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Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Ärende
Riktlinjer är en politiskt beslutad vägledning som anger ramarna för
handlingsutrymmet gällande det specifika området som riktlinjerna gäller.
”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd” är en vägledning i handläggningen
gällande ekonomiskt bistånd för socialnämnden i Danderyds kommun.
Gällande riktlinjer antagna 2015-06-16 ersätts med reviderad upplaga.
Socialkontorets förslag till beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2020/0124 daterat 202007-30 att anta socialkontorets förslag till riktlinjer för handläggning för
ekonomiskt bistånd.
Bakgrund
Syftet med riktlinjerna är likabehandling när det gäller såväl bidragsnivå
och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd som insatser som ska
erbjudas från socialtjänstens sida. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och
vägledning för arbetet.
Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte
tolkas som absoluta regler. Enligt socialtjänstlagen ska en individuell
behovsprövning alltid göras och om sakliga skäl föreligger motiverar detta
avsteg från riktlinjerna. Utgångspunkten vid den individuella behovsprövningen är vad som skiljer den enskilde från andra i samma situation
med hela kommunen som jämförelseunderlag. Även de krav som ställs på
den biståndssökande ska anpassas efter dennes individuella förmåga och
förutsättningar.
Reglerna i socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand är skyldig
att själv försöka tillgodose sitt behov och att det ekonomiska biståndet ska
vara en tillfällig hjälp. Grunden är därför att den enskilde ska klara sin
försörjning på egen hand genom lönearbete, inte genom ekonomiskt
bistånd. Arbete gör den enskilde delaktig i samhället och gör att individen
bidrar till samhället vilket stärker självkänslan. Därför ska den som är
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arbetslös och söker bidrag erbjudas stöd i att söka arbete för att på så sätt
uppnå egen försörjning. Det är bl.a. detta som menas med att biståndet ska
utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt
liv.
Genom det ekonomiska biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. I förarbeten till socialtjänstlagen sägs att nivån inte ska
överstiga vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Vad
som är skäliga kostnader när det gäller de dagliga levnadsomkostnaderna
inom ramen för riksnormen finns angivet i lagen. Vad som kan anses vara
skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i lagen och dessa riktlinjer. Det
gäller såväl kostnader inom försörjningsstödets ram som övrigt ekonomiskt
bistånd till livsföringen i övrigt. Bidrag utöver norm ska utges restriktivt.
Socialkontorets utredning
Revidering av riktlinjerna innefattar förutom layoutmässiga korrigeringar,
uppdatering och förtydligande med grund i gällande lagar och föreskrifter.
I bifogat dokument kan man utläsa justeringar med betydande justeringar i
innehåll genom gul markering. Gulmarkering är tillagd text och överstruken
gulmarkering är borttagen text.
Det som inte är markerat i reviderat dokument är layoutmässiga justeringar
med justeringar av avsnitt, meningsbyggnader mm.
Exempel på justeringar i reviderad riktlinje är:


1.3 Barnkonventionen blev lag 2020-01-01 och tillämpningen har
tydliggjorts i riktlinjerna med vikten att utföra barnkonsekvensanalyser.



1.6 Uppdaterad lagstiftning, t.ex. nya förvaltningslagen och
kommunallagen.



Tagit bort TV avgiften då det inte längre gäller.



4:18 Nytt är att halva beloppet av biståndet till spädbarnsutrustning
kan betalas ut en månad innan beräknad nedkomst och inte att hela
beloppet betalas ut först efter barnets födelse.



5:1:2 Tagit bort stycket om kommunalt vårdnadsbidrag då det inte
längre gäller.

2 (3)

DANDERYDS KOMMUN

Tjänsteutlåtande

Socialkontoret

Datum

Diarienummer

2020-07-30

SN 2020/0124

Maria Stetina

Britt-Marie Ekström
socialdirektör

Lina Rönnerblad
avdelningschef

Handlingar i ärendet
Bilaga 1 Riktlinjer Handläggning för ekonomiskt bistånd
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