att inga barn ska behöva bli utan bostad, därför ska vräkning i
möjligaste mån förhindras, samarbete inom enheten för individ- och familjeomsorg bör
initieras.
Hur barnets intressen beaktas, vilka överväganden som gjorts och hur det påverkat beslutet
ska dokumenteras (JO:s ämbetsberättelse 2006/07 s.281). Det gäller oavsett om bedömningen
resulterar i att ansökan om ekonomiskt bistånd beviljats eller inte. Barnperspektivet ska
beaktas i alla beslut där barn finns med i bilden.
Vid skulder gällande hyra och el, hos familjer där det finns barn i hushållet, se avsnitt
”Skulder”.

3. Våld i nära relation
Socialnämnden ska särskilt beakta att personer 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. Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) ger exempel
på när det kan finnas skäl att beräkna kostnader till en högre nivå än riksnormen. Det gäller
till exempel vid tillfälligt höga kostnader på grund av att personen utsätts för våld eller andra
övergrepp eller när det finns ett behov av att omedelbart flytta till en ny eller dyrare bostad.
Även när det gäller livsföring i övrigt kan det finnas särskilda skäl för att bevilja bistånd, t ex
för hemutrustning, livsmedel, kläder och skor eller telefon, som beror på att sökanden är eller
har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller för något annat brott.
Vid misstanke om våld, ställ FREDA kort-frågor till den sökande för att göra en bedömning
om det finns ett skyddsbehov.

4. Studier
Ekonomiskt bistånd beviljas normalt inte vid studier. Studerande har möjlighet att ansöka om
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studiemedel (bidrag och lån) hos CSN. Innan rätt till ekonomiskt bistånd kan föreligga ska
alla andra möjligheter till inkomst utnyttjas. Individuell bedömning kan göras. Om studierna
medför en betydande ökning av den sökandes möjligheter att komma i sysselsättning kan
ekonomiskt bistånd beviljas under en begränsad tid, med regelbunden uppföljning.

5. Försörjningsskyldighet
Vid bedömning av ansökan om ekonomiskt bistånd ska hänsyn tas till hushållsgemenskapens
samlade ekonomiska förmåga. Sammanboende eller gifta makar är försörjningsskyldiga för
varandra.
Föräldrars försörjningsskyldighet gentemot sina barn upphör vid 18 års ålder, om den unge
inte studerar på grundskole- eller gymnasienivå. Då kvarstår försörjningsskyldigheten till
dessa studier avslutats, dock längst till den unga fyller 21 år. Förutsättningen för att
försörjningsskyldigheten ska kvarstå till 21 år är att ungdomen studerat kontinuerligt sedan
före 19 års ålder.
Barn är aldrig försörjningsskyldiga för sina föräldrar eller syskon.
Vid utbetalning av ekonomiskt bistånd till sammanboende par utbetalas det till personerna i
paret i två lika delar, om inte särskilda skäl för annat föreligger

6. Unga
6.1 Barns och skolungdomars tillgångar och inkomster av kapital och arbete
Det finns inget hinder för att barns eventuella tillgångar används för barnets egna behov. Inte
heller om barnets tillgångar är satta under förmyndarspärr.
Nämnden bör kunna räkna av ett barns eller en skolungdoms tillgångar eller inkomster av
kapital mot barnets del. Barn bör dock kunna ha sparade medel upp till 15 % av
prisbasbeloppet utan att det vid ansökningstillfället påverkar föräldrarnas rätt till ekonomiskt
bistånd för barnet.
Socialnämnden räknar av barns och skolungdomars inkomster av arbete över ett
prisbasbelopp per kalenderår. Detta bör även gälla före detta ensamkommande ungdomar i
eget boende (s.k. utsluss-boende) längst tom 21 år.
6.2 Unga i eget boende
Generellt beviljas inte hyreskostnad för eget boende för ungdomar under 24 år. Den unge
vuxne bör vänta med att flytta hemifrån tills ekonomisk möjlighet finns. Undantag är om den
unge vuxne, genom att bo kvar i föräldrahemmet, inte kan tillförsäkras ett skäligt boende.
Om boende i föräldrahemmet innebär oskäliga sociala konsekvenser, som t ex hälsoproblem
eller stora motsättningar mellan familjemedlemmar, bör bistånd till hyreskostnad beviljas.
Samarbetssamtal bör erbjudas familjen för att i första hand lösa eventuella konflikter.
Beslut om bistånd till hyreskostnad för unga under 24 år ska föregås av utredning där de
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faktiska förhållandena utreds. För att få en god kunskap ska hembesök göras där man även
träffar föräldrarna.
För barn under 18 år, krävs föräldrarnas medgivande, innan ansökan behandlas. I dessa fall
ska även föräldrarnas ekonomiska situation kartläggas för att utröna vad föräldrarna kan bidra
med ekonomiskt.
Kartläggning av föräldrarnas ekonomi skall även ske då barnet har fyllt 18 år men
föräldrarnas försörjningsskyldighet kvarstår.
För unga vuxna under 24 år som vid ansökningstillfället redan är utflyttade från
föräldrahemmet bör övervägas vilka konsekvenser en återflytt kan få samt hur länge den unge
har haft ett eget boende.
6.3 Hemmavarande barn som fyllt 18 år
Hemmavarande barn med egna inkomster ska bidra med del av boendekostnad.
Hemmavarande barn som fyllt 18 år som inte studerar samt studerande som fyllt 21 år, och
som bor i föräldrahemmet, betraktas som ensamstående och skall i praktiken stå för sin egen
försörjning.
För vuxna barn i föräldrahemmet utgår generellt ingen boendekostnad. Efter individuell
bedömning kan del i boendekostnad beviljas om;
- Föräldrarna har dyrare boendekostnad på grund av att det vuxna barnet bor hemma, t
ex om föräldrarna tvingas till större bostad eller om föräldrarna haft rätt till
bostadsbidrag om det vuxna barnet inte bott kvar i föräldrahemmet.
- Det vuxna barnet tidigare haft inkomst och betalat för att bo hemma.
Om det klart framgår att föräldrarnas boendekostnad ökat, genom att t ex rätten till
bostadsbidrag upphört, kan boendekostnaden för det hemmavarande barnet räknas ut med
följande modell (uträkning enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter, RFFS 1998:9):
(Total boendekostnad/((Totalt antal rum x 2) + kök)) x 2 = Barnets del av boendekostnaden.
Exempel: Om barnet disponerar ett rum i föräldrarnas bostad på fyra rum och kök, innebär det
att han/hon disponerar två av totalt nio enheter (fyra rum x 2 = 8 + kök = 9 enheter). Hela
boendekostnaden antas vara 6 000 kr/månad. Barnets andel av boendekostnaden beräknas då
genom att 6 000 divideras med 9 och därefter multipliceras med 2, det vill säga (6 000 kr/9) x
2 = 1 333 kr/månad.

7. Riksnormen
Östra Göinge kommun utgår från riksnormen enligt Socialstyrelsens riktlinjer, se Ekonomiskt
bistånd - Handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen 2013). Om det i ett enskilt ärende finns
särskilda skäl, kan socialnämnden godta kostnader till en högre eller lägre nivå (4 kap. 3 §
socialtjänstlagen).
7.1 Glappersättning
Glappersättning är ekonomiskt bistånd till hyra och livsmedel motsvarande riksnorm. Vid
behov, kan även bistånd till hygienartiklar samt en klädnorm per person, beviljas. Det gäller
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tills den sökande kommit in i det svenska socialförsäkringssystemet samt har inkomst av
etableringsersättning och etableringstillägg. Detta bistånd beviljas som förskott på förmån
enligt 9 kap. 2 § socialtjänstlagen. Framställan skall skickas till försäkringskassan när
sökanden fått fullständigt personnummer.

8. Skäliga kostnader utöver riksnormen
8.1 Högsta godtagbara boendekostnad
Skälig boendekostnad bör beräknas med utgångspunkt i vad en låginkomsttagare på orten
normalt har möjlighet att bekosta. Skälig boendekostnad bör bedömas utifrån hyrorna i
kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Vid den individuella bedömningen av skälig
boendekostnad ska hänsyn tas till faktiska kostnader och de behov den sökande har.
Den skäliga boendekostnaden för varmhyra, exklusive hushållsel, beräknas enligt
Göingehems hyresnivåer för föregående år. Dessa boendekostnader utgörs av:









Inneboende
Hushåll utan barn
Hushåll med ett barn
Hushåll med två barn
Hushåll med tre barn
Hushåll med fyra barn
Hushåll med fem barn
Hushåll med fem barn eller fler

De för året gällande boendekostnaderna finns i bilagan till dessa riktlinjer, och förvaltningen
uppdaterar dessa inför varje år, eller i samband med översyn/uppdatering av riktlinjerna,
utifrån förändringar gällande hyresnivåer i kommunen.
8.2 Inneboendehyra och andrahandshyra
Ekonomiskt bistånd till inneboendehyra och andrahandshyra kan utgå till skälig kostnad, som
inte överstiger vad en låginkomsttagare i kommunen har möjlighet att bekosta. Generell
kommunal riktlinje för inneboende fastställs i bilaga till detta reglemente, och uppdateras av
förvaltningen i enlighet gällande prisbasbelopp. Denna kan vid behov bedömas individuellt.
Vid behov kan en enhetsberäkning göras, utifrån hur stor yta den inneboende disponerar. Vid
inneboende i del av hus kan inte enhetsberäkning göras.
Ett inneboendekontrakt ska innehålla;
- Namn på hyresvärd
- Information om antal rum som hyresgästen disponerar
- Hyreskostnad/månad samt vad som ingår i hyran
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Kopia på förstahandshyresgästens hyresavi

Vid ansökan om bistånd till andrahandshyra ska ett andrahandskontrakt upprättas. Det krävs
att hyresvärden godkänner andrahandsuthyrningen för att kostnaden ska godkännas.
8.3 Skäligt boende
Ekonomiskt bistånd ska inte beviljas för boende som bedöms vara påtagligt skadligt och
olämpligt för den sökande, per beslut i Kommunstyrelsen den 7 november 2018 § 139.
Östra Göinge kommun beviljar inte ekonomiskt bistånd till boendekostnader för individer
som flyttar in från annan kommun, och bosätter sig i boende som bedöms vara påtagligt
skadlig och olämplig för den enskilde.
Östra Göinge kommun beviljar inte ekonomiskt bistånd till individer som för tillfället bor i
boende som bedöms vara påtaglig skadliga och olämpliga. Ett skäligt rådrum, förslagsvis på 4
månader, kan ges för att den sökande ska ha möjlighet att hitta ett lämpligt boende. Därefter
kommer bistånd till boendekostnaderna att nekas. Östra Göinge kommun kommer att bistå
berörda personer med råd och tips kring hur man söker ett annat boende samt, i fall där det
behövs, bevilja deposition eller hyresgaranti.
I socialtjänstlagen betonas att socialtjänsten skall bygga på respekt för den enskildes
självbestämmande och integritet. Det betyder emellertid inte att socialtjänsten skall vara
kravlös eller att den utan vidare skall acceptera ett beteende från den enskildes sida som
framstår som klart självdestruktivt. Högsta förvaltningsdomstolen, dåvarande Regeringsrätten,
har i ett prejudicerande rättsfall konstaterat att ett bistånd till bostadskostnader i vissa
situationer bör kunna nekas om det är visat att boendemiljön varit hälsovådlig eller påtagligt
skadlig eller olämplig för den enskilde. I samma dom konstateras av Högsta
förvaltningsdomstolen att rätten till bistånd bör kunna göras beroende av att den enskilde
accepterar ett erbjudande om bostadsbyte som medför att han/hon lämnar en hälsovådlig
bostad eller kommer bort från en miljö som – t.ex. på grund av att han/hon eller andra som
bor i samma miljö har missbruksproblem - framstår som klart olämplig för honom/henne
(kammarrättsdom, mål nr 2004-1405; rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr
1987-3745).
8.4 Skälig elförbrukning
För en enrumslägenhet eller mindre tvåa är högsta godtagbara elförbrukning 208 kWh/mån.
För en större lägenhet är högsta godtagbara elförbrukning 417 kWh/mån.
Siffrorna är hämtade från Konsumenternas energimarknadsbyrå och är baserade på Statistiska
Centralbyråns statistik över elförbrukningen 2018.
Om det framkommer att sökanden har en oskäligt hög elförbrukning vid upprepade tillfällen
bör kostnaden inte godtas i sin helhet. Godkänd kostnad bör i sådant fall uppskattas utifrån
ovanstående riktlinjer avseende skälig elförbrukning.
8.5 Hemförsäkring
Hemförsäkring ska vara baserad på normalt lösöresbelopp utifrån bostadens storlek samt antal
personer som ingår i hushållet. Endast kostnad för basförsäkring godtas.
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8.6 Arbetsresor
Kostnad för arbetsresor kan godtas för resor mellan bostad och arbete, studier, praktik,
aktivitet via Arbetsförmedlingen eller kommunen. Vid beslut om programresa via
Arbetsförmedlingen godtas den del av kostnaden som Arbetsförmedlingen inte betalar. Denna
summa finns i bilagan till detta reglemente, och uppdateras av förvaltningen när
Arbetsförmedlingen ändrar sina riktlinjer. Individuell bedömning kan göras.
8.7 Kläder
Kostnader för kläder ingår i riksnormen. En extra klädnorm kan beviljas efter individuell
bedömning, t ex till sökande som är nyanlända eller vid kraftig viktökning eller viktminskning
som skett snabbt på grund av t ex sjukdom eller graviditet.

9. Livsföring i övrigt
9.1 Internet
Bistånd till kostnader för internetuppkoppling kan beviljas efter en individuell bedömning
utifrån behov av internet i hemmet. Särskild hänsyn tas till barn och ungdomar som går i
skolan (SOSFS 2013:1 s. 12).
Bistånd till internetuppkoppling kan beviljas utifrån prisuppgift från olika internetleverantörer
med ett maxtak enligt bifogad bilaga, vilken förvaltningen uppdaterar vid behov.
9.2 Dator
Bistånd till kostnad för dator utgår endast om det finns särskilda skäl samt om alla andra
möjligheter till bidrag eller bistånd för sådan kostnad har nyttjats.
Finns det barn i hushållet som inte har tillgång till dator via skolan kan det vara särskilda skäl.
9.3 Hemutrustning
Ekonomiskt bistånd till nyanskaffning eller komplettering av hemutrustning, som är
nödvändig för att hushållet ska fungera, kan utgå efter särskild prövning. Den utrustning som
avses skall kunna tillgodose behov som t ex matlagning, umgänge, sömn, förvaring,
rengöring, rekreation och information via radio eller TV. Vid bedömning ska hänsyn tas till
sökandens ålder och framtida möjligheter till självförsörjning. Yngre personer som flyttar från
föräldrahemmet och beräknas komma ut på arbetsmarknaden inom en snar framtid bör endast
beviljas den basutrustning som är direkt nödvändiga. Här är det skäligt med en mycket enkel
standard som förbättras på längre sikt.
Beslut om hemutrustning ska i normalfallet föregås av hembesök.
Flyktingar beviljas inte bistånd för nyanskaffning eller komplettering av hemutrustning. De
har istället möjlighet att inom två år från kommunplacering söka hemutrustningslån via CSN.
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9.4 Spädbarnsutrustning
I samband med barns födelse är det viktigt att behovet av nödvändig spädbarnsutrustning kan
tillgodoses. Bedömning görs utifrån den utrustning som redan finns i hushållet, t ex beroende
på om familjen redan har barn sedan tidigare. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kläder och
babyutrustning (säng, vagn, sängkläder) med max 10 % av prisbasbeloppet. Flyktingar som
varit kommunplacerade mindre än två år kan ansöka om tillägg till sitt hemutrustningslån via
CSN, om familjen utökas, om de inte tidigare lånat maximalt belopp.
9.5 Tandvård
Ekonomiskt bistånd bör beviljas till skäliga kostnader för nödvändig tandvård. Bistånd till
kostnad för undersökning hos tandläkare bör endast beviljas om följande kriterier är
uppfyllda;
Sökanden har varit aktuell för ekonomiskt bistånd i minst 6 månader.
Sökanden bedöms inte bli självförsörjande inom 3 månader framöver.
Individuell bedömning kan göras vid behov.
Kostnad för en årlig tandundersökning kan beviljas till sökande som har ett långvarigt
biståndsbehov och inte bedöms bli självförsörjande inom kort tid. När kostnadsförslag
inkommer görs bedömning utifrån kostnaden och tandvårdens omfattning. Om kostnaden
överstiger 10 % av prisbasbeloppet ska kostnadsförslaget skickas till förtroendetandläkare för
bedömning.
Akut tandvård, som avser att avhjälpa värk eller skador som på kort sikt kan leda till värk, ska
ersättas med faktisk kostnad om den sökande i övrigt är berättigad ekonomiskt bistånd.
Sökanden behöver inte ansöka om bistånd till kostnaden före behandlingen. Tandläkare måste
dock intyga att behandlingen varit akut. Ekonomiskt bistånd bör beviljas i sådan omfattning
att den sökande blir besvärsfri och att behovet av förnyad behandling inte blir större än
nödvändigt. Vid olycksfall ska sökandens olycksfallsförsäkring, om sådan finns, i första hand
gå in och täcka kostnaderna för akut tandvård.
9.6 Glasögon
Ekonomiskt bistånd till synundersökning bör endast beviljas om följande kriterier är
uppfyllda;
Sökanden har varit aktuell för ekonomiskt bistånd i minst 6 månader.
Sökanden bedöms inte bli självförsörjande inom 3 månader framöver.
Individuell bedömning kan göras vid behov.
Ekonomiskt bistånd bör beviljas till skälig kostnad för glasögon, om behovet styrks av en
legitimerad optiker eller läkare genom kostnadsförslag och eventuell ordination. Skälig
kostnad för kontaktlinser bör godtas, om linser är det enda alternativet och behovet styrks av
läkare.
9.7 Begravningskostnader
Begravningskostnader ska i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. Dessa kostnader
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går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet, t ex obetald hyra, hushållsel, telefon
eller kostnader för utflyttning eller städning av bostaden. Om dödsboet helt eller delvis saknar
tillgångar kan ekonomiskt bistånd utgå med högst ett halvt prisbasbelopp. Hänsyn bör tas till
allmänt vedertagna begravningstraditioner och i förekommande fall olika religiösa och etniska
gruppers speciella önskemål om hur en begravning skall ordnas. Den avlidnes och anhörigas
önskemål beträffande formerna för begravningen bör respekteras, om kostnaden är skälig.
Begravningskostnaderna bör även inrymma vissa kringkostnader såsom gravsten, viss
blomdekoration samt enklare förtäring för en mindre krets av sörjande, i samband med
begravningen.
I en förälders försörjningsskyldighet ligger även ett ansvar att efter förmåga stå för
kostnaderna för ett barns begravning. Denna försörjningsplikt gäller enligt rättspraxis även
gifta makar.

10. Fordonsinnehav
Då kommunen består av mycket landsbygd samt att det inte alltid finns allmänna
kommunikationsmedel, kan sökande, ha rätt att äga en bil som är värd högst 5000 kr, eller äga
en moped som är värd högst 2500 kr. Detta gäller sökande som bor där det inte finns allmänna
kommunikationsmedel.
Ekonomiskt bistånd till arbetsresor med bil beviljas enbart om billigare färdsätt saknas.
Ekonomiskt bistånd till bilkostnader i andra sammanhang beviljas enbart om starka skäl
föreligger.
Innan bistånd till bilkostnader beviljas skall möjligheter att få skattejämkning för resor till och
från arbetet undersökas.
Vid bedömning av biståndsbehov till bilkostnader för sökande med funktionsnedsättning, bör
uppmärksammas att rätt till handikappersättning eller invaliditetstillägg som täcker sådan
kostnad kan föreligga. Bistånd som beviljas i avvaktan på sådan ersättning bör utgå som
förskott på social förmån.
Individuell bedömning kan göras med hänsyn till barnperspektivet samt möjligheten att
komma ut i försörjning.
I vissa fall kan byte till billigare bil vara aktuellt. Om särskilda skäl föreligger t ex enligt ovan
bör dock högsta godtagbara värde inte överstiga ett halvt prisbasbelopp.

11. Hyresgaranti/deposition
Den sökande har i första hand ett eget ansvar att skaffa egen bostad. Om sökanden har
svårigheter att skaffa egen bostad bör det utredas om den sökande är i behov av exempelvis
god man/förvaltare eller annan stöttning.
Om hyresgaranti krävs kan sådan beviljas efter särskild prövning för en tid av högst 3
månader. Om hyresvärden kräver förlängning kan detta beviljas med ytterligare högst 3
månader. Skäl för att bevilja hyresgaranti är att alla andra möjligheter, exempelvis
borgensman, har nyttjats. En förutsättning är att den sökande har varit aktiv och breddat sitt
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bostadssökande. Kommunen ska inte teckna andrahandskontrakt.
Depositionsavgift kan enbart beviljas i undantagsfall, om alla andra möjligheter har nyttjats
och den sökande fortfarande står utan bostad. I de fall depositionsavgift beviljas ska det
utredas om det är rimligt att bevilja mot återkrav i samråd med den sökande.

12. Skulder (hyra, el, barnomsorg)
Vid skulder hos familjer med barn etableras kontakt inom enheten för individ- och
familjeomsorg, för att diskutera barnens situation utifrån barnperspektivet. Det är även
möjligt att diskutera ett ärende anonymt inom enheten för individ- och familjeomsorg, för att
bedöma om en orosanmälan ska göras eller inte.
Ekonomiskt bistånd till skulder beviljas endast i undantagsfall. Alla andra möjligheter skall
vara nyttjade. Individuell bedömning görs alltid. Kostnad för barnomsorgsskuld bör
godkännas om det är risk för att barnet blir avstängd från barnomsorgen.

13. Fickpengar
Reducering av riksnorm bör göras för sökande som, via Östra Göinge kommun, är placerade
på behandlingshem eller HVB-hem (hem för vård eller boende). Vid placering ska
placeringsnorm användas vid beräkning. I placeringsnormen ingår behovsposterna för
kläder/skor, fritid, hygien och telefon. Övriga behovsområden inom riksnormen tillgodoses av
vårdavgiften. Placeringsnormen kan regleras individuellt utifrån vad som ingår i vårdavgiften.
Bistånd till löpande utgifter såsom hyra, el och hemförsäkring kan beviljas under
placeringstiden i högst 6 månader, om inte särskilda skäl för annat föreligger.

14. Vissa utländska medborgare
Asylsökandes försörjning och boende ska enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande)
täckas av staten, med undantag för ensamkommande barn som anvisas kommunen.
Asylsökande ansöker om sina utgifter hos Migrationsverket och har därför inte rätt till
ekonomiskt bistånd av kommunen.
De som har meddelats utvisningsbeslut, är EU-migranter eller uppehåller sig illegalt i Sverige
är inte berättigade till ekonomiskt bistånd per beslut i Kommunstyrelsen den 13 juni 2018 §
85.
Den som har ett utvisningsbeslut, som sedan hävs av lagakraftvunnet beslut i domstol, kan
därefter vara berättigad till ekonomiskt bistånd om denne uppfyller kraven i övrigt.
Den i övrigt, som enligt lag eller annan författning ska få försörjning tillgodosedd av annan
myndighet, är inte berättigad till ekonomiskt bistånd.
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