
KALLELSE

Datum Sida

2017-05-11 1 (21)

SOCIALNÄMNDEN

Plats och tid Kommunhuset, Höjden
Torsdagen den 18 maj 2017 kl 13:00

Kallade ledamöter Anders Magnhagen (S), ordförande
Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordf
Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf
Linda Andersson (S)
Jessica Ashworth (M)
Ellinor Dahlgren (S)
Harriet Paulsson (C)
Stefan Liljenberg (SD)
Helena Ohlson (SD)

För kännedom Anneli Salonen (S)
Yvonne Espinoza (S)
Johan Magnusson (MP)
Annika Johansson (V)
Katarina Dyrssen (M)
Margareta Johansson (KD)
Ted Dÿring (C)
Lars Andersson (SD)
Carina Berg (SD)

Välkomna!

Anders Magnhagen
ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande Dnr

1 Upprop

2 Godkännande av föredragningslistan

3 Val av justerare

4 Beslut i delegerade ärenden SN 2016/974

5 Anmälningar SN 2016/960

6 Ekonomi och verksamhet

7 Arbetsutskottets protokoll SN 2017/197



KALLELSE

Datum Sida

2017-05-11 2 (21)

SOCIALNÄMNDEN

Ärende/Föredragande Dnr

8 Ansökan om två medföljande assistenter för resa SN 2017/318

9 Organisation inom hemtjänsten

10 Blockhyrning av särskilda boendeplatser - förfrågningsunderlag SN 2017/263

11 Prisjustering LOV servicetjänster 2017 SN 2017/352

12 Rapport från Socialnämndens interna kontroll 2017 första halvåret SN 2016/914

13 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd SN 2017/197

14 Delegation Medborgarcenter avseende S-protokoll SN 2017/323

15 Delegation gällande godkännande av faderskapsbekräftelser jml 1 
Kap 4 § 1 st Föräldrabalken

SN 2017/323

16 Redovisning från kontaktpolitiker

17 Socialchefen informerar



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-11 3 (21)

SOCIALNÄMNDEN

1 Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro.

_____
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SOCIALNÄMNDEN

2 Godkännande av föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet.

_____
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3 Val av justerare

Ärendebeskrivning
Val av justerare till mötets protokoll.

Jessica Ashworth (M) är i tur att justera.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-11 6 (21)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/974

4 Beslut i delegerade ärenden

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning till socialnämnden av beslut som fattas med delegerad beslutsrätt. Besluten 
redovisas i föreliggande förteckning.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-11 7 (21)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/960

5 Anmälningar

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmälda ärenden

A. Länsstyrelsen

Återrapportering av uppdrag 40 enligt regleringsbrevet för 2017 (handlingar).

_____
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Datum Sida

2017-05-11 8 (21)

SOCIALNÄMNDEN

6 Ekonomi och verksamhet

Ärendebeskrivning
Avstämning av ekonomi och verksamhet för innevarande budgetpeeriod.

Beslutsunderlag
Kommande underlag:
Uppföljning och prognos till och med april
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-11 9 (21)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/197

7 Arbetsutskottets protokoll

Ärendebeskrivning
Anmälan av protokollet från arbetsutskottets sammanträde den 4 maj 2017.

_____
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Dnr SN 2017/318

8 Ansökan om två medföljande assistenter 
för resa

Sekretess
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SOCIALNÄMNDEN

9 Organisation inom hemtjänsten

Ärendebeskrivning
Annika Mellberg redovisar förslag och planer på förändringar inom äldreomsorgen med 
mera i syfta att utveckla och effektivera verksamheterna.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-11 13 (21)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/263

10 Blockhyrning av särskilda boendeplatser - 
förfrågningsunderlag

Ärendebeskrivning
Enhetschef Gert Möller redovisar det förfrågningsunderlag, som utarbetats på 
socialnämndens uppdrag, för upphandling av platser för särskilt boende genom 
blockförhyrning.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-11 14 (21)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/352

11 Prisjustering LOV servicetjänster 2017

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta: 

Att fastslå den definitiva ersättningen per utförd timme år 2017 till 317,68 kr.

Ärendebeskrivning
Enligt de avtal som har skrivits mellan Höörs kommun och de privata utförare som utför 
servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem(LOV) ska 
socialnämnden fastställa ersättningen till utförarna en gång per år. Förändringen av 
ersättningen ska gälla från årsskiftet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivese - Prisjustering enligt avtalet med leverantörer av servicetjänster i 
hemtjänsten 2017
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-11 15 (21)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/914

12 Rapport från Socialnämndens interna 
kontroll 2017 första halvåret

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta,

att godkänna rapporten avseende intern kontroll för år 2017,

att ge sociala sektorn i uppdrag att redovisa handlingsplaner för att komma tillrätta med 
båda de kontrollerade punkterna samt,

att en uppföljande kontroll av båda punkterna genomförs under hösten år 2017 och 
redovisas i samband med att resultatet för den interna kontrollen redovisas under andra 
halvåret.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2017-02-23 om en intern kontrollplan där fyra olika processer 
ska kontrolleras under år 2017. Två av dessa har genomförts under våren.

- Beslutade insatser och verkställda insatser i verksamhetssystemet

- Rutinen för loggkontroller

Beslutsunderlag
Rapport till socialnämnden intern kontroll 2017 första halvåret
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-11 16 (21)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/197

13 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att riktlinjerna inklusive delegationsordning för ekonomiskt 
bistånd, antas av socialnämnden i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ska revideras årligen. Förslag till riktlinjer för 2017 
föreligger.

Beslutsunderlag
Förslag - riktlinjer 207
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-11 17 (21)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/323

14 Delegation Medborgarcenter avseende S-
protokoll

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att ge namngivna medarbetare i Medborgarcenter 
delegation på att besluta i faderskapsärenden, gällande godkännande av 
faderskapsbekräftelser 1 Kap 4 § 1 st Föräldrabalken, för nämndens räkning samt att ge 
samma medarbetare begränsad tillgång till verksamhetssystemet ProCapita för att 
möjliggöra uppdraget.

Delegationen ska vara personlig, och i separata beslut.

Socialnämnden föreslås även besluta att ändra punkt 2.1 i delegationsordningen till - 
assistent samt administrativ personal Medborgacenter Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Hanteringen av faderskapsärenden är omfattande och består av två olika typer av 
fastställande av faderskap, de förenklade och övriga. Övriga är generellt mer 
komplicerade och utreds därför av familjerätten på IFO, de förenklade som godkännande 
av faderskapsbekräftelser 1 Kap 4 § 1 st Föräldrabalken, utreds av administratör. Oavsett 
vilken typ av ärende så är det att betrakta som myndighetsutövning, och kräver både 
adekvat utbildning och delegation.

Sedan den administratör som tidigare arbetat med s-protokoll slutade förra året, finns 
kompetensen endast hos våra familjerättssekreterare, som därför också tagit tillbaka den 
handläggningen tillfälligt under tiden vi hittar en annan lösning. Detta innebär en utökad 
arbetsbelastning för familjerätten och utrymmet till att handlägga dessa ärenden över tid 
är begränsat.

Medborgarcenter har efterlyst olika typer av arbetsuppgifter som de kan överta från 
sektorerna och lägga till kommunens serviceutbud hos dem. En av de uppgifter som 
många kommuner valt att lägga ut på liknande sätt är just de förenklade faderskapen. I 
april köpte medborgarcenter därför in en utbildning till samtliga medarbetare där, så att 
alla ska besitta den kompetensen. En administratör på Ifo deltog också i utbildningen för 
att kunskapen ska finnas även här vid behov. Medborgarcenter och individ- och 
familjeomsorgen delar på utbildningskostnaden.

Kunskap, delegation och tillgång till verksamhetssystemet är de förutsättningar som 
måste finnas innan verksamheten kan hanteras av medborgarcenter.

Utbildningen är klar, personal från medborgarcenter medverkar när familjerättssekreterare 
träffar föräldrar, och denna skrivelse behandlar de övriga förutsättningarna. Delegation till 
respektive medarbetare kommer efter detta beslut att hanteras i separata ärenden.

Förslag till beslutsmotivering
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Nämndens verksamheter ska ständigt ses över för att hitta lösningar som erbjuder 
kommunmedborgaren en enkel och smidig hantering av de frågor som blir aktuella. En 
sådan fråga är undertecknandet av faderskap, som kan underlättas för den enskilda 
familjen om handläggningen flyttas närmare servicehantering och handläggare är 
tillgängligare. Detta får ses som en betydande kvalitétshöjning.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-11 19 (21)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/323

15 Delegation gällande godkännande av 
faderskapsbekräftelser jml 1 Kap 4 § 1 st 
Föräldrabalken

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar ge följande medarbetare i medborgarcenter delegation gällande 
godkännande av faderskapsbekräftelser jml 1 Kap 4 § 1 st Föräldrabalken:

Beslutet föreslås gälla fr o m 170601.

Ärendebeskrivning
Enligt socialnämndens delegationsförteckning antagen 2016, har socialnämnden 
delegerat till närmsta chef att, på nämndens uppdrag, besluta att ge medarbetare 
delegation att fatta beslut på uppdrag av socialnämnden och säkerställa att medarbetaren 
har tillräckliga kunskaper för detta.

Godkännande av delegation att fatta beslut i förenklade faderskapsärenden, så kallade S-
protokoll, behöver fattas av socialnämnden då delegationen kommer att ligga utanför 
Individ och familjeomsorgens organisation.

Delegation föreslås för ordinarie personal i Höörs kommuns medborgarcenter enligt 
beslut i Socialnämnden 170518 och enligt delegationsförteckningen punkt 2.1.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-11 20 (21)

SOCIALNÄMNDEN

16 Redovisning från kontaktpolitiker

Ärendebeskrivning
Redovisning av kontaktpolitikernas uppdrag på respektive verksamhet inom 
socialnämndens verksamhet.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida
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SOCIALNÄMNDEN

17 Socialchefen informerar

Ärendebeskrivning
Information om aktualiteter inom socialnämndensverksamhet.

_____



2017-04-07 Dnr 851-3527-2017 

 Arbetsmarknadsdepartementet 

103 33 Stockholm 

1 

Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 40 

enligt regleringsbrevet för 2017 

Uppdraget 
Enligt 2017 års regleringsbrev ska länsstyrelserna ta fram och sammanställa lägesbilder 
för kommuner och landsting i respektive län avseende vilken påverkan som aktuella 
förändringar i antal asylsökande och nyanlända har för verksamheterna inom socialtjänst, 
skola/utbildning och hälso- och sjukvård. Uppdraget ska genomföras utifrån behov och 
förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och män. Lägesbilden ska även omfatta 
en bedömning av beredskap och kapacitet i förhållande till lagen (2016:38) om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en samlad rapport 
för samtliga länsstyrelser, med rapporter från respektive länsstyrelse som bilagor. 

Genomförande 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att genomföra uppdraget enligt följande: 

 Två enkäter har tagits fram, varav den ena avser kommunal verksamhet och den
andra landstingens/regionernas verksamhet. Respektive länsstyrelse har ansvarat
för att distribuera enkäterna till kommunerna i länet samt till landsting/region.
Enkätfrågorna avseende socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvård
har besvarats utifrån nivå av påverkan på verksamheterna, medan enkätfrågorna
avseende bosättning besvarats utifrån hur väl svaranden instämmer med
uppställda påståenden. Svaranden har även haft möjlighet att lämna
kommenterar till svaren.

 Respektive länsstyrelse har sammanställt svaren i en länsrapport. Länsstyrelsen i
Jönköpings län har utifrån länens rapporter tagit fram en samlad rapport.

 Utöver skriftliga rapporter har svaren även sammanställts i 21 stycken kartor.
Kartorna illustrerar nivån av påverkan eller hur väl kommunen instämmer i
aktuellt påstående. Syftet med kartorna är att på ett överskådligt sätt beskriva
läget per verksamhetsområde.

 Länsstyrelsen i Jönköpings läns samlade rapport med övriga läns rapporter som
bilagor utgör tillsammans med de 21 kartorna den rapportering som lämnas till
regeringen.

Den enkät som skickades ut gick till samtliga landets 290 kommuner, av vilka 279 har 
svarat. Det innebär ett bortfall på cirka fyra procent. Ett antal kommuner besvarade 
enkäterna endast delvis. Av landstingen/regionerna svarade samtliga, dock ej på samtliga 
frågor.  

A.
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Det finns metodologiska svårigheter/felkällor med den här typen av undersökningar. En 
sådan viktig felkälla är att det inte fullt ut går att skilja den påverkan som förändringar i 
antalet asylsökande och nyanlända har på en viss verksamhet från påverkan som beror på 
andra faktorer. Varför situationen ser ut på ett visst sätt inom ett visst 
verksamhetsområde är ofta komplext och hänger ihop med flera faktorer, varav 
förändringar i antalet nyanlända och asylsökande bara är en. Enkäterna fångar heller inte 
de många positiva konsekvenser som ett ökat mottagande av nyanlända har för många 
kommuner.  

Resultat 

Kommentarer angående påverkan på socialtjänstens verksamhet 

I många kommuner har läget stabiliserats efter de påfrestningar på socialtjänstens 
verksamhet som det stora mottagandet under hösten 2015 medförde. Bilden över landet 
är dock differentierad och det finns ett flertal kvarstående utmaningar, som till viss del 
även skiljer sig åt mellan små och stora kommuner.  
 
Vad gäller socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet har drygt två tredjedelar av 
Sveriges kommuner angett att de, till följd av aktuella förändringar i antalet asylsökande 
och nyanlända, för närvarande upplever ingen eller måttlig påverkan på verksamheten, 
medan drygt en femtedel av kommunerna har svarat att påverkan är betydande. Knappa 
fem procent av kommunerna anger att påverkan på barn- och ungdomsverksamheten är 
allvarlig eller kritisk.  
 
Även avseende socialtjänstens övriga verksamhet anger cirka två tredjedelar av 
kommunerna att de upplever ingen eller måttlig påverkan på verksamheten, och cirka en 
femtedel anger att påverkan är betydande. Drygt fyra procent av kommunerna anger att 
påverkan på verksamheten är allvarlig eller kritisk.  
 
Vanligast förekommande skäl för påverkan:  

 Det är i många kommuner svårt att rekrytera behörig personal till socialtjänsten, 
såsom socionomer och socialsekreterare. Det råder konkurrens om utbildad 
personal vilket inte minst missgynnar mindre kommuner och glesbygdskommuner.  
 

 Socialtjänstens förutsättningar att verka för en god integration av nyanlända 
påverkas i hög grad av den bostadsbrist som nu råder i den absoluta merparten av 
landets kommuner, och arbetet med att finna bostäder för anvisade nyanlända 
riskerar på vissa håll att tränga undan annan verksamhet. Bostadsbristen riskerar att 
resultera i att handläggare, istället för att fokusera på integrationsfrämjande insatser, 
får fokusera på att lösa frågor relaterade till den mer eller mindre akuta 
bostadssituationen. Även kommuner med stor självbosättning upplever en hög 
arbetsbelastning, och det finns en risk att socialtjänstens resurser till viss del tas upp 
av självbosatta som söker hjälp för sin bostadssituation.  
 

 En ökad psykisk ohälsa hos främst unga skapar en ökad arbetsbelastning för 
socialtjänstens personal. Detta gäller inte minst ensamkommande barn där en 
oroande försämring av gruppens hälsotillstånd skett.  
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Övriga skäl för påverkan som lyfts:  

 Det råder oro över de sänkta ersättningsnivåerna för ensamkommande barn, och 
vilken effekt de lägre ersättningarna kommer att ha på kommunens ekonomi samt 
för socialtjänstens möjligheter att erbjuda barnen kvalitativ vård och tillräckligt stöd. 
Kommunens möjligheter att upprätthålla en tillfredsställande beredskap i 
mottagandet minskar.  
 

 Därutöver skapar ett minskat antal asylsökande ensamkommande barn, och den 
påverkan denna minskning har på uppbyggd verksamhet, osäkerhet bland både 
ungdomar och personal.  
 

 Flertalet kommuner upplever eller befarar en ökning i kostnaderna för 
försörjningsstöd. Detta gäller både kostnader för nyanlända till följd av det så 
kallade glappet mellan beviljat uppehållstillstånd och påbörjad etablering, och för 
personer som avslutat sin etablering men som inte kommit i egenförsörjning.  

 

 Det finns särskilda utmaningar vad gäller kvinnors etablering, till följd av exempelvis 
en generellt svagare utbildningsbakgrund bland nyanlända kvinnor. Det behövs fler 
kvinnor i utbildningsinsatser för att få till stånd en ökad framtida etablering av 
nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden. 
 

 Flera kommuner bedömer att förekomsten av våld i nära relationer och 
hedersrelaterad problematik ökat, och att man saknar tillräckliga resurser och 
kompetens för att hantera denna ökning. Det påtalas även ett ökat behov av 
föräldrastödsinsatser.  

 

 Det finns svårigheter, både på individ- och systemnivå, att hantera de konsekvenser 
som de tillfälliga uppehållstillstånden får.   

 

Kommentarer angående påverkan på skola/utbildning 

Vad gäller skol- och utbildningsverksamheten varierar påverkan beroende på nivå, men 
inom samtliga områden som berörs i enkäten (förskola, grundskola, gymnasium, SFI och 
övrig kommunal vuxenutbildning) anger mellan cirka 60 procent och 80 procent av 
landets kommuner att de upplever ingen eller måttlig påverkan till följd av förändringar i 
antalet asylsökande och nyanlända. De verksamheter där påverkan anses vara störst är 
gymnasieverksamheten och SFI-verksamheten, där cirka en fjärdedel av landets 
kommuner anger en betydande påverkan, följt av grundskoleverksamheten, där drygt var 
femte kommun anger en betydande påverkan.  
 
Det finns en brist, totalt sett, i Sverige på utbildad personal inom skolverksamheten och 
detta tydliggörs ytterligare i och med de nu större barn- och ungdomskullarna. 
Situationen och utmaningarna ser olika ut mellan kommuner, mellan enskilda skolor i 
kommuner och mellan utbildningsnivåer, men det finns ett antal utmaningar och 
frågeställningar som återkommer i länens rapporteringar.  
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Vanligast förekommande skäl för påverkan: 

 Det föreligger på många håll stora svårigheter i att rekrytera och behålla behörig
personal. Särskilda svårigheter finns i att rekrytera modersmålslärare, studievägledare
och lärare i svenska som andraspråk. Även brist på lokaler för skolverksamhet
påtalas av många kommuner.

 Den ökade psykiska ohälsan hos unga utgör en utmaning då resurser, och emellanåt
även kompetens, för att omhänderta denna problematik på många håll saknas eller
är begränsade.

Övriga skäl för påverkan som lyfts: 

 Grupperna i gymnasieskolans introduktionsprogram (IM-programmet) är stora och
många nyanlända ungdomar hinner inte få behörighet till att söka till ett nationellt
program innan de fyller 20 år. Alternativen för denna grupp är begränsade och det
behövs fler flexibla lösningar för att deras framtida etablering ska bli lyckosam.

 En sned könsfördelning på IM-programmet riskerar att försätta flickor i en särskilt
utsatt position. Det kan finnas ett behov av mer insatser inom jämställdhets- och
likabehandlingsfrågor.

 Nedläggningar av asylboenden och omflyttningar av asylsökande leder till
svårigheter att planera och anpassa skolverksamheten, liksom till oro bland elever
och personal. För enskilda elever får omflyttningarna konsekvenser i form av
försenad eller försvårad inlärning.

 En annan konsekvens av omflyttningar eller nedläggningar av asylboenden är att
vissa skolors elevunderlag sviktar, med de problem det för med sig. Andra skolor
har tvärtom ett mycket stort antal asylsökande och nyanlända elever, vilket kan ge
försämrade möjligheter till språkinlärning och öka risken för andra negativa
konsekvenser som kommer med en ökad segregation.

 Köer till barnomsorgen medför att många kvinnor med små barn påbörjar sin SFI-
utbildning senare, vilket även riskerar att försena deras etablering och integration på
arbetsmarknaden och i samhällslivet.

 Inom SFI-verksamheten finns i många kommuner ett behov av mer personal och
fler lokaler. En kontinuerlig tillströmning av elever till SFI kräver ett flexibelt
arbetssätt, och flera län vittnar om att samverkan över kommungränser inom SFI-
utbildningen är en framgångsfaktor. Vidare behöver SFI-verksamheten i ökad
utsträckning kunna kroka i andra insatser för etablering på arbetsmarknaden.

 Även inom vuxenutbildningen finns det behov av mer flexibla lösningar, exempelvis
utökade möjligheter till att kombinera studier med arbete, utökad yrkes-SFI och
större möjligheter till att anpassa utbudet av utbildningar till den lokala
arbetsmarknadens behov.
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Kommentarer angående bosättning – bedömning av beredskap och kapacitet 

Regeringens intention är att kommunerna i så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda 
nyanlända som omfattas av anvisningar permanenta bostäder. Under första kvartalet 
2017 har nästan hälften av Sveriges kommuner helt eller i hög grad anvisat nyanlända till 
permanenta bostäder. I en femtedel av kommunerna har nyanlända delvis anvisats till 
permanenta bostäder, medan en femtedel av kommunerna anger att så skett i låg grad 
eller inte alls. Det finns dock skillnader mellan olika delar av landet. Tillfälliga 
bostadslösningar kan vara nödvändiga för att kommunerna ska kunna fullgöra sin 
skyldighet enligt bosättningslagen. Utgångspunkten torde dock vara att de nyanlända ska 
ges möjlighet att bo kvar i den kommun de anvisats till och att alla kommuner på sikt 
skapar hållbara bostadslösningar med goda förutsättningar för etablering och integration. 
Nästan två tredjedelar av kommunerna anger att de helt eller i hög grad arbetar aktivt för 
att skapa hållbara bostadslösningar för nyanlända. Hälften av landets kommuner 
instämmer helt eller i hög grad i att kommunens bostadslösningar ger goda 
förutsättningar för etablering och integration. Länsstyrelsen noterar att kommuner i vissa 
fall uppfattar sitt ansvar under bosättningslagen som begränsat till etableringsperioden 
eller en kortare tidsperiod. Tillfälliga bostäder och bostäder med trångboddhet och 
bristande kvalitet kan i förlängningen komma att leda till att vidareflyttar och hemlöshet 
ökar bland anvisade nyanlända. Kommuners bostadslösningar kan också påverka i vilken 
grad nyanlända avbryter sina bosättningsärenden. 
 
Med anledningen av den generella bostadsbristen har många kommuner svårt att 
tillgodose individuella behov och förutsättningar. Avseende frågan om kommunens 
arbete med bosättning av anvisade nyanlända tar hänsyn till flickors/kvinnors och 
pojkars/mäns förutsättningar och behov anger 35 procent av kommunerna att de delvis, 
i låg grad eller inte alls tar denna hänsyn.  
 
Många nyanlända som bosätter sig på egen hand är trångbodda och har boenden av 
tillfällig karaktär. Även om nyanlända som på egen hand har bosatt sig i en kommun 
förväntas ordna sitt boende själva, har kommunerna ett generellt bostadsförsörjnings-
ansvar för alla kommunmedborgare. Kommunernas långsiktiga arbete med bostads-
försörjning bör beakta bostadsbehoven hos hela gruppen nyanlända liksom andra 
grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. På frågan om kommunens 
arbete med bostadsförsörjning innefattar hela gruppen nyanlända (anvisade, självbosatta 
och ensamkommande barn) instämmer nästan 40 procent av kommunerna helt eller i 
hög grad. Motsvarande antal kommuner instämmer delvis, medan 20 procent av 
kommunerna instämmer i låg grad eller inte alls. 
 
Bedömning av beredskap och kapacitet  

 Kapaciteten att ta emot nyanlända under 2017 i enlighet med fastställda läns- och 
kommuntal varierar mellan län och kommuner. I flera län bedöms kommunernas 
kapacitet i dagsläget vara otillräcklig och ett omfattande arbete pågår med att få fram 
bostäder. I andra län bedöms kapaciteten för mottagande generellt vara god och 
kommuner räknar med att kunna tillhandahålla bostäder inom angiven tid. En del 
kommuner i framförallt norra Sverige har kapacitet och önskan om ett högre 
mottagande utifrån arbetsmarknadsförutsättningar såsom demografi och behov av 
kompetensförsörjning. 
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 I stort sett råder bostadsbrist i hela landet, vilket försvårar bosättningsarbetet och 
kommunernas möjligheter att anvisa nyanlända till permanenta bostäder. 
Kommunerna arbetar ofta för att hitta långsiktiga lösningar, men den påtagliga 
bostadsbristen tvingar fram kortsiktiga och delvis dyrare lösningar. 
 

 Många som nu anvisas enligt bosättningslagen har tillfälliga uppehållstillstånd vilket 
ytterligare kan minska möjligheten till en permanent bostadslösning. 
 

 Kommuner med många asylsökande och självbosatta upplever ofta detta som den 
stora utmaningen – inte mottagandet på anvisning.  
 

 Möjligheterna för kommunerna att arbeta strategiskt med bosättning och 
mottagande skiljer sig åt beroende på kommunernas skiftande förutsättningar. 
Framförallt kommuner med en hög nivå av självbosättning eller många asylsökande 
ställs inför många parallella utmaningar. 
 

 Många kommuner anser sig ha en relativt god beredskap och kapacitet avseende 
bosättning och bostadsförsörjning. Det finns en vilja att arbeta kvalitativt med 
målgruppen och att skapa hållbara bostadslösningar som främjar integration.  
 

 Bilden av bristande kommunikation och information mellan kommuner och 
Migrationsverket, i egenskap av anvisande myndighet, är spridd över hela landet. 
Migrationsverkets nuvarande arbetssätt riskerar att minska möjligheterna för 
kommunerna att leva upp till bosättningslagens krav, bland annat till följd av 
bristande hänsyn till olika matchningskriterier.  
 

 Självbosättning innebär, liksom ovan nämnts, i många fall att nyanlända vänder sig 
till kommunen för att få hjälp med bostadsanskaffningen. Bakomliggande orsaker 
kan vara tillfälliga bostäder, som den nyanlände efter en tid måste lämna, eller stor 
trångboddhet.  
 

 Det finns risk för fler och mer segregerade bostadsområden runtom i landet, särskilt 
i kommuner med många självbosatta. Om det finns lediga bostäder i någon 
kommun är det ofta i ett specifikt område, vilket gör att boendesegregationen 
fördjupas.  
 

 Flera kommuner påtalar behovet av en jämnare fördelning av asylsökande, för att på 
sikt få till stånd även en jämnare fördelning av nyanlända i kommunerna. Enligt 
Migrationsverkets regleringsbrev ska boendebeståndet ha en ”lämplig geografisk 
placering”, men vad som anses lämpligt torde variera beroende på vad som 
eftersträvas. 

 
Ytterligare kommentarer kring lägesbilden i kommunerna 
Ett flertal kommuner lyfter i sina enkätsvar de svåra planeringsförutsättningar som råder, 
och att bristen på framförhållning riskerar att leda till försämrade möjligheter till 
integration och etablering för målgruppen. Flera kommuner nämner att oförutsägbarhet 
gällande förändrade regler och lagstiftningar, och det kraftigt fluktuerande mottagandet 
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och ändringar i statens ersättningar till kommunerna, bidrar till bristande 
planeringsförutsättningar.  
 
Det finns ett stort behov av bättre information och kommunikation med den anvisande 
myndigheten Migrationsverket, och en ökad hänsyn till kommunernas förutsättningar i 
anvisningsarbetet utgör en viktig förutsättning för att bosättningslagens intentioner ska 
kunna uppnås. Det finns även behov av utökad kommunikation och information när 
asylboenden öppnar, stänger och flyttas, för att kommunerna ska kunna planera och 
organisera sin verksamhet.  
 
Den generella bostadsbrist som nu råder, i kombination med nödvändigheten i att få till 
stånd hållbara bostadslösningar för nyanlända, gör att andra frågor riskerar att hamna i 
skymundan och prioriteras ner i kommunernas arbete med målgruppen. Framförallt 
kommuner med en stor inflyttning av självbosättare vittnar om planeringssvårigheter 
inom flertalet områden, såsom barnomsorg, skola och socialtjänst.  
 
Den ökade psykiska ohälsan bland ensamkommande barn och nyanlända är oroande och 
många kommuner rapporterar att det krävs ökade resurser och kompetens i flera 
kommunala verksamheter (skola, socialtjänst etc.) för att hantera gruppens behov.  
 
Särskilt värt att nämna är även de utmaningar som finns i en likvärdig etablering och 
integration för både nyanlända kvinnor och män. Det finns behov av ett ökat fokus på 
kvinnor i etableringen och att fler kvinnor ska delta i utbildningsinsatser för att ha 
möjlighet till att komma i arbete och egenförsörjning.  

Kommentarer angående påverkan på landstingens/regionernas verksamhet 

Vid en sammanställning av enkätsvaren från Sveriges landsting framgår att man inom 
merparten av de sjukvårdsområden som lyfts anser att det råder ingen eller måttlig 
påverkan på verksamheten. De områden där flest landsting angett att påverkan är 
betydande eller allvarlig är barn- och mödravården (betydande påverkan i fyra landsting 
och allvarlig påverkan i ett landsting) och barn- och ungdomspsykiatrin (betydande 
påverkan i sex landsting och allvarlig påverkan i ett landsting).  
 
Vilken påverkan som aktuella förändringar i antalet asylsökande och nyanlända har på 
landstingens verksamhet påverkas inte minst av var större asylboenden är förlagda. När 
nya asylboenden startas eller läggs ner ger det avtryck på landstingens verksamheter, och 
en ökning av antalet asylsökande och nyanlända i en kommun kan spä på den personal- 
och resursbrist som redan råder.  
 
Situationen inom hälso- och sjukvården kan se mycket olika ut inom ett län eller inom 
olika enheter, vilket gör det svårt för landstingen (framförallt större sådana) att ge en 
samlad bild. I de svar som inkommit återkommer dock ett antal frågeställningar.  
 
Vanligast förekommande skäl för påverkan: 

 Den psykiska ohälsan bland nyanlända i allmänhet och ensamkommande barn i 
synnerhet lyfts även i landstingens rapporter, och barn- och ungdomspsykiatrin är 
det vårdområde där flest landsting har angett att påverkan på verksamheten är 
betydande (sex landsting) eller allvarlig (ett landsting). Det finns en risk för 
ytterligare ökningar i den psykiska ohälsan inom grupperna nyanlända och 
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ensamkommande barn, allteftersom fler individer får avslag på sina ansökningar om 
asyl.  

 
Övriga skäl för påverkan som lyfts:  

 Besök och samtal med tolk tar längre tid och kräver mer resurser än andra besök. 
Det råder på många håll även brist på tolkar.  
 

 Det finns ett behov av informationsinsatser gentemot målgruppen kring hur det 
svenska sjukvårdssystemet är uppbyggt och till vilka vårdinstanser man ska vända sig 
i vilken situation. Inom sjukvården finns ett behov av mer resurser och kompetens 
för att möta målgruppen.  
 

 Tandhälsan i målgruppen är ofta sämre än genomsnittet, vilket på flera håll kräver 
mer resurser. Inom tandvården anger två landsting att påverkan är betydande och 
fjorton landsting att påverkan är måttlig.  
 

 Omflyttningar av asylsökande kan göra att vårdkedjor bryts och att exempelvis barn 
i behov av specialistvård kan få sin behandling fördröjd.  
 

 Även inom landstingens verksamhetsområden finns behov av bättre 
planeringsförutsättningar och ökad tillgång till information, bland annat avseende 
planerade öppnanden eller nedläggningar av asylboenden.  

 
 
 
Ärendet har handlagts av länsråd Anneli Wirtén, beslutande, och Hanna Ekner, föredragande. 
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SOCIALTJÄNST  

1.1 Nivå av påverkan på socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet 
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1.2 Nivå av påverkan på socialtjänstens övriga verksamhet 
 
 

 
  



 

Rapportering av lägesbildsuppdraget 
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Socialtjänsten – samtliga kartor 
 
1.1 Nivå av påverkan på socialtjänstens 
barn- och ungdomsverksamhet 
 
 

 

1.2 Nivå av påverkan på socialtjänstens 
övriga verksamhet 
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SKOLA OCH UTBILDNING 

2.1 Nivå av påverkan på förskoleverksamheten 
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2.2 Nivå av påverkan på grundskoleverksamheten 
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2.3 Nivå av påverkan på gymnasieverksamheten 
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2.4 Nivå av påverkan på SFI-verksamheten 
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2.5 Nivå av påverkan på den övriga kommunala vuxenutbildningen 
 

 

 

 



 

Rapportering av lägesbildsuppdraget 
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Skola och utbildning – samtliga kartor 
 
2.1 Nivå av påverkan på 
förskoleverksamheten 
 

 
 
2.2 Nivå av påverkan på 
grundskoleverksamheten 

 

2.3 Nivå av påverkan på 
gymnasieverksamheten 
 

 
 
 
2.4 Nivå av påverkan på 
SFI-verksamheten 

 

2.5 Nivå av påverkan på 
den övriga kommunala 
vuxenutbildningen 
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BOSÄTTNING AV NYANLÄNDA 

3.1 Kommunen erbjuder anvisade nyanlända permanenta bostäder.  
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3.2 Kommunens bostadslösningar för anvisade nyanlända ger goda förutsättningar för 
etablering och integration. 
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3.3 Kommunen har inte upplevt undanträngningseffekter med anledning av bosättning 
av anvisade nyanlända. 
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3.4 Kommunen arbetar aktivt för att skapa hållbara bostadslösningar för anvisade  
nyanlända. 
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3.5 Kommunens arbete med bosättning av anvisade nyanlända tar hänsyn till 
flickors/kvinnors och pojkars/mäns förutsättningar och behov.  
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3.6 Kommunens arbete med bostadsförsörjning innefattar hela gruppen nyanlända 
(anvisade, självbosatta, ensamkommande barn). 
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3.7 Kommunens arbete med bostadsförsörjning för nyanlända (anvisade, självbosatta, 
ensamkommande barn) tar hänsyn till flickors/kvinnors och pojkars/mäns 
förutsättningar och behov. 
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

1.1 Nivå av påverkan på primärvården 
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1.2 Nivå av påverkan på akutsjukvården 
 

 
  



 

Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 40 

 
 

27 

1.3 Nivå av påverkan på tandvården 
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1.4 Nivå av påverkan på barn- och mödravården 
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1.5 Nivå av påverkan på psykiatrin 
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1.6 Nivå av påverkan på barn- och ungdomspsykiatrin 
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1.7 Nivå av påverkan på annan vård 
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Sjukvård - samtliga kartor 
 
1.1 Nivå av 
påverkan på 
primärvården 

 
 
 
1.2 Nivå av 
påverkan på 
akutsjukvården 
 

 
 

1.3 Nivå av 
påverkan på 
tandvården 

 
 
 
1.4 Nivå av 
påverkan på 
barn- och 
mödravården 

 

1.5 Nivå av 
påverkan på 
psykiatrin 

 
 
 
1.6 Nivå av 
påverkan på barn- 
och 
ungdomspsykiatrin 

 

1.7 Nivå av 
påverkan på 
annan vård 
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Skåne län. Sammanställd lägesbild april månad 2017 

Bakgrund uppdraget 
Enligt 2017 års regleringsbrev ska länsstyrelserna ta fram och sammanställa lägesbilder för kommuner 

och landsting i respektive län avseende vilken påverkan som aktuella förändringar i antal asylsökande 

och nyanlända har för verksamheterna inom socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvård. 

Uppdraget ska genomföras utifrån behov och förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och 

män. Lägesbilden ska även omfatta en bedömning av beredskap och kapacitet i förhållande till lagen 

(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Länsstyrelsen i Jönköpings 

län samordnar och lämnar en samlad rapport för samtliga länsstyrelser. Detta är Skåne läns 

sammanställda lägesbild för april 2017. 

Genomförandet 
 Länsstyrelsen Skåne har sammanställt svaren i en sammanställd lägesbild för länet.

 Utöver skriftlig lägesbild har svaren kompletterats med kartor. Kartorna illustrerar nivån av

påverkan eller hur väl kommunen instämmer i aktuellt påstående. Syftet med kartorna är att

på ett överskådligt sätt beskriva läget per verksamhetsområde.

 Den enkät som skickades ut i Skåne gick till samtliga länets 33 kommuner. Till den nationella

lägesbilden inkom svar från 28 kommuner. Till sammanställningen för Skåne län har

ytterligare två kommuner inkommit med svar. Ett antal kommuner besvarade enkäterna

endast delvis. Region Skåne har svarat på samtliga frågor.

 Se även länsstyrelsernas samlade återrapportering av uppdrag 40 (Länsstyrelsen Jönköping).

Det finns metodologiska svårigheter/felkällor med den här typen av undersökningar. En sådan viktig 

felkälla är att det inte fullt ut går att skilja den påverkan som förändringar i antalet asylsökande och 

nyanlända har på en viss verksamhet från påverkan som beror på andra faktorer. Varför situationen 

ser ut på ett visst sätt inom ett visst verksamhetsområde är ofta komplext och hänger ihop med flera 

faktorer, varav förändringar i antalet nyanlända och asylsökande bara är en. Enkäterna fångar heller 

inte de många positiva konsekvenser som ett ökat mottagande av nyanlända har för många 

kommuner. 

A 2.
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Resultat 
Påverkan på socialtjänstens verksamhet både gällande barn och unga samt den övriga 

verksamheten inom socialtjänsten 
Majoriteten av de skånska kommunerna uppger ingen eller måttlig påverkan på socialtjänsten gällande 

barn och unga samt den övriga verksamheten inom socialtjänsten.  

 

Men sju av 30 kommuner har uppgett betydande påverkan på socialtjänsten inom barn- och 

ungdomsverksamheten. Kristianstads kommun har uppgett kritisk påverkan men har kompletterat 

svaret med att det avser enbart verksamheten kring ensamkommande barn och unga och berör inte 

ordinarie barn- och ungdomsverksamhet inom socialtjänsten. 

 

Åtta av 30 kommuner uppger allvarlig och betydande påverkan på övrig verksamhet inom 

socialtjänsten. 

 

Vanligast förekommande skäl för påverkan: 
 Flera kommuner uppger ett fortsatt intensivt arbete för att hitta rutiner och struktur för 

utredning, uppföljning med mera av ensamkommande barn- och unga. Verksamheter har 

byggts upp på kort tid, nyanställd personal med låg kunskapsnivå samt svårigheter att anställa 

socionomer utgör utmaningar.  

 

 Några kommuner uppger att arbetet med försörjningsstöd påverkas allvarligt. Det är främst 

handläggarna som arbetar med ekonomiskt bistånd som märker av en markant ökning av 

ärenden kopplade till målgruppen vilket medför hård belastning.  

 

 Omställningen utifrån ett förändrat ersättningssystem innebär ytterligare ansträngning på en 

redan kritisk situation med påverkan på kommunens ekonomi.  

 

 Svårigheter att säkerställa ett snabbt, ordnat, långsiktigt och ekonomiskt hållbart mottagande 

av nyanlända och ensamkommande barn/unga med möjligheter för individen att få de 

insatser och information som de har rätt till och behov av.  

 

 Verksamheten kring ensamkommande barn/unga genomförs delvis enligt de lagstadgade krav 

som är uppsatta men uppfylls inte alltid till fullo, det rör sig om långa utredningstider, lång 

väntan på familjehem mm.  

 

 Svårigheter att på samhälls- och individnivå hantera de konsekvenser som de tillfälliga 

uppehållstillstånden medför. 

 

 Planeringsförutsättningarna har försvårats på grund av ovissheten kring hur många 

ensamkommande barn och unga som kommer. En del kommuner saknar beredskap för att ta 

emot flickor, då de tidigare endast tagit emot pojkar, beredskap saknas för mottagandet och 

bosättningen av ensamkommandes familjer som kommer på anknytning.  
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 Etableringsprocessen för de unga försvåras då bristen på bostäder innebär att steget till ett 

självständigt liv försenas och att de får bo kvar i mer kostsamma boendealternativ. 

Omställningen till stödboende är en utmaning när kommunerna samtidigt som de ska förhålla 

sig till förändrade ersättningsnivåer ska behålla barnperspektivet i arbetet. Det resulterar i en 

ökad arbetsbelastning för personalen och att nya boendelösningar sannolikt inte är anpassade 

till målgruppens generella etableringsbehov.  

 

 Psykisk ohälsa hos ensamkommande barn och unga på grund av tillfälliga uppehållstillstånd, 

åldersuppskrivningar och avslag är resurskrävande med missbruk, självskadebeteende som 

följd. Bristande kompetens hos personalen för att hantera dessa utmaningar. 

 

 Kommunerna erfar hinder i fördröjningar mellan myndigheter, det tar lång tid innan 

nyanlända får sitt personnummer, det dröjer innan Arbetsförmedlingen skriver in dem i 

etableringen, beslut om etableringsersättning dröjer och trycket ökar på verksamheterna som 

hanterar försörjningsstöd.  
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Kommentarer angående påverkan på skola/utbildning  

Av de kommuner som svarat upper alla utom en kommun att de är påverkade i någon grad inom 

respektive verksamhet inom skol- och utbildningsområdet. Majoriteten svarar att det inte riskerar att 

få olika konsekvenser kring eventuell påverkan beroende på flickor/kvinnor och pojkar/män. Några 

kommuner kommenterar att de inte bedriver gymnasie-, SFI- och vuxenutbildning i kommunal regi. 

Tio av 30 kommuner uppger att de inte har någon påverkan inom övrig kommunal vuxenutbildning 

medan tre kommuner svarar betydande påverkan.  

 

Påverkan förskoleverksamhet och grundskola 

Ungefär hälften av kommunerna uppger måttlig påverkan inom förskoleverksamheten liksom inom 

grundskola. Flera kommuner nämner utmaningen kring köer, lokalbrist och behov av 

modersmålslärare.  

 

Fem kommuner uppger betydande eller allvarig påverkan inom grundskolan. Utöver ovan nämnda 

utmaningar så ges exempel som att skolhälsovården är hårt belastad och att det på grund av 

bostadsbrist är högre påverkan på vissa skolor inom kommunen. Andra orsaker som anges är stor in- 

och utflytt, budgetunderskott för samtliga skolor dmed många nyanlända och asylsökande. 

 

 
 

Påverkan gymnasieverksamhetoch Sfi-utbildning 

Tio kommuner uppger betydande påverkan inom gymnasieverksamheten. En kommun beskriver att 

tillgängliga resurser bedöms som ansträngda. En annan uppger att det är en utmaning med en ökad 

genomströmning för högutbildade elever, elever vars progression inte går fram i önskad takt samt att 

få en helhetssyn och ett helhetsperspektiv på eleven i samverkan med Arbetsförmedlingen och andra 

externa aktörer. Flera uppger att mottagandet ställer höga krav på studievägledning, kartläggning och 

modersmålsstöd.  

 

Åtta kommuner uppger betydande påverkan inom SFI- verksamheten. Orsaker som uppges är att 

köerna växer (fler elever), lärarbrist, pågående rekryteringar och utökat lokalbehov (som också ger 
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längre köer). Större klasser idag än tidigare (och liksom i de andra skolformerna) en utmaning att 

finna en god lärkultur för grupper som är homogena. Sedan bosättningslagen trädde i kraft är 

merparten som kommer vuxna personer, både anvisade och egeninflyttade.  

 

Andra exempel vid inskrivning till Sfi när det rör par med barn, är att det är kvinnan som stannar 

hemma i väntan på plats i förskola. Annat som anges som utmaning är att möta upp de barn som ska 

flytta vidare då detta skapar oro i hela klassen/barngruppen. En kommun skriver att det är svårt att 

planera och organisera en verksamhet som är ostabil, där elever kommer och går beroende på 

kommunplacering.  

 

 
 

Övriga kommunkommentarer kring påverkan inom skol- och utbildningsverksamheterna 

 Flera kommuner nämner att det är svårt att planera för framtiden när man inte vet 

kommande elevantal.  

 

 En kommun beskriver att de har en stor grupp ensamkommande som alla är i 

gymnasieåldern. Dessa elever behöver resurser och struktur för att på bästa sätt tillgodogöra 

sig utbildning. En del har lång studievana, andra ingen men det gemensamma är att inte ha 

svenska som modersmål. Att bygga upp verksamhet som möter individ och grupp samtidigt 

är utmanande och kräver sina resurser för att nå målen i skolan.  

 

 En kommun kommenterar att språkintroduktionen behöver vara mer flexibel i tid. Svårt att 

klara studierna till gymnasiebehörighet på två år.  
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Påståenden angående bosättning- bedömning av beredskap och kapacitet 
Nyanlända erbjuds permanenta bostäder 

Sju av 30 kommuner instämmer helt i påståendet att de erbjuder anvisade nyanlända permanenta 

bostäder. Nio kommuner instämmer inte alls eller i låg grad.   

 
Kommunens bostadslösningar ger anvisade nyanlända goda förutsättningar för etablering 

och integration 

13 kommuner instämmer helt eller i hög grad medan sex kommuner instämmer i låg grad eller inte 

alls. 
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Kommunen har inte upplevt undanträngningseffekter med anledning av bosättning av 

anvisade nyanlända 

Drygt en tredjedel av kommuner uppger helt eller i hög grad att de inte upplevt 

undanträngningseffekter med anledning av bosättning av anvisade nyanlända. 14 instämmer delvis 

eller inte alls. Tre svarar att det inte är relevant. 

 

 
 

Kommunen instämmer att de arbetar aktivt för att skapa hållbara bostadslösningar för 

anvisade nyanlända 

20 kommuner instämmer helt i påståendet. Sju kommuner instämmer delvis och en uppger att det 

inte är relevant.  
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Kommunen instämmer att de i arbetet med bosättning tar hänsyn till kvinnors och mäns 

förutsättningar och behov 

12 kommuner instämmer helt eller i hög grad. Åtta kommuner instämmer delvis, fem instämmer i låg 

grad eller inte alls. Två kommuner svarar att det inte är relevant. 

 

Kommunens arbete med bostadsförsörjning innefattar hela gruppen nyanlända (anvisade, 

självbosatta, ensamkommande barn- och unga) 

Drygt en tredjedel av kommunerna instämmer helt eller i hög grad att kommunens arbete med 

bostadsförsörjning innefattar hela gruppen nyanlända Bland övriga kommuner ges svar som att 

kommunens arbete med bostadsförsörjning för nyanlända i första hand handlar om att hitta boenden 

för de som anvisas. Därmed uppstår boendelösningar som inte gynnar integration eller långsiktig 

social hållbarhet, tex genom  korridorsboende.  Flertalet kommuner uppger att bostadsbristen är 

omfattande varför individuella hänsyn får stå tillbaka. Det är mer tillgång på bostäder som avgör vem 

som bosätts på olika platser. I dagsläget gäller det att finna tak över huvudet för nyanlända flyktingar.  

 

 
 

Övriga kommentarer från kommunerna i arbetet kring bosättning 

 Några kommuner nämner att de flesta bostadslösningar som kan erbjudas är tillfälliga vilket 

försvårar etableringen och skapar oro. Många som nu anvisas enligt bosättningslagen har 

tillfälliga uppehållstillstånd vilket ytterligare försvårar för dem att få en permanent 

bostadslösning. 

 

 Några kommuner uppger att det saknas analys om de självbosattas boendesituation. Den 

stora utmaningen i flera kommuner är inte de nyanlända som anvisas, utan de som är EBO 

(dvs asylsökande som själv ordnar bostad) och självbosatta (dvs de som fått uppehållstillstånd 

och själv ordnar bostad). Där ser flera kommuner utmaningar kopplat till bostäder och 

inkluderingsfrågor i allmänhet. Särskilt svårt är det för anknytningsfamiljer som inte har 
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någon självklar rätt att få hjälp med bostad. Deras situation påverkar ofta de 

ensamkommandes mående och sociala situation. 

 

 Flera kommuner uppger att Migrationsverkets anvisningar i nuläget har stora brister både i 

kommunikation och information. En kommun påpekar att detta har en allvarlig påverkan för 

att kunna förverkliga och arbeta kvalitativt med att möta kraven i anvisningslagen.  
 

 Nedläggningen av anläggningsboendena har bidragit till en stor rörlighet och instabil situation 

hos nyanlända och asylsökande. Egenbosatta bor i dyra, tillfälliga och undermåliga boenden 

vilket försvårar planeringsarbetet med nyanlända och innebär en ökad påfrestning på 

mottagandearbetet när kommunerna får agera i akuta situationer.   
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Kommentarer angående påverkan på Region Skånes verksamhet 

Hälso-och sjukvård 

Region Skåne anger ingen påverkan på hälso- och sjukvården i länet då flertalet vårdcentraler uppger 

detta, några enstaka anger måttlig påverkan. Ett mindre mottagande av flyktingar resulterar i rimliga 

väntetider på hälsosamtal. Fortfarande kvarstår vissa problem med tillgången på tolkar. Asylsökande 

patienter innebär också ett visst administrativt merarbete.  

 

Primärvård 

Ingen påverkan men när det gäller primärvård anges som en stor utmaning att kunna hantera det 

stora antal asylsökande som anser sig ha behov av sjukvård. Deras situation visar sig i ett ökat 

vårdsökande när de borde få hjälp av annan verksamhet som till exempel vid ett optimalt mottagande.  

 

Akutsjukvård  

Ingen påverkan inom akutsjukvården.  

 

Tandvård 

Betydande påverkan på tandvården med fortsatt stor efterfrågan i några kommuner. 

 

 
 

Barn- och mödravård 

Region Skåne anger ingen eller måttlig påverkan. Uppger att det är mer press på 

barnavårdscentralerna då familjerna är stora och antalet nyfödda ökar. Det behövs mer tid för både 

läkare och sjuksköterska vid varje besök då det behövs tolk och frågeställningarna är många samt för 

att uppdatera vaccinationsstatus. Mödravården påverkas av att många nyanlända gravida kvinnor utan 

svensk/engelsk språkkunskap inte fått någon mödrahälsovård tidigare i graviditeten och att 

risker/komplikationer då inte kunnat upptäckas. Ökad risk för bärarskap av resistenta bakterier vilket 

försvårar vården trots rutiner.  

 

Psykiatrin 

Måttlig påverkan anges. En viss ökning av antalet sökande bland gruppen nyanlända samt ett ökat 

behov av adekvat utbildning bland personalen att möte denna problematik. Inom barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP)  har regionen angett betydande påverkan. En del omstruktureringar 
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inom barn - och ungdomspsykiatrin har skett. Åtgärder som vidtagits för att möta behoven är 

utökning av personal, satsning på gruppbehandlingar, utökning av mobila team och kompetensökning 

bland personalen. 

 

  
 

Annan vård 

Regionen anger måttlig påverkan, det ökade antalet mottagningsbesök då tolkhjälp behövs kan 

innebära färre antal mottagningstider p.g.a. att ett besök med tolkhjälp tar längre tid i anspråk. Ett 

exempel är ögonverksamheten där utmaningen är ett stort antal remisser på ungdomar och barn. 

Journalhandlingar saknas från hemlandet. Måttlig påverkan inom verksamhetsområde infektion, 

beroende på patienter med bland annat tuberkulos. 

 

 
Övrig kommentar från Region Skåne 

Utmaningar för verksamheten framöver är rekryteringen av nya medarbetare samt kompetens och 

resurser för att tillgodose behov av vård avseende t ex könsstympning och psykisk ohälsa. Generell 

kunskapshöjning, inklusive om andra kulturer, samt könsstympning, barnäktenskap och 

hedersrelaterat våld. Transkulturell psykiatri i hela Skåne, kommunikation viktig mellan olika 

vårdnivåer och kommunernas verksamheter. 

 

 



Dokumentnamn: Kvalitetspolicy 

Datum: 2016-05-12 

Ansvarig: SAS och MAS 

SEKTOR 

Social Sökväg: Mål, värdegrund, strategier - Kvalitetspolicy 

Kvalitetspolicy 

I vårt arbete levandegörs vår gemensamma värdegrund 

Vi arbetar förebyggande, funktionsstödjande, rehabiliterande, målstyrt och 

rättssäkert.  

Genom att våra möten med medborgarna vilar på begreppen meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet möjliggör vi en känsla av sammanhang (KASAM). 

Medarbetare och ledare inom social sektor arbetar ständigt för att utveckla det 

hälsofrämjande (salutogena) förhållningssättet. 

Vi följer upp/utvärderar kontinuerligt. 

Vi mäter effektmålen för att säkerställa att vi följer kvalitetspolicyn. 



SEKTOR
Avdelning

DOKUMENTTYP

Datum Diarienummer Sida

2017-05-11 SN 2017/352 1 (1)

Socialnämnden

Prisjustering enligt avtalet med leverantörer av 
servicetjänster i hemtjänsten 2017
Enligt de avtal som har skrivits mellan Höörs kommun och de privata utförare som utför 
servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem(LOV) ska socialnämnden 
fastställa ersättningen till utförarna en gång per år. Förändringen av ersättningen ska gälla från 
årsskiftet.

Ersättningen ska enligt avtalen följa omsorgsprisindex(OPI) som publiceras av SKL i december 
varje år. När det inte finns centralt löneavtal mellan SKL och Kommunal för det kommande året är 
OPI i december preliminärt till dess att nytt avtal finns.

Socialnämnden beslutade 2017-01-19 att anta det av SKL uträknade preliminära OPI till 1,3 % för 2017, 
vilket medförde en timersättning till de utförande företagen på 309,33*1,3 % = 313,35 kr.

Det definitiva OPI för 2017 finns nu publicerat och uträknat till 2,7 %. 

Enligt avtalen mellan Höörs kommun och de privata utförarna ska en definitiv omräkningsfaktor 
användas om den finns publicerad. Om endast en preliminär omräkningsfaktor finns publicerad 
ska denna användas fram till dess att en definitiv omräkningsfaktor publiceras. En retroaktiv 
avräkning ska då göras av skillnaden mellan den preliminära och den definitiva omräkningsfaktorn 
så snart detta är möjligt.

Ersättningen för 2016 var 309,33kr. Uppräknat med det definitiva OPI för 2017 blir ersättningen 
309,33*2,7 % = 317,68 kr.

Socialnämnden föreslås besluta:

Att fastslå den definitiva ersättningen per utförd timme år 2017 till 317,68 kr. 

Höör 2017-05-11

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör Tel: 
0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

mailto:kommun@hoor.se
http://www.hoor.se/
http://www.facebook.com/Hoorskommun


SKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida
2017-04-27 SN 2016/914 1 (2)

SOCIAL SEKTOR
Stab

Resultat från intern kontroll första halvåret 2017

Socialnämnden beslutade 2017-02-23 om en intern kontrollplan där fyra olika processer ska 
kontrolleras under år 2017. Två av dessa har genomförts under våren.

 Beslutade insatser och verkställda insatser i verksamhetssystemet

 Rutinen för loggkontroller

Social sektors stab har genomfört intern kontroll och därefter bedömt hur processen 
fungerar utifrån tre alternativ:

 Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

 Rutinen fungerar men behöver utvecklas

 Ny rutin behöver upprättas

Resultat

Beslutade insatser och verkställda insatser i verksamhetssystemet
Samtliga personer inom äldreomsorgen eller omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning som har ett aktuellt beslut om insats enligt SoL eller LSS i 
verksamhetssystemet Procapita 2017-03-31 har jämförts med samtliga personer som har 
en öppen verkställighet(dvs. insatsen är registrerad som påbörjad) samma datum. 

Ett antal avvikelser har konstaterats:
 Totalt fanns 117 personer med SoL-beslut inom särskilt boende. För 6 av dessa

stämde inte besluten och verkställigheten överrens. Några har öppna beslut på 
hemtjänst trots att de har flyttat in på särskilt boende. En del har verkställighet som 
har gått ut.

 185 personer hade beslut om hemtjänst(personlig omvårdnad eller service). För 15
av dessa stämde inte beslut och verkställighet överrens. Bl.a. rörde det sig om 
personer som hade avlidit men ändå hade ett öppet beslut eller verkställighet, 
verkställigheter som ej hade avslutats trots att beslutet gått ut. 

 59 personer hade vid undersökningstillfället minst ett LSS-beslut. För 9 av dessa
stämde inte beslut överrens med verkställighet. Några personer hade beslut som 
hade gått ut. En del personer med gamla beslut kommer inte med i statistik trots 
att de har aktuella beslut.

Resultat: Rutinen fungerar men behöver utvecklas

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Socialnämnden



SKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida
2017-04-27 SN 2016/914 2 (2)

SOCIAL SEKTOR
Stab

Förslag till åtgärder: Sektorn lämnar varje månad in statistik till Socialstyrelsen över vilka 
personer som har SoL-beslut inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. Statistiken kontrolleras av biståndshandläggare samt 
processamordnare inom hemtjänsten. När fel hittas i statistiken är det viktigt att dessa 
rättas i Procapita. 

Inom LSS beror många av felen på att Procapita inte visar statistiken rätt. En studie av 
orsaken till detta behöver genomföras.

Rutiner för loggkontroller
Enligt befintlig rutin ska varje enhetschef för varje verksamhet begära loggning en gång per 
kvartal. Kontroll över att denna rutin har följts under år 2016 har genomförts. 

 Två verksamheter har inte följt denna rutin under år 2016

Resultat: Rutinen fungerar men behöver utvecklas

Förslag till åtgärder: Information om rutinen måste spridas samt hur viktig denna rutin är 
behöver spridas till samtliga chefer.

Socialnämnden föreslås besluta

 Att godkänna rapporten avseende intern kontroll för år 2017

 Att ge sektorn i uppdrag att redovisa handlingsplaner för att komma tillrätta med
båda de kontrollerade punkterna

 Att en uppföljande kontroll av båda punkterna genomförs under hösten år 2017
och redovisas i samband med att resultatet för den interna kontrollen redovisas
under andra halvåret.

Höör 2017-04-27



Inledning
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Kommunens Vision, Socialnämndens Vision och Strategier samt Mål och Värdegrund skall vara 
vägledande i socialnämndens alla verksamheter såväl i myndighetsutövning som i verkställighet.

Vision Höörs kommun
Höörs kommun är en mötesplats som tar till vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om 
en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och 
företagande. Ett av inriktningsmålen i styrkortet för Socialnämnden anger att vi tillsammans med 
medborgaren ska samarbeta med dennes privata nätverk för att öka känslan av sammanhang.

Socialnämndens värdegrund och kvalitetspolicy

respekt - tillit - bemötande – ansvar

”Med ömsesidig tillit och respektfullt bemötande tillvaratar och utvecklar vi våra 
gemensamma resurser. Vi respekterar människors rätt att ta ansvar för sin livssituation”.

Strategier
Vi ska arbeta förebyggande, funktionsstödjande, rehabiliterande och målstyrt. Genom att våra möten 
med medborgarna vilar på begreppen meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet möjliggör vi en 
känsla av sammanhang (KASAM). Medarbetare och ledare inom social sektor arbetar ständigt för att 
utveckla det hälsofrämjande (salutogena) förhållningssättet. Vi ska kontinuerligt följa upp / utvärdera.

Allmänt om rätten till bistånd
Rätten till bistånd förutsätter att behovet inte kan tillgodoses på ett annat sätt, av den enskilde eller av 
annan huvudman.

I förarbetena till lagen betonas att socialtjänstens insatser måste utformas på ett sådant sätt att den 
enskilde så snart som möjligt kan klara sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Det betonas att 
försörjning genom eget arbete är grundläggande när det gäller att stärka människors egen förmåga att 
hantera sin situation. Det framhålls dessutom att den enskilde efter förmåga skall bidra till sin 
försörjning och att den som kan arbeta också har en skyldighet att söka arbete. 
Den enskilde skall vara delaktig i insatserna och ges möjlighet till att aktivt medverka i och påverka 
planering av sin egen framtid. Socialtjänstens uppgift är att, tillsammans med den enskilde, försöka 
hitta strategier för att förändra livssituationen. Ytterst har vi alla ansvaret för våra egna liv och vi 
måste därför ges förutsättningar att handla och styra vår egen tillvaro.
När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas och dokumenteras vad hänsyn till barnens bästa kräver. 
Syftet är att uppmärksamma hur beslut påverkar barnet. Det innebär dock inte alltid att barnets bästa är 
avgörande för vilket beslut som fattas. Vid intressekonflikter mellan barn och vuxen är det barnets 
intresse som har företräde. I utredningar om ekonomiskt bistånd är det föräldrarna situation, 
ekonomiskt eller i övrigt som utreds. För att utredningen även skall ha ett barnperspektiv krävs att 
eventuella barn i familjen uppmärksammas. Barn kan däremot aldrig uppmärksammas eller utredas 
mot föräldrarnas vilja. Finns det sådan oro kring barnens situation att en utredning är nödvändig skall 
denna hanteras enligt 11 kap socialtjänstlagen. 

Samverkan mellan myndigheter



Om en kommunmedborgare är i behov av insatser från andra samhällsorgan ska socialtjänsten 
samverka med dessa så att olika insatser kan samordnas. Enligt huvudregeln måste den enskilde 
samtycka till samverkan och till utbyte av information. 
I förarbetena betonas att grupper som i stor utsträckning står utanför de generella välfärdssystemen 
måste få del av den hjälp och det stöd som de behöver så att de i framtiden kan försörja sig själv. För 
att grupper som ex invandrare, lågutbildade och ungdomar som inte fått en förankring på 
arbetsmarknaden skall komma ur sitt bidragsberoende, krävs att socialtjänsten medverkar till att 
mobilisera de samlade resurserna i samhället. Även för personer med psykosocial problematik eller 
andra hälsomässiga problem finns behov av samverkan mellan myndigheter för att få samordning i 
arbetet med rehabilitering.
Socialnämnden ska erbjuda insatser som syftar till att bidra till att den kommunmedborgare som 
uppbär ekonomiskt bistånd blir självförsörjande så snart som möjligt.

Försörjningsstöd och livsföring i övrigt
Den enskildes rätt till bistånd regleras i socialtjänstlagens 4 kap 1 §. "Den som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes 
möjligheter att leva ett självständigt liv."
Försörjningsstödet är uppdelat i en för hela landet gällande riksnorm samt i en del som gäller rätt till 
ersättning för skäliga kostnader för ett antal behovsposter. Allt annat bistånd som den enskilde kan 
behöva för att var tillförsäkrad en skälig levnadsnivå ingår i begreppet livsföring i övrigt. Detta bistånd 
kan utgöras av ekonomiskt stöd men också ges som annat stöd eller som vård och behandlingsinsatser. 

Skälig levnadsnivå
Begreppet skälig levnadsnivå regleras inte i lagtexten. Detta begrepp kan inte fastställas en gång för 
alla. Det måste bedömas med utgångspunkt i den tid och de förhållanden under vilka den 
hjälpbehövande lever. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig levnadsnivå bör vara 
vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig. Skälig levnadsnivå innebär inte bara 
en nivåbestämning av bistånd utan ger också uttryck för vilken form av insats, vård och behandling 
som kan komma ifråga. Enligt förarbetena till lagen skall det vid bedömning om vilken insats som kan 
komma i fråga, göras en sammanvägning av olika omständigheter. Till exempel den önskade insatsens 
lämplighet, kostnaden för insatsen, samt kommunmedborgarens önskemål. Det finns dock inte en 
obegränsad frihet att välja sociala tjänster oberoende av kostnad. Kommunen ges, när likvärdiga 
insatser finns att tillgå, möjligheten att välja det billigare alternativet.

Rätt att överklaga
Förvaltningsbesvär innebär att Förvaltningsrätten prövar både laglighet och vad som är ett lämpligt 
beslut. Förvaltningsrätten kan ersätta socialnämndens beslut med ett nytt, som omedelbart måste 
verkställas. 
Rätten att överklaga gäller både beslut om ekonomiskt bistånd till försörjning och beslut om andra 
biståndsinsatser.
Beslut om helt eller delvis avslag skall motiveras skriftligt. 

Vistelsekommunens ansvar
Vistelsekommunen är den kommun där den enskilde befinner sig när han eller hon ansöker om stöd.
Vistelsekommunen kan inte avsäga sig ansvaret genom att hänvisa till folkbokföringskommunen och 
vistelsekommunens ansvar är begränsat först när det står klart att en annan kommun har ansvaret. Står 
inte detta helt klart är vistelsekommunens ansvar INTE begränsat till akuta situationer.
För den som vistas tillfälligt i Höörs kommun då biståndsbehovet uppstår och som inte kan få sitt 
ekonomiska behov tillgodosett på annat sätt kan få ekonomiskt bistånd till hemresa, inom Sverige och 
till sitt uppehälle under resan.



Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp åt en enskild, 
är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer.

Bosättningskommun
En och samma kommun bör så långt det är möjligt ha det samlade ansvaret för den hjälp och det stöd 
som den enskilde är i behov av. I de flesta fall sammanfaller bosättningskommun och vistelsekommun.
Bosättningskommun är den kommun som den enskilde är stadigvarande bosatt eller den kommun dit 
han eller hon har sin starkaste anknytning.
En kommun som beslutat att placera en hemlös person i en tillfällig boendeform behåller ansvaret för 
de stöd och hjälpinsatser som han eller hon kan behöva.

Hemlöshet
En person som saknar egen bostad, bor tillfälligt inneboende eller i andra hand, är hänvisad till andra 
tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare brukar räknas som hemlös. Personen har löst frågan på 
mycket kort sikt eller inte alls. Hen kan inte ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att 
knyta några stadigvarande sociala relationer.
Det finns ett starkt samband mellan vräkningar och hemlöshet. Därför har socialtjänsten ett ansvar för 
att arbeta förbyggande mot vräkning, följa upp tidigare hyresskulder och erbjuda budget och 
skuldrådgivning. Socialtjänsten ska också göra en barnkonsekvensanalys vid ex hot om vräkning.

Uppehållsrätt
En EU/EES medborgare har uppehållsrätt så länge hen:
1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige
2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,
3. 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 och har en heltäckande 
sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller
4. har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i 
Sverige.
En EU/EES medborgare har också uppehållsrätt så länge hen är anmäld på arbetsförmedlingen, aktivt 
söker arbete och bedöms ha en verklig möjlighet att få anställning i Sverige
När någon utnyttjar rätten till fri rörlighet och flyttar till ett annat land har även familjemedlemmarna 
som följer med uppehållsrätt.

FÖRSÖRJNINGSSTÖD - RIKSNORMEN ENLIGT 4 KAP 3 § FÖRSTA 
STYCKET I SOCIALTJÄNSTLAGEN OCH 2 KAP 1 § 
SOCIALTJÄNSTFÖRORDNINGEN SAMT SN RIKTLINJER

Medlemmar i hushållet
Som medlemmar i hushållet räknas

 makar
 registrerade partner enligt lagen om registrerat partnerskap
 sambor enligt sambolagen
 Barn och ungdomar under 21 år, som föräldrarna är försörjningsskyldiga för, räknas som 

medlemmar i hushållet både där de stadigvarande bor och där de vistas under umgängestid. 
Socialnämnden beräknar kostnaderna efter det antal dagar barnet eller ungdomen vistas hos 
respektive förälder. Barn med växelvis boende räknas med på lika villkor i båda familjerna.



Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning,
telefon och radio- och TV-avgift,
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och
arbetslöshetskassa.

Särskilda skäl att beräkna kostnaden till en högre nivå – Delegat enhetschef
 den enskilde av medicinska skäl får högre totalkostnad avseende kost.
 den enskilde betalar avgift för skolmåltider,
 den enskilde har höga livsmedelskostnader p.g.a. att kosten är inräknad i en avgift,
 den enskilde p.g.a. 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

 det är en förutsättning för att barn skall kunna delta i fritidsaktiviteter
 det är förutsättning för att en förälder skall 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
 ett spädbarn saknar nödvändig klädutrustning (jmf avsnitt "spädbarnsutrustning",
 den enskilde har tillfälligt höga kostnader för livsmedel, kläder och skor t ex pga  att han eller

hon varit utsatt för brott.

Särskilda skäl att beräkna kostnaden till en lägre nivå- delegat socionom
Kostnaderna beräknas, enligt riksnormen till en lägre nivå bl.a.
vid akut nödsituation då det endast behövs tillfälligt ekonomiskt bistånd för att få möjlighet reda upp 
den, eller om den enskilde endast skall vara en kortare tid i kommunen.

Särskilda skäl att beräkna kostnaden till en lägre nivå- delegat enhetschef
om kommunmedborgaren inte har vissa kostnader för poster som ingår i riksnormen eller dessa är 
lägre en riksnorm, t ex under vistelse i heldygnsvård. Eller vid  behov av extra bistånd utöver redan 
beviljat bistånd
Observera att det ibland finns möjlighet att få hjälp via sin försäkring.

Särskild beräkningsregel 4 Kap 1b§- delegat socionom
För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska särskild beräkningsregel tillämpas. 
Denna gäller under max 2 år och innebär att 25 % av inkomsterna av anställning inte ska medräknas 
vid ekonomisk beräkning. Jobbstimulansen är personlig och gäller inte för hushållet som helhet.

Skyldighet att delta i praktik och kompetenshöjande verksamhet 4 Kap 4 § SoL- delegat 
socionom
Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden 
anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om kommunmedborgaren inte har kunnat 
erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till att utveckla 
kommunmedborgarens möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den 
enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt 
utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till individuella önskemål och förutsättningar. 
Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket.  

FÖRSÖRJNINGSSTÖD - SKÄLIGA KOSTNADER FÖR POSTER 
UTANFÖR RIKSNORMEN ENL 4 KAP 3 § FÖRSTA STYCKET 2 SOL

Boende



Skälig boendekostnad-delegat socionom
Vid bedömningen av vad som är skälig boendekostnad är det kommunmedborgarens faktiska kostnad 
och behov av boende som är avgörande. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig 
boendekostnad är vad en låginkomsttagare i Höörs kommun normalt har möjlighet att bekosta. 
Kostnaden relateras till hyresnivån hos HFAB och andra större bostadsföretag i Höörs tätort, se bilaga, 
"skälig boendestorlek och kostnad i förhållande till hushållstyp"
För ungdomar, ensamstående och sambor utan barn, bedöms skälig boendekostnad motsvara 
försäkringskassans nivå för rätt till bostadsbidrag, 
Vid växelvis boende bedöms barns behov av utrymme vara det samma som vid fast boende. Vid 
regelbundet umgänge bedöms behovet vara väsentligt lägre.
Ett kvarboende vuxet barn över 18 år som beviljats ekonomiskt bistånd skall efter individuell 
prövning, ges möjlighet att stå för sin del av boendekostnaden bl.a.
om föräldrarna p.g.a. att det vuxna  barnet bor kvar har en högre boendkostnad än de annars skulle ha 
haft, antingen genom att tvingas behålla en stor bostad eller genom att helt eller delvis mista rätten till 
bostadsbidrag, eller
om det vuxna barnet tidigare har betalt hemma och inte har rätt till studiestöd enligt studiestödslagen 
eller förlängt barnbidrag enligt lagen om förlängt barnbidrag.

Högsta godtagbara boendestorlek i förhållande till hushållstyp
antal personer boendestorlek                                           
1 vuxen 1 rum och kök
2 vuxna 2 rum och kök
1 vuxen + 1 barn 2 rum och kök
1 vuxen + 2 barn 3 rum och kök
2 vuxna + 1  - 2 barn 3 rum och kök
2 vuxna + 1  - 2 barn 3 rum och kök
1 - 2 vuxna + 3 - 4 barn 4 rum och kök
1 - 2 + 5 eller fler barn 5 rum och kök

Faktisk boendekostnad- delegat socionom
Hyreslägenhet
Vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden beaktas, för en hyreslägenhet, hyran inklusive 
uppvärmning och obligatoriska avgifter. Om lägenheten hyrs i andra hand, godtas den hyra som 
hyresvärden och andrahandshyresgästen har avtalat, under förutsättning att den är skälig. 
Inneboende
Vid beräkningen beaktas den faktiska boendekostnaden, som bostadsinnehavaren och den inneboende 
avtalat, om kostnaden bedöms skälig.
De som lever i en hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren räknas inte som inneboende. 
Med hushållsgemenskap avses den situationen att två eller flera personer
stadigvarande bor i samma bostad på ett sådant sätt att flerpersonshushållets ekonomiska fördelar kan 
utnyttjas.
Bostadsrätt
Vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för en bostadsrätt beaktas månadsavgiften, 
räntekostnaden för lån som tagits för köp och underhåll eller liknande av lägenheten. Amortering 
medräknas inte. Vid bedömning av skälig boendekostnad hänvisas till separat beslut som årligen 
fattas av nämnden. Även den enskildes rätt till skattejämkning för räntekostnaden skall beaktas vid 
bedömningen. I den faktiska boendekostnaden räknas in nödvändiga driftskostnader t e x för 
uppvärmning, vatten och avlopp, sophämtning och hem/villaförsäkring.
Egen fastighet



Vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för ett eget hus beaktas räntekostnader för lån som 
tagits för inköp och underhåll eller liknande av fastigheten. Amortering medräknas inte. Vid 
bedömning av skälig boendekostnad hänvisas till separat beslut som fattas av nämnden årligen.
Även rätt till skattejämkning för räntekostnaden och tomträttsavgälden skall beaktas. I den faktiska 
boendekostnaden räknas in nödvändiga driftskostnader t.ex. för uppvärmning, vatten och avlopp, 
sophämtning och hem/villaförsäkring.
Hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren
Vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden beaktas hur stor andel av bostaden den enskilde 
disponerar, om hen t.ex. är ett kvar-boende vuxet barn eller lever i en hushållsgemenskap med 
bostadsinnehavaren utan att vara samboende. Vid beräkningen kan Riksförsäkringsverkets föreskrifter 
om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag, och familjebidrag i form av 
bostadsbidrag, vara vägledande.
Vid beräkningen räknas då varje rum som två enheter och köket som en enhet (se försäkringskassans 
beräkningsregler)
Delad bostad
Vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden beaktas kostnaden delad med antalet boende i 
bostaden, om flera personer delar bostad men saknar eller har begränsad hushållsgemenskap. 

Boende- delegat enhetschef
Andra boendeformer
För andra boendeformer, t.ex. husvagn, vandrarhem, hotell, beräknas 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 tvätt. För personer som saknar permanent bostad 
kan kostnaden för magasinering av egna tillhörigheter under skälig tid ingå i den faktiska 
boendekostnaden. 

Boende vid en nödsituation- delegat enhetschef
Behovet skall i första hand lösas genom boende hos närstående. I andra hand kan det bli aktuellt att 
bistå med boende på vandrarhem o dyl. 
Bistånd till tillfälligt boende i jourlägenhet kan också beviljas. Det biståndet inkluderar regelbunden 
tillsyn och kan även inkludera annat, som då framgår av skriftlig överenskommelse.
Slutligen kan det, under en mycket begränsad period, bli aktuellt med hotellvistelse.
Kvinnor som är utsatta för hot eller våld skall kunna erbjudas boende hos kvinnojour eller annat 
skyddat boende.

Anskaffning av bostad vid bostadslöshet- delegat enhetschef
Vid anskaffning av bostad kan ibland en hyresdeposition behöva lämnas för att möjliggöra att ett 
kontrakt upprättas. En sådan deposition består oftast av 1-3 månadshyror och skall betalas tillbaka 
efter en viss tid eller i samband med att kontraktet avslutas/upphör.
Även korttidskontrakt kan vara en möjlig ingång på bostadsmarknaden.

Boendekostnad vid kort- och långvarigt biståndsbehov- delegat enhetschef
Vid ett kortvarigt biståndsbehov godtas ibland den faktiska boendekostnaden, även om den är oskälig i 
förhållande till socialnämndens riktlinjer. Med kortvarigt avses en period om maximalt tre 
sammanhängande månader. 
Bedöms behovet av ekonomiskt bistånd blir längre än tre sammanhängande månader skall den faktiska 
boendekostnaden prövas på nytt. Hänsyn ska tas till att kommunmedborgaren kan byta till en billigare 
bostad eller på annat sätt sänka boendekostnaden. 

Boendekostnad - AU



Högre boendekostnader kan godkännas. Hänsyn kan även tas till om det i individuella fall finns 
särskilda skäl för byte av bostad eller bostadsområde som t ex:
-om det finns risk för att ett byte medför allvarliga negativa sociala konsekvenser 
-om en ensamstående vuxen, t.ex. med funktionshinder eller sociala problem eller äldre med sviktande 
hälsa, har ett särskilt stort behov av kontinuitet i det sociala nätverket eller den fysiska miljö som 
hänger samman med de det nuvarande boendet, 
-om bostaden är anpassad till en boendes funktionshinder, eller 
-om den enskilde har starkt begränsad möjlighet att bli godkänd som hyresgäst, t.ex. vid arbetslöshet 
eller betalningsanmärkning. 

Häktade-delegat socionom
Häktade och personer som avtjänar en faktisk strafftid på högst sex månader kan beviljas ekonomiskt 
bistånd till den faktiska boendekostnaden under hela häktningstiden respektiver strafftiden, om de 
annars riskerar att bli bostadslösa. Socialnämnden kan rekommendera den enskilde som avtjänar ett 
straff att hyra ut sin bostad i andra hand, om hyresvärden ger sitt samtycke och det är lämpligt. Om 
hyresvärden inte ger något sådant samtycke, kan hyresgästen begära tillstånd till uthyrningen hos 
hyresnämnden. Socialnämnden kan i förekommande fall ge ekonomiskt bistånd till boendekostnaden i 
avvaktan på hyresnämndens beslut. 

Skäligt rådrum för bostadsbyte-delegat enhetschef
Om boendekostnaden inte bedöms vara skälig, kan den trots det godkännas under en övergångsperiod 
så att kommunmedborgaren ges skäligt rådrum att förändra sin boendekostnad. Med skäligt rådrum 
avses en period som i regel inte understiger tre + en månad från den tidpunkt då den enskilde fick 
information om socialnämndens bedömning.  Skäligt rådrum ( 3månader + 1 månad) ska lämnas i 
separat beslut.
Efter individuell bedömning kan socialnämnden fortsätta godkänna den högre boendekostnaden så 
länge den enskilde aktivt medverka till att finna en billigare boende eller på annat sätt försöker sänka 
sina boendekostnader. Ovanstående tillämpas inte om boendet är en särskilt dyrbar nöd-lösning t ex 
boende på hotell, och nämnden kan hänvisa till ett billigare alternativ i avvaktan på en permanent 
lösning. 
Om kommunmedborgaren efter information från socialnämnden och efter skäligt rådrum väljer att 
behålla ett boende med en kostnad som inte är skälig, begränsas kostnaden till den högsta godtaga 
boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd.

Byte till dyrare bostad-delegat verksamhetschef
Om den som får ekonomiskt bistånd har ett önskemål om att flytta till ett dyrare boende, kan biståndet 
beräknas på den nya boendekostnaden under förutsättning att flyttningen är nödvändig för att den 
enskilde skall uppnå en skälig levnadsnivå. Den kan t.ex. gälla
om det finns medicinska eller starka sociala skäl (tex skyddsbehov) som styrker behovet av flyttning. 

 om det finns svåra personliga motsättningar mellan hushållsmedlemmarna, t ex mellan
förälder respektive styvförälder och ett vuxet barn eller mellan makar eller samboende,

 om bostadens standard inte är skälig vad avser fysisk miljö
 om ett vuxet barn genom att bo i föräldrahemmet allvarligt förhindras att leva ett normalt

vuxenliv och bli självständig
 om den enskilde varit utsatt för brott och till följd av detta måste flytta
 vid svår trångboddhet

Eget boende för ungdomar- AU
Ungdomar, som inte kan bo i sitt föräldrahem och där föräldrarna inte bidrar till ungdomens 
försörjning, kan beviljas försörjningsstöd till boende och uppehälle endast om det finns särskilda 
sociala skäl. I dessa fall bör samarbete ske med socialsekreterare inom Barn & Unga, se bistånd till 
barn.



Barn som lämnar samhällsvård- delegat enhetschef
Barn och ungdomar som lämnar samhällsvård kan i samband med att de flyttar hem till föräldrar eller 
ut i eget boende beviljas bistånd utifrån föräldrarnas ekonomi och/eller efter individuell 
behovsprövning.

Ensamkommande barn med uppehållstillstånd- delegat enhetschef
Barn och ungdomar boende på ungdomsboendet Ungbo HVB, får sina behov tillgodsedda genom 
boendet och genom egna inkomster/bidrag. De är därför generellt ej berättigade till kompletterande 
ekonomiskt bistånd. Individuella bedömningar ska dock göras vid eventuell ansökan.

Ensamkommande ungdomar över 18 år, med uppehållstillstånd - delegat socionom
Barn som tidigare bott på Ungdomsboendet Ungbo HVB erbjuds stödboende som ett led i 
integrationsprocessen. Boende och försörjning sker fortsatt genom boendet så länge den unge studerar 
på gymnasiet och inte har möjlighet att söka studielån. Därefter, eller om gymnasiestudier inte är 
aktuellt, hänvisas till ansökan om ekonomiskt bistånd på vanligt sätt.

Hushållsel- delegat socionom
Faktiska kostnader för hushållsel godtas, om förbrukningen inte är oskäligt hög. Godtagbar 
förbrukning har baserats på Konsumentverkets beräkningar i förhållande till olika hushållstyper.
Skälig elförbrukning (cirka) i förhållande till antalet personer 
Ant personer :       förbrukning/år       förbrukning/  mån
1 person                   1 650 kWh/år            140 kWh/månad
2 personer               2 500 kWh                  210 kWh
3 personer               3 000 kWh                  250 kWh
4 personer               3 250 kWh                  270 kWh
5 personer               3 600 kWh                  300 kWh
6 personer               3 850 kWh                  320 kWh
7 personer               4 200 kWh                  350 kWh
Kostnaden består av två delar, en för köp av el och en för överföring av el.

Arbetsresor-delegat socionom
Vid beräkningen av kostnader för arbetsresor beaktas månadskostnaden för lokala resor med allmänna 
kommunikationer. Resor för dokumenterat arbetssökande och deltagande i SFI eller andra 
kompetenshöjande verksamheter jämställs med arbetsresor.
Om bil behövs för arbetsresor, godkänns vid kortvarigt behov av ekonomiskt bistånd kostnaden för 
bensin. Vid långvarigt behov, mer än fyra månader, godkänns kostnaden motsvarande 
Riksskatteverkets skattebefriade milersättning. 
Behov av bil kan t.ex. finnas om ; 

 allmänna kommunikationer helt saknas,
 turtätheten är starkt begränsad, eller 
 den enskilde lider av sjukdom eller har funktionshinder (skall verifieras)

Färdtjänstavgiften beaktas vid beräkningen av skäliga kostnader för arbetsresor med färdtjänst.

Hemförsäkring-delegat socionom
Den enskildes faktiska kostnader för hemförsäkring godtas om kostnaderna är skäliga.
Vid nytecknande av försäkring ska olika erbjudande jämföras.

Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa-delegat socionom
Den enskildes faktiska kostnader för avgifter till fackförening och arbets-löshetskassa godtas vid 
beräkningen.



LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 § SOCIAL-TJÄNSTLAGEN
Om den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, kan 
den enskilde få ekonomiskt bistånd för sin livsföring i övrigt som kan avse bl.a. kostnader för ;

 hälso- och sjukvård
 tandvård
 glasögon
 hemutrustning
 flyttkostnader
 spädbarnsutrustning
 umgängesresor
 avgifter för kommunal service, ansöknings- och förmedlingsavgifter
 rekreation
 begravning
 skulder

Resor beviljas dessutom för resor till och från insatser som beviljats av socialnämnden samt för resor 
för att delta i en social rehabilitering

Hälso- och sjukvård- delegat socionom
Skäliga kostnader för hälso- och sjukvård som är medicinskt påkallad godkänns vid beräkning. 
Bedömning av vad den enskilde ska få ersättning för görs med utgångspunkten att syftet med vården 
skall kunna uppnås.
Ekonomiskt bistånd omfattar kostnader för åtgärder som utgör sådan vård och behandling som avses i 
1 § hälso- och sjukvårdslagen och som ett landsting är skyldig att svara för enligt 3 § samma lag. 
Gäller även i de fall insatserna tillhandahålls av en privat yrkesutövare som är ansluten till 
försäkringskassan, vidtas efter bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal och görs i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet.
Ekonomiskt bistånd omfattar också skäliga kostnader för 

 hjälpmedel och förbrukningsmaterial som förskrivits av behörig hälso- och sjukvårdspersonal
 fysisk träning eller liknande, utskrivet på recept som förskrivits av behörig hälso- och 

sjukvårdspersonal
 läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner mm och som förskrivits av behörig 

hälso- och sjukvårdspersonal
 resor som är nödvändiga för att vården ska kunna genomföras
 resor som är nödvändiga för att hämta ut förskrivna läkemedel, hjälpmedel, 

förbrukningsmaterial eller att ta sig till förskriven träning.
Tandvård
Vid beräkning godtas skäliga kostnader för nödvändig tandvård. Hit räknas också förebyggande 
åtgärder mot karies och tandlossning. Beslut om nödvändig tandvård lämnas i separat beslut.
Bedömningen grundas på behandlande tandläkares åtgärdsförslag samt tandvårdskonsulters 
bedömning i fråga om val av åtgärder och kostnader för dessa. Vid övervägandet om kostnaden är 
skälig eller ej vägs in om biståndsbehovet bedöms vara kort- eller långvarigt. 
Vid kortvarigt bistånds-behov maximalt sex månader godkänns enbart akut behov av tandvård. 
nödvändig tandvård skall ge skälig levnadsnivå-delegat enhetschef
tandvård i syfte att lindra smärta och ge god tuggförmåga, samt ge den enskilde möjligheter att 
fungera socialt, enligt särskild åtgärdsförteckning.
Förutom rent medicinska aspekter kan beaktas de sociala konsekvenser som kan uppstå vid utebliven 
tandvård.
Övrig tandvård -AU
estetisk tandvård (av utseendemässiga skäl) samt tandvård som den enskilde behöver av synnerliga 
skäl
akut tandvård – delegat socionom
avser insatser som måste utföras omedelbart.



Om behovet av tandvård är akut ställs inga krav på att kommunmedborgaren ska ha ansökt om 
ekonomiskt bistånd före behandlingen.

Glasögon- delegat socionom
Skäliga kostnader för glasögon godkänns, om behovet styrks av en legitimerad optiker eller läkare. 
Även skäliga kostnader för kontaktlinser kan godkännas, om linser är det enda medicinska alternativet 
och det styrks av läkare. Ekonomiskt bistånd ges till den faktiska kostnaden för glas och 
synundersökning. Bistånd till kostnader för bågar utgår med högst 2 % av basbeloppet.  
Kostnadsförslag ska inlämnas från minst två olika optiker.

Hemutrustning
Ekonomiskt bistånd ges till den hemutrustning som behövs för att ett hem skall fungera.
Den hemutrustning som avses skall kunna tillgodose behov som t.ex. matlagning, umgänge, sömn, 
förvaring, rengöring och rekreation. TV och/eller dator med internetuppkoppling bör ingå. Vid 
bedömning av behovet av dator med internetuppkoppling bör nämnden särskilt ta hänsyn till behoven 
hos barn och ungdomar som går i skolan.

Hemutrustning-delegat socionom
Underhåll, reparation eller mindre komplettering
Om det krävs för att upprätthålla en skälig levnadsnivå kan ekonomiskt bistånd även ges till 
-inköp av hemutrustning som behöver bytas ut,
-underhåll av hemutrustning,
-reparation av hemutrustningen, eller 
-inköp av mindre komplettering av hemutrustning (jmf avsnittet "spädbarnsutrustning".

Hemutrustning- delegat enhetschef
Hemutrustning vid bosättning
Ekonomiskt bistånd till behövlig hemutrustning vid bosättning kan ges om det finns särskilda skäl. 
Sådana skäl är att
-bostaden är en del i en rehabilitering,
-den enskilde saknar möjligheter att förbättra sin ekonomi,
-den enskilde endast kan förbättra sin ekonomi på mycket lång sikt, eller
-den enskilde omgående behöver flytta till annan bostad till följd av att han eller hon varit utsatt för 
våld eller andra övergrepp av närstående eller för något annat brott.  
Ungdomar som flyttar från föräldrahemmet får som regel inte ekonomiskt bistånd till sin bosättning. 
Hemutrustning för anländande ensamkommande barn som ska möblera sitt rum utgår med max 3000:-
/person 
Hemutrustning för ensamkommande barn som ska möblera sin träningslägenhet utgår med nödvändig 
komplettering till den hemutrustning de redan erhållit.

Val av inköpsställe
Ekonomiskt bistånd till hemutrustning ges utan villkor om att särskilda inköpsställen skall användas, 
om det inte finns särskilda skäl för det.
Möjlighet att till viss del införskaffa begagnade alternativ ska beaktas.

Flyttkostnader- delegat enhetschef
Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader ges, om flyttningen är nödvändig för att den enskilde skall 
uppnå en skälig levnadsnivå (jmf avsnittet "byte till dyrare bostad”) eller flytten i sig bidrar till att öka 
möjligheten till självförsörjning.
Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader bör som regel bl.a. omfatta
-hyra av bil, inklusive försäkring
-bensin/drivmedel
-hyra av flyttlådor 



Utökade flyttkostnader kan bli aktuellt för kvinnor boende i skyddat boende eller om 
kommunmedborgare pga sjukdom, ålder eller andra skäl inte klarar av att flytta på egen hand. 
Kostnadsförslag ska då inlämnas från minst två flyttföretag.

Spädbarnsutrustning- delegat socionom
Ekonomiskt bistånd till kostnader för nödvändig spädbarnsutrustning ges i samband med barns födelse 
med max 5 % av basbeloppet. Beloppet avser ex:
-säng med bäddutrustning
-skötbädd med tillbehör
-bärsele
-barnvagn med tillbehör 
-utrustning för bad
Angående klädutrustning, se avsnittet "särskilda skäl att beräkna kostnader till en högre nivå"
Beakta möjligheten att det kan finnas fungerande utrustning sedan tidigare som kan användas eller 
avyttras/bytas samt möjlighet till inköp av begagnad utrustning.
Maxbelopp- delegat enhetschef
Totalt godkänns, vid behov, kostnader med max 10 % av basbeloppet

Umgängesresor
Socialnämnden ger ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för att ett barn som bor på annan ort ska 
få möjlighet att umgås med sin förälder bosatt i Höörs kommun. Med annan ort kan även avses en ort 
utanför Sverige. Avgörande för vad som är skälig kostnad för resor och hur ofta bistånd bör ges till 
kostnader för umgänge skall anpassas till vad en familj i allmänhet har råd med. Vid denna bedömning 
beaktar socialnämnden även vad som har reglerats genom dom eller beslut av domstol eller genom 
avtal om umgänge

 Inom Skåne, enligt dom eller avtal- delegat socionom
 Övriga Sverige, samt Öresundsregionen enligt dom/avtal – delegation enhetschef
 Utanför Sverige (undantaget Öresundsregionen)- AU

För föräldrar belagda med besöksförbud godkänns inga kostnader för umgänge med barn.

Avgift för kommunal service, ansöknings- och förmedlingskostnader- delegat socionom
Socialnämnden godkänner kostnader för t.ex. 

 barnomsorg i väntan på nedsättning av avgiften
 omsorg om personer med funktionsnedsättning i väntan på nedsättning av avgiften 
 äldreomsorg i avvaktan på nedsättning av avgiften
 rättshjälpsavgift
 identitetshandling för den som saknar sådan
 bostadsförmedling för den som saknar eller behöver byta bostad.
 Avgift för kommunal familjerådgivning

Se vidare avsnittet "genom nedsättning av kommunala avgifter"

Rekreation- delegation enhetschef
Ekonomiskt bistånd till rekreation kan ges om det finns särskilda skäl.  Om det finns barn i hushållet 
skall socialnämnden göra en särskild bedömning av respektive barns behov.                                                                                                
Kan också beviljas vuxna med långvariga medicinska eller sociala problem. 
Ekonomiskt bistånd till rekreation bör räcka till t ex en tåg- eller bussresa och logi. 
När det gäller barn skall biståndet räcka till kostnad för t ex koloni- eller lägervistelse.

Begravning- delegat socionom
Begravningskostnaderna skall i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet saknar 
tillgångar, helt eller delvis, ger socialnämnden ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig 
begravning.



Hänsyn 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 skall respekteras, om kostnaden är skälig.
Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader motsvarar kostnaderna för en begravning i Sverige och 
utgår med max ett halvt basbelopp.
I en förälders försörjningsskyldighet ligger även ett ansvar att efter förmåga stå för kostnaderna för ett 
barns begravning.
Ovanstående gäller även för makar/sambor.
Om en avliden inte efterlämnar någon som ordnar gravsättningen ska den kommun där den avlidne 
senast var folkbokförd ordna detta. Om den avlidne inte var folkbokförd i Sverige ska den kommun 
där dödsfallet inträffade ordna gravsättning.

Skulder- delegat verksamhetschef
Endast om det är en förutsättning för att uppnå en skälig levnadsnivå kan ekonomiskt bistånd ges till 
skulder. Bistånd till skulder kan ges efter en individuell prövning och när det enligt bedömningen 
skulle få allvarliga sociala konsekvenser för den enskilde om skulden inte betalas. Det kan t.ex. gälla 
skulder för boendekostnader eller hushållsel.
Det ekonomiska biståndets syfte är ar att tillgodose försörjning och livsföring i övrigt vid tillfälliga 
ekonomiska problem och i väntan på annan försörjning. Skulder är inte ovanligt och kan inte betraktas 
som en akut eller oförutsedd belastning, varför socialnämnden skall vara restriktiv i sin bedömning. 
Bistånd till skulder bör endast komma ifråga om det bedöms vara nödvändigt för att målet med andra 
insatser skall kunna uppnås. Däremot beviljas inte ekonomiskt bistånd för betalning av böter, 
skadestånd och skatteskulder(beakta deklarationen och eventuell skatteåterbäring).

Skulder- delegat socionom
Ekonomiskt bistånd kan ges till en skuld som uppstått under sådan tid då kommunmedborgaren inte 
har haft bistånd till kostnaden, men hade fått bistånd om hen hade ansökt om det. Beslut ska föregås av 
skriftlig redovisning av ekonomin bakåt.

PRÖVNING AV BEHOVET AV BISTÅND
BEHOVET KAN TILLGODOSES PÅ ANNAT SÄTT ENLIGT 4 KAP 1 § 
SOCIALTJÄNSTLAGEN
Genom arbete- delegat socionom
Om kommunmeborgaren är arbetslös krävs att denne står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt 
söker arbete.  I detta krav ingår att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, t.ex. 
arbetsmarknadsutbildning, praktik, kompetenshöjande verksamhet eller arbetsrehabiliterande åtgärder. 
Även grundutbildning i svenska och s k arbetssökarverksamhet räknas hit. 
Den sökande ska: 
Vara oförhindrad att arbeta 
Vara beredd att ta lämpligt arbete    
Vara anmäld på arbetsförmedlingen 
Vara aktivt arbetssökande     
Medverka till att en individuell handlingsplan upprättas.

Genom egna tillgångar- delegat socionom
Faktiska tillgångar
När bedömningen görs i fråga om den enskilde kan tillgodose sitt behov genom egna tillgångar, 
beaktas sådana tillgångar som den enskilde faktiskt kan förfoga över eller få tillgång till. 



Tillgångar som inte påverkar rätten till ekonomiskt bistånd är;
 pensionsförsäkringar som inte kan återköpas
 bankmedel som inte går att ta ut p.g.a. villkor i ett gåvobrev eller testamente
 fast egendom som inte kan överlåtas p.g.a. en bestämmelse i ett gåvobrev eller testamente.

Lätt realiserbara tillgångar
När bedömningen görs i fråga om den enskildes har rätt till ekonomiskt bistånd beaktas kontanter, 
bankkonton och andra tillgångar som denne förfogar över och som lätt kan realiseras, tex aktier och 
obligationer. 
Ålderpensionärer kan ha sparade medel upp till ett halvt basbelopp utan att rätten till ekonomiskt 
bistånd påverkas. För barn gäller 15 % av basbeloppet. Det samma gäller hushållsmedlemmars ev. 
bosparande upp till den nivå som behövs för att behålla platsen i bosparkön.
Från fall till fall bedöms om även andra lätt realiserbara tillgångar, t ex bil, skall påverka rätten till 
ekonomiskt bistånd. Innehav av bil är inte ett hinder om den enskilde måste ha bil för att kunna ta sig 
till och från sin dagliga sysselsättning pga att t ex allmänna kommunikationsmedel inte har rimlig 
turtäthet eller finns inom rimligt avstånd från bostaden, eller av medicinska eller sociala skäl, tex för 
att en förälder skall kunna umgås med sitt barn. 
Andra realiserbara tillgångar
Om behovet av ekonomiskt bistånd bedöms överstiga tre sammanhängande månader eller om det finns 
andra särskilda skäl, kan även möjligheten att realisera andra tillgångar påverka bedömningen av 
rätten till bistånd. 
En tillgång påverkar dock endast rätten till bistånd om den har ett betydande värde och om överskottet 
vid en försäljning motiverar åtgärden. Sådana kapitalvaror som vanligtvis finns i ett hem t.ex. TV, 
video, stereo och dator, påverkar i regel inte rätten till ekonomiskt bistånd, om varornas värde är 
skäligt.
Vid en försäljning skall den enskilde ges möjlighet att med intäkten betala eventuella lån som är 
knutna till det som sålts. 

Genom egna tillgångar- AU
Bostad som har ett ekonomiskt värde
En villa, eller en bostadsrätt skall betraktas som realiserbar tillgång, om en försäljning bedöms kunna 
ge ett intäktsöverskott som motiverar åtgärden och om behovet av bistånd är mer än tillfälligt. Om 
försäljning blir aktuell skall den enskilde ges skäligt rådrum (4 månader) att sälja villan eller 
bostadsrätten.

Genom nedsättning av kommunala avgifter m.m.- delegat socionom
Tillsammans med den enskilde skall klarläggas om t.ex. förbehållsbeloppet vid utmätning eller 
avgifter för sociala tjänster, barnomsorg och liknande är korrekta i förhållande till den enskildes 
ekonomiska förhållanden. I första hand skall den enskilde hänvisas till att begära höjning av 
förbehållsbeloppet eller sänkt avgift när så är möjligt. 
I avvaktan på sänkningen av sociala avgifter godkänns kostnaden vid beräkningen. Rätt till 
kompletterande ekonomiskt bistånd vid utmätning föreligger normalt inte.

Genom socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar- delegat socionom
Om kommunmedborgaren genom socialförsäkringsförmåner eller andra ersättningar helt eller delvis 
kan tillgosose sitt behov, hänvisas till att ansöka om dessa. Sådana förmåner kan vara bostadsbidrag, 
underhålls-stöd, sjukpenning, föräldrapenning, äldreförsörjningsstöd, samt sjukersättning och 
aktivitetsersättning. 
Undantag kan göras, t ex kan

 man inte tvingas utnyttja ersättningsdagar med föräldrapenning före barnets födelse,
 man spara upp till fyra veckors föräldrapenning fram till det år då föräldrapenning senast kan

tas ut,
 båda föräldrarna, inte bara den som är arbetslös eller den som har lägre lön, kunna använda sig

av sin möjlighet (halva tiden vardera med föräldrapenning) att vara hemma med barnet



 den som fyllt 61 år inte vara tvungen att utnyttja möjligheten att göra tidigt uttag på 
ålderspensionen.

Genom andra personers inkomster och tillgångar- delegat socionom
Makar, registrerade partner och sambor
Makars inkomster räknas som gemensamma vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd. Det 
samma gäller registrerade partners. För sambor räknas inkomster och tillgångar gemensamt från 
sammanflyttningsdagen.  

Genom andra personers inkomster och tillgångar- delegat enhetschef 
Endast undantagsvis ges ekonomiskt bistånd till den ena parten om den som har inkomst inte bidrar till 
familjens försörjning. Ekonomiskt bistånd kan ges i avvaktan på att den andre bidrar med sina 
inkomster och tillgångar eller uppfyller villkoren som ställs för rätt till ekonomiskt bistånd. Villkoren 
kan vara att stå till arbetsmarknadens förfogande, ta anvisat arbete eller delta i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. 
Andra situationer då undantag kan göras från principen om gemensamma tillgångar är om den ena 
parten varit utsatt för hot eller misshandel av den andra parten, eller om den ena parten studerar med 
studielån.

Genom andra personers inkomster och tillgångar- AU
Studerande skall i första hand försörja sig genom t.ex studiestöd. Om det är utrett att studierna behöver 
ingå i en rehab plan eller motsvarande och dessa inte kan finansieras på annat sätt, kan ekonomiskt 
bistånd i vissa fall beviljas. 

Bistånd till barn -AU
Om föräldrarna inte försörjer sitt barn skall socialnämnden i första hand försöka få föräldrarna att 
fullgöra sin underhållsskyldighet. Om socialnämnden inte kan förmå föräldrarna att försörja sitt barn 
kan socialnämnden utifrån barnets ålder och mognad ge ekonomiskt bistånd direkt till barnet. 
Det kan t ex vara om:           

 barnet eller ungdomen är utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller om 
 barnet eller ungdomen har bevittnat våld eller andra övergrepp mot, närstående vuxna.    

Att utan föräldrarnas medgivande bistå barnet ekonomiskt kan vara en åtgärd, men den bör endast 
användas i undantagsfall.

Barns inkomster och tillgångar- Enhetschef
Barn är aldrig underhållsskyldiga gentemot sina föräldrar eller ev. syskon. 
Barns inkomst kan därför enbart ligga till grund för den del av det ekonomiska biståndet som gäller 
barnet. Inkomster från feriearbete, motsvarande inkomst från kommunens feriearbete för 
grundskoleelever, påverkar inte föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. 
Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 §
1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år.
Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den del de överstiger 
ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Genom studiestödsformer- delegat socionom
Vuxna studerandes skall ha sin försörjning genom studiestödsformer, varför dessa som regel inte har 
rätt till ekonomiskt bistånd till sin försörjning. Undantag kan göras
-under sommarmånader, om han eller hon under våren aktivt sökt feriearbete men inte fått något,
-under sommarmånader, om han eller hon har fått ett feriearbete men får vänta på första 
löneutbetalningen



-i akuta nödsituationer även under pågående termin, eller 
-om han eller hon deltar i grundläggande svenskundervisning för invandrare och behovet inte kan 
tillgodoses genom deltidsarbete. 
I regel ställs inte krav på heltidsarbete samtidigt med studier. 
Det ställs inga krav på att studiestödet skall räcka under en längre tidsperiod än den som angivits av 
den utbetalande myndigheten. Undantag från den regeln kan vara om ekonomiskt bistånd utgått för 
period som egentligen skulle täckas av studiemedel där utbetalning kommer senare under terminen.
OBS - om höstterminen sträcker sig in i januari är julledigheten ingen ferie utan är en del av 
höstterminen.
Det ställs inte heller några krav på att den som står till arbetsmarknadens förfogande skall börja 
studera eller återuppta studier och ta lån för att själv klara sin försörjning eller livsföring i övrigt. 
Detta utgör dock inget hinder mot att med den enskilde diskutera behovet av studier som en väg mot 
varaktig sysselsättning i syfte att bli självförsörjande.

Egna företagare- AU
Eftersom kommunallagen endast tillåter individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare om det 
föreligger synnerliga skäl är möjligheten att ge ekonomiskt bistånd starkt begränsad
Inte heller kan ekonomiskt bistånd utgå till att finansiera affärsverksamhet eller till att reglera skulder i 
sådan verksamhet.

Personer som utsätts för våld eller andra övergrepp- delegat enhetschef
En person som utsätts för våld eller övergrepp har möjlighet att ansöka om insatser i annan kommun 
(2 a kap 8 § SoL) som hen vill flytta till, om insatserna behövs för att möjliggöra bosättning där. En 
sådan ansökan ska behandlas som om den sökande är bosatt i kommunen. Om en person på grund av 
hot måste ge sig av snabbt, och akut beger sig till en annan kommun, gäller visteleskommunens 
yttersta ansvar. Bosättningskommunen kan tillåta att en person bor i en annan kommun under längre 
tid utan att ansvaret övergår till den nya kommunen. Detta gäller endast under förutsättning att den 
enskilde inte uppger sig vilja byta bosättningskommun permanent.

HUSHÅLLETS INKOMSTER ENLIGT 4 KAP 1 § 
SOCIALTJÄNSTLAGEN
Faktiska inkomster- delegat socionom
Vid bedömningen av behovet av ekonomiskt bistånd medräknas hushållets samtliga faktiska 
inkomster. Inkomster som den enskilde inte kan förfoga över tas inte med. Sådana inkomster är t ex;

 överskjutande skatt som tagits i anspråk av kronofogdemyndigheten
 pension som skulle ha betalats ut om tidigt uttag inte gjorts
 barns inkomster från tillgångar som står under överförmyndarens kontroll när

överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag.

Vissa faktiska inkomster räknas som regel inte med. Sådana inkomster är t ex;
 ersättning för merkostnader till följd av funktionshinder
 ersättning för omkostnader i samband med åtagande t ex familjehemsersättningens

omkostnadsdel
 försäkringsersättningar som den enskilde får för att kompensera ekonomiska förluster och som

inte utgör ersättning för inkomstförlust
 skadestånd som den enskilde får för att kompensera ekonomiska förluster och som inte utgör

ersättning för inkomstförlust
 stipendier och fondmedel som är avsedda för ett visst ändamål t ex en resa
 extra tillägg för studiestöd för ungdomar bosatta hemma hos föräldrarna.

Försäkringsersättningar och skadestånd som kompenserar den enskilde för förlust av egendom som 
kunnat tillgodose hushållets behov genom att avyttra kan medräknas. 



Observera att vid den ekonomiska beräkningen skall inte heller kostnader godkännas som t.ex. 
merkostnaden vid funktionshinder skall täcka. Det samma gäller vissa skadestånd.

Inkomst- och beräkningsperiod
Det ekonomiska biståndet skall beräknas utifrån de inkomster hushållet hade kalendermånaden före 
den månad som beräkningen avser. 
Inkomster som hushållet har fått tidigare påverkar i regel inte beräkningen, om de inte var mycket 
höga eller avsedda för en viss längre tidsperiod t.ex. ett avgångsvederlag. 

ÖVRIGT
Utbetalningsperiod och utbetalningssätt- delegat socionom
Om ansökan om ekonomiskt bistånd avser en annan period än kalendemånad, beräknas biståndet från 
och med tidsbeställningsdagen. Om den enskilde har angivit ett senare datum i sin ansökan gäller 
detta. 
Ekonomiskt bistånd betalas som regel ut månadsvis och direkt till den enskilde via något av de vanliga 
betalningssätten i första hand via bankkonto, eller via bank- och/eller plusgiro. 
Vid akut behov av bistånd eller då det ex föreligger dokumenterad missbruksproblematik kan även 
rekvisition användas.
Med hänvisning till den enskildes ansvar för sin situation får i endast i undantagsfall och efter 
samtycke, inbetalningar göras direkt till hyresvärd eller elleverantör.

Dagsbelopp- delegat socionom
Om ekonomiskt bistånd ges för kortare period än en månad används ett dagsbelopp. Dagsbeloppet 
räknas fram genom att beloppet i riksnormen multipliceras med tolv och sedan divideras med 365.

Bedömnings- och beräkningsunderlag- delegat socionom
För att kunna avgöra en enskild har rätt till ekonomiskt bistånd behövs ett underlag för bedömning och 
beräkning. Om en enskild trots särskild begäran inte förser handläggaren med det underlag som 
behövs eller motsätter sig att handläggaren tar nödvändiga kontakter, skall ansökan avslås.

Vistelsebegrepp mm- delegat enhetschef
Tillfällig vistelse under kortare tid
Vid tillämpning av vistelsebegreppet i 2a kap 3 § socialtjänstlagen skall bosättningskommunens 
ansvar gälla även för den som har rätt till ekonomiskt bistånd och tillfälligt vistas utanför kommunen t 
ex i samband med semesterresa eller kortare studieperioder.
Vistelse i kriminalvård eller på sjukhus
För stöd och hjälp till enskilda som vistas i anstalt inom kriminalvården eller vårdas på sjukhus eller i 
enskilt hem på initiativ av någon annan än en kommun är det folkbokföringskommunen som är 
ansvarig för att hjälpbehov tillgodoses.  
Ansvaret är det samma som det en placeringskommun har när det gäller bistånd, stöd och sociala 
tjänster. Även behov som aktualiseras i samband med utskrivning eller frigivning skall tillgodoses av 
folkbokföringskommunen om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Folkbokföringskommunens ansvar upphör när insatserna är genomförda, när ärendet överflyttas till en 
annan kommun eller när den enskilde bosätter sig i en annan kommun. 
Om den enskilde inte är folkbokförd i Sverige prövas frågan om ansvarig kommun enligt reglerna för 
vistelsekommunen.

Fri rörlighet- delegat enhetschef
Rätten till fri rörlighet innebär möjlighet att flytta till ett annat land inom EU om man har sin och 
familjemedlemmarnas försörjning ordnad. Det innebär inte rätt att flytta till ett annat land och där leva 
på någon social förmån.



Vistelsebegreppet och reglerna om kommunens yttersta ansvar och den enskildes rätt till bistånd 
innebär, trots detta, att det i varje enskilt fall måste göras en individuell bedömning. 
Socialnämnden är skyldig att lämna ut uppgifter om en polismyndighet, Säkerhetspolisen, 
Migrationsverket, en migrationsdomstol, Migrationsöverdomstolen eller regeringen skulle begära det 
och uppgifterna behövs för att:

 avgöra ett ärende om uppehållstillstånd 
 avgöra ett ärende om tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige
 verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. 

Bistånd enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen 
AU
Socialnämnden får enl 4:2 SoL ge bistånd utöver vad som regleras i 4:1 SoL och rätten till bistånd. 
Förmedlingsmedel-AU
Den som av olika skäl har svårigheter att hantera sin ekonomi och som tidigare beviljats ekonomiskt 
bistånd för att förhindra vräkning från bostad eller avstängning av elleverens, kan erbjudas 
förmedlingsmedel i syfte att få kontroll över ekonomin. Om behovet bedöms vara långvarigt skall 
istället diskuteras servicekonto hos banken eller ansökan om god man. 
jourvistelse i socialnämndens lägenheter- delegat enhetschef
I en nödsituation, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, kan kommunmedborgaren erbjudas 
tillfälligt boende i jourlägenhet.
Skyddsbehovet är prioriterat. Vistelse kan erbjudas vid vräkning eller elavstängning för hushåll med 
barn. Jourlägenheten är avsedd för kortare vistelse. Det förutsätter att den enskilde samtycker till att 
socialnämnden utövar tillsyn av bostaden. Vistelse i jourlägenhet skall inte erbjudas den som 
misstänks vara beroende av alkohol eller narkotika. 
jourboende, annat- delegat enhetschef
I en nödsituation skall behovet av boende i första hand lösas genom boende hos närstående. I andra 
hand kan det bli aktuellt med boende på vandrarhem
Det kan också, under en mycket begränsad period, bli aktuellt att bevilja ekonomiskt bistånd till 
boende på hotell. 
skyddat boende- delegat enhetschef
Kvinnor som är i behov av skyddat boende skall i första hand erbjudas boende på kvinnojour i annan 
kommun eller i annat tillfälligt boende som kan upplevas som skyddat. Ev behov av försörjningsstöd 
utöver boendet skall tillgodoses av SN i Höör i avvaktan på att ett boende kan anses vara mer än 
tillfälligt. 

Insatser med ett uttalat syfte att bidra till kommunmedborgares känsla av sammanhang 
(KASAM).
Socialnämndens insatser ska syfta till att bidra till att stärka känslan av sammanhang hos våra 
kommunmedborgare. Följande insatser kan erbjudas kommunmedborgare som är aktuella för 
ekonomiskt bistånd.
Utvägen – delegat enhetschef
Efter beslut av gruppledare erbjuds man deltagande i Utvägen. Arbetet här syftar bland annat till att 
samordna rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra den enskildes förmåga till 
förvärvsarbete. Planeringen är individuell och kontakten mellan kommunmedborgaren och 
handledaren är tät. När man erbjuds Utvägen både startar och avslutar man med ett KASAM test. 
Växthuset – delegat socionom
Efter beslut av handläggande socialsekreterare kan man erbjudas praktik och kompetenshöjande 
verksamhet. Insatsen är individuellt utformad efter den enskildes behov och syftar till att skapa ett 
underlag för att kunna söka sig vidare till den ordinarie arbetsmarknaden utifrån sin förmåga och i den 
omfattning man kan.
I båda insatserna finns övergripande planer för insatsen samt genomförandeplaner med tydliga mål och 
delmål.



Revidering
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd ska revideras årligen.

Ansvarig för revidering
Ansvarig för den årliga revideringen är enhetschef för vuxengruppen där det ekonomiska biståndet 
handläggs.

Beslut
Dessa riktlinjer inklusive delegationsordning för ekonomiskt bistånd, beslutas av socialnämnden i 
Höörs kommun.
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Delegation Medborgarcenter avseende S-
protokoll (förenklade faderskapsärenden)

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att ge namngivna medarbetare i Medborgarcenter 
delegation på att besluta i faderskapsärenden, gällande godkännande av 
faderskapsbekräftelser 1 Kap 4 § 1 st Föräldrabalken, för nämndens räkning samt att ge 
samma medarbetare begränsad tillgång till verksamhetssystemet ProCapita för att 
möjliggöra uppdraget.

Delegationen ska vara personlig, och i separata beslut.

Socialnämnden föreslås även besluta att ändra punkt 2.1 i delegationsordningen till - 
assistent samt administrativ personal Medborgacenter Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Hanteringen av faderskapsärenden är omfattande och består av två olika typer av 
fastställande av faderskap, de förenklade och övriga. Övriga är generellt mer 
komplicerade och utreds därför av familjerätten på IFO, de förenklade som godkännande 
av faderskapsbekräftelser 1 Kap 4 § 1 st Föräldrabalken, utreds av administratör. Oavsett 
vilken typ av ärende så är det att betrakta som myndighetsutövning, och kräver både 
adekvat utbildning och delegation.

Sedan den administratör som tidigare arbetat med s-protokoll slutade förra året, finns 
kompetensen endast hos våra familjerättssekreterare, som därför också tagit tillbaka den 
handläggningen tillfälligt under tiden vi hittar en annan lösning. Detta innebär en utökad 
arbetsbelastning för familjerätten och utrymmet till att handlägga dessa ärenden över tid 
är begränsat.

Medborgarcenter har efterlyst olika typer av arbetsuppgifter som de kan överta från 
sektorerna och lägga till kommunens serviceutbud hos dem. En av de uppgifter som 
många kommuner valt att lägga ut på liknande sätt är just de förenklade faderskapen. I 
april köpte medborgarcenter därför in en utbildning till samtliga medarbetare där, så att 
alla ska besitta den kompetensen. En administratör på Ifo deltog också i utbildningen för 
att kunskapen ska finnas även här vid behov. Medborgarcenter och individ- och 
familjeomsorgen delar på utbildningskostnaden.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Socialnämnden
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Kunskap, delegation och tillgång till verksamhetssystemet är de förutsättningar som 
måste finnas innan verksamheten kan hanteras av medborgarcenter.

Utbildningen är klar, personal från medborgarcenter medverkar när 
familjerättssekreterare träffar föräldrar, och denna skrivelse behandlar de övriga 
förutsättningarna. Delegation till respektive medarbetare kommer efter detta beslut att 
hanteras i separata ärenden.

Förslag till beslutsmotivering
Nämndens verksamheter ska ständigt ses över för att hitta lösningar som erbjuder 
kommunmedborgaren en enkel och smidig hantering av de frågor som blir aktuella. En 
sådan fråga är undertecknandet av faderskap, som kan underlättas för den enskilda 
familjen om handläggningen flyttas närmare servicehantering och handläggare är 
tillgängligare. Detta får ses som en betydande kvalitétshöjning.

Christina Håkansson Jönsson
Verksamhetschef IFO
0413-28422
christina.hakansson.jonsson@hoor.se
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