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Göteborg. 
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4.  Revidering - Riktlinjer för 

försörjningsstöd och 

ekonomiskt bistånd samt 

tillhörande delegeringsbeslut.  
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar 
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar 

revideringar i delegeringsförteckning 2021-05-19.    



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(3) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Antagningsorganisation 

2021/2022 

 

Föredragande: Amra Salihovic, 

kl. 17:55-18:05 

2020-00036  Förslag till beslut 

Nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisad 

antagningsorganisation för  

gymnasieskolorna läsåret 2021/2022.  

    

Paus 

6.  Information om Infocenter 

Vatten-kretslopp-hållbarhet 

 

Föredragande: Astrid Nilsson, 

kl. 18:30-19:10 

2021-00093  Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 

informationen i protokollet.    

7.  Information om projekt med 

Ensolution 

 

Föredragande: Karin 

Zetterman, Andréas Mårtensson 

och Johan Ronner, kl. 19:10-

19:40 

2020-00243  Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 

informationen i protokollet.    

8.  Uppföljning och prognos april 

2021 

 

Föredragande: Johan Ronner, 

kl. 19:40-19:55 

2019-00196  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

godkänner uppföljning per april och prognos 2021.   

9.  Yttrande till 

Justitieombudsmannen (JO) 

 

Föredragande: Cynthia 

Runefjärd, kl. 19:55-20:10 

2021-00100  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar 

yttrande, daterat 2021-05-04, och översänder det 

som sitt svar till Justitieombudsmannen.     

10.  Inkomna skrivelse till ledamöter 

och ersättare i nämnden 

 

2021-00005  Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 

informationen i protokollet.       

11.  Återrapportering av 

delegeringsbeslut 

 

2021-00003  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut 

fattade under perioden 2021-03-19 - 2021-04-30.    



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 3(3) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

12.  Förvaltningschefen informerar 

 

2020-00325  Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 

informationen i protokollet.      

13.  Återrapportering till nämnden 

angående ekonomiskt bistånd 

och ensamkommande 

 

2020-00326  Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 

informationen i protokollet.      

 

Elin Hysén (L) 

ordförande 

Markus Ternblad 

sekreterare 

 



 

 

Datum 

2021-04-20 
Diarienummer 

GA 2021-00098 

 

 

 

 

Clara Engstrand 
0300-83 43 37 

 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Göteborgs stadsmission 
och nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad 

Förslag till beslut i nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att ingå överenskommelse om idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) med Stadsmissionen Göteborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, är en avtalsform mellan en eller flera organisationer inom social 

ekonomi och en eller flera offentliga aktörer. Det är en modell av finansiering som bygger på 

samverkan och partnerskap och som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller 

upphandling är helt lämpliga. 

Överenskommelsen mellan Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och Stadsmissionen Göteborg 

syftar till att erbjuda insatser till personer som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Den 

kompetenshöjande åtgärden innefattar kompetensutveckling inom något av följande alternativ; kök, 

restaurang, städ, fastighetsskötsel, lokalvård, snickeri, textil, secondhand butik och lager/logistik under 

en period på två månader. Ett viktigt mervärde som innefattas är de erfarenheter som deltagarna 

kommer att få med sig gällande planering och genomförande av pendling till och från arbetsplatsen.  

Ett syfte med överenskommelsen är att inom ramen för arbetet är utveckla samarbetet mellan den 

idéburna sektorn och Kungsbacka kommun och på det sättet bidra till den allmänna samhällsnyttan, 

samt utveckla metoder och innovativa lösningar för målgruppen som står utanför arbetsmarknaden. 

 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om IOP, 2021-04-20 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-20 

 

Cynthia Runefjärd    Karin Zetterman  

Förvaltningschef    Verksamhetschef Kompetenscentrum 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppföljning av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, komvux 
som särskild utbildning samt SFI 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad godkänner kvalitetsrapport för vuxenutbildningen 

gällande verksamhetsår 2020.  

Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad godkänner att utvecklingsområden för 

vuxenutbildningen under 2021 är: 

 Avtalsimplementering 

Under första kvartalet har det handlat om att förbereda inför avtalsbrytet, vilket bland annat 

innebar att planera för att flera hundra elever skulle byta skola, men också om att planera och 

genomföra informationsinsatser samt att iordningställa alla nya rutiner och riktlinjer kopplade 

till det nya avtalet.  

 

Från andra kvartalet handlar arbetet om att se till att alla rutiner implementeras och säkerställs 

och att skolorna fasas in i de olika processer som är kopplade till upphandlat 

utbildningsuppdrag. Stort fokus i implementeringsarbetet kommer läggas vid samverkan 

mellan både skolor, samtliga enheter på Kompetenscentrum och andra berörda myndigheter 

som exempelvis Arbetsförmedlingen.  

 

 Anpassning till nya nationella förutsättningar inom vuxenutbildningen 

Flera nationella förändringar gällande vuxenutbildningen kommer genomföras under 2021, 

vilket innebär att det krävs en del arbete för att anpassa verksamheten till de nya 

förutsättningarna. Det handlar om förändrade prioriterings- och urvalsregler vid antagning, 

förändrade ämnesplaner där området Vård- och omsorg påverkas stort, att Komvuxarbete 

ersätter gymnasiearbete, förändrad betygsskala på sfi och grundläggande nivå, samt 

förändringar gällande reglering av högskoleförberedande examen. 

 

 Utveckling av sfi 

Fortsätta det utvecklingsarbete som påbörjades 2020 gällande resultat, genomströmning, 

likvärdighet i sfi-verksamheten samt samverkan mellan skolor och andra berörda verksamheter.  
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Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-03 

Rapporten Kvalitetsredovisning Kommunal vuxenutbildning verksamhetsåret 2020 

Beslutet skickas till 

Kompetenscentrum 

 

 

Carin Bergsman  

Rektor     
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Revidering – Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd samt därtill 
hörande delegeringsbeslut 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar revidering av Riktlinjer för försörjningsstöd och 

ekonomiskt bistånd daterade 2021-05-19. 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar revideringar i delegeringsförteckning 2021-05-19.    

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov av att göra förändringar och tillägg av de redan antagna riktlinjerna för 

försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer antagna av nämnden 

för Gymnasium & Arbetsmarknad 2018-06-13 som reviderades 2019-05-28 och 2020-04-15. 

 

Myndighetshandläggare på enheten för Myndighet gör dagligen individuella bedömningar i 

försörjningsstödsärenden som framförallt utgår från socialtjänstlagen, aktuell praxis och 

Socialstyrelsens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.  

 

Riktlinjerna syftar till att skapa en rättssäkerhet, en enhetlig handläggning på enheten och med 

beaktande av de nationella riktlinjer som utfärdats för ett enhetligt nationellt förhållningssätt men med 

beaktande av kommunens eget självstyre och förutsättningar. 

För att kunna arbeta i enlighet med riktlinjerna har även delegeringsförteckningen reviderats utifrån de 

förändringar som görs i riktlinjerna. Ett nytt kapitel (4.6 dödsboanmälan) har lagts till. Delegeringarna 

4.5:30-31 föreslås vidaredelegeras till enhetschef och 4.5:29 till myndighetshandläggare. 

Utöver det läggs tillförs nya delegeringsbeslut enligt nedan:  

4.5:7 Beslut om bistånd i form av öppna insatser i egen regi.  

4.5:13 Beslut om avslag om bistånd till hyresskulder över 6 månader vid uppenbara skäl. 

4.5:21 Beslut om avslag om nödvändig tandvård över 50% av pbb efter förtroendetandläkares 

rekommendation till avslag.   

4.5:27 Beslut om avslag om bistånd till hyresdeposition. 
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Barnperspektivet 

Barnrättsperspektiven är särskilt beaktat i dessa riktlinjer genom förtydligande av nya barnrättslagen 

och att flera riktlinjer avser en möjlighet till ekonomiskt bistånd särskilt riktat till barn och ungdomar 

under 18 år. 

Jämställdhetsperspektivet 

All handläggning utgår från att alla människor behandlas lika. Riktlinjerna säkerställer att 

handläggningen och bedömningarna sker i enlighet med detta.  

 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-04 

Riktlinjer ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd med revideringar 

Delgeringsförteckning med revideringar 

Beslutet skickas till 

Enhetschef för enheten för myndighet 

 

 

Annika Ewe  

Enhetschef, enheten för myndighet 
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1. Beslut om riktlinjer 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd fastställs av nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad i Kungsbacka kommun. 

 

Riktlinjerna kommer att revideras i samband med lagändringar samt vid förändringar i 

verksamheten. Dokumentet innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (SoL), avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i 

övrigt. 

 

2. Utgångspunkter i Socialtjänstlagen 

Syftet med riktlinjerna är att likabehandling ska erbjudas alla kommuninvånare vad gäller 

såväl bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd som insatser som ska 

erbjudas från förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

 

Grundprincipen i Socialtjänstlagen innebär att var och en, i första hand, är skyldig att själv 

försöka tillgodose sina behov. Det ekonomiska biståndet ska vara en tillfällig hjälp och det 

är bättre för den enskilde att klara sin försörjning på egen hand än genom bistånd. 

 

Arbetet med ekonomiskt bistånd är ett tvådelat uppdrag som syftar till att: 

- Stödja människor i att finna vägar tillsjälvförsörjning. 

- Stödja människor till att leva ett självständigtliv. 

 

Den grundläggande principen är att arbetslinjen ska gälla. Det innebär att enskilda i första hand 

ska kunna försörja sig genom arbete och vid behov stöttas för att klara detta. 

Arbetslinjen innebär också att individens förmågor sätts i fokus. Utgångspunkten är att 

människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Verksamhetens främsta uppgift 

är att genom aktiva insatser och genom motivations- och förändringsarbete skapa 

förutsättningar för den enskilde att ta detta ansvar. Den enskilde ska erbjudas relevanta insatser 

och ställas inför krav på motprestationer utifrån sina förutsättningar. 

 

Den sökande ska genom biståndet tillförsäkras skälig levnadsnivå. I förarbeten till lagen sägs 

att nivån inte ska överstiga vad en person med låg inkomst i allmänhet har råd att kosta på 

sig. Vad som är skälig kostnad när det gäller dagliga levnadsomkostnader (riksnormen) finns 

angivet i SoL. Nivån fastställs av Konsumentverkets beräkningar och preciseras årligen av 

regeringen. Bidrag utöver norm får enbart utbetalas restriktivt. 

 

Genom snabb och noggrann handläggning ska felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd 

motverkas. 

 

När en person vistas utanför den kommun där han eller hon är folkbokförd, t.ex. genom att 

vara placerad på hem för vård eller boende, är det placeringskommunen som är skyldig att 
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pröva ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Vid avslutning av kriminalvård i anstalt ska 

folkbokföringskommunen enligt 16 kap. 2 § SoL ge tillfälligt bistånd i avvaktan att 

vistelsekommunen kan ta över. 

 

När åtgärder rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver (1 kap 2 § 

SoL), t.ex. barns rätt till umgänge med båda föräldrarna. 

 

3. Lagregler och definitioner 

3.1 Socialtjänstlagen 

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 som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd 

enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. 

Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även 

om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. 

 

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte 

tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för 

biståndet regleras i 8 kap. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 

ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 

självständigt liv. 

 

4 kap. 1a § 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 11 

socialförsäkringsbalken. 

 

4 kap. 1b § För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 procent 

av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till 

bistånd enligt 1 § (särskild beräkningsregel). 

Den särskilda beräkningsregeln gäller under två år. Därefter måste kravet på att 

försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för 

att den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen. 

Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a §. 

 

4 kap. 2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl 



Vägledande riktlinjer Sida 9 av 40  

för det. 

 

4 kap. 3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för: 

1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och 

hygien samt dagstidning och telefon. 

2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i 

fackförening och arbetslöshetskassa. 

 

Skäliga kostnader enligt första stycket 1. ska i enlighet med vad regeringen 

närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på 

grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. 

Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna 

dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna 

kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta. 

 

4 kap. 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid 

ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska 

syfta till att utveckla den enskildes 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 den enskildes individuella önskemål och 

förutsättningar. 

Socialnämnden ska samråda med arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt 

första stycket. 

 

4 kap. 5 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt 

försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan 

godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten. 
 

9 kap. 1 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna 

uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § 

utgetts obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad 

som har betalats ut för mycket. Om någon i annat fall än som avses i första 

stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt 

belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som 

har betalats ut för mycket. 

 

9 kap. 2 § Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 1 §, återkräva bistånd som den 

enskilde har erhållit enligt 4 kap 1 § endast om den lämnats. 

1. som förskott på en förmån eller ersättning, 

2. till den som är indragen i arbetskonflikt, eller 

3. till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över 

hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar. 
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Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än som avses i 4 kap 1 § får 

socialnämnden återkräva hjälpen, om den getts under villkor om återbetalning. 

Ett beslut som avser ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas enligt denna 

paragraf ska vara skriftligt. Beslutet ska innehålla uppgift om den eller de 

omständigheter som enligt denna paragraf utgör grund för återbetalnings- 

plikten. Beslutet ska delges den enskilde. 

 

9 kap. 3 § Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte återbetalar 

frivilligt för ekonomisk hjälp som avses i 1 eller 2 § eller för kostnader som 

kommunen har haft enligt 8 kap 1 § första eller andra stycket, ska talan väckas 

hos förvaltningsrätten inom tre år från det kommunens kostnader uppkom. Talan 

väcks vid den förvaltningsrätt inom vars domkrets den enskilde är bosatt. 

Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att 

återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att klara sin 

försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl talar 

mot bifall till ersättningsanspråket. 

 

9 kap. 4 § Socialnämnden får helt eller delvis efterge den ersättningsskyldighet som avses i 

1 och 2 § och i 8 kap 1 § första och andra styckena. 

 

3.2 Bidragsbrottslag (2007:612) Ändrad 2020-01-01 

2 § Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som 

han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt 

orsakar fara- för att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd felaktigt 

betalas ut, felaktigt tillgodoräknas, betalas ut med ett för högt belopp eller 

tillgodoräknas med ett för högt belopp, döms för bidragsbrott till fängelse i 

högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex 

månader. Lag (2019:652). 

4 § Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som avses i 2 §, döms för 

vårdslöst bidragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år. Om gärningen med 

hänsyn till beloppet, risken för slutlig ekonomisk skada och övriga 

omständigheter är mindre allvarlig, döms inte till ansvar. Lag (2019:652) 

5 § Den som före utbetalning eller tillgodoräknande av en ekonomisk förmån eller 

ett ekonomiskt stöd frivilligt vidtar en åtgärd som leder till att ett korrekt beslut 

om förmånen eller stödet kan fattas, döms inte till ansvar enligt 2-4 §§. 

Lag (2019:652) 

6 § Myndigheter som anges i 1 § samt kommuner och arbetslöshetskassor ska göra 

anmälan till Polismyndigheten om det kan misstänkas att brott enligt denna lag 

har begåtts. 

Lag (2019:652) 

 

Bestämmelsen innebär en skyldighet för de myndigheter som omfattas av lagen, kommuner och 

arbetslöshetskassor att göra en anmälan till polis vid misstanke om bidragsbrott. Det är alltså 

inte möjligt att avstå från anmälan t.ex. på grund av att andra sanktioner drabbar 

förmånstagaren eller på grund av social hänsyn. 



Vägledande riktlinjer Sida 11 av 40  

 

4. Begrepp som används i lagtexten 

4.1 Försörjningsstöd 

Försörjningsstöd är kostnader som framgår i 4 kap. 3 § SoL. Detta utgörs av riksnormen plus 

vid behov tillägg för skälig kostnad för övrigt försörjningsstöd till boende, hushållsel, 

arbetsresor, hemförsäkring, bredband, bankavgifter och avgift till 

fackförening/arbetslöshetskassa. 

 

4.2 Livsföring i övrigt 

Livsföring i övrigt utgår om man är berättigad till försörjningsstöd även till barnomsorg, 

hemtjänst, läkarvård, medicin, akut och/eller nödvändig tandvård och glasögon. 

 
4.3 Behovsperiod 

Långvarigt behov = mer än 10 månader. 

Längre behov = 3–10 månader. 

Kortvarigt behov = 3 månader eller mindre. 

 

4.4 Individuell behovsprövning 

Kommunens övergripande mål i arbetet med ekonomiskt bistånd är att varje hushåll så snart 

som möjligt blir oberoende av bistånd eller minska sitt behov så mycket som möjligt genom att 

gå över till annan försörjning. Handläggningen ska ske med bibehållen respekt för den 

enskildes rättssäkerhet och integritet. 

 

Enligt SoL ska en individuell behovsprövning alltid göras. Denna behovsprövning kan i vissa 

fall göras summariskt som exempelvis när allmänna kriterier som låg sjukpenning eller 

arbetslöshetsersättning finns. Den individuella behovsprövningen får aldrig ersättas av enbart 

ekonomisk prövning. Grund för eventuellt avslagsbeslut är den individuella prövningen, inte att 

riktlinjerna är utformade på visst sätt. 

 

Det är inte möjligt att i riktlinjerna beskriva alla olika situationer eller behov som kan tänkas 

uppstå. Dessa riktlinjer beskriver därför några mer vanligt förekommande situationer och 

behov. Rätten till ekonomiskt bistånd ska dock alltid vara individuell. Undantag kan alltid göras 

i akuta situationer eller för situationer när någon riskerar att hamna i nöd. 

 

4.5 Barnrättsperspektiv 

Barnkonventionen är sedan den 1 januari 2020 antagen som lag i Sverige. Det innebär att i 

hushåll där det finns barn och ungdomar ska deras situation alltid uppmärksammas. 

 

Innan beslut fattas som rör hushåll där det ingår barn ska konsekvenserna för barnet/barnen 

alltid övervägas. Vid avslagsbeslut ska det alltid dokumenteras att övervägandet skett och 

vilken bedömning socialtjänsten gjort. Enbart en skrivning som "barnperspektivet har 

beaktats" är inte tillräcklig för att bedöma hur perspektivet har tagits in och eventuellt 

påverkat beslutet. 

 

Utgångspunkten är alltid att föräldrarna inom ramen för sin förmåga och ekonomiska 

resurser har huvudansvaret för att säkerställa att barnen får sina behov tillgodosedda. 
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Det är inte tänkt att barnperspektivet ska tolkas som att allt utgår ifrån barnet och att är det 

enda som avgör ett beslut om ekonomiskt bistånd. Det är heller inte tänkt att utredningen 

kring barnets situation i en familj som ansöker om ekonomiskt bistånd blir så 

genomgripande att det blir en barnavårdsutredning. 

 

4.6 Helhetssyn 

Innehållet i begreppet helhetssyn ska klargöras så att betydelsen och tillämpningen 

överensstämmer i allt arbete som sker inom förvaltningen. Förvaltningens interna organisation 

och arbete ska vara sammanhängande så att klienten/klienterna inte blir lidande på grund av 

olika synsätt eller brist på samverkan inom förvaltningen. 

 
5. Försörjningsstöd 

Försörjningsstöd definieras i 4 kap. 3 § SoL och består av två delar, riksnorm och övrigt 

försörjningsstöd. 

 

5.1 Riksnorm 

Den del av försörjningsstödet som utgör den s.k. riksnormen omfattar sex budgetposter för 

vuxna och sju budgetposter för barn och ungdomar. 

Kostnaderna bygger på Konsumentverkets beräkningar av kostnaderna som respektive 

normpost är menad att täcka. Följande poster ingår: 

 

5.2 Livsmedel 

Utgångspunkten är en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost som tillreds hemma. 

För ensamhushåll beräknas en något högre kostnad med hänsyn till att det kan bli dyrare med 

mindre förpackningar. Ingen sänkning av beloppen görs för att barn äter lunch i skola. 

 

5.3 Kläder och skor 

Kostnadsberäkningen täcker det vardagliga klädbehovet för hela året samt skoreparationer och 

en del tillbehör som väska, klocka och paraply. 

 

5.4 Fritid och lek 

Avser aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till, t ex att läsa böcker, lyssna på 

musik och att utöva lek och idrott. Efter individuell prövning kan bistånd, till högre belopp än 

vad som ingår i riksnormen, beviljas till lek- och fritid för barn om det är av vikt för barnets 

utveckling och behov av stimulans. 

 

5.5 Hygien 

Avser kostnader för tvål, tandkräm, blöjor, mensskydd, apoteksprodukter, rakdon, 

hårklippning m.m. 

 

5.6 Barn- och ungdomsförsäkring 

Utgör ett komplement till kommunens olycksfallsförsäkring för skolbarn. 

 

5.7 Förbrukningsvaror 

Här ingår kostnader för rengöring, skötsel och vård av bostaden samt klädvård m.m. 
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5.8 Dagstidning, telefon, TV-avgift 

Här ingår kostnaden för ett-årsprenumeration på en daglig tidning, abonnemangs och/eller 

samtalsavgifter för telefon samt brevpapper, kort och frimärken. 

 

5.9 Förhöjning av riksnormen 

Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet enligt norm beräknas till en 

högre nivå. Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter 

som ingår i riksnormen och om dessa kostnader inte täcks av annan ersättning som 

handikappersättning eller vårdbidrag. Förhöjda kostnader kan t.ex. bero på att: 

- den enskilde av medicinska skäl har behov av dyrare kost, 

- den enskilde betalar avgift för skolmåltid, 

- den enskilde har höga livsmedelskostnader på grund av att kostnaden är inräknad i en 

avgift, 

- den enskilde på grund av funktionsnedsättning har svårt att upprätthålla kontakten med 

andra människor eller delta i samhällslivet och därför har extra utgifter, för t.ex. telefon 

och tidningar eller fritidsaktiviteter, som inte täcks av annat särskilt stöd, 

- om det är en förutsättning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter, 

- om det är en förutsättning för att en förälder ska kunna ha umgänge eller kontakt med sitt 

barn i rimlig omfattning, 

- om den enskilde har ett tillfälligt och visst behov av att köpa kläder och skor, 

- om den enskilde har tillfälligt höga kostnader t.ex. för livsmedel, kläder och skor eller 

telefon, beroende på att hen är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av 

närstående eller för något annat brott. 

 

5.10 Kosttillägg 

Skälet till behov av särskild kost ska alltid styrkas med läkarintyg. Det ska framgå av intyget 

hur länge läkarens bedömning gäller. Tillägg kan göras för fördyrad kost enligt 

Konsumentverkets beräkningar av förhöjda matkostnader vid olika kostbehov, glutenfri och 

mjölkproteinfri kost. 

 

Om den sökande har väsentligt ökade matkostnader, ska möjlighet till handikappersättning 

undersökas. Vid vissa sjukdomar kan den sökande vara i behov av särskilt näringstillskott. I 

de fall läkare ordinerat näringstillskott kan normen höjas med merkostnaden om det inte står 

helt klart att näringstillskottet ersätter vanlig mat och inte innebär någon merkostnad. 

 
5.11 Matleverans och hemtjänst 

För t.ex. pensionärer som saknar förmåga att själv laga sin mat kan hemtjänsten ombesörja 

måltiderna. Kostnaderna debiteras sedan för måltiderna på hemtjänstfakturan. Detta medför 

en fördyring av matkostnaden, vilket gör att riksnormens matnorm inte täcker den faktiska 

matkostnaden. 

 

Vid helabonnemang (alla måltider) godkänns hela beloppet på hemtjänstfakturan och 

motsvarande matnormen dras av som en inkomstpost. 

 

Vid en måltid per dag läggs uteätartillägget per månad till som en godkänd utgift. Som 

godkänd utgift läggs också hemtjänstfakturans belopp minus måltidskostnaderna. 
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Vid färre antal måltider, t ex lunch 4 dagar/vecka, läggs uteätartillägg per dag gånger antalet 

måltider till som en godkänd utgift. Som godkänd utgift läggs också hemtjänstfakturans 

belopp minus måltidskostnaderna. 

 

Uteätartillägg utgår med 20% av prisbasbeloppet (pbb) delat på 12 månader. 

 

5.12 Telefon och tidningar 

Om en person p.g.a. medicinska eller särskilda sociala skäl har svårigheter att upprätthålla 

kontakter kan det finnas behov av att i högre utsträckning än andra använda telefon och läsa 

tidningar. Det kan röra sig om äldre eller fysiskt eller psykiskt funktionshindrade med låg 

inkomst som inte har rätt till handikappersättning. I dessa fall kan skälig kostnad för telefon 

eller tidningar räknas in i månadsbehovet istället för den beräknade kostnaden i normen. 

 

5.13 Reducerat försörjningsstöd 

Reducering av försörjningsstöd får endast göras utifrån särskilda skäl och bedöms utifrån det 

enskilda fallet. 

Bedömning om reducering kan vara aktuellt med stöd av följande situationer; 

- Den sökande saknar pengar för sin egen försörjning pga. att han/hon har avstått från 

arbete eller inte stått till arbetsmarknadens förfogande. 

- Den sökande har haft inkomster till sin försörjning men använt dem till annat, vid 

upprepade tillfällen tappat eller blivit bestulen på inkomsterna och saknar därför medel 

till sitt uppehälle. 

- Den sökande har inte de kostnaderna sökt bistånd omfattar. 

- Den sökande använder inte biståndet till avsett ändamål. 

 

6. Boende 
Rätten till bistånd innebär att bostadslösa människor kan ha rätt till bistånd med att få ”tak 

över huvudet” för att undvika nöd, vilket kan innebära en säng för natten i flerbäddsrum. 

 

Om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt finns skyldighet att förvissa sig om det finns 

möjlighet till annat boende när en hyrestvist går till avhysning. 

 

Kommunen är enbart skyldig att bereda boende för följande kategorier: 

- Personer med funktionshinder. 

- Äldre som inte klarar sitt boende. 

- Personer som beviljats uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade. 

 

Det är den enskildes ansvar att först själv försöka ordna inkvartering på egen hand, bland annat 

genom att: 

- anmäla sig som sökande hos kommunens bostadsförmedling och andra förmedlingar, 

- annonsera efter hyresrum eller lägenhet i andra hand, 

- kontakta turistbyrån angående hyresrum, 

- söka via de privata bostadsförmedlingarna i kranskommunerna samt söka efter boende 

via annons, 

- söka i sitt nätverk efter inkvartering, 
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- söka plats på vandrarhem om ingen av ovanstående möjligheter visat sig vara möjlig 

och situationen är akut. 

 

Hänsyn ska alltid tas om det finns hemmaboende omyndiga barn i hushållet. 

 

6.2 Boendekostnad 

Skälig boendekostnad är vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på 

sig. Norm för genomsnittshyra (se stor-Göteborg) ska vara vägledande men får inte ses som ett 

tak. Möjlighet till individuell bedömning ska finnas. Den högsta godtagbara hyresnivån enligt 

norm får dock inte överskridas annat än om synnerliga skäl bedöms föreligga. 

 

I bostadskostnaden ingår uppvärmning. Hushållsel ingår inte. 

 

Avgift för icke obligatorisk parkeringsplats eller garage, är inte en godkänd utgift. 

Kostnader för TV och andra tillval ska inte godtas utom i de fall då den sökande inte har kunnat 

styra tillvalet. 

Hyrestillägg för lägenhetsunderhåll som beställts under period då den sökande har bistånd ska 

inte godtas. 

 

6.3 Oskälig hög boendekostnad 

Oskäligt hög boendekostnad kan tillämpas och godtas i följande situation: 

- kortvarigt biståndsbehov (max tre sammanhängande månader) 

- starka sociala och/eller medicinska skäl. 

Det gäller både barnfamiljer och ensamstående vuxna. 

 

6.4 Trångboddhet 

Tillsammans med boendekostnaden ska även prövas om storleken på bostaden är skälig. En 

individuell bedömning ska alltid ske. Det bör beaktas att barn med stigande ålder kan ha behov 

av möjlighet till avskildhet. Hänsyn kan tas till tex hälsotillstånd, förekomst av rörelsehinder, 

familjens sammansättning. 

 

Två personer per sovrum utöver kök och vardagsrum anses vara en skälig storlek. 

 

6.5 Reparationskostnader 

Avser kostnader för reparation p.g.a. onormalt slitage eller skadegörelse i hyreslägenhet. 

Bistånd ska prövas restriktivt och endast beviljas om kostnaden utgör ett hinder för den 

sökande att genomföra en flyttning. Det ska finnas medicinska och/eller sociala skäl till 

bostadsbytet. 

 

6.6 Skäligt rådrum 

Om boendekostnaden bedöms vara oskälig och behovet av försörjningsstöd inte bedöms vara 

tillfälligt (mindre än tre månader) ska den sökande uppmanas att sänka bostadskostnaden. 

Innan ett hushåll ställs inför kravet att förändra sin boendesituation ska följande förhållanden 

beaktas: 

- bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal 

- starka sociala och/eller medicinska skäl 
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Skäligt rådrum ges vanligtvis med fyra månader från beslutsdatum samt att sökta bostäder ska 

redovisas kontinuerligt. 

 

6.7 Sänkt ersättning till bostadskostnad 

Om det är rimligt att den bidragssökande flyttar till en billigare bostad men inte gör det, kan 

biståndet till boendekostnader fastställas till ett skäligt belopp helt utan beaktande av den 

faktiska boendekostnaden. Högsta godtagbara boendekostnad för stor-Göteborg vägleder i 

kostnadsbedömningen. 

 

6.8 Byte till dyrare bostad 

Om någon som har försörjningsstöd anser sig behöva byta bostad under pågående 

biståndsperiod och detta medför ökad boendekostnad ska detta ske i samråd med Gymnasium 

& Arbetsmarknad. Det är då viktigt att en individuell bedömning av omständigheterna görs i 

det enskilda fallet. 

 

Flyttningen bör vara en förutsättning för att den enskilde ska uppnå skälig levnadsnivå. 

Sådana omständigheter kan t.ex. vara: 

- medicinska eller starka sociala skäl, 

- svåra personliga motsättningar mellan hushållsmedlemmar, 

- oskälig standard i bostaden avseende fysisk miljö och utrustning, 

- om ett vuxet barn genom att bo i föräldrahemmet förhindras att leva ett normalt 

vuxenliv och bli självständig, 

- om den enskilde måste flytta till följd av att ha varit utsatt för våld eller andra övergrepp 

av närstående eller för något annat brott, 

- vid trångboddhet. 

 

Gymnasium & Arbetsmarknad ska i samråd med den enskilde medverka till bostadsbyte om 

den enskilde eller familjen har svårigheter att få en annan bostad. 

 

6.9 Boendekostnad vid dubbelt boende 

Kostnad för dubbelt boende under uppsägningstid vid flyttning ska normalt inte godtas, med 

motivering till att den sökande inte riskerar att bli bostadslös om uppsägningshyra/hyror inte 

blir betalda. Undantag kan ske t.ex. om den som flyttar varit utsatt för våld av närstående eller 

annat brott samt om det är motiverat med hänsyn till barnens bästa. 

 

6.10 Depositionshyra 

Huvudregeln är att deposition/förskottshyra inte beviljas men en individuell bedömning 

måste alltid göras. Vid särskilda skäl kan bistånd till depositionshyra beviljas till exempel på 

grund av bostadslöshet och skulder, om sökanden hittar ett stadigvarande boende. 

Utgångspunkten är då att biståndet behövs för att tillförsäkra den enskilde en skälig 

levnadsnivå och att personen saknar andra möjligheter att ordna ett boende. Beslut om 

hyresdeposition beviljas enl. SoL 4:2. Hyresdeposition kan beviljas upp till två månadshyror. 

Beviljas av utskott. Stod EC innan. 

 
6.11 Vid skilsmässa 

Under betänketid vid skilsmässa är makar ömsesidigt försörjningsskyldiga gentemot varandra 
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och gentemot barnen och rätt till bistånd ska därför bedömas utifrån makarnas gemensamma 

förhållanden. (se KamR mål: 2011–634) 

 

Vid våld i nära relation kan det, utifrån skyddsaspekt, vara nödvändigt att se den drabbade 

parten som ett eget hushåll även under betänketiden och bevilja försörjningsstöd i sin helhet. 

 

6.12 Akut boende/tak över huvudet 

- Kostnad för vandrarhemsboende kan beviljas om den enskilde i annat fall är bostadslös 

och inte kan lösa sin situation på annat sätt. 

- Kostnad för hotellboende beviljas mycket restriktivt, endast i akuta nödfall och endast 

för något/några dygn. 

- Vid boende i husvagn kan kostnaden för tillgång till dusch och tvättmaskin beviljas som 

en boendekostnad. 

 

För att beviljas fortsatt akut boende ska den sökande redovisa sökta bostäder inom hela 

kommunen och utom kommunen. De sökta bostäderna ska vara adekvata utifrån skälig 

boendekostnad och bostadens storlek samt ska visa att personen varit aktivt bostadssökande. 

 

Målgruppen som kan beviljas tillfälligt boende mer än högst tillfälligt är personer som har 

uppenbara svårigheter att själv ordna boende tillfälligt eller stadigvarande: 

- Äldre personer 

- Personer med funktionsnedsättning 

- Barnfamiljer 

- Personer med missbruksproblematik som följer sin planering med Vuxenenheten. 

 

6.13 Andrahandsboende 

För andrahandsboende gäller samma regler beträffande skälig kostnad samt krav på eventuell 

flytt som vid förstahandskontrakt. Ett av hyresvärden godkänt andrahandskontrakt ska 

eftersträvas, men kan inte krävas, utom i de fall då hushållet utan godkänt andrahandskontrakt, 

går miste om bostadsbidrag. Det gäller barnfamiljer och personer 18–28 år som genom 

bostadsbidrag kan tillgodose sitt behov helt eller delvis på annat sätt än genom försörjningsstöd. 

 

6.14 Inneboende -sökande som inte ingår i hushållsgemenskap 

Hyran för inneboenderum ska bedömas utifrån vad den sökande disponerar enligt uppvisat avtal 

med hyresvärden. Den faktiska hyran kan beviljas om den inte är oskälig. Boendekostnaden 

som kan beviljas kan aldrig vara högre än vad andelen av hyran delat med antalet vuxna 

personer i hushållet är. I annat fall framräknas en skälig boendekostnad genom 

enhetsberäkning; 

1 rum=2 enheter. Kök=1 enhet. (4 rum och kök=9 enheter), 2 enheter /totala enheterna x den 

faktiska hyran = hyresdelen för den sökande. 

Den sökande ska vara folkbokförd på adressen. 

 
6.15 Vuxet hemmavarande barn 

Huvudregeln är att bistånd till hyresdel inte ska beviljas för unga vuxna under 25 år. Endast 

ungdomarsom dessförinnan av egna inkomster fortlöpande under minst fyra månader betalat en 

del av den gemensamma boendekostnaden och kan uppvisa kvitto på betalning kan få bistånd 
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till en rimlig hyresdel. 

 

Undantag kan göras när ungdomen är medlem i en familj som uppbär försörjningsstöd eller 

som annars skulle bli i behov av det. Hyresdel för ungdomen kan då beviljas utifrån ovan- 

stående enhetsberäkning alternativt med motsvarande belopp som föräldrarna förlorat i 

bostadsbidrag. 

 

När hyresdel inte beviljas kan däremot ungdomens kostnader för drift (hushållsel, vatten och 

avlopp och uppvärmning) godtas. 

 

6.16 Ungdomar under 25 år utan egna inkomster men med eget 

hyresavtal 

Huvudregeln är att bistånd till boendekostnad inte beviljas om hyresavtalet tecknas under 

period då den sökande saknar inkomst och möjlighet att själv betala hyran. Undantag från 

huvudregeln kan göras om det föreligger starka sociala skäl till flyttningen eller trångboddhet. 

 

En ung vuxen som genom att bo kvar i föräldrahemmet kan förhindras att leva ett normalt 

vuxenliv och bli självständig, varför bistånd kan beviljats till eget boende. Vid fyllda 25 år har 

den enskilde rätt till eget boende med skälig hyra, utan särskild prövning. 

 

6.17 Gymnasiestuderande ungdomar i eget boende 

Om föräldrar försummar sin skyldighet eller inte har ekonomiska möjligheter att försörja 

ungdomen, bör nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad i första hand verka för att 

underhållsskyldigheten fullgörs. Som sista utväg kan nämnden överta försörjningsansvaret för 

att ungdomen inte ska lida på grund av föräldrarnas försummelse. Beslutet föregås av en 

barnutredning baserat på ungdomens sociala hemförhållanden. Beslut i samråd med 

Enhetschef. 

 

6.18 Gifta ungdomar eller ungdomar som fått barn (där föräldrarna 

egentligen har försörjningsansvaret) 

När en ungdom, som föräldrarna är försörjningsskyldiga för, gifter sig är maken/makan primärt 

försörjningsskyldig för ungdomen. Om maken/makan inte kan försörja ungdomen återfaller 

försörjningsskyldigheten för ungdomen på föräldrarna. Detta gäller även om de gifta 

ungdomarna skaffar barn. Föräldrarna är då försörjningsskyldiga gentemot ungdomen men inte 

mot barnbarnet. Om ungdomen i samband med att hon får barn, avbryter sina studier, och är 

över 18 år, upphör föräldrarnas försörjningsskyldighet. Återupptar ungdomen gymnasiestudier 

före fyllda 21 år är föräldrarna återigen försörjningsskyldiga. 

 

I första hand får ett gift, ungt par, bo kvar hos någon av föräldrarna. Samma regel gäller för dem 

som för andra ungdomar, att det är först vid 25 års ålder som det är rimligt att ungdomar som är 

beroende av försörjningsstöd för sin försörjning kan flytta hemifrån. Om ungdomarna får barn 

bedöms det dock att de kan ha rätt till eget boende, men först när barnet är fött. I samband med 

detta får en individuell prövning göras om föräldrarnas försörjningsskyldighet ska kvarstå. 

 

6.19 Hushållsel 

Bistånd beviljas till faktisk skälig elkostnad 1. Vid bedömning av skälig kostnad utöver den 

fasta kostnaden för hushållsel, ska utgångspunkten vara Energimyndighetens beräkningar. 
 

1 Se separat dokument, elberäkning, under mappen Riktlinjer 
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Eftersom elpriserna varierar är det den beräknade medelförbrukningen av hushållsel för olika 

hushållsstorlekar som är vägledande, men får inte ses som ett tak. Möjlighet till individuella 

bedömningar ska finnas. 

 
6.20 Hemförsäkring 

Beviljas till en maxkostnad av 150 kr om inte särskilda skäl föreligger t.ex. lägsta 

villaförsäkringen. 

 

Bistånd beviljas med faktisk kostnad till grundförsäkring som omfattar rättsskydd, ansvar, 

överfall och egendomsskydd med lösöresbelopp i förhållande till hushållets storlek. Beviljas 

med månatlig kostnad. I de fall den sökande har års- eller halvårsinbetalningar ska denne 

uppmanas att begära månadsinbetalningar om möjligt. Möjlighet till nedsatt premie via 

fackförening ska beaktas. 

 

Extra försäkringar såsom allrisk-, oturs- och hemplusförsäkring etc. ingår inte i vad som 

betecknas som grundförsäkring. 

 

Alla som är folkbokförda på en adress täcks av lägenhetsinnehavarens hemförsäkring. Det 

gäller personer som har någon form av hushållsgemenskap med lägenhetsinnehavaren t. ex. 

unga vuxna som bor kvar hemma hos föräldrarna, syskon eller kamrater som delar lägenhet. 

Inneboende utgör undantag och ska uppmanas skaffa en egen hemförsäkring. 

 

6.21 Förmedlings- och annonskostnader 

Både start- och årsavgift till bostadsförmedlingen i Kungsbacka och skäliga kostnader för 

förmedlingsavgifter till de privata bostadsförmedlingarna inom kommunen och krans- 

kommuner, är godtagbara kostnader liksom annonseringskostnader understigande 0,5 % av 

basbeloppet. 

 

6.22 Flyttkostnad 

Bistånd kan beviljas till sökande som har försörjningsstöd eller inkomster i nivå med 

riksnormen. Biståndsbehovet ska prövas utifrån följande orsaker; 

- Behov av och orsak till flyttningen (hälsa, sociala omständigheter). 

- Egen förmåga att ordna flytt med hjälp av vänner och anhöriga. 

 

Det beviljade biståndet ska i första hand gälla hyra av flyttbil inklusive kostnader för bensin och 

försäkring. Endast om särskilda skäl finns, t.ex. sjukdom eller ålder, godtas anlitande av flytt- 

firma. Rut-avdrag ska begäras om det är möjligt, om den sökanden har en beskattningsbar 

inkomst. Särskilda skäl ska även finnas för bistånd till flyttning till annan ort i Sverige eller 

övriga Norden. Bistånd till kostnad för flyttning utanför Norden beviljas inte. 

 

Bistånd kan även vid behov beviljas till kostnader för flyttning av abonnemang för hushållsel 

och telefon. 

 

6.23 Magasineringskostnad 

Bistånd till kostnad för magasinering av bohag ska beviljas den sökande som har löpande 

försörjningsstöd om personen inom överskådlig tid förväntas kunna få en ny bostad. Vad som 

avses med överskådlig tid måste bedömas individuellt, i huvudregel 3 månader. 
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Beslutet ska tidsbegränsas och omprövas vid behov. Det är den enskilde som ska stå för 

kontraktet gentemot magasineringsfirman. Vid bedömningen ska följande beaktas; 

- Bohagets innehåll och skick. 

- Kostnaderna för magasinering i förhållande till kostnad för nyanskaffning av 

hemutrustning. 

- Konsekvenser för den enskilde vid eventuell försäljning av bohaget. 

 

6.24 Bostadsrätt/Villaägare 

Bostadsrätt eller villa är en realiserbar tillgång om den genom försäljning kan ge inkomster till 

försörjningen. Om biståndsbehovet bedöms bli långvarigt, mer än sex månader, utgör detta skäl 

till försäljning av bostaden. Krav ska då ställas på att sökanden gör vad den kan, för att skaffa 

annan bostad, så att bostadsrätten/villan kan lämnas till mäklare för försäljning. Hänsyn ska tas 

till om bostadsrätten/villan medför ett intäktsöverskott som motiverar kravet på försäljning samt 

till boendekostnaden för bostadsrätten/villan. 

 

Även om ett överskott talar för en försäljning kan en sådan vara olämplig av andra skäl. 

Individuell bedömning måste göras. 

 

Den som inte har oskäligt dyr villa eller bostadsrätt, och där fastigheten inte medför ett värde, 

har rätt till försörjningsstöd om förutsättningar i övrigt föreligger. Utgångspunkten vid 

bedömning av vad som är skälig boendekostnad ska även för villa- och bostadsrättsägare vara 

vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig. 

 

Med hänsyn till att 75 % av hushållen i Kungsbacka kommun bor i egen fastighet eller bostadsrätt 

och att hyresnivån i kommunen är hög samt att det råder bostadsbrist, får genomsnittskostnaden i 

stor-Göteborg tjäna som riktmärke vid bedömning av skälig boendekostnad vid ägande av 

bostadsrätt eller villa. 

 

6.25 Beräkningsgrunder – egen fastighet 

Vid försörjningsstödsberoende kan fastighets- och bostadsrättsinnehavare inte garanteras att få 

behålla sin bostad. Den som uppbär försörjningsstöd är skyldig att minska behovet av 

försörjningsstöd, t.ex. minska onormalt höga kostnader för bostaden. Om man erhåller lön eller 

ersättning, ska jämkning hos Skatteverket av bolånen genomföras. Jämkning innebär att skatten 

minskas på den ersättning eller lön som utbetalas. 

 

En fastighets- eller bostadsrättsägare kan tvingas sälja till aktuellt marknadsvärde, oberoende av 

inköpspris, belåningsgrad och taxeringsvärde. 

 

Huvudregeln för beräkning av bidrag till bostadskostnader är att sökandens faktiska 

nettokostnader förbostaden och dess uppvärmning beaktas helt, om bostadsstandarden och 

bostadskostnaden inte överstigervadsom är skäligt. 

 

Bostadskostnaden utgörs av: 

- ränta 

- tomträttsavgäld, typarrende 

- uppvärmningskostnader såsom el/olja/pellets/ved 

- vatten och avlopp 

- vägunderhåll 



Vägledande riktlinjer Sida 21 av 40  

- villaförsäkring 

- renhållning 

- sotning 

 

6.26 Oskälig hög boendekostnad för egen fastighet 

Undantag kan efter individuell prövning tillämpas i följande situationer: 

- kortvarigtbiståndsbehov(max 6 månader) 

- saknarmöjlighetatt få annanbostad 

- barnfamiljerdärdet finnsstarkaskäl att antaatt barnenskullefå stora svårigheteratt anpassasig 

till ettnyttområdeellerny skola 

- andrasocialaskäl 

 

7. Avgifter 

7.1 Avgift vid sjukhusvård 

Patientens egenavgift vid sjukhusvård utgör avgift för kost och logi. Vid vistelse på 

sjukvårdsinrättning kan bistånd beviljas till fritidsaktiviteter, hälsa och hygien, kläder samt 

dagstidningar/telefon. 

Kostnad för sjukvårdsavgift betalas när fakturan från landstinget inkommer. I annat fall beviljas 

sjukhusräkningen med avdrag för utbetald matkostnad. 

 

7.2 Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa 

A-kassa beviljas med max 150 kr per månad 

Fackföreningsavgift beviljas med max 250 kr per månad 

 

Den sökande ska uppmanas att undersöka möjlighet till reducerad avgift. I de fall 

fackföreningen kräver en hel årsavgift, kan bistånd beviljas om den sökande förväntas ha 

längre2 behov av försörjningsstöd. 

 

7.3 Avgifter för förskoleverksamhet och barnomsorg 

Bistånd till avgift för förskoleverksamhet, fritidshem (årskurs 1–3) och öppen fritidsverksamhet 

(årskurs 4–6) ska beviljas om den sökande har försörjningsstöd eller har inkomster i nivå med 

försörjningsstödet. Detta gäller även enskilt anordnad verksamhet om avgiften är i nivå med 

kommunens. Kontrollera att avgiften är satt utifrån familjens aktuella inkomster. I normalfallet 

ska en familj med försörjningsstöd ej behöva betala barnomsorg. 

 

7.4 Färdtjänstavgift 

Kostnad i nivå med ett periodkort inom Kungsbacka beviljas. Undantag i särskilda fall vid 

individuell bedömning. 

 

7.5 Hemtjänstavgift 

Ekonomiskt bistånd ska inte utgå till kostnaden för hemtjänstavgift. Vid debitering av 

hemtjänstavgift görs beräkning från äldreomsorgen så att den enskilde alltid har ett skäligt 

belopp kvar till sina utgifter efter det att hyra och hemtjänstavgift betalats, s.k. 

förbehållsbelopp. Privatekonomiska problem exempelvis skulder eller andra akuta ekonomiska 

behov minskar inte hemtjänstavgift. Vid bedömning av bistånd i dessa fall ska samma 
 

2 3–10 månader 
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avvägningar göras som vid reducerat försörjningsstöd. Pensionsmyndigheten handlägger 

äldreförsörjningsstöd för personer över 65 år som inte har tillräcklig inkomst 

 

8. Bilinnehav 

 
Bil bedöms i normalfallet vara en realiserbar tillgång. Krav på försäljning ska ställas om bilens 

värde överstiger 20 % av gällande prisbasbelopp. Skäligt rådrum för försäljning bör ges (1 – 3 

månader) beroende på hur marknaden ser ut och den sökandes förmåga att avyttra tillgången. 

Värderingsintyg ska lämnas enligt rådrum. Om inköp av bilen har finansierats genom lån via 

bilfirma ska skulden först lösas innan pengarna används för familjens försörjning. 

 

Om den sökande åberopar fysiska eller psykiska skäl för bilinnehav så ska den sökande i första 

hand vända sig till försäkringskassan och ansöka om bilstöd. Om de beviljas bilstöd ska också 

ansökan om handikappersättning inlämnas till försäkringskassan. 

 
Särskilda behov av bilinnehav bedöms utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Innehav av bil ska inte 

vara ett hinder för ekonomiskt bistånd, om den enskilde måste ha bil: 

- i sitt arbete 

- för att kunna ta sig till och från sitt arbete pga. otillräckliga allmänna 

kommunikationer 

- för att skjutsa barn till förskoleverksamhet 

- av medicinska eller sociala skäl, t.ex. för att en förälder ska kunna umgås med sitt 

barn. 

 

Om innehavet av bil accepteras kan det krävas att den enskilde byter till en billigare bil, om 

bilens värde är högre än ett basbelopp. Om den enskilde på grund av funktionshinder har en 

specialanpassad bil, bör denna, oavsett värde, inte räknas som en tillgång. 

 

Om det inte föreligger särskilda behov av bilinnehav ska omkostnader inte godkännas. 

 

9. Barn 

9.1 Fritidspeng 

Kan beviljas till familjer som haft ett långvarigt biståndsbehov (10 månader eller längre) upp 

till 5% av pbb per barn och år till fritidsaktiviteter såsom medlemsavgift vid idrotts eller 

kulturaktiviteter och till viss utrustning. 

 

9.2 Högtidspeng 

Beviljas till barnfamiljer med långvarigt stöd (10 månader eller längre). Äldsta barnet 500 kr, 

1-10 år 300 kr/barn, 11 år-uppåt 400 kr/barn. Kan delas upp på två gånger per år t.ex. jul och 

födelsedag. Gäller även umgängesbarn. Beviljas i ett separat beslut enligt SoL 4:2. 

 

9.3 Barns sparande 

Barn i familjen där de söker ekonomiskt bistånd får ha ett sparande upp till 30% av pbb som 

inte räknas med som en inkomst vid normberäkning av föräldrarnas rätt till ekonomiskt 

bistånd. Barn som bor deltid hos ena föräldern som ansöker om ekonomiskt bistånd räknas 

enbart hälften av sparandet med. 
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9.4 Mobiltelefon ungdomar 
Mobiltelefon till ungdomar kan beviljas till barn över 16 år i familjer som haft långvarigt 

försörjningsstöd och utifrån en individuell bedömning. Max 2% av pbb beviljas. Hänsyn tas till 

ungdomens egna inkomster och extra tillägg från CSN som räknas av från summan. 

 
9.5 Studentkostnader 
Barn till familjer som haft långvarigt försörjningsstöd kan beviljas bistånd till kostnad i samband 

med studenten med 4% av pbb. Denna summa inkluderar mössa, kläder och övriga kostnader i 

samband med studenten. Hänsyn tas till om ungdomen har egna inkomster i form av lön. 
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10. Akut bistånd 
Beslut om akut bistånd ska i möjligaste mån föregås av utredning. Är tiden mycket knapp bör 

följande överväganden göras: 

- Är det en akut nödsituation? 

- Finns barn i familjen? 

- Finns sjukdom hos sökanden som skulle kunna förvärras om han eller hon inte får 

hjälp? 

- Har sökanden medicinska eller sociala problem som medför svårigheter att ta eget 

ansvar för sin situation? 

- Kan sökanden få hjälp från familj eller vänner? 

- Är behovet av ekonomisk hjälp återkommande trots egen försörjning? 

 
Bistånd till personer som regelmässigt har egna inkomster som överstiger riksnormen ska 

prövas mycket restriktivt och endast beviljas för att avvärja en akut nödsituation eller där den 

sökande bedöms ha svårigheter att själv ta ansvar för sin ekonomi och livssituation. Vid 

upprepade extra ansökningar om försörjningsstöd över norm ska orsakerna utredas och åtgärder 

vidtas t.ex. behandlingsinsats, erbjudande om budgetrådgivning, ändring av antal 

utbetalningstillfällen, god man mm. 

 

Till personer som befinner sig i förvirringstillstånd eller vars missbruk är pågående och där man 

befarar att beviljat bistånd inte går till rätt ändamål kan, om det är lämpligt, bistånd beviljas i 

form av matrekvisition. 

 

Sökanden som vid upprepade tillfällen tappar pengar eller blir bestulen ska informeras om hur 

han/hon i fortsättningen kan förvara sina pengar så att inte samma situation uppstår igen. Om 

någon trots denna information tappar eller blir bestulen på sina pengar kan ansökan om bistånd 

avslås. Ansökan kan också avslås om det är uppenbart att fakta kring den beskrivna situationen 

inte är trovärdiga. 

 

11. Umgängeskostnader 
Full norm beviljas utifrån barnrättsperspektivet. 

 

Försörjningsstöd i form av umgängeskostnad beviljas normalt för 6 dagar per månad. På 

sommaren och vid större helger får antalet dagar anpassas till överenskommelse mellan 

föräldrarna om den är skälig. Bistånd till umgängeskostnader för perioder som överstiger 5 

sammanhängande dygn eller totalt 6 dygn under månaden, förutsätter att försäkringskassan 

meddelas. Sådan längre vistelse hos den underhållsskyldige ska påverka underhållsstödet som 

vårdnadshavaren får. 

 

Rätten till umgänge ska kontrolleras och framgår av dom, avtal eller intyg från vårdnads- 

havaren. Om umgänget är mer än 6 dagar varje månad eller om vårdnaden är gemensam ska 

den ekonomiska uppgörelsen mellan föräldrarna kontrolleras innan beslut. Vid gemensam 

vårdnad när barnet bor växelvis hos båda föräldrarna ska normalt inkomster och utgifter som 

rör barnet delas lika mellan föräldrarna och halv månadsnorm för barnet räknas in i den 

biståndssökande förälderns försörjningsstöd. 
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12. Beslut som löper över flera månader 
Ibland är det nödvändigt att fatta beslut som sträcker sig över flera månader, exempelvis 

gällande en omfattande tandvårdsbehandling. Rätten till ekonomiskt bistånd prövas månad för 

månad och när beslut fattas som gäller flera månader måste en omprövningsklausul ingå, då det 

inte är tillåtet enligt 27 § Förvaltningslagen, att ändra ett för den enskilde gynnande beslut. 

Följande om-prövningsklausul ska läggas till alla beslut som sträcker sig över mer än en 

månad: ”Vid väsentligt ändrade förhållanden av biståndsbehovet kan beslutet komma att 

omprövas” 

 

13. Hemutrustning 

13.1 Generellt 

Bistånd till löpande komplettering och reparation av befintlig hemutrustning beviljas vid behov 

till personer med behov av försörjningsstöd längre tid3. Prövning av behovet ska göras i för- 

hållande till vad som kan anses vara skälig levnadsnivå och vad en person med låg inkomst i 

allmänhet har råd att kosta på sig. 

 

Bistånd till grundutrustning beviljas endast om det finns särskilda skäl eller om behovet är akut 

och inte kan tillgodoses på annat sätt. För att kunna bedöma behovet är det som regel 

nödvändigt att göra hembesök. I bedömningen ska följande punkter övervägas; 

- Är behovet akut och nödvändigt för att den sökande med kort varsel ska kunna flytta in 

i en anvisad bostad 

- Har den sökande varit utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller något 

annat brott och måste därför flytta 

- Kommer den sökande inom rimlig tid själv kunna skaffa sig eller komplettera sin 

hemutrustning 

- Vilka möjligheter har den sökande haft att spara till eller planera för boende och 

hemutrustning? 

- Vilken hjälp kan den sökande få av sitt nätverk? Unga människor som flyttar hemifrån 

ska normalt inte beviljas bistånd till full grundutrustning. 

 

Köp av secondhandutrustning kan rekommenderas som ett alternativ för den sökande som då 

kan få en mer omfattande utrustning för det beviljade beloppet. Storleken på biståndet bör 

också bedömas utifrån lokala förhållanden, prisnivån i affärer i området, tillgången till affärer 

för bättre begagnat, etc. 

 

13.2 Hel grundutrustning 

Avser en mer omfattande grundutrustning som ska användas under lång tid. Ska endast beviljas 

till personer som inte inom överskådlig tid kommer att kunna förbättra sina inkomster t.ex. 

personer med svåra psykosociala problem med otillräcklig pension. 
 

Begränsad hemutrustning: 

- säng 

- lampor 

- köksbord 
- köksstolar 

Beviljas för: 

- 1 vuxen med 6 % av prisbasbeloppet 

- 2 vuxna med 10 % av prisbasbeloppet 

- per barn med 3 % av prisbasbeloppet 
 

Beviljas för: 

 

3 3–10 månader 
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Husgeråd: 

- städartiklar 

- sängutrustning 
- handdukar 

- 1 vuxen med 4 % av prisbasbeloppet 

- varje ytterligare person i hushållet med 2 

% av prisbasbeloppet 

Hel grundutrustning: 

- husgeråd 

- handdukar 

- sängutrustning 

- lampor 

- möbler till kök, sovrum, vardagsrum 

- städartiklar och dammsugare 

Beviljas för: 

- 1 vuxen med 20 % av prisbasbeloppet 

- 2 vuxna med 25 % av prisbasbeloppet 

- per barn med 4 % av prisbasbeloppet 

 

13.3 Begränsad grundutrustning 

Begränsad hemutrustning beviljas vid behov till personer som har försörjningsstöd men som 

inte kan vänta med inköp tills de har egen inkomst. Biståndet syftar till att den sökande ska 

kunna ta en lägenhet i besittning och innefattar möbler i kök och sovrum samt husgeråd. 

 
 

14. Juridiska kostnader och stämpelavgifter 

14.1 Advokatkostnader 

I första hand ska den sökande utnyttja det rättsskydd som ingår i hemförsäkringen. Detta rätts- 

skydd gäller t.ex. för tvister angående vårdnad- och underhåll men inte för tvister som rör 

äktenskapsskillnad, upplösning av samboförhållanden eller bodelning. I vissa fall kan rättshjälp 

från staten beviljas om det finns behov av mer omfattande insatser av juridiskt ombud. Denna 

hjälp, som numera är begränsad, prövas utifrån den enskildes ekonomi. 

 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till självrisken vid rättsskydd och till den kostnad som till- 

kommer sökanden vid statlig rättshjälp om målet gäller t.ex. familjerättsliga ärenden. 

 

Bistånd i övrigt till advokatkostnader ska endast beviljas om det finns särskilda skäl, t.ex. att det 

av sociala skäl är mycket viktigt att en person får behålla sin bostad. 

 

14.2 Stämpelavgifter 

Huvudregel är att bistånd till stämpelavgifter inte beviljas. Undantag kan göras för enskilda fall 

som exempelvis; 

- Om det är viktigt att en äktenskapsskillnad eller bodelning genomförs t.ex. för en 

kvinna som varit utsatt för misshandel, identitetshandling för dem som saknar sådan 

(beroende på biståndslängd). 

 

De avgifter Migrationsverket infört för ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd ska som 

huvudregel inte beviljas eftersom skyddsbehövande personer och personer som söker 

uppehållstillstånd av humanitära skäl inte behöver betala för det. 

 

14.2 Id-kort och pass 

Kostnad för id-kort kan beviljas till personer över 15 år. Vid borttappat kort görs en 

restriktiv bedömning då det är den enskildes ansvar att förvara id-handlingen på ett säkert 

sätt. Förlustanmälan bör inkrävas. 
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Kostnad för pass beviljas i regel inte. Kan dock beviljas istället för ett id-kort om kostnaden 

är lägre. Pass kan även beviljas om det finns starka skäl till en utlandsvistelse. 

 

15. Kläder och skor utöver vad som ingår i försörjningsstödet 

15.1 Behov av särskilda kläder eller skor 

Här avses engångskostnader för specialbeställda kläder eller skor som inte täcks av 

handikappersättning. Alla normala utgifter för kläder och skor ingår i normen. Ansökan ska 

prövas utifrån detta och eventuellt bistånd ges endast till merkostnader. Fördyrade kostnader 

vid behov av ortopediska skor beviljas. Mellanskillnaden beviljas för skor enligt riksnorm och 

den faktiska kostnaden för ortopediska skor. 

 

15.2 Extra klädnormer 

Extra klädnormer kan vid särskilda skäl beviljas, t.ex. kvotflyktingar/nyanlända som kommer 

direkt till Sverige från varmare land och som inte har kläder anpassade efter klimatet. Vintertid 

kan upp till 3 extra klädnormer beviljas, vid andra årstider upp till 2 extra klädnormer. 

 

16. Diverse läkare- och optikerkostnader 

16.1 Läkarvård och medicinkostnad 

Omfattar avgift vid läkarbesök och läkarföreskriven medicin och behandling som ingår i 

högkostnadsskyddet. Biståndet kan omfatta t.ex. besök hos distriktssköterska, sjukgymnast, 

psykolog eller annan öppenvårdsbehandling. Kostnad för sjukhusvistelse godkänns men 

matnormen räknas av. Endast kostnader för av staten rabatterade läkemedel ska godkännas. 

Undantaget är mammografi och cellprovsundersökningar där den sökande beviljas den fasta 

kostnaden eftersom den inte ingår i högkostnadsskyddet. (2020 är dess undersökningar gratis i 

Region Halland) I de fall den enskilde sökt vård på sjukhus, vårdcentral eller motsvarande har 

personen rätt till ersättning för reskostnad. Kostnad för preventivmedel beviljas. 

 

16.2 Psykoterapikostnader 

Det är sjukvårdshuvudmannens ansvar att tillhandahålla och bekosta psykoterapi. Huvud- 

principen är därför att bistånd till kostnad för psykoterapi inte beviljas. Den person som söker 

sådant bistånd ska hänvisas till vårdcentral eller närmaste öppna psykiatriska mottagning. 

 

16.3 Glasögon och kontaktlinser 

Den sökande ska uppvisa intyg och kostnadsförslag som styrker behovet av glasögon och vad 

som ingår i begärt pris. För den som tidigare haft glasögon krävs intyg från optiker att syn- 

skärpan har ändrats. När barn erhåller glasögon ska ersättning från landstinget räknas bort från 

kostnadsförslaget, se Region Halland. 

Skälig kostnad för glasögon är de paketpris som de flesta optiker erbjuder. Progressiva glas 

godtas endast om det är enda alternativet för sökandens synfel och inte medför högre kostnad 

än två par glasögon. Kostnad för båge max 1,7 % av prisbasbeloppet. 

 

Om det finns medicinskt behov av t.ex. särskild slipning eller behandling av glasen ska det 

framgå av intyget. Den extra kostnaden ska godtas om speciell slipning eller behandling är det 

enda alternativet för att korrigera sökandens synfel. Kostnad för ögonlinser ska godtas om det 

är det enda alternativet för sökanden och behovet är styrkt med läkarintyg. 

 

Kostnad för läsglasögon godkänns inte då det ingår i riksnormens post för hälsa och hygien. 
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17. Resor/Rekreationsresor 

17.1 Arbetsresor 

Bistånd till pendelkort beviljas till alla vuxna som har behov av resor till arbete eller annan 

verksamhet. Förutsättningen är att den sökande i övrigt är berättigad till ekonomiskt bistånd och 

kan behöva disponera pendelkort. När allmänna kommunikationer saknas godtas arbetsresor 

med egen bil med till en kostnad motsvarande Skatteverkets schablonbelopp för bilavdrag. 

Milkostnaden inkluderar samtliga kostnader för bil. 

 

17.2 Vuxen ensamstående person 

För ensamstående vuxen person ska biståndet prövas mycket restriktivt. Bistånd kan ges till 

resa när det finns starka sociala skäl, som resa till anhörig eller liknande, eller resa där syftet är 

medicinskt alternativt rehabiliterande. 

 

17.3 Barnfamiljer 

Huvudprincipen är att bistånd till rekreationsresor inte beviljas. Undantag kan göras för barn- 

familjer som haft långvarigt behov av bistånd4 och som inte beräknas få egna inkomster inom 

överskådlig tid. Behovet ska prövas utifrån barnets behov av miljöombyte och extra stödinsats. 

Bistånd beviljas till skälig kostnad för resa till släkting inom Norden eller dylikt. Kostnaden ska 

vara rimlig i förhållande till vad barnfamiljer med låga inkomster i allmänhet har råd till. 

 

17.4 Barns skolresor alternativt resor till lägerverksamhet 

Bistånd kan beviljas för barns skolresor och lägerverksamhet utan att det finns särskilda sociala 

skäl. Rimligheten i biståndsnivån ska prövas i varje enskilt fall. 

 

17.5 Resor i samband med umgänge med barn 

Behovsprövningen ska innefatta; 

- Barnets behov av umgänge. 

- Båda föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. 

- Skäligheten av kostnaden för resan. 

Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för att barns behov av umgänge tillgodoses. Den 

förälder som barnet bor hos ska vara med och bekosta umgänget utifrån ekonomisk förmåga 

och vad som är skäligt i förhållande till båda föräldrarnas ekonomi. Det primära ansvaret för 

resor i samband med umgänge ligger på den föräldern som ska utöva umgänget. 

 

Om föräldrarna tillsammans inte har råd eller inte kan komma överens om hur 

reskostnaderna ska betalas, kan bistånd till skälig kostnad5 för en umgängesresa per månad 

inom Norden beviljas. Bistånd till utlandsresor beviljas inte utan synnerliga skäl. 

 

17.6 Resor till skolan 

Skolkort för resor för barn och ungdomar prövas och beviljas av skolan. Om skolan avslagit 

ansökan bör föräldrarna till gymnasieungdomar hänvisas till att utnyttja det extra tillägget från 

centrala studiestödsnämnden. 
 

 
4 10 månader eller längre 
5 Skälig kostnad är vad en familj i allmänhet har råd med. 
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17.7 Fritidskort 

Fritidskort kan beviljas under terminerna vid särskilda skäl t.ex. vid någon form av aktivitet 

som kräver bussresor, sociala skäl och dyl. 

 

Fritidskort kan beviljas under sommaren om kommunen inte erbjuder gratis kort. Beviljas 

till skolungdomar från det året de fyller 12 år upp till det att de fyller 20 år och fortfarande 

går på gymnasiet. Kortet gäller från 1 juni – 31 augusti (100 dagar) och gäller i hela Västra 

Götaland och Kungsbacka kommun. Beslut ska fattas enligt SoL 4:2 med motivering 

”Resorna beviljas för att barnfamiljer ska få en möjlighet att delta i de aktiviteter som 

kommunen erbjuder utifrån ett barnperspektiv”. Ungdomar som har extra tillägget från CSN 

hänvisas till att använda detta. 

 

17.8 Cyklar 

Vuxna: Kan beviljas istället för ett busskort eller om den sökanden har mer än 4 km till 

busshållplats. 3% av pbb inkl. hjälm. 

 

Barn och ungdomar: Kan beviljas till familjer som har ett långvarigt ekonomiskt bistånd (10 

månader eller längre) 2% av pbb till barncykel, 3% vuxencykel inkl. hjälm. Beviljas till barn 

och ungdomar i grundskolan, åk 0-9 eller om särskilda skäl finns även till äldre, tex lång väg 

till skolbuss. Har ungdomen extra tillägget från CSN hänvisas kostnaden till detta. 

 

17.9 Återföreningsresor 

Bistånd till resa för att återförenas med släkt beviljas endast vid synnerliga skäl. Det gäller både 

resor för en person som är bosatt i Sverige som vill leta efter anhöriga i utlandet och för 

anhörigas resor till Sverige. 

 

17.10 Återvandringsresor 

Utländska medborgare som kommit till Sverige som flyktingar kan söka återvandringsbidrag 

hos Migrationsverket. I de fall en person fått statligt återvandringsbidrag ska kommunen inte ge 

bistånd. 

 

18. Utlandsvistelse 
Huvudprincipen är att försörjningsstöd inte beviljas vid utlandsvistelse. Undantagsfall kan vara 

t.ex. resor till hemlandet för att utforska eventuell återflyttning eller om den sökande av 

särskilda skäl behöver besöka anhörig. I helhetsbedömningen måste även beaktas hur resan 

betalats och om den sökande genom sin resa förhindrat sin möjlighet till försörjning eller 

möjlighet att i framtiden få försörjning i Sverige. Om en person exempelvis blir bjuden av 

släktingar på en resa och genom resan inte försämrar sina möjligheter till försörjning i Sverige, 

dvs. om personen ej är arbetsför, finns inte grund för att säga att rätten till försörjningsstöd 

under en restid av maximalt en månad eller vid återkomsten upphört p.g.a. resan. Resor till 

hemland ska beslutas av nämndens utskott. 

 

19. Skulder 
Bistånd till skulder som böter, avbetalning på studielån eller banklån, underhållstöd, konto- 

kortskulder, privata skulder, etc. beviljas inte. Undantag kan endast göras om lån tagits för att 

undanröja en akut situation och där den sökande annars skulle beviljats bistånd. Om sökanden 

pga. skulder har dålig kontroll över sin ekonomi ska han eller hon erbjudas hjälp av 
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kommunens budget- och skuldrådgivare. 

 

Undantag för att bevilja bistånd till skulder kan göras i följande situationer; 

- Hyresskuld som uppkommit under tid då den sökande ej haft egna inkomster som räckt 

till hyra. Om ansökan gjorts hade hen haft rätt till bistånd. 

- Hyresskulder som uppkommit till följd av obetald hyra i familjer med barn och när en 

eventuell avhysning medför sociala konsekvenser för barnen. 

- Hyresskulder för personer som är gamla och sjuka och där alternativt boende inte går att 

ordna. 

- Hyresskulder och eventuell avhysning som riskerar medföra social utslagning och/eller 

försämrad möjlighet till egen försörjning. 

 

Vid upprepade hyresskulder ska dock en mer restriktiv bedömning göras. För att undvika 

upprepning ska hushåll som beviljats bistånd till hyresskuld följas upp. 

 

Undantag för att bevilja bistånd till skulder kan vidare ges till skuld för hushållsel och telefon i 

de fall där avstängning medför alltför stora sociala konsekvenser för hushållet. 

 

Skuld för avgift för förskoleverksamhet behandlas normalt som andra skulder. Den sökande har 

möjlighet att göra upp en avbetalningsplan med förvaltningen för förskola och grundskola. 

 

Hotas ändå barnet av uppsägning från plats i förskoleverksamheten och det är viktigt att så inte 

sker ska ansvarig för förskoleverksamheten kontaktas. Om barnet på grund av sociala skäl har 

behov av att delta i förskoleverksamhet får barnet enligt skollagen inte sägas upp. 

 
 

20. Spädbarnsutrustning 
Den person som beviljas bistånd till spädbarnsutrustning ska ha haft behov av försörjningsstöd 

längre tid6 eller inkomster i nivå med normen. Bistånd till spädbarnsutrustning kan beviljas till 

del av eller full spädbarnsutrustning. Biståndet prövas utifrån det faktiska behovet och 

sökandens egna möjligheter att skaffa nödvändig utrustning. Om familjen har barn sedan 

tidigare bör utredas om hel eller del av spädbarnsutrustning finns kvar. 

 

Bistånd till hel spädbarnsutrustning beviljas med 10 % av prisbasbeloppet och innefattar en 

begagnad bärsele, säng med sängutrustning, skötbädd med tillbehör, badbalja, begagnad 

barnvagn och bilbarnstol. Bara det som är nödvändigt i samband med barnets födelse räknas 

som spädbarnsutrustning. Efter en tid kan man behöva ytterligare utrustning, tex. barnstol 

och säkerhetsutrustning till hemmet. Det kan beviljas som kompletterande hemutrustning. 

21. Tandvård 

21.1 Nödvändig tandvård 

Bistånd till nödvändig tandvård kan beviljas person som under lång tid7 haft försörjningsstöd 

eller inkomster i nivå med normen och som inte inom rimlig tid förväntas bli självförsörjande. 

Kostnaden för tandläkarens undersökning i samband med kostnadsförslaget ska inkluderas i 

biståndet men inte kostnad för uteblivande från besök. Omfattningen av tandvården och 

kostnaden ska jämföras med vad människor med ordinära inkomster har råd att kosta på sig. 
 

6 Minst 6 månader 
7 10 månader eller längre. 
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Tandvården ska utföras av tandläkare som är uppförd på försäkringskassans förteckning. Med 

vård i syfte att förhindra väsentligt försämrad tandstatus kan avses t.ex. förebyggande 

behandling eller förhindra begynnande tandlossning. Med vård som ger möjlighet att fungera 

socialt menas t.ex. tändernas betydelse för den sökandes möjligheter att söka jobb och bli 

självförsörjande. För personer som haft försörjningsstöd under en lång tid kan det vara skäligt 

att bevilja kostnaden för en grundundersökning vartannat år. 

 

Med nödvändig tandvård menas exempelvis följande; 

- Uppnå godtagbar tuggförmåga. 

- Ge möjlighet att fungera socialt. 

- Förhindra väsentligt försämrad tandstatus. 

 

Förutom nämnda kriterier ska följande beaktas vid ansökan om bistånd till tandvård; 

- Kostnadsförslag ska ges och innefatta kopia på eventuellt beslut på förhandsprövning av 

försäkringskassan. 

- Vid tandvårdskostnad över 20% av prisbasbeloppet eller om det finns olika 

behandlingsalternativ bör tandläkarkonsult anlitas. 

- En individuell bedömning ska göras av den enskildes förmåga att sköta sin tandhygien. 

Det är däremot inte acceptabelt att enbart göra bedömningen utifrån ålder eller utifrån 

att den enskilde har ett missbruk i början av sin rehabilitering. 

 
Sökande som har egen inkomst över försörjningsstödsnormen men ändå söker bistånd till 

tandvårdskostnad kan i vissa fall beviljas bistånd för nödvändig tandvård. Om det inte är 

oskäligt ska bistånd beviljas till den del av kostnaden som överstiger vad han eller hon själv 

kan betala med sitt normöverskott under 6 månader. Avgift för narkos eller annan 

motsvarande smärtlindring kan ingå i tandvårdskostnaden om behovet är styrkt med 

läkarintyg och förhandsprövat av tandvårdsstaben vid landstinget. Se även särskilt 

tandvårdsbidrag för dem som har sjukdomar och funktionshinder. 

 

21.2 Akut tandvård 

Med akut tandvård avses lindrande behandling vid värk, infektiösa tillstånd och traumaskador. 

Exempel på behandling kan vara tandutdragning, akut rotbehandling, temporära fyllningar, 

enstaka fyllningar för att undanröja värk samt proteser. Detta är behandling som oftast måste 

utföras omedelbart. Den får utföras utan kostnadsförslag i de fall ett sådant inte kan inväntas. 

 

Det ska av tandvårdsräkning eller genom kontakt med behandlande tandläkare framgå att 

tandvården var akut. 

 
 

22. Tekniska hjälpmedel 
Bistånd beviljas efter sedvanlig ekonomisk prövning till egenavgiften för läkarföreskrivna 

hjälpmedel som t.ex. hörapparat, kryckor, batterier, etc., om behovet inte kan tillgodoses genom 

landstinget, försäkringskassan via handikappersättning eller vårdbidrag. 

 
 

23. Telefoni/dator/bredband/TV 
Bistånd kan ges till öppning av nytt telefonabonnemang för hushåll med styrkt behov av 
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telefon. Mobiltelefon med telefonkort kan oftast utgöra ett alternativ till fast installation. 

 

Följande skäl till behov av telefon kan godtas; 

- Fast telefoni är en förutsättning för att läkarföreskrivna tekniska hjälpmedel, som 

exempelvis trygghetslarm, ska kunna installeras. 

- Andra särskilda skäl såsom exempelvis en förutsättning för att kunna arbeta. Prövas 

restriktivt. 

 

Observera att kostnader för telefoninstallation på grund av intensivövervakning med fotboja 

inte ska beviljas då detta bekostas av kriminalvårdsmyndigheten. Alla löpande kostnader för 

telefon ingår i riksnormen. 

 

23.1 Dator 

Dator beviljas restriktivt och barnperspektivet ska beaktas. Vid bedömning av behovet av dator 

med internetuppkoppling gör särskild hänsyn tas till barn och ungdomar som går i skolan. I 

vissa årskurser får barn bärbar dator genom skolan. Personer som är nyanlända ska i första hand 

söka hemutrustningslån via Centrala studiestödsnämnden. 

 

Smartphone kan vara ett alternativ för dator då den i många fall har samma funktioner. Dator 

alternativt smartphone beviljas med max 5% av prisbasbeloppet. Då istället för dator inte både 

och. Tänk på att mobilen måste ha kapacitet för nedladdning av appar t.ex. BankID och 

internetbank. 

 

23.2 Bredband 

Ingår i en skälig levnadsnivå. Beviljas till en fast kostnad av 250 kr/månad per hushåll. 

 

23.3 TV 

Bistånd till inköp av TV anses ingå i en skälig levnadsnivå och framförallt utifrån ett 

barnperspektiv. Bistånd till inköp av TV kan beviljas till ett belopp av max 5% av pbb. 

 

23.4 Depositionsavgift för telefon- och elabonnemang 

Telefon- och elbolag kräver depositionsavgift av personer som har betalningsanmärkning för 

någon typ av skuld och när personen själv inte kan ordna borgen. Har den sökande behov av 

telefon och inte inom rimlig tid kan reglera eventuell skuld och betala depositionsavgift kan 

bistånd till mobiltelefon och startpaket för telefonkort beviljas. 

 

Depositionsavgift gällande el-abonnemang kan i särskilda fall beviljas mot återkrav. 

 

24. Tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin 
Bistånd till inköp av tvättmaskin, torktumlare eller diskmaskin kan beviljas i följande 

situationer; 

- När det finns ett medicinskt behov som är styrkt med läkarintyg. 

- När den sökande har fysiskt eller psykiskt funktionshinder som gör det omöjligt att 

använda fastighetens tvättstuga, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt t.ex. 

genom handikappersättning eller genom hjälp i hemmet. 

 

Om behov av tvättmaskin uppstått till följd av att fastigheten saknar tvättstuga ska den sökande 
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i första hand hänvisas till värden, hyresgästföreningen eller hyresnämnden. Innan bistånd 

beviljas ska undersökas om värden kan installera apparaterna mot hyreshöjning. 

 
 

25. Person som är 65 år och äldre 
Personer som är 65 år och äldre som ansöker om försörjningsstöd ska hänvisas till 

Pensionsmyndigheten för att ansöka om äldreförsörjningsstöd. Äldreförsörjningsstödet riktas 

till personer med ingen eller låg pension som är bosatta i Sverige för att de ska garanteras en 

viss lägsta levnadsnivå. Äldreförsörjningsstödet kan betalas ut från och med den månad en 

person fyller 65 år. Personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd 

ska i god tid uppmanas att lämna in ansökan till Pensionsmyndigheten. Äldreförsörjningsstödet 

beviljas ej retroaktivt. En ny ansökan ska lämnas in var 12:e månad. Om försörjningsstöd 

beviljas i avvaktan beslut hos pensionsmyndigheten ska det återsökas. 

 

26. Person som är arbetslös 
Då en person som söker ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL är arbetslös men arbetsför, 

gäller att personen ska; 

- vara inskriven på arbetsförmedling, 

- aktivt söka arbete inom varierande yrkesområden inom pendlingsavstånd, 

- ta anvisat arbete, 

- delta i arbetsmarknadspolitisk åtgärd anvisad av Arbetsförmedlingen eller annan, 

- delta i svenskundervisning om detta är aktuellt 

 
Socialtjänsten kan även kräva att den sökande under begränsad tid deltar i kommunal 

verksamhet som är kompetenshöjande och syftar till att ge den arbetslöse större förutsättningar 

att få arbete. Det kan exempelvis vara praktik eller liknande i kommunal regi. Socialtjänsten ska 

samverka med andra berörda myndigheter som arbetsförmedling, försäkringskassa och andra 

arbetsrehabiliterande instanser. 

 

Arbetsmarknadsplan ska upprättas tillsammans med den sökande och om möjligt med 

arbetsförmedlingen om arbetslösheten varar längre tid än tre månader. Av arbetsmarknads- 

planen ska framgå vad förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad respektive den 

sökande ska bidra med för att nå egen försörjning. 

 

För att nå ett gott resultat för den enskilde är det viktigt att krav kombineras med aktiva och 

stödjande insatser. I arbetet ska stöd- och motivationssamtal ingå men även en skyldighet för 

personen som är arbetslös att redovisa hur det går att söka arbete. 

 

Försörjningsstöd till arbetslösa personer kan enligt 4 kap. 4 § SoL villkoras med deltagande i 

praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som kommunen tillhandahåller. Det går inte 

att överklaga praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten som i vissa fall är krav enligt 

4 kap 4 § SoL. Om den sökande utan godtagbart skäl avböjer kompetenshöjande verksamhet 

eller uteblir från verksamheten kan försörjningsstöd avslås eller nedsättas enligt 4 kap 5 § SoL. 

Beslut enligt 5 § går att överklaga med förvaltningsbesvär. Det som prövas då är t.ex. om den 

enskilde anfört godtagbara skäl för att inte medverka i verksamheten. 
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26.1 Bistånd vid avstängning från arbetslöshetsersättning 

Den som på egen begäran slutar ett arbete blir avstängd från arbetslöshetsersättning under 45 

ersättningsdagar. Denna avstängning går utöver den karensen på 5 dagar som alla personer med 

arbetslöshetsförsäkring har. I undantagsfall kan försörjningsstöd beviljas för att kompensera 

utebliven ersättning som det medför när en person säger upp sig på egen begäran. För sökanden 

som utan synnerliga skäl sagt upp sig ska stora krav ställas på planering angående försörjning i 

avvaktan på utbetalning av arbetslöshetsersättning. Sökanden ska dock alltid uppmanas försöka 

få avstängningen från arbetslöshetsersättning hävd genom att exempelvis visa läkarintyg som 

styrker sjukdom, mobbning på arbetsplatsen eller liknande. 

 

26.2 Körkort 

I första hand ska ansökan om körkortslån göras hos CSN. Vid eventuellt avslag kan 

körkortskostnader beviljas om anställning är garanterad vid körkort. Samma ersättningsnivå 

som körkortslånet. Restriktiv bedömning utifrån den enskildes förmåga och situation. 

Beslut enligt SoL 4:2. 

Beviljas i samråd med enhetschef. 

 

27. Företagare eller person med s.k. fritt yrke 
Ekonomiskt bistånd beviljas inte till den som är egen företagare. Vissa företag kan utgöra en 

realiserbar tillgång. För att den sökande ska kunna bli berättigad till ekonomiskt bistånd som 

arbetssökande ska firman avregistreras hos Bolagsverket och/eller Skatteverket. Den sökande 

ska skriva in sig på arbetsförmedlingen och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Om den 

sökande väljer att behålla sitt företag och synnerliga skäl föreligger kan endast ett högst 

tillfälligt bistånd beviljas om: 

- Behovet av bistånd är nödvändigt för att tillgodose behov av nöd. Särskilt ska beaktas 

om det finns barn i familjen. Tillfälligt bistånd kan beviljas i längst tre månader, för att 

ge tid för avveckling och kontakter med Arbetsförmedlingen. 

 

- Den egna företagaren har fått aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen under sex månader 

och det finns utsikter att företaget ger inkomster inom tre månader. 

Separat företagsutredning ska göras och bifogas den ekonomiska utredningen. 

Handlingar som behövs för företagsutredningen är registreringsbevis på företaget, 

momsredovisning, årsredovisning, företagskonton samt transaktioner på företagskonton det 

senaste året. 

 

Om sökande endast är suppleant i ett företag ska det utredas vilken roll sökande har i företaget 

och om någon ersättning utgår. Suppleant är inte att likställa med egen företagare. 

 

Sökande person med fritt yrke t.ex. konstnär, författare, artist eller frilans, har ofta F-skattsedel 

eftersom detta är ett krav från deras uppdragsgivare. 

 

Ansökan om försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd ska prövas på samma sätt som för 

personer som är hel- eller deltidsarbetslösa, dvs. personen ska vara inskriven på 

arbetsförmedling och söka alla tillgängliga, lämpliga arbeten. 

 

Sökande kan också i särskilda fall beviljas ekonomiskt bistånd en kortare period för att ”få fart 

på” ett inaktivt företag efter t.ex. sjukskrivning eller som komplement till starta eget-bidrag som 
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en väg ut till självförsörjning. 

 
 

28. Person som är inskriven för kriminalvård, rättspsykiatrisk 

vård etc. 
När en person är inskriven inom kriminalvården ska kriminalvårdsverket svara för alla 

kostnader under verkställighetstiden. Undantag gäller för den enskildes kostnader i form av 

hyra och uppehälle under frigivningspermission. 

 

Person som är häktad, inklusive person som genomgår rättspsykiatrisk undersökning, får 

häktesbidrag från kriminalvården och ska inte beviljas ekonomiskt bistånd. 

 

Sökandens möjlighet till inkomst från arbete inom kriminalvårdsanstalten ska alltid utredas 

innan ekonomiskt bistånd beviljas. 

 

I samband med avslutning av kriminalvård har folkbokföringskommunen ansvaret för bistånd 

enligt 4 kap. 1 § SoL under en övergångsperiod (16 kap. 2 § SoL). En rimlig övergångsperiod 

kan vara ca 1 månad. Därefter har vistelsekommunen ansvaret. 

 

Då en person genomgår rättspsykiatrisk vård eller är omhändertagen enligt smittskyddslagen 

prövas rätten till ekonomiskt bistånd på samma sätt som vid annan vård på sjukhus. Observera 

att person som är dömd till rättspsykiatrisk vård har kvar rätten till sjukpenning, pension, 

bostadsbidrag, etc. 

 

Hyra och el kan beviljas under häktningstid. Vid en fällande dom på max 6 månader så kan 

ekonomiskt bistånd utgå till hyra och el. Är straffet längre beviljas inga boendekostnader. 

Sökanden ska i första hand försöka hyra ut boendet i andra hand. 

 

Vid vistelse på behandlingshem, under LVM eller LVU, beviljas hyra och el så länge 

personen är placerade av Kungsbacka kommun och bedömningen görs att personen kommer 

kunna återvända hem efter behandlingsvistelsens slut. 

 
29. Person som är intensivövervakad med elektronisk kontroll 

s.k. fotboja 
Intensivövervakning med s.k. fotboja förekommer dels som påföljd vid korta straff och dels 

som ett led i förberedelse för frigivning. Reglerna kring ekonomiskt bistånd för de två 

kategorierna skiljer sig åt enligt följande. 

 

29.1 Person som har fått en påföljd i form av kort straff 

Person som dömts till sammanlagt högst tre månaders fängelse kan ansöka om intensiv- 

övervakning med fotboja som ett alternativ till fängelse. Grundtanken är att personer vid korta 

straff ska kunna fortsätta arbeta, studera eller delta i rehabiliterande verksamhet. Den dömde 

personen jämställs med frivårdsklient och har exempelvis rätt att fortsätta uppbära eventuell 

pension eller sjukpenning, dock inte ersättning från A-kassa. 

 

Om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt har personen rätt till ekonomiskt bistånd från 

kommunen till sin försörjning under strafftiden. 
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Om verkställigheten med fotboja upphävs och övergår till anstaltsvård gäller i stället regler för 

person som är inskriven inom kriminalvården. Ekonomiskt bistånd till eventuella merkostnader 

på grund av intensivövervakningen, såsom avgifter, telefoninstallation eller resor till och från 

aktiviteter, ska inte beviljas då dessa bekostas av kriminalvården.8 

 

29.2 Person som står inför frigivning från ett längre straff 

En person som avtjänar fängelsestraff i lägst två år kan som ett led i frigivningsförberedelserna 

ansöka om verkställighet utanför anstalt med intensivövervakning med fotboja, s.k. IÖV- 

utsluss, i slutet av verkställigheten. Denna person är då fortfarande inskriven i anstalt och har 

inte rätt till ekonomiskt bistånd för sin försörjning, utan reglerna för inskrivna inom 

kriminalvården gäller.9 

 
30. Samhällstjänst 
Samhällstjänst är en dom till skyddstillsyn med föreskrift att utföra oavlönat arbete hos ideella 

föreningar, organisationer eller kyrkor och är ett alternativ till fängelse. Samhällstjänsten ska 

utföras under den dömdes fritid, t.ex. kvällar eller veckoslut, under kontroll av frivårds- 

myndigheten. Den dömde kan behålla sitt ordinarie arbete eller studier eller vara aktivt 

arbetssökande. Det faktum att en bidragssökande person är dömd till samhällstjänst ska inte 

påverka socialtjänstens krav på den sökande att stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid 

och t.ex. delta i praktik. 

 
31. Person som studerar 

31.1 Ungdomar 18–21 år som går i skolan 

Föräldrar har enligt föräldrabalken försörjningsskyldighet för barnet/den unge som går i skolan 

tills dess den unge fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan 

och annan jämförlig grundutbildning. 

 

Skolgång anses återupptagen när den unge faktiskt har påbörjat skolgången igen, eller skulle ha 

gjort det om inte omständigheter som hen inte kunnat råda över t.ex. sjukdom, kommit emellan. 

Det är först då, och inte vid tidpunkten för ett antagningsbesked, som behovet av underhåll 

uppstår. 

 

Lov och tid då den unge på grund av sjukdom är förhindrad att delta i utbildningen anses i 

praxis utgöra tid då skolgång pågår. Underhållsskyldigheten upphör alltså inte under t.ex. 

sommarlovet mellan två årskurser i gymnasieskolan. Skolungdomars inkomst under 

sommarlovet påverkar inte föräldrarnas försörjningsstöd. 

 

I de fall föräldrarna har försörjningsplikt ska den unge räknas in som barn i hushållet om det 

inte finns särskilda skäl för att den unge ska ha bistånd som eget hushåll. 

 

Sådana skäl kan vara att föräldrarna inte har möjlighet att ta sitt ansvar för sitt barn och att den 

unge behöver samhällets stöd. I dessa ärenden ska samråd ske med förvaltningen för Individ 

och Familjeomsorg. 
 

 
 

8 KVVFS 1999:2 
9 KVVFS 2001:4 
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31.2 Person som vuxenstuderar på grundskolenivå 

Vuxenstuderande kan studera upp till 10 terminer med studiemedel på grundskole- och 

gymnasienivå. Den enskilde som väljer att studera ska i första hand försörja sig genom 

studiemedel. I de fall aktivitetsstöd eller liknande har beviljats av Arbetsförmedlingen kan 

bidraget kompletteras med försörjningsstöd. 

 

31.3 Person som vuxenstuderar på gymnasienivå 
För vuxenstuderande på gymnasienivå gäller huvudregeln att de ska försörja sig genom de 

statliga studiestödsformer som finns, se vidare rubriken ovan. En individuell behovsprövning 

kan dock ske och undantag kan t ex göras i följande situationer: 

- I akuta nödsituationer, 

- Studierna ingår i en rehabilitering, 

- Enstaka kurser där studierna kombineras med studier på grundskolenivå. 

Bidragsdelen av studiemedel etc. ska alltid sökas. 

 

31.4 Person som studerar på högskola 

Försörjningsstöd beviljas inte under pågående studier. Undantag kan göras för en akut 

nödsituation, då reducerat försörjningsstöd kan beviljas. Har den studerande familj och barn och 

om det är olämpligt att avbryta studierna under pågående termin kan försörjningsstöd beviljas 

som komplettering till studiemedel. 

 

Om ekonomiskt stöd ges av socialtjänsten för studier ska även rimlig kostnad för böcker och 

annat studiematerial ingå i biståndet. Möjligheten att inköpa begagnade läromedel ska 

undersökas och utgångspunkten ska vara vad studerande i allmänhet har möjlighet att bekosta. 

 

31.5 Bistånd till studerande under studieuppehåll 

Enligt 4 kap. 4 § 1 SoL får socialnämnden begära att studerande som under studieuppehåll 

behöver försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. 

Samråd ska i dessa fall ske med Arbetsförmedlingen. För att ha rätt till försörjningsstöd ska 

studerande kunna visa att de i god tid sökt feriearbete då inkomstbortfallet är något som kan 

förutses. Studiemedel ska täcka levnadsomkostnaderna under terminerna t.o.m. den dag 

terminen slutar enligt studiemedelsbeslutet. Först därefter inträder rätt till försörjningsstöd. 

 

Högskolestuderande har inget uppehåll mellan hösttermin och vårtermin och ska därför inte 

beviljas försörjningsstöd för studieuppehåll då. För övriga studerande kan reducerat 

försörjningsstöd till matpengar och eventuell januarihyra beviljas för studieuppehåll över jul 

och nyår. 

 

Vid studieuppehåll över sommaren ska försörjningsstödet vara reducerat för de första 30 

dagarna. I det reducerade försörjningsstödet ingår matpengar, arbetsresor och eventuell hyra 

som förfaller till betalning under perioden. Motivet till reduceringen är att biståndet ska anses 

tillfälligt i avvaktan på lön från feriearbete samt att en månad normalt är den tid man får vänta 

på inkomst. Om behov kvarstår efter de första 30 dagarna beviljas fullt försörjningsstöd. 

Inkomster från extraarbete som utbetalas under månaden innan studierna avslutas ska räknas 

som inkomst inför uträkning av behovet första biståndsmånaden. 

Detta gäller vuxna personer som studerar på gymnasiet eller högskola. 
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Den som väntar inkomst av arbete eller arbetslöshetsersättning ska beviljas försörjningsstöd 

som förskott på ersättning enligt 9 kap. 2 § SoL. 

 

31.6 Godkänna studier på ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas vid studier för CSN-berättigade utbildningar i upp till tre 

månader för att prova på att studera om man inte har studerat på lång tid och är osäker på om 

man klarar av det. 

 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas för en familj där en vuxen studerar som ett komplement till 

fullt CSN- bidrag och lån, om den som studerar inte har godkända gymnasiestudier och om 

studierna kommer leda till en trolig anställning, dvs. det finns inga andra hinder för att 

personen kommer få en anställning såsom för låga språkkunskaper, ohälsa, ålder mm 

 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas om familjens ekonomi har ändrats och när någon i familjen 

har kort tid kvar på en utbildning, max 3 månader. 

Restriktiv och individuell bedömning i samråd med enhetschef. 

 

31.7 Studielitteratur och andra kostnader 

Studentlitteratur är en godkänd kostnad vid godkända studier. Litteraturlista ska bifogas 

ansökan. I första hand beviljas kostnaden för begagnade böcker. 

Övriga kostnader vid studier såsom utrustning mm kan också beviljas. Underlag från skolan 

ska bifogas ansökan och även här gäller i första hand begagnat. 

 
32. Personer som är utländska medborgare 
En utländsk medborgare, med undantag från vissa EU-medborgare och deras anhöriga får inte 

uppehålla sig i Sverige mer än tre månader från inresan utan att ha uppehållstillstånd. 

 

Om den sökande inte har svenskt personnummer ska alltid personens pass kontrolleras. Person 

med utländskt medborgarskap med viseringsplikt ska ha uppehållstillstånd eller visum redan 

vid inresa till Sverige. 

 

32.1 Person som är EU/EES-medborgare 

För EU-medborgare gäller särskilda regler som innebär att kravet på permanent eller tillfälligt 

uppehållstillstånd enligt utlänningslagen inte gäller för dem. Bestämmelser om uppehållsrätt för 

EU-medborgare återfinns istället i Utlänningslagen (2005:716) och Utlänningsförordningen 

(2006:97) som reglerar EU-medborgares rätt att vistas i landet. En person som är medborgare i 

ett EU-land med uppehållsrätt och som avser att stanna i Sverige längre tid än tre månader ska 

registrera sig hos Migrationsverket. Uppehållskortet gäller i 5 år. Ett bevis om registrering eller 

intyg om inlämnad ansökan om upphållskort kan användas av EU-medborgaren vid 

biståndsansökan för att visa att hen har uppehållsrätt som t.ex. arbetstagare. Uppehållsrätt 

förutsätter att en arbetstagare kan visa att han kan försörja sig genom bevis om anställning. 

 

Om arbetstagare vistas i Sverige har de samma rätt till ekonomiskt bistånd som svenska 

medborgare. Det gäller även arbetstagarens familjemedlemmar om personen är beroende av 

den anställde för sitt underhåll. Familjemedlemmar som omfattas är make/maka, deras barn 

som är under 21 år och över 21 år som för sin försörjning är beroende av föräldrarna samt 

släktingar i närmast föregående led till arbetstagaren och hans eller hennes maka som är 
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beroende av dem. 

 

Rätten att vistas i Sverige omfattar även studerande, pensionärer och andra icke yrkes- 

verksamma personer som är EU-medborgare under förutsättning att de kan visa att för- 

sörjningen är tryggad under vistelsen i Sverige samt att de har en heltäckande sjukförsäkring. 

Studerande och pensionärer ska inte beviljas ekonomiskt bistånd annat än i undantagsfall, i en 

akut nödsituation. Kommunen måste från fall till fall bedöma om, och i så fall, i vilken 

omfattning bistånd ska utges. 

 

För personer med rätt till arbetslöshetsersättning enligt hemlandets regler finns möjlighet att 

under tre månader ta med sig denna ersättning till det land där man tillfälligt vistas. En EU- 

medborgare har som regel rätt att vistas sex månader i medlemsstaten för att söka arbete. 

Underlag från Arbetsförmedlingen kan begäras in för att se om personen har en reell möjlighet 

att få arbete i Sverige inom denna tid. Kommunen måste från fall till fall bedöma om, och i så 

fall, i vilken omfattning bistånd ska utges. 

 

32.2 Person som saknar uppehållstillstånd 

Utländska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige som exempelvis turister, affärsresande och 

säsongsarbetare ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets 

ambassad eller konsulat. I princip föreligger rätt till ekonomiskt bistånd i en nödsituation och 

kommunen är skyldig att pröva biståndsbehovet i de fall behovet inte kan tillgodoses på annat 

sätt. Det yttersta ansvaret skulle i det enskilda fallet kunna ge den enskilde matpengar samt en 

biljett hem. 

 

Person som är asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i form 

av dagersättning enligt Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Detta gäller oavsett 

om den asylsökande vistas på anläggningsboende eller hos släkting i kommunen. Under den tid 

det tar att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning har en person från annat land rätt att 

få fortsatt bistånd enligt 1 § 1 st. LMA. 

 

Kommunen ansvarar för personer som ingår i gruppen övriga som sökt uppehållstillstånd i 

Sverige. Det vill säga, personer som omfattas av 1 § p. 3 LMA, ”har ansökt om uppehålls- 

tillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas”. 

Migrationsverket beslutar om detta, och beslutet ska visas upp av den sökande. Dessa personer 

beviljas dagersättning enligt LMA och det utbetalas av kommunen. Detta gäller även personer 

som tidigare har haft uppehållstillstånd som upphört att gälla och sökt nytt uppehållstillstånd. 

 

I de senare fallen kan det även bli aktuellt att bevilja hyra och liknande. Dagersättningen ska 

täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra 

förbrukningsvaror. Dagersättningen ska även täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård 

samt läkemedel. Om särskilt angelägna behov uppstår kan särskilt bidrag lämnas för kostnader 

för vinterkläder, glasögon, kosttillskott, handikapp utrustning och spädbarnsutrustning. 

 

Bistånd som kommunen utger enligt LMA ska återsökas från staten. 

Migrationsverket tillämpar mycket restriktiva bedömningar när det gäller särskilt bidrag enligt 

LMA så själva dagersättningen är i princip det enda belopp kommunen kan påräkna sig vid 

återsökning från staten. Personer som omfattas av LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § 

SoL för förmåner av motsvarande karaktär, vilket inte kan överklagas. 
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Undantag från ovanstående ska göras för barn/unga som är under 18 år och som bor hos 

vårdnadshavare som har uppehållstillstånd. Dessa personer ska ges bistånd enligt SoL. 

 

32.3 Person med uppehållstillstånd 

Person som är utländsk medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige och som vistas 

här har samma rätt till bistånd som svenska medborgare. Utländsk medborgare som söker 

ekonomiskt bistånd ska kunna uppvisa följande: 

- Beslut om uppehålls- och arbetstillstånd. 

- Om tidigare tillstånd gått ut, bevis på inlämnad ansökan om förnyat uppehålls- och 

arbetstillstånd. 

 

Person som är utländsk medborgare med uppehållstillstånd för besök ska bedömas på samma 

sätt som utländska medborgare som befinner sig tillfälligt i landet. 

 

33. Dödsfall 

33.1 Begravningskostnader 

Begravningskostnader ska i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet saknar 

tillgångar helt eller delvis, bör socialnämnden ge ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig 

begravning. Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader bör motsvara kostnaden för en 

begravning i Sverige. En rimlig kostnad är max 50 % av basbeloppet. I beloppet ingår även 

annons, förtäring (traktering) samt kostnader för gravsten. 

 

Kostnader för hemtransport av dödsfall utomlands beviljas inte. 

 

Vid begravning av minderåriga bör behovet av bistånd prövas i förhållande till vårdnads- 

havarens ekonomi. 

 

33.2 Anhörigkostnader 

Som nära anhörig betraktas förälder, egna eller makes barn och syskon. Individuell bedömning 

får göras om vem som räknas som nära anhörig. 

För dessa kan biståndet utgå enligt följande efter individuell bedömning: 

- resa till begravning inom Sverige, billigaste färdsätt. 

- handblommor max 100 kr 

- krans max 2 % av basbeloppet, gäller endast den som är närmast anhörig 

- sorgkläder max 2 % av basbeloppet 

 

33.3 Resa till begravning 

Bistånd kan beviljas för resa inom Sverige om den avlidne är nära anhörig eller annan 

närstående. Med nära anhörig menas make/maka eller motsvarande, förälder, barn, syskon, 

mor- och farförälder och barnbarn. Med annan närstående menas person som, utan att vara nära 

anhörig stått den sökande mycket nära. Kostnaden ska vara i nivå med vad en låginkomsttagare 

har råd till. 

 

33.4 Avliden som omfattas av Lag om mottagande av asylsökande m.fl. 

(LMA) 

För asylsökande gäller att staten inte ombesörjer kostnad för begravning. Kostnaden faller 
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därför inom kommunens yttersta ansvar och handläggs på samma sätt som för 

kommuninvånare med uppehållstillstånd. 
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1 Allmänt om delegering 

1.1 Vad innebär delegering? 

Kommunallagen bygger på principen att de förtroendevalda fattar beslut kollektivt och även har ett 

kollektivt verksamhetsansvar. De förtroendevalda ska därmed ha det yttersta ansvaret för den 

kommunala förvaltningen och är de som styr förvaltningen. I kommunallagen finns bestämmelser 

som reglerar möjligheten till delegering av styrelsen och nämndernas beslutanderätt, KL 6 kap 37- 

42 §§ och 5-8 §§. 

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en 

ärendegrupp flyttas över till delegaten. Ett beslut med stöd av delegering från nämnden likställs 

med ett beslut som nämnden fattar och kan överklagas genom laglighetsprövning eller 

förvaltningsbesvär. Nämnden kan inte återkalla eller ändra ett beslut av delegat som redan är fattat. 

Nämnden kan endast delegera beslutanderätt i angivna typer av beslut, Nämnden kan aldrig 

delegera ett ansvar eller ett verksamhetsområde. 

Delegering förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett 

särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa 

ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna 

beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta 

beslut om en delegeringsförteckning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater. 

Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätten till nämndens presidium (ordförande och en 

eller flera vice ordförande) ett utskott, en ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen eller till en 

anställd (KL 6:37). 

Nämnden kan med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § delegera rätten att fatta beslut i ärenden 

som är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan inväntas. Detta ska framgå av 

delegeringsförteckningen. Ordföranden har då rätt att fatta beslut i alla typer av ärenden som 

nämnden har rätt att fatta beslut om. Denna rätt bör dock utnyttjas med försiktighet och i väldigt 

särskilda fall. 

Nämnden kan uppdra åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 

kommunen att besluta istället, s.k. vidaredelegering (kommunallagen 6 kap 39 §). 

Beslut om delegering ska då ske i två steg; 

1. Nämndens beslut om delegering till förvaltningschef, 

2. Förvaltningschefens beslut om delegering till tjänsteperson. 

 

Inom nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ska det enligt beslut av kommunfullmäktige 

finnas ett utskott. 

Utskottet ska besluta i ärenden enligt denna delegeringsförteckning. Utskottets arbetsformer, 

sammansättning och uppgifter i övrigt framgår av ”Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga 

nämnder i Kungsbacka kommun”. 

 

1.2 Syftet med delegering 

Syftet med delegering är att dels avlasta nämnden i rutinärenden och därmed ge möjlighet åt de 

förtroendevalda att ägna tid och uppmärksamhet åt ärenden av omfattande behandling och 

principiell karaktär. Vidare är syftet att åstadkomma en effektiv verksamhet genom kortare 

beslutsvägar och snabbare handläggning, vilket medför bättre service för medborgarna. 
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Delegeringsförteckningen är också ett arbetsinstrument som reglerar en del av de anställdas 

befogenheter. 

 

 
1.3 Verkställighet 

Vem som ska verkställa måste framgå av ett uppdrag, instruktion eller given position i 

organisationen. 

Den kommunala verksamheten är omfattande och komplex. De förtroendevalda har därför inte 

möjlighet att själva fatta alla beslut, utan i praktiken är det de anställda som fattar en stor del av de 

kommunala besluten. I kommunallagen finns, till skillnad från i viss speciallagstiftning, inga 

bestämmelser som ger de anställda någon självständig beslutanderätt. Av praxis följer dock att de 

har rätt att fatta sådana beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art. Denna typ av 

uppgifter ankommer automatiskt på de anställda utan att nämnderna behöver fatta någon form av 

beslut. 

Gränsen för vad som är beslut som kan delegeras och vad som är verkställighet är ofta svår att dra. 

Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om verkställighet. I sådana ärenden 

saknas ofta utrymme för självständiga bedömningar och frågorna är ofta redan reglerade i lag eller 

avtal. Men det kan också vara frågor som verkställs och beslutas inom ramen för redan fattade 

beslut om mål, budget, inriktning. 

Det finns enligt lagstiftarens mening en intressekonflikt mellan demokrati och rättssäkerhet å ena 

sidan och effektivitet och professionalitet å andra sidan, när det kommer till de anställdas 

tjänsteutövande. Detta gäller oavsett om det handlar om verkställighet eller det delegeringsbara 

området där det ofta uppstår en gråzon. I det praktiska tjänsteutövandet innebär det att 

tjänstepersoner särskilt behöver beakta intresset för att överklaga med stöd av kommunallagen, där 

intressekonflikt mellan demokrati och organisationens effektivitet finns. 

 
 

1.4 Begränsningar 

Beslut får endast fattas inom nämndens verksamhetsområde, i ärenden där nämnden har befogenhet 

att fatta beslut enligt författning eller kommunfullmäktiges beslut. Vidare får beslut bara fattas inom 

ram för budget och övriga tillämpliga styrdokument. 

 

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden som framgår av KL 6 kap 

38 §: 

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga 

övergripande ansvar för verksamheten 

- Framställningar eller yttrande till fullmäktige 

- Yttrande med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats 

- Yttrande med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats 

- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden (detta 

är dock inte aktuellt i Kungsbacka eftersom fullmäktige inte beslutat om att tillämpa 

möjligheten till medborgarförslag). 

 

- Ärenden som enlig lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

 
1.5 Vem har rätt att företräda nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad och Kungsbacka kommun? 

I det kommungemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka 

kommun framgår att avtal, yttranden och andra framställningar till extern part, som beslutas av 

nämnden, ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordföranden, och 

förvaltningschefen, om inte nämnden bestämmer annat. Av nämndens delegeringsbestämmelser, 

det vill säga dessa bestämmelser, framgår att den som har rätt att fatta beslut också har rätt att 

underteckna handlingar och vidta andra åtgärder som är hänförliga till beslutet. 

Om en åtgärd inte är delegeringsbeslut utan att betrakta som ren verkställighet, innebär det ingen 

rätt att vidta åtgärden om den på något sätt binder kommunen i förhållandet till utomstående. För 

att binda kommunen mot utomstående behöver den anställde ha behörighet, det vill säga någon 

form av fullmakt för att företräda kommunen. En fullmakt kan inte delegera beslutanderätt i 

kommunalrättslig mening utan omfattar endast verkställighetsåtgärder. 

Inom bolagsrätten används begreppet firmateckning för att klargöra vem som har rätt att 

företräda ett bolag gentemot tredje man. Begreppet firmateckning ligger helt utanför 

kommunalrätten. För att underlätta kontakten med vissa aktörer, till exempel banker, som kräver 

att kommunen ska visa upp ett dokument som visar vem får binda kommunen, har 

kommunstyrelsen av praktiska skäl fattat ett särskilt beslut om att vissa personer har rätt att 

teckna kommunens firma. 

 
Firmatecknare för Kungsbacka kommun 

https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/
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2 Bestämmelser för nämnden för gymnasium & 
Arbetsmarknads delegering 

2.1 Villkor för delegat 

Som delegat avses anställd med tillsvidareanställning. Vikarie eller annan anställd utan 

tillsvidareanställning och nyanställd med tillsvidareanställning erhåller rätt att fatta beslut enligt 

delegeringsförteckningen efter individuell bedömning och lämplig introduktion. Delegatens 

närmaste chef ansvarar för att delegaten inte utnyttjar sin delegeringsrätt innan chefen lämnat sitt 

godkännande. 

Delegering till annan utanför den kommunala organisationen är inte möjlig, om det inte finns 

stöd i lag (speciallagstiftning). 

Beslutsrätten gäller inom budgetansvar för respektive ansvarsområde och i enlighet med gällande 

regler och styrdokument. 

 
 

2.2 Jäv 

Delegerad beslutanderätt får inte utövas när det föreligger jäv enligt kommunallagen eller 

förvaltningslagen. I sådana fall inträder ersättare. 

 
 

2.3 Förfall för delegat 

I det fall en delegat har en längre tids frånvaro och ställföreträdare utses, ska ställföreträdaren ha 

motsvarande rätt att fatta beslut enligt delegeringsförteckningen. 

När en person med rätt att fatta beslut enligt delegering träder in i en annan delegats frånvaro ska 

detta framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 

Ersättare för nämndens ordförande 
Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande, om inte annat anges. 

Vid ersättare för förvaltningschef 

Vid förfall för förvaltningschefen inträder den person som är utsedd till förvaltningschefens 

ersättare eller ställföreträdare. 

Vid förfall för övriga delegater: 

1. annan delegat om det finns flera angivna. Vem som tar över beslutanderätten ska framgå 

av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet 

2. vikarie/ställföreträdare, vilket ska framgå av ärendet och registreras i ärende- 

/verksamhetssystemet. 

3. ordinarie delegatens/vikariens/ställföreträdarens chef, vilket ska framgå av ärendet och 

registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 

I samtliga fall finns alltid möjligheten att återlämna delegationen till den som givit delegationen, 

det vill säga förvaltningschefen vid vidaredelegering eller nämnden. 

Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan vänta 

till dess att ordinarie delegat återkommit. 
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Fördelning av beslutanderätt 

Om det finns flera angivna delegater för samma typ av beslut, är det den delegat som enligt 

ordning för fördelning av ärenden som är bestämd inom verksamheten, som fattar beslut i 

ärendet. När en chef är angiven som delegat avser beslutanderätten inom chefens 

verksamhetsområde och budget om inget annat anges. Om det finns något annat skäl, än förfall 

eller fördelning, kan beslutanderätten fördelas till någon annan av de angivna delegaterna. 

Nämnden kan aldrig ändra eller återkalla ett beslut som är taget med stöd av delegering. Däremot 

kan nämnden återta sitt beslut att delegera en viss typ av ärenden eller ett enskilt ärende innan 

beslutet är taget. 

 
 

2.4 Förvaltningschefens vidaredelegering 

Om nämnden väljer att delegera till förvaltningschefen ska det även framgå om denne har rätt att 

vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd. Rätten att vidaredelegera anges på lägsta nivå. 

Detta innebär att i de fall förvaltningschef har givits rätt att vidaredelegera till annan tjänsteperson 

har hon även givits rätt att vidaredelegera till tjänsteperson med en högre befattning än den som 

anges i delegeringsförteckningen. Vem som beslutanderätten delegeras till ska framgå av ett särskilt 

beslut/förteckning av förvaltningschefen. 

 
 

2.5 Rätt att vidta åtgärder med anledning av beslut 

En delegat har rätt att vidta vissa andra åtgärder som är kopplat till det beslut som delegaten har 

tagit: 

- Besluta att överklaga beslut och domar i ett ärende vid en överprövning 

- Beslut att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt att besluta att ansöka om inhibition (ett beslut inte får genomföras 

i avvaktan på prövning). 

- Delegat som har rätt att fatta beslut i viss typ av ärende har också rätt att underteckna 

handling som beslutet avser. 

 
 

2.6 Att inte utnyttja sin beslutanderätt 

Om en tjänsteperson av något skäl inte vill utnyttja sin rätt att fatta beslut i ett visst ärende eller 

ärendet visar sig falla inom ramen för vad som är föreskrivet i kommunallagen 6 kap 38 § ska 

tjänstepersonen överlämna ärendet till 

- förvaltningschef om det är en beslutanderätt som är lämnad genom 

vidaredelegation från förvaltningschefen 

- till nämnden om beslutanderätten är lämnad genom delegation direkt 

från nämnden. 

Ett sådant överlämnande ska registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 
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2.7 Anmälan av delegeringsbeslut 

Enligt kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd 

av delegering ska anmälas till nämnden. 

Syftet med anmälan av delegeringsbeslut är att 

- Tiden för när överklaganden av ärenden som överklagas med kommunalbesvär bestäms 

genom det datum då beslutet eller det protokoll där anmälan noterats tillkännages. Det 

har alltså betydelse för när beslutet vinner laga kraft. 

- Ge nämnden fortlöpande information om vad som händer i verksamheten och därmed 

ligga som grund för möjlighet till förändringar och utveckling av verksamheten. 

Beslut som är fattade av ordförande som brådskande enligt kommunallagen 6 kap 39 §, ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Inom Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är det bestämt att beslut som har fattats med 

stöd av delegerad beslutanderätt ska anmälas till nämnden i de fall beslutanderätten har 

delegerats till nämndens utskott samt i de fall beslutanderätten har delegerats till förvaltningschef 

utan möjlighet till vidaredelegering. Beslut som har fattats efter vidaredelegering från 

förvaltningschef återrapporteras till förvaltningschefen på det sätt som denne beslutar. 

 

2.8 Efterlevnad och uppföljning 

Nämnden har ansvar för beslut som tas med stöd av delegering. Därför är det viktigt att nämnden 

på lämpligt sätt försäkrar sig om att delegeringen efterlevs på korrekt sätt. 

Delegeringsförteckningen ska ses över årligen. 
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3. Förkortningar 

 

Lagar och bestämmelser 

AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal 

FL Förvaltningslag SFS 2017:900 

KL Kommunallag SFS 2017:725 

LAS Lag om anställningsskydd SFS 1982:80 

OSL Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:400 

GDPR  General Data Protection Regulation, Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 

fria flödet av sådana uppgifter 

Dataskyddslagen SFS 2018:218 – Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning 

FB Föräldrabalk 

Fvux Förordning om kommunal vuxenutbildning 

GyF Gymnasieförordningen 

LOE Lag om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

SL Skollagen 

SFB Socialförsäkringsbalk 

SoL Socialtjänstlag 

Tf Tryckfrihetsförordning 

ö (f) Överklagningsbart hos Förvaltningsrätten 

ö (s) Överklagningsbart hos Skolväsendets överklagandenämnd 

 

 
Politiska instanser och förtroendevalda 

N Nämnden 

Utskott Utskottet 

N ordf Nämndens ordförande 
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Anställda och organisation 
 

FC Förvaltningschef 

HR Ansvarig HR-person på förvaltningen 

X Med rätt att vidaredelegera till annan anställd 

EC Enhetschef 

MyndHandl Myndighetshandläggare 

SAS Socialt ansvarig samordnare 

HVB Hem för vård eller boende 

Pbb Prisbelopp 

Utv- sär Utvecklingsledare särskolan 

VC Verksamhetschef 

KC Kompetenscentrum 

IVO Inspektion för vård och omsorg 

JO Justitieombudsmannen 

JK Justitiekanslern 
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4. Verksamhet 

4.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 

vidare- 

delegera 

Anmärkning/ 

Villkor 

4.1:1 GyF 4:6 Beslut om vilka kurser som skall 

erbjudas som 

programfördjupning 

FC Rektor  

4.1:2 GyF 4:7 Beslut om vilka kurser som skall 

erbjudas som individuellt val 

FC Rektor  

4.1:3 GyF 4:12 Beslut om arbetsplatsförlagt 

lärande på högskoleförberedande 

program 

FC Rektor  

4.1:4 GyF 4:13 Beslut att anordna utbildning då 

inte arbetsplatsförlagt lärande 

kan erbjudas på yrkesprogram 

FC Rektor  

4.1:5 GyF 4:19 Beslut om att inte erbjuda 

modersmålsundervisning 

FC Rektor  

4.1:6 GyF 4:22 Beslut om antalet 

undervisningstimmar för varje 

kurs och för gymnasiearbetet, 

gymnasiesärskolearbetet samt 

om fördelningen av 

undervisningstiden över läsåren. 

FC Rektor  

4.1:7 GyF 6:2 Beslut att ta emot ungdomar som 

uppfyller behörighetskraven för 

ett yrkesprogram till 

yrkesintroduktion eller 

individuellt alternativ 

FC Rektor  

4.1:8 GyF 7:5 Beslut om att ta hänsyn till 

färdighetsprov vid urval inom det 

estetiska området 

FC Rektor  

4.1:9 GyF 7:8 Beslut om antagning vid 

senare tidpunkt samt beslut om 

inträdesprov 

FC Rektor  

4.1:10 GyF 7:9 Beslut om byte av studieväg FC Rektor  
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4.1:11 GyF 9:7 Beslut om fördelning av 

undervisningen för en elev 

längre tid än tre år 

FC Rektor  

4.1:12 SL 2:19 Beslut om att använda ej behörig 

person för undervisning längre än 

6 månader 

FC Rektor  

4.1:13 SL 5:17- 20 Beslut om omedelbar 

avstängning av elev upp till två 

veckor 

FC Rektor  

4.1:14 SL 6:10 Behandla anmälningar från 

rektor om en elev anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande 

behandling samt skyndsamt 

säkerställa åtgärder 

FC Gymnasiechef  

4.1:15 SL 15:17 

SL 18:18 

Elevs kostnad för enstaka 

undervisningshjälpmedel 

FC Rektor  

4.1:16 SL 16:14 Beslut om att elevs utbildning på 

ett nationellt program får avvika 

från vad som annars gäller för 

programmet 

FC Rektor  

4.1:17 SL 16:15 Beslut om att förlänga utbildningen 

vid nationellt program längre än tre 

läsår eller att fördela utbildningen 

kortare tid än tre läsår (kräver 
tillstånd av Statens skolverk) 

FC Rektor  

4.1:18 SL 16:44 

SL 16:47 
Beslut om mottagande av sökande 

utanför samverkansområdet 

FC Administratör ö (s) 

4.1:19 SL 16:48 Yttrande om ansökan till program i 

kommun utanför 

samverkansområdet 

FC Administratör  

4.1:20 SL 17:6 Beslut om att minska omfattningen 

av utbildningen på 

introduktionsprogram 

FC Rektor  
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4.1:21 SL 17:7 Beslut om plan för utbildningen 

på ett introduktionsprogram 

FC Rektor  

4.1:22 SL 17:11 Beslut att ta emot elever som 

uppfyller behörighetskraven för 

ett yrkesprogram till 

yrkesintroduktion eller 

individuellt alternativ 

FC Rektor  

4.1:23  Beslut att ta emot elever till 
Individuellt alternativ (IMIND) 
vid Beda Hallbergs gymnasium, 
när särskilda skäl finns 

FC Rektor  

4.1:24 SL 17:14 Prövning om sökande till    

programinriktat val eller till  

yrkesintroduktion som har utformats 

för en grupp elever är behöriga och 

om den sökande ska tas emot 

FC Rektor ö (s) 

4.1:25 LOE 2 § Beslut om ersättning för elevresor FC Administratör  

4:1:26 SL 15:32 Stöd till inackorderingstillägg FC Administratör  

4.1:27 SL 18:5 

SL 18:7 

Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp 
FC Utv-sär ö (s) 

4.1:28 SL 19:29 Beslut om elev som sökt 

gymnasiesärskolans individuella 

program har förutsättningar att 

följa ett nationellt program 

FC Utv-sär  

4.1:29 SL 19:35-36, 

39, 40-41 

Mottagande till kommunens 

gymnasiesärskolor av elever 

utanför samverkansområdet (GR) 

FC Utv-sär  
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4.1:30 GyF 7:13 Beslut om att en sökande 

antas till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

FC Utv-sär  

4.1:31 SL 19:40 Godkänna eller avslå FC   

 2a stycket utbildningskostnad för elever  

  som söker till individuella  

  program inom  

  gymnasiesärskolan utanför 
kommunen 

 

4.1:32 SL 19:17 Beslut om förlängning av 

utbildning inom 

gymnasiesärskolan längre tid 

än 4 år. 

FC   

4.1:33 SL 18:30-31, Beslut om skolskjuts för elever i FC   

 35 gymnasiesärskolan   

4.1.34 SL 18:32 Beslut om stöd till 

inackordering för elever i 

gymnasiesärskolan 

FC Administr 

-atör 

 

4.1.35  Yttrande och svar till 

skolinspektionen generell, till 

exempel tillsyn och 

kvalitetsgranskning 

FC   

4.1.36  Yttrande och svar till 

Skolinspektionen i 

individärenden. 

Gymnasiechef   

 

4.2   Komvux på grundläggande och gymnasial nivå  
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 

till 

Med rätt att 

vidare- 

delegera 

Anmärkning/ 

Villkor 

4.2:1 SL 2:19 Beslut om att använda ej behörig 

person för undervisning längre än 6 

månader 

FC Rektor  

4.2:2 SL 5:17-20 
Fvux 7:4 

Beslut om omedelbar avstängning av 

elev upp till två veckor 

Rektor  ö (f) 
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4.2:3 SL 6:10 Behandla anmälningar från rektor 

om en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling samt 

skyndsamt säkerställa åtgärder 

FC   

4.2:4 SL 20:7 Beslut om kostnader för 

undervisningsmedel 
FC Rektor  

4.2:5 SL 20:9 Beslut om upphörande av utbildning 

m.m. 

FC Rektor ö (s) 

4.2:6 SL 20:13 Beslut om att en sökande ska tas 

emot till utbildning på 

grundläggande nivå 

FC Rektor ö (s) 

4.2:7 SL 20:14 Beslut om yttrande över ansökan om 

utbildning på annan ort samt beslut 

om att ta emot den sökande 

FC Rektor ö (s) 

4.2:8 SL 20:21 Yttrande över ansökan om att delta i 

utbildning på gymnasial nivå på 

annan ort 

FC Rektor  

4.2:9 SL 20:22 Beslut om mottagande av elev på 

gymnasial nivå. 

FC Rektor ö (s) 

4.2:10 SL 20:23 Beslut om antagning till utbildning 

på gymnasial nivå 

FC Rektor  

4.2:11  Yttrande och svar till 

Skolinspektionen generell, till 

exempel tillsyn och 
kvalitetsgranskning 

FC   

4.2:12  Yttrande och svar till 

Skolinspektionen i individärenden. 

VC 

KC 
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4.3 Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial 
nivå 

 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 

vidare- 

delegera 

Anmärkning/ 

Villkor 

4.3:1 SL 2:19 Beslut om att använda ej behörig 

person för undervisning längre än 

6 månader 

FC Rektor  

4.3:2 SL 5:17-20 

Fvux 7:4 
Beslut om at stänga av en elev upp 

till 2 veckor 
FC Rektor ö (f) 

4.3:3 SL 21:6 Kostnader för undervisningsmedel FC Rektor  

4.3:4 SL 21:7 Yttrande till annan kommun, beslut 

om mottagande och antagning 

FC Rektor ö (s) 

4.3:5 SL 21:9 Beslut om upphörande av 

utbildning 

FC Rektor ö (s) 

4.3:6  Yttrande och svar till 

Skolinspektionen generell, till 

exempel tillsyn och 

kvalitetsgranskning 

FC   

4.3:7  Yttrande och svar till 

Skolinspektionen i individärenden. 

VC 

KC 

  

 

4.4 Komvux i svenska för invandrare (SFI) 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 

vidare- 

delegera 

Anmärkning/ 

Villkor 

4.4:1 SL 2:19 Beslut om att använda ej behörig 

person för undervisning längre 

än 6 månader 

FC Rektor  

4.4:2 SL 5:17-20 
Fvux 7:4 

Beslut om omedelbar avstängning 

av elev upp till två veckor 

Rektor  ö (f) 

4.4:3 SL 22:6 Beslut om utbildningens 

omfattning 

FC Rektor  

4.4:4 SL 22:15 Beslut om mottagande av elev FC Rektor ö (s) 

4.4:5 SL 6:10 Behandla anmälningar från rektor 

om en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling samt 
skyndsamt säkerställa åtgärder 

FC   

 

4.4:6 

 Yttrande och svar till 

Skolinspektionen generell, till 

exempel tillsyn och 
kvalitetsgranskning 

FC   

4.4:7  Yttrande och svar till 

Skolinspektionen i individärenden. 
VC 

KC 
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4.5 Ekonomiskt bistånd, Sol 
 

Nr Lagrum/stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 

vidare- 

delegera 

Anmärkning

/ Villkor 

4.5:1 11 kap 1§ SoL Beslut om att inleda utredning 

Beslut om att inte inleda utredning 

FC MyndHandl  

4.5:2 4 kap 1, 2 och 

3 §§ SoL 

Beslut enligt riksnorm och 

gällande riktlinjer 

FC MyndHandl 

försörjnings- 

stöd 

 

4.5:3 4 kap 1 och 3 

§§ SoL 
Reducerad norm vid nödsituation FC MyndHandl 

försörjnings- 

stöd 

 

4.5:4 4 kap 1 och 3 

§§ SoL 

Beslut över norm upp till 10% av 

pbb 
FC MyndHandl 

försörjnings- 

stöd 

 

4.5:5 4 kap 4 § SoL Beslut med villkor om praktik eller 

kompetenshöjande åtgärd 

FC MyndHandl 

försörjnings- 

stöd 

 

4.5:6 4 kap 5 § SoL Beslut med vägran av eller 

nedsättning av fortsatt 

försörjningsstöd 

FC MyndHandl 

försörjnings- 

stöd 

 

4.5:7 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 

öppna insatser i egen regi 

FC 

 
 

 

MyndHandl 

 

 

4.5:8 4 kap 1 och 2 

§§ SoL 
Beslut med belopp utöver gällande 

normer och riktlinjer, max 50% av 

pbb 

FC Enhetschef 

myndighet 

 

4.5:9 4 kap 1 och 2 

§§ SoL 
Beslut med belopp över 50% av 

pbb 

Utskott   

4.5:10 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till hyresskulder 

upp till 3 månader 

FC MyndHandl  

4.5:11 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till hyresskulder 

mellan 3-6 månader 
FC Enhetsch

ef 

myndigh

et 

 

4.5:12 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till hyresskulder 

över 6 månader 
Utskott   

4.5:13 4 kap 1 § SoL 

 

 Beslut om avslag om bistånd till 

hyresskulder över 6 månader vid 

uppenbara skäl. 

FC  Enhetschef 

myndighet 

 

4.5:14 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till el- vatten- 

och värmeskulder upp till 3 

månader 

FC MyndHandl  
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4.5:15 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till el- vatten- 

och värmeskulder över 3 månader 
FC Enhetsch

ef 

myndigh

et 

 

4.5:16 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till barn- och 

äldreomsorgsskulder upp till 3 
månader 

FC MyndHandl  

4.5:17 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till barn- och 

äldreomsorgsskulder över 3 
månader 

FC Enhetsch

ef 

Myndigh

et 

 

4.5:18 4 kap 1 § SoL Beslut om nödvändig tandvård 

max 30% av pbb 

FC MyndHandl Ek handl enligt 

lokala riktlinjer  

Ta bort 
Förtroendetandl 

äkare ska anlitas 

vid belopp 

över (10.000kr) 20 

% av pbb för 

bed. av nödvändig 
tandvård 

4.5:19 4 kap 1 § SoL Beslut om max 50% av pbb FC Enhetsch

ef 

Myndigh

et 

Bedömning av 
förtroendetandl 

äkare 

4.5:20 4 kap 1 § SoL Beslut om över 50% av pbb Utskott  Bedömning av 

förtroendetandl 
äkare 

4.5:21 4 kap 1 § SoL 

 

Beslut om avslag om nödvändig 

tandvård över 50% av pbb efter 

förtroendetandläkares 

rekommendation till avlag. 

FC Enhetschef 

Myndighet 

Bedömning av 

förtroendetandl 
äkare 

 

4:5:22 4 Kap 1 § SoL Resor/umgängesresor utomlands Utskott   

4.5:23 4 kap 1 § SoL Beslut om ekonomiskt bistånd till 

hyreskostnad utöver skälig 

hyreskostnad 

Enhetschef 

myndighet 

MyndHandl Ska ske I 
samråd med 

Enhetschef 

4.5:24 4 kap 1 § SoL Beslut om skäligt rådrum avseende 

hyreskostnad eller kapitalvaror 

FC MyndHandl Om det behövs 

längre 

tid än tre 

månader att 
avyttra detta 

4.5:25 4 kap 1 § SoL Beslut om ekonomiskt bistånd till 

egna företagare som driver 

olönsam verksamhet 

FC Enhetsch

ef 

Myndigh

et 

 

4.5:26 4 kap 2 § SoL Beslut om bistånd till 
hyresdeposition 

FC Utskott Om max två 

månader 

4.5:27 4 kap 2 § SoL 

 

Beslut om avslag om bistånd till 
hyresdeposition. 

FC MyndHandl Efter samråd med 

samordnare/EC 

4.5:28 9 kap 2 § 1 st 

SoL  

Beslut om att återkräva ekonomiskt 

bistånd enligt 4 kap 1 § SoL  
FC MyndHandl  
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4.5:29 9 kap 2 § 2 st 

SoL 

Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd som beviljats 

utöver 4 kap 1 

§ SoL  

FC (Enhetschef 

Myndighet) 

MyndHandl 

Kan återkrävas endast 

om den beviljats under 
villkor om 

återbetalning 

4.5:30 9 kap 4 § SoL Beslut om att helt eller delvis efterge 

ersättningsskyldighet som avses i 9 

kap 1 § och i 8 kap 1 § st 1 
och 2 SoL 

Utskott  Enhetschef 

Myndighet 

 

4.5:31 9 kap 4 § SoL Beslut om att helt eller delvis 

efterge ersättningsskyldighet av 

bistånd 

beviljat enl. 4 kap 1§ SoL och 

som avses i 9 kap 2§ 

FC  Enhetschef 

Myndighet 

Gäller bistånd mot 
återbetalning 

4.5:32 9 kap 1 § SoL Beslut om att återkräva ekonomiskt 

bistånd som beviljats enl. 4 kap 1 § 

eller 4 kap 2 § SoL som utgått 

obehörigen eller med för högt 
belopp 

FC Enhetschef 

Myndighet 

 

4.5:33 12 kap 10§ SoL 

6 § bidrags- 
brottslagen 

Beslut om att polisanmäla 

misstänkt bidragsbrott 

Utskott   

4.5:34 9 kap 3 § SoL Beslut om att föra talan hos 

förvaltningsrätt om återkrav för 

ekonomiskt bistånd enl. 9 kap 

1 o 2 § och 8 kap 1 § SoL 

Utskott   

4.5:35 9 kap 2 § SoL 

107 kap 5 § 
SFB 

Beslut om att underrätta 

Försäkringskassan om att nämnden 

ska uppbära ersättning enligt SFB 

(förskottsanmälan) 

FC Enhetschef 

Myndighet 

 

4.5:36 4 kap 1 § SoL Beslut om begravningshjälp och 

utgifter i omedelbar anslutning till 

dödsfallet samt villkor om 
återbetalning 

FC MyndHandl  

4.5:37 4 kap 1 § SoL Beslut om kostnader för akut 

boendeform upp till 3 månader 
FC MyndHandl  

4.5:38 4 kap 1 § SoL Beslut om kostnader för akut 

boendeform mellan 3-6 månader 
FC Enhetschef 

Myndighet 

 

4.5:39 4 kap 1 § SoL Beslut om kostnader för akut 

boendeform över 6 månader 
Utskott  Avser boendeform som 

inte ingår i 

kommunens egna 

bestånd utan en köpt 

plats enligt 

upphandling. 

 



Delegeringsförteckning Nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad 

Sida 20 av 

32 
 

4.6 Dödsboanmälan - NYTT 

Nr Lagrum/stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 

vidare- 

delegera 

Anmärkning/ 

Villkor 

4.6:1 20 kap 8a § 

Ärvdabalken 
Beslut att göra dödsboanmälan FC MyndHand/Döds

bohandl 

 

4.6:2 20 kap 2 § 2 st 

Ärvdabalken 

Beslut att inte göra 

dödsboanmälan 
FC MyndHand/D

ödsbohandl 

 

4.6:3 5 kap 2 § 

Begravningslage

n 

Beslut att ordna gravsättning FC MyndHand/Döds

bohandl 

Kommunen har 

rätt till ersättning 

av dödsboet 

4.6:4 18 kap 1 § 

Ärvdabalken 

Beslut att överlämna förvaltning och 

avveckling till dödsbodelägarna 
FC MyndHand/D

ödsbohandl 

 

4.6:5 5 kap 1 § 

Ärvdabalken 
Beslut att överlämna förvaltning och 

avveckling till allmänna arvsfonden 

FC MyndHand/D

ödsbohandl 

Kommunen har 

rätt till ersättning 

av dödsboet 

4.6:6 11 kap 2 § 

Föräldrabalken 
Beslut att överlämna 

förvaltning och avveckling 

till god man för bortavarande 

FC MyndHand/Döds

bohandl 

Kommunen har 

rätt till ersättning 

av dödsboet 

4.6:7 20 kap 2 § 2 st 

Ärvdabalken 

Beslut att föranstalta om 

bouppteckning FC 
MyndHand/Dödsb

ohandl 

Kommunen har 

rätt till ersättning 

av dödsboet 

4.6:8 18 kap 2 § 

Ärvdabalken 

Beslut att förvalta och 

avveckla dödsboet FC 
MyndHand/Dödsb

ohandl 

Kommunen har 

rätt till ersättning 

av dödsboet 

 

4.7 Barn och ungdom, bistånd och vård mm, SoL/FB 

Nämndens ansvar enligt SoL/FB gäller endast för ensamkommande barn och unga enligt nämndens 

reglemente daterat 2018-01-19 (GV/2017:119) 

 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 

till 

Med rätt att 
vidare- 
delegera 

Anmärkning/ 

Villkor 

4.7:1 11 kap 1 § SoL 

11 kap. 1 a § SoL 

Beslut att inleda utredning FC MyndHandl  

4.7:2 11 kap 1 § SoL 

11 kap. 1 a § SoL 

Beslut att inte inleda utredning 

eller att inledd utredning ska 

läggas ned 

FC Enhetschef 

Myndighet 

 

4.7:3 11 kap 1 § SoL 

11 kap. 2 § SoL 
Beslut att inledd utredning inte 

föranleder någon åtgärd 

FC Enhetschef 

Myndighet 
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4.7:4 11 kap 2 § SoL Beslut om förlängning av 

utredning för viss tid 

Utskott  Endast i de särskilda 
fall som föreskrivs i 
lagens förarbeten 

4.7:5 11 kap 4a § SoL Beslut om uppföljning vid avslutad 

utredning utan beslut om insats 

FC MyndHandl Max 2 mån. Om 
barnet bedöms vara i 

särskilt behov av 

nämndens 

stöd eller skydd men 

samtycke saknas 

4.7:6 11 kap 4b § SoL Beslut om uppföljning efter det att 

bistånd i form av placering i 

familjehem eller HVB har upphört 

FC  Max 2 månader Om 
barnet bedöms vara i 

särskilt behov av 
nämndens stöd eller 

skydd men samtycke 
saknas 

4.7:7 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 

öppna insatser i egen regi 
 

Beslut om bistånd i form av öppna 

insatser i extern regi 

FC 

 
 

FC 

MyndHandl 

 
 

Enhetschef 

Myndighet 

 

4.7:8 4 kap 1 § SoL 
3 kap 6a SoL 

-- För ungdom över 15 år utan 

vårdnadshavarens samtycke 

FC Enhetschef 

Myndighet 

Om det är lämpligt 
och ungdomen 

samtycker 

4.7:9 4 kap 1 § SoL 
3 kap 6a § SoL 
6 kap 13a § FB 

-- För barn under 15 år med endast 

den ene vårdnadshavarens 

samtycke 

Utskott  Förutsatt samtycke 
från en av två 
vårdnadshavare och 

att det krävs med 

hänsyn taget till 
barnets bästa 



Delegeringsförteckning Nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad 

Sida 22 av 

32 
 

4.7:10 4 kap 1 § SoL 
3 kap 6b § SoL 

 

3 kap 6b § SoL 

Beslut i fråga om nytt bistånd i 

form av kontaktperson eller 

kontaktfamilj 
 

--Prövning av bistånd 

FC 

 
 

FC 

MyndHandl För bistånd till 
ungdomar över 15 år 

krävs ej vårdnads- 

havares samtycke 

4.7:11 4 kap 1 § SoL 
3 kap 6b § SoL 
6 kap 13a § FB 

Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson eller 

kontaktfamilj för barn under 15 

år med endast den ene 

vårdnadshavarens samtycke 

Utskott  Förutsatt samtycke 
från en av två 

vårdnadshavare och 

att det krävs med 
hänsyn taget till 

barnets bästa 

4.7:12  Beslut om förordnande och 

entledigande av kontaktperson 

eller kontaktfamilj 

FC MyndHandl  

4.7:13 4 kap. 1 § SoL Avsluta bistånd FC Enhetschef 

Myndighet 

 

4.7:14 6 kap 8 § SoL Övervägande om vård i annat 

hem än det egna fortfarande 

behövs 

Utskott  Information 

Nämnden är skyldig 
att minst var sjätte 

månad överväga om 

vården fortfarande 
behövs (och efter tre 

år överväga 

vårdnads- 
överflyttning) 

4.7:15 6 kap 6 § SoL Beslut om medgivande att ett 

barn tas emot för stadigvarande 

vård och fostran i enskilt hem 

som inte tillhör någon av 

föräldrarna eller annan 

vårdnadshavare 
 

Beslut om medgivande att barn tas 

emot i sådant enskilt hem som vid 
upprepade tillfällen tar emot barn 
för tillfällig vård och fostran 
(jourhem) 

Utskott 

 
 
 
 

 
Utskott 

 Delegerbart endast 
till utskott enigt 10 

kap 4§ SoL. Beslutet 

kan fattas av 
nämndens 

ordförande eller 

annan ledamot som 
nämnden har 

förordnat 
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4.7:16 4 kap 1 § SoL 

 
 

3 kap 6b § 2 st 

Beslut om särskilt kvalificerad 

kontaktperson i egen regi. 

 

- Extern regi 

FC 

 
 

FC 

MyndHandl  

4.7:17 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 

vård/vistelse i HVB, stödboende, 

familjehem eller jourhem 

 

Maximalt fyra månader 

 
Över fyra månader 

 
 

 
FC 

 
Utskott 

 
 

Enhetschef 

Myndighet 

 
Placeringar till och med 

18-årsdagen och från 18 
år till och med 21 år. 

Beslutet kan komma att 

ändras vid ändrade 
förhållanden. Uppföljning 

var sjätte månad. 
 
Placering max fyra 
månader, enhetschef. 
Över fyra månader utskott 

4.7:18 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av HVB 

eller stödboende under 

utredningstid 

1 – 4 månader 

EC  Utredningstid max 4 

månader 

4.7:19 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 

HVB eller stödboende 

Utskott  Placeringar till och med 
18-årsdagen och från 18 
år till och med 21 år. 

Beslutet kan komma att 

ändras vid ändrade 
förhållanden. Uppföljning 
var sjätte månad 

4.7:20 4 kap 1 § SoL Beslut om ekonomiskt bistånd till 

barn och ungdom för kostnad som 

har samband med dennes placering i 

jourhem, familjehem, HVB eller 

stödboende med upp till 15 % av 
pbb 

FC MyndHandl  

4.7:21 4 kap 1 § SoL -- utöver kommunens riktlinjer FC   

4.7:22 4 kap 1 § SoL Beslut om ekonomiskt bistånd till 

barn och ungdom i samband med 

förebyggande insatser med upp till 
10 % av pbb per år 

FC MyndHandl  

4.7:23 4 kap 1 § SoL -- med upp till 40 % av pbb per barn 

och år 

FC Enhetschef 

Myndighet 

 

4.7:24 8 kap 1 § SoL Beslut om ersättning från föräldrar 

vars barn är under 18 år och får vård 

i ett annat hem än det egna 

FC MyndHandl Ersättningsnivån 
regleras i 6 kap 2-4 §§ 

socialtjänstförordning- 

en samt cirkulär SKL 
2006:54 

4.7:25 16 kap 18 § SFB Beslut om framställan till 

försäkringskassan om ändring av 

betalningsmottagare av allmänt 
barnbidrag 

Utskott   

4.7:26 2 kap 33 § 
Studiestöds- 
förordningen 

Framställan till CSN om ändring av 

betalningsmottagare av studiehjälp 

FC MyndHandl  
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4.7:27 6 kap 8 § 2 st 
FB 

Beslut att väcka talan om 
överflyttning av vårdnaden 

Utskott  Vid stadigvarande vård 

och fostran i 

annat enskilt hem än 
föräldrahemmet 

4.7:28 6 kap 7 § 4 st 
FB 

Beslut om att väcka talan om ändring 

i vårdnaden 

Utskott  Om en förälder brister i 
omsorgen och barnets 

hälsa och 

utveckling utsätts för 

bestående fara 

4.7:29 6 kap 9 § FB Anmälan till rätten om överflyttning 

av vårdnad vid förälders dödsfall 

Utskott   

4.7:30 6 kap 10 

§ FB 

Beslut att väcka talan om ändring i 
vårdnaden 

Utskott  Från särskilt förordnad 
vårdnadshavare till 

förälder 

 
 

4.8 Barn och ungdom, arvoden och ersättningar 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med rätt att 

vidare- 

delegera 

Anmärkning/ 

Villkor 

4.8:1 6 kap 11 § SoL Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som tidigare 
varit familjehemsförälder 

FC MyndHandl Särskilt avtal ska ingås 
mellan nämnden och de 

nya vårdnadshavarna 

4.8:2  Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj enligt norm 
och riktlinjer samt särskilda 
engångsköp, högst 10% av pbb per år 

FC MyndHandl  

4.8:3  -- Utöver norm och riktlinjer FC Enhetschef 

Myndighet 

 

4.8:4  Beslut om ersättning till familjehem 
(arvode och omkostnadsersättning) 
enligt riktlinjer 

FC MyndHandl Se aktuellt cirkulär från 
SKL 

4.8:5  --upp till 30 % utöver riktlinjer FC Enhetschef 

Myndighet 

 

4.8:6  Beslut om ersättning till familjehem 

(arvode och omkostnadsersättning) 
utöver riktlinjer 

Utskott   

4.8:7  Beslut om ersättning till familjehem 

(ersättning vid lönebortfall) 

FC MyndHandl  

4.8:8  Beslut om extra omkostnad utöver 

riktlinje upp till 20% 

FC MyndHandl  



Delegeringsförteckning Nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad 

Sida 25 av 

32 
 

 

4.8:9  --- över 20% utöver riktlinje FC Enhetschef 
Myndighet 

 

4.8:10  Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare 

FC MyndHandl Avser både ensam- 
kommande barn och 
övriga ärenden 

    utöver beslut enl 6 kap 
    11§ SoL 

4.8:11  Teckna avtal gällande ersättning 

enligt delegationsbeslut 

avseende kontaktperson, 

kontaktfamilj, 
familjehem, avlastningsfamilj, 
särskilt förordnad vårdnadshavare 

FC MyndHandl  

 

4.9 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

Nämndens ansvar enligt LVU gäller endast för ensamkommande barn och unga enligt nämndens 

reglemente daterat 2018-01-19 (GV/2017:119) 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt 
att vidare- 
delegera 

Anmärkning/ 
Villkor 

4.9:1 4 § LVU Beslut om att ansöka om vård enligt 
LVU hos förvaltningsrätt 

Utskott   

4.9:2 6 § LVU Beslut om omedelbart 
omhändertagande av ungdom under 
20 år 

Utskott  Om nämndens beslut 
inte kan avvaktas får 

nämndens ordförande 
eller annan ledamot 

    som nämnden har för- 
    Ordnat besluta om 
    omedelbart 

    omhändertagande 

4.9:3 9 § 3st LVU Beslut om att ett omedelbart 
omhändertagande genast skall 
upphöra 

Utskott  Enligt anm ovan 

4.9:4 8 § LVU Ansökan om förlängd tid för ansökan 
om vård hos förvaltningsrätten 

FC Enhetschef 
Myndighet 

 

4.9:5 11 § 1 st LVU Beslut om hur vården ska ordnas och 
var den unge ska vistas under 
vårdtiden 

Utskott  Om nämndens beslut 
inte kan avvaktas får 

nämndens ordförande 

eller annan ledamot 

som nämnden har för- 

    ordnat besluta i frågan 

4.9:6 11 § 2 st LVU Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

Utskott  Enl anm ovan 

4.9:7 11 § 4 st Beslut om den unges personliga 
förhållanden I den mån beslutet inte 
är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

FC VC 
KC 

Får inte leda till att 
föräldrarna fråntas 
allt inflytande 

4.9:8 13 § 1 och 2 
st LVU 

Övervägande om vård med stöd av 2 
§ LVU fortfarande behövs 

Utskott  Minst var sjätte 
månad 
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4.9:9 13 § 1 och 3 st 

LVU 

Prövning om vård med stöd av 
3 § LVU ska upphöra 

Utskott  Minst var sjätte månad 

4.9:10 21 § LVU Beslut om att vård enligt LVU 
ska upphöra 

Utskott   

4.9:11 14 § 2 st 1 och 

2 p LVU 

Beslut om hur den unges 
umgänge med föräldrar eller 
vårdnadshavare ska utövas eller 
att den unges vistelseort inte 
ska röjas för föräldrar eller 
vårdnadshavare 

Nämnden  Delegationsförbud enl. 

KL. Se HFD Mål.nr 
6529-15 

Förvaltningsrätten 

Karlstad Mål.nr 113-17 
samt Förvaltningsrätten 

Malmö Mål.nr 148-17 

    Beslutet kan i 

brådskande fall fattas av 
nämndens ordförande. 

    
Omprövning av beslut 

inom tre månader 

4.9:12 14 § 3 st LVU Övervägande om beslut om 

umgänge eller hemlighållande 

av vistelseort enligt 14 § 2 st 1 

och 2 p fortfarande behövs 

Utskott  Minst en gång var tredje 
månad 

4.9:13 22 § 1 st LVU Beslut om kontaktperson eller 

behandling i öppna former 

enligt 22 

§ LVU (mellantvång) 

Utskott   

4.9:14 22 § 3 st LVU Prövning om beslut om 

mellantvång enligt 22 § LVU 

fortfarande behövs 

Utskott  Minst var sjätte månad 

4.9:15 22 § 3 st LVU Prövning om beslut om 

mellantvång enligt 22 § LVU 

skall upphöra 

Utskott  Minst var sjätte månad 

4.9:16 24 § LVU Ansökan hos förvaltningsrätten 
om Flyttningsförbud 

Utskott   

4.9:17 26 § 1 st LVU Övervägande om 

flyttningsförbud fortfarande 

behövs 

Utskott  Minst var sjätte månad 

4.9:18 26 § 2 st LVU Beslut om att flyttningsförbud 

ska upphöra 
Utskott  Minst var sjätte månad 

4.9:19 27 § LVU Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 
Utskott  Om nämndens beslut 

inte kan avvaktas får 
nämndens ordförande 

    eller annan ledamot som 
    nämnden har förordnat 
    besluta. 

4.9:20 30 § 2 st LVU Beslut om att ett tillfälligt 

flyttningsförbud enligt 27 § 

LVU ska upphöra 

Utskott   
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4.9:21 31 § LVU Beslut om hur den unges 

umgänge med föräldrar eller 

vårdnadshavare ska utövas efter 

beslut om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud 

Utskott   

4.9:22 32 § 1 st LVU Beslut om läkarundersökning 
inför en ansökan enligt 4 § LVU 

FC VC 

Kompetens- 

centrum 

Utan samtycke endast 
poliklinisk under- 

sökning. Vårdnads- 
havare måste informer- 

as före beslut om 
läkarundersökning 

4.9:23 43 § 1p LVU Begäran om polishandräckning 
för att genomföra 
läkarundersökning 

Utskott  Vid brådskande fall 
kan nämndens 

ordförande begära 
polishandräckning. 

    Befogenheten bör endast 
    utnyttjas i undantagsfall 

4.9:24 43 § 2p LVU Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av 
LVU 

Utskott 
 

Tjänsteperson 

enligt särskilt 

förordnande 

 Bör anlitas endast då 

andra lösningar inte är 
möjliga 

 

Förordnande enligt 
separat beslut med 
förteckning 

   då utskottets  

   beslut inte  

   kan avvaktas  

4.9:25 10 kap 2 § SoL Rätt att såsom ombud föra 

nämndens talan i mål och 

ärenden vid domstol med rätt 

att fullfölja eller återkalla 
ansökan om vård enligt LVU 

FC   

4.9:26 14A § 2 st LVU Lämna uppgifter om enskilda 

som vårdas enligt LVU till 

Statens institutionsstyrelse 

FC  Avser endast de 
uppgifter om den 
enskilde som är 
relevanta för 
uppföljningen, ej hela 

    akten. 

 

 

4.10 Tillsynsärenden 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 

till 

Med rätt att 

vidare- 

delegera 

Anmärkning/ 

Villkor 

4.10.1 14 kap 6§ SoL Avsluta utredning enligt Lex 

Sarah 
SAS  Enligt beslutad rutin. 

Ersätts vid förfall av VC. 

  med bedömning eller   

  ställningstagande   

4.10.2 14 kap 6 § 

SoL 

24e § LSS 

Ansvara för utredning och beslut 
vid allvarliga missförhållanden 
eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande 

FC X Enligt beslutad rutin. 
Ersätts vid förfall av VC. 
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4.10.3 14 kap 7 § 

SoL 

24f § LSS 

Anmälan till IVO om allvarliga 

missförhållanden eller påtaglig 

risk för allvarligt missförhållande 

FC X Enligt beslutad rutin. 
Ersätts vid förfall av 
vc. 

 

Information till nämnden 

4.10.4  Generella yttranden till 

tillsynsmyndighet, till exempel 

tillsyn och kvalitetsgranskning 

N Ordf  Med tillsynsmyndighet 

avses JO, JK, 
Socialstyrelsen och IVO 

4.10.5  Yttrande och svar till 

tillsynsmyndighet i 

individärenden. 

FC  Med tillsynsmyndighet 
avses JO, JK, 

Socialstyrelsen och IVO 

4.10.6 16 kap 6f § SoL 
28f § LSS 

Rapportera till IVO och revisorer, 

som avses i 3 kap 8 § KL, de 

gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader 

FC X  

4.10.7 16 kap 6f § SoL 
28f § 2 st. LSS 

Rapportera till IVO och 

revisorer, som avses i 3 kap 8 

§ kommunallagen, gynnande 

beslut som avbryts och som 

därefter inte verkställts inom 
tre månader 

FC X  

 

 

4.11 Övrig handläggning av ärende, yttranden 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 

till 

Med rätt att 

vidare- 

delegera 

Anmärkning/ 

Villkor 

4.11:1 10 § Lag om 
god man för 
ensamkomm 
ande barn och 
FB 

Väcka talan om 

en särskilt 

förordnad 

vårdnadshavare 
 

-- anmäla behovet 

Utskott 
 

 

 

FC 

 När barnet beviljats 

uppehållstillstånd och 

överförmyndaren 
underrättat nämnden 

om detta 

4.11:2 2a kap 10 § 

SoL 

Meddela inställning i fråga om 

mottagande av ärende från 

annan kommun 

FC  Beslut om pågående 
insats tas över 

såsom vore det vårt 

eget 

4.11.3 2a kap 11 § 
SoL 

Ansökan hos IVO om 
överflyttning av ärende 

Utskott   

4.11.4 ÄB:20:8a Dödsboanmälan till Skatteverket FC MyndHandl  
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5. Allmänt 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 

till 

Med rätt att 

vidare- 

delegera 

Anmärkning/ 

Villkor 

5.1 KL 6 kap 36 § Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 

N Ordf  Ska anmälas vid 
nämndens nästa 

sammanträde 

5.2 OSL 6 kap 
3-6 §§ 

Beslut om utlämnande av 
allmän handling med förbehåll 
eller att inte lämna ut en allmän 
handling. 

FC X ö(f) 

 
Utlämnande av 
handling utan 

förbehåll eller 

sekretess, 
lämnas ut av den 

som har hand 
om handlingen. 

5.3 FL 45 § Beslut om avvisande av för sent 
inkomna överklaganden. 

FC X  

5.4 Gemensamt 
reglemente för 
kommunstyrelsen 
och övriga 
nämnder i 
Kungsbacka 
kommun 

Utse ombud med rätt att föra 
talan i alla mål och ärenden 
som enligt lag eller annan 
författning ankommer på 
nämnden eller på annat sätt 
faller inom nämndens 
ansvarsområde 

FC   

5.5  Skolfonder: 
Elof Lindälv: 
Elof Lindälv stipendiefond 
Aranäs AB fond för 
ekonomistuderande 
Aranäsgymnasiet: 
Kurt Christiansson fond 

FC Gymnasiechef  

5.6  Föreslå stipendiater till Arvid 
och Hildur Anderssons fond 

N Ordf  Förslag till KS 

5.7  Beslut om stipendiater till 
Ann-Sophie och F C Hallgrens 
samt Britten och Gunnar 
Gagnells fond 

N Ordf   

5.8  Utfärdande av fullmakt att 
företräda nämnden i tvister och 
betalningsskyldighet 

N Ordf   

5.9  Framställning och rekvisition 
av statsbidrag till 
gymnasieskola och 
vuxenutbildning 

FC   

5.10  Återsökning av hyresgarantier FC Ekonom 

Stöd & 

Styrning 
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5.11 Allmänna 

Dataskydds 

förordningen 

EU 2016/679 

och 

dataskyddslagen 

Besluta om att helt eller 

delvis avslå framställan om 

begäran av utövande av 

registrerads rättigheter 

FC X  

5.12 Allmänna 

Dataskydds 

förordningen EU 

2016/679, artikel 28 

Teckna avtal om 
personuppgiftsbiträdes 
behandling av personuppgifter 
för den personuppgifts- 
ansvariges räkning 

FC X  

5.13 Allmänna 

Dataskydds 

förordningen 

EU 

2016/679 

Utse dataskyddsombud för 

nämnden 

FC X  

5.14 Allmänna 

Dataskydds 

förordningen EU 

2016/679, artikel 

33-34 

Utredning och beslut om 

åtgärder i ärende om 

personuppgiftsincident. 

 

Delegeringen omfattar anmälan 
till Datainspektionen i 
förekommande fall, samt 
yttrande i ärende som med 
anledning av en anmälan inleds 
av datainspektionen. 

FC Systemförvaltare/da 

taskyddskontakt/

motsvarande 

funktion 

 

5.15 Allmänna 

Dataskydds 

förordningen EU 

2016/679, artikel 

30 

Upprätta och underhålla 

den 

personuppgiftsansvarige

s förteckning över 

personuppgiftsbehandlin

gen.  

FC Förvaltningens 

dataskyddskontak

t 

 

5.16 Allmänna 

Dataskydds 

förordningen EU 

2016/679, artikel 

35 

Beslut med anledning av 

konsekvensbedömning/

DPIA vid viss 

personuppgiftsbehandlin

g. 

FC   
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6. Ekonomi och inköp 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 

till 

Med rätt att 

vidare- 

delegera 

Anmärkning/ 

Villkor 

6.1 Kommunens 

tillämpnings- 

föreskrifter för 

upphandlings- 

policy 

Beslut om upphandling inom 

nämndens verksamhets- 

område. 

Beslutanderätten innefattar 

följande: 

FC X Beslutsrätten gäller inom 
budgetansvar för 
respektive ansvarsområde 

och i enlighet med 

gällande upphandlings- 
regler. 

  - Beslut att inleda 

upphandling 

- Beslut att godkänna 

tilldelning, gäller även 

återta tilldelning 

- Beslut att underteckna 

avtal efter att 

avtalsspärren löpt ut 

alternativt efter att 

domstol avslagit 

ansökan om 

överprövning 

- Beslut att avbryta 

upphandling, gäller 

även återta avbrytande 

- Beslut om ändring och 

tillägg till avtal 

- Beslut om uppsägning 

eller hävning av avtal 

   

Vid större upphandlingar 
som har långsiktig effekt, 

ska nämnden informeras 

innan upphandling sker. 

 

Inför beslut ska samråd 

alltid ske med Service 

Inköp. 
 

Nämnden kan 
besluta att 

delegationen ska 

omfatta särskilda 
belopp. Om inte så 

gäller beslutet 

inom budget. 

6.2 Nämndens Beslut om förvaltningsbudget FC   

 beslut om med fördelning på  

 nämndbudget verksamhetsnivå  

 och   

 Kungsbackas   

 styrmodel   

6.3 Regler för 

kommunens 

likvidplanering, 

krav- och 

inkasso- 

verksamhet samt 

kontanthantering 

Beslut om att avskriva 

utestående fordringar upp till 

ett basbelopp 

FC X Avskrivning om 
högst ett basbelopp 

får vidare- 
delegeras 

 Fastställd av 

kommunfullmäk 

tige 2010-09-07 
§ 160 
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6.4 Kommunens 

tillämpnings- 

föreskrifter för 

upphandlings- 

policy 

Försäljning av inventarier 

och utrustning 

FC VC Vilken VC beror 
på berörd 

verksamhet 

6.5 Attest- 

reglementet 

Utse beslutsattestanter och 

ersättare för nämndens 

verksamheter 

FC  Anmäls till N en 
gång per år 

 

7. Personal 

Här anges delar inom personalområdet som kräver delegering för 

tjänstemannabeslut. Övriga ärenden inom personalområdet som är att 

betrakta som ren verkställighet finna angivna i en särskild förteckning. 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 

till 

Med rätt att 

vidare- 

delegera 

Anmärknin 

g/ 

Villkor 

LAS 

Anställningar (både tillsvidare- och visstidsanställningar) 

7.1 LAS, 
kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

och tidsbegränsade 

anställningar längre än 6 

FC  Samråd med 
presidie innan 

anställning 

Tidsbegränsad 

 månader avseende chefer direkt 

underställda förvaltningschefen 

 anställning kortare 
än 6 månader är 

verkställighet. 
    Innefattar 
    lönesättning och 
    samtliga övriga 
    anställnings- 
    villkor. 

7.2 LAS, 
kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning och 

tidsbegränsade anställningar 

längre än 6 månader för övrig 

personal inom förvaltningen 

FC X Tidsbegränsad 
anställning kortare 

än 6 månader är 
verkställighet. 

Innefattar 
lönesättning och 

     samtliga övriga 
     anställningsvillkor 
     . 

7.3 AB Beslut om disciplinåtgärd 

såsom varning och löneavdrag 

FC X Samråd med 
förvaltningens 

HR- specialist 

7.4 AB Beslut om avstängning FC X Samråd med 
förvaltnings HR- 

specialist 

7.5 LAS 7 § Beslut om uppsägning av 

personliga skäl 

FC X Samråd med 
förvaltnings HR- 

specialist 

7.6 LAS 18 § Beslut om avsked FC X Samråd med 
förvaltnings HR- 

specialist 

7.7 LAS 7 § Uppsägning på grund av 

arbetsbrist 

FC X Samråd med 

förvaltnings HR- 
specialist 
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7.8 Avtal Förhandla och teckna 

kollektivavtal om den 

individuella fördelningen inom 

respektive förvaltning i 
samband med löneöversyn 

FC   

7.9  Tjänstledigt längre än 14 dagar 

i de fall ledigheten inte följer av 
lag, annan författning eller 

FC X Ledighet som 

följer av lag, 

annan 

författning eller 

 avtal.   avtal är 
verkställighet. 

7.10 LOA 7 c § 

AB 8 § 

Beslut om bisyssla FC X  

7.11 Reglementet Avsluta anställning enligt 

särskild överenskommelse 
FC VC  

7.12 Pensionsavtalet Besluta i enskilda ärenden 

rörande pensionsfrågor för 

förvaltningens anställda 

FC X  

7.13 LAS § 15, 30-31 Utfärda varsel om upphörande 

av visstidsanställning 
FC X Utfärdas 

centralt av 
lönecenter på 

     uppdrag av 

     närmaste chef 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

  

Antagningsorganisation läsåret 2021/2022  
 

Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisad antagningsorganisation för  

gymnasieskolorna läsåret 2021/2022.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 9 november 2020 beslutade nämnden om utbudet på gymnasieskolorna läsåret 2021/2022. Det 

fastställdes vilka program som ska finnas på Kungsbackas gymnasieskolor. I beslutet framgår att 

utbudet kan förändras bland annat utifrån hur eleverna gjort sina preliminära val. Inga sådana 

förändringar har gjorts. 

ARANÄS  Organisation lå 21/22  
Varav introduktionsprogrammet 
programinriktat val - sökbart  

Bygg och anläggningsprogrammet  32    

Barn och fritidsprogrammet  32  4  

Estetiska programmet  36  4  

International Baccalaureate IB  30     

Naturvetenskapsprogrammet  64     

Samhällsvetenskapsprogrammet  192     

Teknikprogrammet  128     

Vård och omsorgsprogrammet  34  6  

ELOF LINDÄLV        

Lärlingsprogrammet  
Bygg och anläggningsprogrammet  
Hantverksprogrammet  
Vård och omsorgsprogrammet  
Barn och fritidsprogrammet  
Fordons och transportprogrammet  
Handels och administrationsprogrammet  
Hotell och turismprogrammet  42    
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Restaurang och livsmedelsprogrammet  
Svensk gymnasielärling industritekniska 
programmet  
Svensk gymnasielärling vård och 
omsorgsprogrammet  

El och energiprogrammet  48     

Ekonomiprogrammet  160     

Fordons och transportprogrammet  44     

Handels och administrationsprogrammet  52  10  

Hotell och turismprogrammet  26   6  

Naturvetenskapsprogrammet  64     

Restaurang och livsmedelsprogrammet  18  4  

Teknikprogrammet  64     

BEDA HALLBERG        

Samhällsvetenskapsprogrammet  25  4  

 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-05 

Beslutet skickas till 

Gymnasieskolorna 

 

 

Amra Salihovic  

Gymnasiechef     
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Uppföljning och prognos april 2021 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner uppföljning per april och prognos 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad prognostiserar ett överskott på ca 3 200 för 

verksamhetsåret 2021. Vuxenutbildning och etableringsverksamheten prognostiserar underskott för 

2021. Resterande verksamheter prognostiserar överskott. 

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott på 7 200 tkr. Orsaken är överskott på 

kapitalkostnader med 5 700 tkr samt överskott 1 500 tkr, främst beroende på lägre kostnader för 

busskort. Lägre kostnader för busskort beror på att flera elever inte ansöker om att få ett kort. Tidigare 

år har busskort delats ut till alla elever utan ansökan.  

Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott på ca -1 300 tkr. Detta beror på underskott på 

Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium. 

Etableringsverksamheten prognostiserar ett underskott på -3 800 tkr. Detta beror på underskott för 

kompletterande ekonomiskt bistånd för nyanlända. Underskottet beror även på att antalet 

ensamkommande ungdomar i verksamheten minskar kraftigt och därmed ersättningarna från 

Migrationsverket. De höga hyrorna för Bukärr stödboende och nerlagda Åsa HVB finns kvar och 

påverkar resultatet. Om hyrorna inte längre skulle belasta Gymnasium & Arbetsmarknad 

prognostiserar etableringsverksamheten en budget i balans. 

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på ca 200 tkr. Anledningen till detta är att kostnaden 

för utbetalt ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat under årets första månader. Det är idag osäkert 

hur pandemins konsekvenser kommer påverka utbetalt ekonomiskt bistånd för resten av år 2021  

När det gäller avvikelsen mellan åren har intäkterna ökat genom tillfälliga statsbidrag. När det gäller 

driftkostnaderna har de minskat främst för resor, material och utbildningskostnader för personal.  

Förvaltningen har flera utmaningar framför sig. En utmaning är utbetalning av ekonomiskt bistånd. 

Det medvetna och systematiska arbetet med Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess fortgår för att 

möta den utmaningen. En annan är volymökningarna i gymnasieskolan och framför allt att elever som 

väljer dyra utbildningar har ökat procentuellt jämfört med tidigare år.  
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Prognosen är osäker, framför allt avseende gymnasieverksamheten då det är en utmaning att göra 

prognos för hela året i april då kännedomen om var eleverna antas i höst ännu inte är fullständig. 

Prognosen för ekonomiskt bistånd kan komma att förändras utifrån pandemins påverkan på 

arbetsmarknaden. Ett fortsatt prognosarbete kommer ske kontinuerligt under våren och hösten inom 

samtliga verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Uppföljning och prognos april 2021, rapport 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

 

 

Johan Ronner   

Controller 
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1 Inledning 

Sammanfattning 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad prognostiserar ett överskott på 3 200 tkr för verksamhetsåret 2021. 

Gemensam verksamhet, ekonomiskt bistånd och gymnasieverksamheten prognostiserar överskott för 2021. 

Ekonomin för Gymnasium & Arbetsmarknad under perioden januari till april 2021 har varit fortsatt stabil inom 

de flesta verksamheter. Det finns utmaningar i ekonomin, framför allt kring elevantal i gymnasieverksamheten, 

vuxenutbildning, utbetalning av kompletterande ekonomiskt bistånd och minskning av ensamkommande och 

den omställning av verksamhet som pågår. 

När det gäller elevantal finns det utmaningar i att det dels är fler elever i gymnasieverksamheten, dels att fler 

elever väljer dyrare utbildningar samt att det finns några gymnasieprogram som fortfarande arbetar med att 

anpassa organisationen till antalet elever. 

Inom vuxenutbildningen har Yrkeshögskolan fortsatt svårigheter att få en budget i balans. Beslut har tagits om 

att avveckla denna utbildningsform. 

Angående utmaningen kring utbetalt ekonomiskt bistånd sker ett aktivt arbete med Kungsbackas unika 

arbetsmarknadsprocess för att få ut fler i sysselsättning för att på så vis minska kostnaderna för ekonomiskt 

bistånd. En svårighet är hyreskostnader för Tempohus lägenheter som inte sällan leder till ökat kompletterande 

ekonomiskt bistånd. 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott på ca – 1 300. Tkr. Detta beror på underskott på 

Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium. 

Etableringsverksamheten prognostiserar ett underskott på – 3 800 tkr. Detta beror främst på kompletterande 

ekonomiskt bistånd samt hyra för nerlagda Åsa HVB. Underskottet påverkas även den höga hyran på vårt 

stödboende Bukärr. För att möta hyreskostnaden har etableringsverksamheten fått ökad ram, vilket påverkat 

andra delar av verksamheten. 

Verksamheten för ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på ca 200 tkr. Anledningen till detta är 

kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat. Det är idag högst osäkert hur Coronakrisen 

kommer att påverka utbetalt ekonomiskt bistånd för resten av år 2021. 

Nämndens kommentarer kring Coronaviruset, Covid-19 

Nämndens verksamheter har under första delen av 2021 fortsatt att påverkas av Coronapandemin. 

Verksamheterna har genom flexibilitet anpassat sig efter förändrade rekommendationer och restriktioner från 

nationell och regional nivå. 

I slutet av januari övergick Kungsbackas kommunala gymnasieskolor till delvis distansundervisning eftersom de 

nationella rekommendationerna om heltid distansundervisning på gymnasieskolorna justerades. From vecka 8 

övergick gymnasieskolan återigen till heltid distansundervisning efter rekommendationer från Smittskydd 

Halland. Den 8 mars återgick gymnasieskolan till delvis distansundervisning. Den nationella rekommendationen 

om en blandning av fjärr/distans och närundervisning upphörde att gälla från och med 1 april. Detta innebar 

dock inte automatiskt att alla gymnasieskolor skulle återgå till närundervisning i närtid. Gymnasierna måste 

fortsatt beakta allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskyddet i Halland. 

Gymnasiets ledningsgrupp beslutade därför att förlänga delvis distansundervisning på gymnasieskolorna 

terminen ut. Närundervisning för elever i årskurs 3 har prioriterats. 

Alternativt studentfirande planeras med liknande upplägg som under 2020. 

Även i Kompetenscentrums alla delar har covid-19 fortsatt att påverka verksamheten. Arbetet som inleddes 

under 2020, med fler delar på distans och många möten som ställts om och digitaliserats, har fortsatt utvecklas 

under 2021 både vad gäller vuxenutbildning och arbetsmarknadsprocessens samtliga delar. 
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Flera åtgärder har kontinuerligt vidtagits i Kompetenscentrums lokaler för att minimera smittspridning både för 

kommuninvånarnas och medarbetarnas räkning, bland annat har öppettiderna förändrats, skyddsutrustning i 

form av bärbara plexiglas köpts in, antalet besökare minimerats samt ommöblering skett. 
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2 Ekonomi 

2.1 Apriluppföljning drift 

Drift (belopp tkr) 

  

Jan-
April 
2020 

Jan-
April 
2021 

Avvikelse 
2020/2021 

Helårs-
prognos 

2021 
Årsbudget 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Gymnasium & 
Arbetsmarknad 

-176 
958 

-172 
865 

4 093 -561 040 -564 240 3 200 2 251 

Årets resultat 
-176 
958 

-172 
865 

4 093 -561 040 -564 240 3 200 2 251 

Sammanfattning 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad prognostiserar ett överskott på ca 3 200 för verksamhetsåret 2021. 

Vuxenutbildning och etableringsverksamheten prognostiserar underskott för 2021. Resterande verksamheter 

prognostiserar överskott. 

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott på 7 200 tkr. Orsaken är överskott på kapitalkostnader med 

5 700 tkr samt överskott 1 500 tkr, främst beroende på lägre kostnader för busskort. Lägre kostnader för 

busskort beror på att flera elever inte ansöker om att få ett kort. Tidigare år har busskort delats ut till alla elever 

utan ansökan. 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott på ca -1 300 tkr. Detta beror på underskott på Yrkeshögskolan 

och vuxenutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium. 

Etableringsverksamheten prognostiserar ett underskott på -3 800 tkr. Detta beror på underskott för 

kompletterande ekonomiskt bistånd för nyanlända. Underskottet beror även på att antalet ensamkommande 

ungdomar i verksamheten minskar kraftigt och därmed ersättningarna från Migrationsverket. De höga hyrorna 

för Bukärr stödboende och nerlagda Åsa HVB finns kvar och påverkar resultatet. Om hyrorna inte längre skulle 

belasta Gymnasium & Arbetsmarknad prognostiserar etableringsverksamheten en budget i balans. 

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på ca 200 tkr. Anledningen till detta är att kostnaden för utbetalt 

ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat under årets första månader. Det är idag osäkert hur pandemins 

konsekvenser kommer påverka utbetalt ekonomiskt bistånd för resten av år 2021 

När det gäller avvikelsen mellan åren har intäkterna ökat genom tillfälliga statsbidrag. När det gäller 

driftkostnaderna har de minskat främst för resor, material och utbildningskostnader för personal. 

Förvaltningen har flera utmaningar framför sig. En utmaning är utbetalning av ekonomiskt bistånd. Det 

medvetna och systematiska arbetet med Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess fortgår för att möta den 

utmaningen. En annan är volymökningarna i gymnasieskolan och framför allt att elever som väljer dyra 

utbildningar har ökat procentuellt jämfört med tidigare år. 

Prognosen är osäker, framför allt avseende gymnasieverksamheten då det är en utmaning att göra prognos för 

hela året i april då kännedomen om var eleverna antas i höst ännu inte är fullständig. Prognosen för ekonomiskt 

bistånd kan komma att förändras utifrån pandemins påverkan på arbetsmarknaden. Ett fortsatt prognosarbete 

kommer ske kontinuerligt under våren och hösten inom samtliga verksamheter. 
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Analys och kommentarer 

  

Verksamhet Prognos 

Gemensam verksamhet 600 000 

Gymnasieverksamhet 7 200 000 

Vuxenutbildning -1 300 000 

Arbetsmarknad 300 000 

Etablering -3 800 000 

Ekonomiskt bistånd 200 000 

 3 200 000 

Gemensam verksamhet 

Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på ca 600 tkr. Överskottet beror på att Kompetenscentrum 

inte längre hyr Kyrkskolan. Överskottet beror även på vakanta tjänster och tillfälliga sjukskrivningar på 

Verksamhetsstöd & Utveckling. 

Gymnasieverksamhet 

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott på 7 200 tkr. Överskottet beror på flera delar. Dels ett 

överskott på kapitalkostnader med 5 700 tkr då verksamheten inte investerat i den omfattning som var planerat 

för de senaste åren. På de centrala ansvaren där den interkommunala ersättningen finns redovisas också ett 

överskott på ca 1 500 tkr. Detta beror på lägre kostnader för busskort då flera elever väljer att inte ansöka om att 

få ett kort. Tidigare år har busskort delats ut till alla elever utan ansökan. 

Ekonomin för Gymnasieverksamheten under perioden januari till april 2021 har varit stabil generellt sett inom 

verksamheterna. De utmaningar som finns med att hålla prognosen framgent är framförallt elevprognoser för 

hösten samt den övertalighetsprocess som gymnasiet genomför under våren. Antagningen för hösten är vid 

prognostillfället inte färdig vilket medför att elevantal kan förändras och därmed förutsättningarna för 

programmen. Det är ännu inte helt säkerställt när full effekt av effektiviseringen på gymnasiet kommer att 

uppnås. Dessa osäkerhetsfaktorer kan påverka prognosen både positivt och negativt. 

Gymnasieverksamhetens ekonomi har under perioden påverkats av tidigare icke kända intäkter och kostnader 

såsom statsbidrag där vi fått större tilldelning än budgeterat men även kostnader såsom att lärare får en 

extrasumma om 2000 kr utbetalt på junilönen i enlighet med skolavtal 21.Verksamheten har även fått andra 

bidrag som gjort att konstaterade övertaligheter har kunnat minskas eller pausas. Sammantaget gör detta att 

bidragen och kostnaderna inte fått någon större effekt på resultatet. 

Det finns fortfarande program som har svårigheter att nå budget i balans. Det handlar främst om 

Samhällsvetenskapsprogrammet på Beda Hallbergs gymnasium, Fordon-och transportprogrammet, Estetiska 

programmet, Introduktionsprogrammen, Vård- och omsorgsprogrammet och Restaurang och 

livsmedelsprogrammet. De program som har underskott jobbar löpande med att anpassa verksamheten till 

elevtalen. 

Det finns även program som gör överskott, dessa program är framförallt Barn- och fritidsprogrammet, 

Samhällsvetenskapsprogrammet på Aranäsgymnasiet, Lärlingsprogrammet, Teknikprogrammet på 

Aranäsgymnasiet, Gymnasiesärskolans individuella program samt Handels-och administrationsprogrammet. 

Prognosen är osäker då det är en utmaning att göra prognos för helåret i april då kännedomen om var eleverna 

kommer att antas i höst ännu inte är fullständig. Verksamheten jobbar löpande med prognosarbetet för att se till 

att resurserna utnyttjas på effektivast sätt. 
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Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningsverksamheten prognostiserar ett underskott på totalt ca -1 300 tkr 

Utbildning på gymnasial nivå prognostiserar ett överskott på 1 500 tkr. Detta beror främst på lägre kostnad för 

köp av utbildning från andra kommuner. 

SFI redovisar ett underskott på -1 500 tkr. Underskottet beror på lägre intäkter från Migrationsverket. 

Prognosen för år 2021 för utbildning på grundläggande nivå och Komvux som särskild utbildning är att 

budgeten kommer vara i balans 

Yrkeshögskolan prognostiserar ett underskott på ca – 800 tkr. Det beror på att verksamheten inte haft tillräckligt 

många utbildningar igång för att få en ekonomi i balans samt för få elever i befintliga utbildningar. Beslut har 

tagits att Yrkeshögskolan ska avvecklas och att de sista eleverna går ut senast våren 2023. 

Vuxenutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium redovisar ett underskott -500 tkr. Detta beror högre 

personalkostnader än budgeterat. 

Arbetsmarknad 

Prognosen för år 2021 är ett överskott på ca 300 tkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än 

budgeterat. Personal som har slutat har inte kunnat tillsättas omgående. 

Under år 2021 har antal ferietjänster utökats från 200 platser till 262 platser. Detta innebär en ökad kostnad på 

ca 500 tkr. 

Etableringsverksamhet 

Etableringsverksamheten redovisar ett underskott på totalt -3 800 tkr. 

Verksamheten för ensamkommande barn redovisar ett överskott på ca 2 400 tkr. När det gäller externa boenden 

för ensamkommande barn redovisas ett överskott på grund av att flera ärenden har avslutats. Våra interna 

boenden redovisar ett underskott. I nuläget har Gymnasium & Arbetsmarknad enbart ett litet stödboende för 

ensamkommande i egen regi. Stödboendet kommer till hösten att bli ännu mindre och flytta till en lägenhet. 

Underskottet beror på kostnader under tiden verksamheten ställer om. Nämnden kommer dessutom fortsatt ha 

en hög kostnad för lägenheterna i Bukärr där stödboendet varit samt det redan nedlagda HVB i Åsa. 

Etableringsenheten som jobbar med mottagande av nyanlända redovisar ett underskott på ca -300 tkr. 

Kostnaderna för denna verksamhet finansieras av intäkter från Migrationsverket. Prognosen för intäkterna från 

Migrationsverket har skrivits ner då mottagandet varit betydligt mindre än beräknat hittills under år 2021. 

Kompletterande ekonomiskt bistånd för nyanlända prognostiserar ett underskott på -6 200 tkr. En anledning till 

underskottet är att flera familjer har flyttat till dyra boenden i Anneberg och därmed behöver kompletterande 

ekonomiskt bistånd. Målsättningen är att de kostnader som finns för verksamheten ska finansieras av de 

schablonersättningar kommunen får, vilket de inte gör idag. Det kompletterande ekonomiska biståndet minskar 

inte i den takt som ersättningarna från Migrationsverket minskar på grund av lägre inflöde av nyanlända. 

Utredning pågår varför utbetalningarna av kompletterande ekonomiskt bistånd inte minskar när antalet 

nyanlända blir färre. 

Enheten för myndighet 

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på 200 tkr. Anledningen till detta är att kostnaden för utbetalt 

ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat under årets första månader. På grund av situationen med pandemin är 

det idag osäkert hur detta kommer påverka utbetalt ekonomiskt bistånd för resten av år 2021. Prognosen kan 

komma att förändras utifrån pandemins påverkan på arbetsmarknaden. 
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2.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

2.2 Apriluppföljning investeringar 

Investeringar (belopp tkr) 

  
Bokslut 

2020 
Utfall Jan-
Apr 2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Årsbudget 
2021 

Avvikelse    
2021 

Löpande årliga investeringar      

Utgifter -4 839 -150 -6 340 -6 340 0 

Övriga investeringar      

Inkomster      

Utgifter      

Netto -4 839 -150 -6 340 -6 340 0 

Kommentarer 

Nämnden prognostiserar att ha en budget i balans när det gäller investeringarna. De flesta investeringar planeras 

att ske till hösten. 
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3 Viten och rättstvister 

Tvisten avser: Rättsläge 
Tvistigt belopp 

(tkr) 

Hanterad 
i 

redovisni
ngen 

Fakturor från IST Sverige AB (barn och 
elevregistreringssystem) där vi bestridit 
betalningsansvaret då vi ännu inte godkänt 
leverans av systemet 

Bestridna fakturor 743 

Uppbokad 
som en 
kostnad 

    

  743  

 



 

 

Datum 

2021-05-04 
Diarienummer 

GA 2021-00100 

 

 

 

 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 

 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande till Justitieombudsmannen (JO) 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar yttrande, daterat 2021-05-04, och översänder det 

som sitt svar till Justitieombudsmannen.  

Sammanfattning av ärendet 

I en anmälan har klagomål framförts mot en rektor vid Aranäsgymnasiet i samband med att Alternativ 

för Sverige delade ut flygblad till skolans elever och även i samband med ett telefonsamtal till rektorn. 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad anmodas att yttra sig över uppgifterna i anmälan. 

Remissvaret ska vara JO tillhanda senast den 26 maj 2021. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-04 

Yttrande till Justitieombudsmannen, 2021-05-04 

Beslutet skickas till 

Justitieombudsmannen 

 

Cynthia Runefjärd  

Förvaltningschef     



 

YTTRANDE 
Nämndens namn 

 

Datum 

2021-05-04 

Diarienummer 

GA 2021-00100 

Till 

Riksdagens ombudsmän - 

Justitieombudsmannen 

Ert diarienummer 

6758-2020 

 

 

Nämndens för Gymnasium & Arbetsmarknad 

gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

 

Yttrande över Justitieombudsmannens remiss: Begäran om upplysningar och yttrande  
(6758-2020) 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nedan kallad Nämnden, inkommer här med yttrande i 

ärendet angående klagomål mot en rektor på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka. 

 

Enligt 1 kap 5 a § skollagen (2010:800) är det rektorn som beslutar om politiska partier ska bjudas in 

för att medverka i utbildningen. Alternativ för Sverige hade vid tillfället inte ansökt om att få sprida 

information på Aranäsgymnasiet. Därmed ställdes inte rektor Sofia Rådström inför att fatta beslut 

enligt 1 kap 5 a § skollagen. 

 

Skolan är inte en allmän plats och rätten till yttrandefrihet innefattar inte en rätt att komma till skolor 

och sprida budskap. Utgångspunkten är i stället att skolor kan välja om de vill bjuda in politiska partier 

eller inte. Om politiska partier bjuds in till skolan sker det i så fall som en del i utbildningen. Detta gör 

att förfrågningar från politiska partier måste komma rektor till del med framförhållning. 

 

I aktuellt ärende saknades ansökan och därmed eventuellt beslut om tillåtelse för Alternativ för Sverige 

att sprida politisk information på skolan.  

 

Eftersom rektor Sofia Rådström i detta fall inte gavs möjlighet att fatta beslut enligt 1 kap 5 a § 

skollagen kan Nämnden inte ta ställning till om rektor skulle ha följt objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § 

regeringsformen om hon ställts inför ett sådant beslut.  

 

Rektor ställdes istället inför att fatta beslut om att avvisa obehöriga som vistades på skolans område 

och som spred politisk information utan tillåtelse. Alternativ för Sverige respekterade inte att det inte 

är tillåtet för obehöriga att vistas på skolans område utan vägrade lämna skolområdet till dess att polis 

tillkallades. 

 

Nämnden vill understryka vikten av att en rektor som ställs inför att fatta beslut om politisk 

information i skolan ska följa 1 kap 9 § regeringsformen. Vid andra tillfällen över tid har rektorer fattat 

beslut om politisk information i skolan i Kungsbacka kommun. Vid dessa tillfällen har det objektiva 

urval som använts varit att bjuda in de politiska partier som är representerade i Kommunfullmäktige i 

Kungsbacka kommun samt deras ungdomsförbund. Nämnden ser ett sådant objektivt urval som 

naturligt, men är väl medvetna om att skollagen ger rektor full beslutanderätt gällande det objektiva 

urvalet.  
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Nämnden beklagar den uppkomna situationen som hade kunnat undvikas genom en formell förfrågan 

från Alternativ för Sverige med tillhörande beslut från berörd rektor.  

 

Nämnden ser det för övrigt som anmärkningsvärt att Alternativ för Sverige utgav sig för att vara någon 

annan i ett formellt samtal med en tjänsteperson och beslutsfattare. Det bör även tilläggas att rektor i 

nämnda telefonsamtal, som hon trodde var med Liberala ungdomsförbundet, hänvisar till samma plats 

utanför skolans område dit Alternativ för Sverige hänvisades. Vidare hänvisar rektorn i telefonsamtalet 

till skolans administration för att kunna lämna en förfrågan om att få komma in på skolans område 

samt att detta sker vid tillfällen som skolan väljer. Samma förfarande gäller för samtliga politiska 

partier som vill besöka skolan och följer den likhetsprincip som finns i 1 kap. 9 § regeringsformen.  

 

Mot bakgrund av att kommunikationen inte fungerade väl i uppkommen situation har Förvaltningen 

för Gymnasium & Arbetsmarknad efter händelsen genomfört förnyade utbildningsinsatser för samtliga 

rektorer på Kungsbackas tre gymnasieskolor, varav Aranäsgymnasiet är en. Utbildningen har fokuserat 

på gällande regelverk för politisk information i skolan inklusive vägledning i hur god och tydlig 

kommunikation i frågan kan ske för att undvika otydligheter och missförstånd. Det senare är inte minst 

viktigt framåt när det gäller politiska partier som inkommer med förfrågan att sprida information på 

skolans område.  

 

Utöver utbildningsinsatser har rutinen för hantering av obehöriga som vistas på skolans område 

förtydligats. Vidare har skyltningen över var skolans område börjar och slutar förbättrats så att den är 

enkel att förstå för såväl skolans ledning och personal som besökare. 

 

Berörd befattningshavare har getts möjlighet att lämna synpunkter och har inget att tillägga till 

Nämndens yttrande. 

 

 

Kungsbacka den 4 maj 2021 

 

Elin Hysén      Markus Ternblad 

Ordförande       Nämndsekreterare 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
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DELEGERINGSBESLUT 

 

Återrapportering av delegeringsbeslut 2021-05-19 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut fattade under perioden 

2021-03-19 - 2021-04-30. 

Sammanfattning 

Delegeringsärende Delegat/beslutsfattare Beslutsdatum Beslutets innehåll Ärende (Dnr) 

4.1:14 Bitr. gymnasiechef Cecilia Fossan 2021-03-19 Mottagande anmälan kännedom om 

kränkande behandling på  Elof 

Lindälv enhet 4. 

20/21:18 

4.1:14 Bitr. gymnasiechef Cecilia Fossan 2021-03-31 Mottagande anmälan kännedom om 

kränkande behandling på  Elof 

Lindälv enhet 5. 

20/21:19 

4.1:14 Bitr. gymnasiechef Cecilia Fossan 2021-04-12 Mottagande anmälan kännedom om 

kränkande behandling på  Elof 

Lindälv enhet 4. 

20/21:20 

4.1:13 Rektor Lisa Jönsson 2021-04-14 Beslut om två veckors avstängning 

av elev. 
 

4.1:13 Rektor Lisa Jönsson 2021-04-29 Beslut om avstängning av elev, som 

längst två veckor 
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Enligt 

ordförandebeslut 

förordning 

2020:115 

FC Cynthia Runefjärd 2021-04-01 Delvis distans from 210419, en 

årskurs/vecka samt undantag IM 

och GYS och utökat för åk 3. 

 

 

4.1.36 

 

FC Cynthia Runefjärd 2021-04-06 Svar anmälan SI 

huvudmannautredning 

individärende skolenhet 5 Elof 

Lindälv 

2021-00025 

5.14 Dsk Markus Ternblad 2021-04-30 Utredning och anmälan om 

personuppgiftsincident.  
2021-00116 

4.9.1 SAS Markus Ternblad 2021-04-29 Avsluta utredning enligt Lex 

Sarah med bedömning eller  

ställningstagande.  
 

2021-00108 

5.6 N. ordf. Elin Hysén 2021-04-30 Föreslå stipendiater till Arvid och 

Hildur Anderssons fond till 

Kommunstyrelsen. 

 

2020-00295 

5.7 N. ordf. Elin Hysén 2021-04-30 Beslut om stipendiater till  

Ann-Sophie och F C Hallgrens samt 

Britten och Gunnar Gagnells fond  

2020-00269 

 

 

Markus Ternblad 

 


