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Abstract 

In Sweden, individuals who cannot support themselves can apply for financial 
aid from their municipality. The ultimate responsibility to ensure social rights lie 
upon the municipalities according to the law. The social services decide on 
financial support in individual cases and through the aid, one shall be assured of 
a reasonable living standard. One´s right to financial support is not uncondi-
tional. Primarily, each person themselves are responsible for their own liveli-
hood. Financial support can be obtained inter alia for reasonable housing costs. 
If the social service finds an applicant´s housing costs reasonable, financial 
support will be given towards the rental charge. However, some municipalities 
are denying financial support for rental costs for people living in unauthorized 
sublet apartments. The law states that subletting a rented apartment without the 
property owner´s consent is prohibited. In 2019, unauthorized subletting along 
with charging an exorbitant rent was criminalized in order to address the ex-
panding exploitation of the housing market. For the same reason, some munic-
ipalities refuse to provide financial support regarding rental costs for unauthor-
ized sublets. This thesis addresses the question of whether such a decision is 
aligned with the legal obligations which controls and determines the duties of 
municipalities and social services. Whether or not financial support can be re-
fused based on an unauthorized sublet contract is not regulated. However, 
there are several legislations and standards that municipalities and social ser-
vices must abide by in regard to financial support. The author concludes that 
the decision in question lacks sufficient legal support and violates significant 
provisions. According to the principle of legality, all measures taken by a mu-
nicipality must be supported by the legal system. Neither should municipalities 
be concerned with official duties such as police matters. Furthermore, the prin-
ciple of proportionality requires that the measure, to refuse financial support to 
unauthorized sublets, must not exceed what is necessary to achieve the pur-
pose, to access the criminality. In extension, individuals are at risk of ending up 
homeless or below the limit of reasonable living standards. The rental housing 
market is only available to financially secure individuals who can obtain a first-
hand rental contract. Sublet apartments are in many cases the only housing 
option accessible for someone in need of financial support. The author 
acknowledges the problem with tax money potentially being used to finance 
illegal activities. However, a municipality does not have the right to establish its 
own rules in order to fill in the gaps within the legal system, since that particular 
task belongs to the legislator and the court of law.  
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1 Inledning 

1.1 Ämne och problemformulering 
Uppsala kommun har under hösten 2019 gett socialtjänsten i uppgift att arbeta 
för att motverka svarta hyreskontrakt.1 Uppdraget uppges vara ett led i kom-
munens och polisens gemensamma satsning för att motverka grov och organi-
serad brottslighet, mot bakgrund av den skärpning av lagstiftningen kring otillå-
ten andrahandsuthyrning som trädde i kraft 1 oktober 2019.2 I arbetet med att 
bekämpa den otillåtna andrahandsmarknaden har kommunen beslutat om ett 
antal åtgärder som bland annat innebär att socialtjänsten ska neka ekonomiskt 
bistånd till boendekostnad för enskilda som innehar ett otillåtet andrahands-
kontrakt. Ett otillåtet andrahandskontrakt innebär att upplåtelsen av lägenheten 
saknar samtycke från hyresvärden.3  

Enskilda som av olika anledningar inte kan försörja sig kan ansöka om eko-
nomiskt bistånd hos socialtjänsten i sin kommun. Varje kommun har det yt-
tersta ansvaret för att dess invånare får det stöd och den hjälp som de behöver.4 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov har under vissa förutsättningar en 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och livsföring i övrigt.5 
Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och ska utformas så 
att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.6 Eko-
nomiskt bistånd utgår bland annat till skäliga kostnader för boende.7 Social-
tjänsten i Uppsala kommun har hittills inte uppställt några krav på att ett bo-
ende måste vara tillåtet för att enskilda ska kunna erhålla ekonomiskt bistånd till 
sin hyreskostnad. Socialtjänstens tidigare förhållningssätt har haft stöd i praxis 
från HFD som har fastslagit att enskilda inte får nekas bistånd till boendekost-
nad enbart på den grunden att bostaden i sig utgör ett otillåtet boende.8 Beslutet 

 
1 Arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun, i vilken socialtjänsten i Uppsala kommun ingår, 
beslutade den 26 augusti att uppdra till förvaltningen att genomföra åtgärder i syfte att förhindra 
otillåten andrahandsuthyrning, se Arbetsmarknadsnämndens protokoll den 26 augusti, s. 7. Se 
även Pressmeddelande 28 augusti 2019, Uppsala kommun tar krafttag mot svarta hyreskontrakt.  
2 Se Prop. 2018/19:107.  
3 Se 12 kap. 39 § 1 st. JB. 
4 Se 2 kap. 1 § 1 st. SoL. 
5 Se 4 kap. 1 § 1 st. SoL. 
6 Se 4 kap. 1 § 4 st. SoL. 
7 Se 4 kap. 3 § 1 st. 2 p. SoL. 
8 Se exempelvis RÅ 2009 ref. 4 där bistånd till boendekostnad inte ansågs kunna vägras på grund 
av att den biståndssökande bodde i en kolonistuga.  
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att neka bistånd till hyreskostnad för innehavare av otillåtna andrahandskon-
trakt går således emot den praxis som tidigare legat till grund för beslut om 
ekonomiskt bistånd till hyreskostnader i förhållande till boendeform. Det är 
inte bara Uppsala kommun som avslår ansökningar om bistånd till hyreskost-
nad avseende otillåtna andrahandskontrakt. Fler kommuner i landet, exempelvis 
Södertälje och Göteborg, har sedan en tid tillbaka infört ett krav på att ett 
andrahandskontrakt ska vara godkänt av fastighetsägaren för att bistånd till 
hyreskostnad ska kunna beviljas. 

Enskilda i behov av ekonomiskt bistånd har ofta svårigheter att erhålla en 
bostad. Personer som inte själva kan försörja sig har ingen reell möjlighet att ta 
sig in på den legala bostadsmarknaden och erhålla ett förstahandskontrakt eller 
ett tillåtet andrahandskontrakt. De befinner sig i en utsatt situation och är bero-
ende av socialtjänsten för sin försörjning. Att en kommuns skattemedel vid 
utbetalning av ekonomiskt bistånd slutligen tillkommer personer som begår 
brott kan å ena sidan te sig problematiskt.9 Att å andra sidan neka utsatta per-
soner ekonomiskt bistånd till boendekostnad av den anledningen att själva bo-
endeformen inte är tillåten kan också anses problematiskt, särskilt i förhållande 
till socialtjänstens skyldighet att tillgodose enskildas grundläggande behov och 
tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå. En lägenhet som hyrs i andra hand utgör 
tak över huvudet och en trygghet för den enskilde, oaktat dess tillåtlighet. Frå-
gan är om en sådant beslut, att neka ekonomiskt bistånd till boendekostnad 
avseende otillåtna andrahandskontrakt, kan anses vara förenligt med kommu-
nens och socialtjänstens skyldigheter enligt gällande rätt.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att utvärdera huruvida ett beslut om nekande av eko-
nomiskt bistånd till hyreskostnad avseende otillåtna andrahandskontrakt är 
förenligt med den gällande rättsliga reglering som kommunen och socialtjänsten 
måste följa. 
 
För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att behandlas.  
 

I. Vilka befogenheter har kommunen när det gäller beslutsfattande och 
faller det aktuella beslutet inom ramen för kommunens kompetens? 

II. Har ett beslut om nekande av bistånd till hyra för otillåtna andrahands-
kontrakt stöd i någon av de rättskällor som styr socialtjänstens verk-
samhet?  

 
9 Otillåten andrahandsuthyrning till oskälig kostnad är från och med 1 oktober 2019 kriminali-
serad, 12 kap. 65 c § JB, med böter eller fängelse i högst 2 år som straff.  
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III. Vilken vägledning ges i praxis avseende hur rätten till bistånd i förhål-
lande till otillåtna andrahandskontrakt ska bedömas, och på vilket sätt 
har den betydelse?  

1.3 Metod och material 
Uppsatsen är författad utifrån den rättsdogmatiska metoden. Metoden, som 
utgör den centrala metoden för rättsvetenskapen, innebär att svaret på juridiska 
frågeställningar och problem söks i de traditionella rättskällorna, det vill säga 
lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin. Med hjälp av de vedertagna rättskäl-
lorna fastställs vad som är gällande rätt. 10  

Inom ramen för den rättsdogmatiska metoden finns i arbetet även inslag av 
ett kritiskt perspektiv. En kritiskt inriktad rättsdogmatik tar sikte på att granska 
vad som framkommit av fastställandet av gällande rätt, vilka konsekvenser som 
aktualiseras och om det finns incitament till förändring av rättsläget.11 Metoden 
innebär, som Kleineman12 uttrycker det, att inte bara påvisa rättsläget med hjälp 
av den rättsdogmatiska metoden utan också kritisera vad som framkommit i 
linje med samma metod.13 En kritisk argumentation tar inte sikte på att fastställa 
gällande rätt, men kan ändå föras inom ramen för den rättsdogmatiska metoden 
och kan leda fram till ett de lege ferenda resonemang. Sandgren14 är av uppfatt-
ningen att en argumentation de lege ferenda har en plats inom ramen för rätts-
dogmatiken, så länge argumenten följer analysen av gällande rätt och inte glider 
över i ett rättspolitiskt resonemang. Rättspolitisk argumentation skiljer sig enligt 
Sandgren från de lege ferenda-argumentation inom ramen för rättsdogmatiken. 
Enligt Sandgren innebär en rättspolitisk argumentation en analys av om rätten 
ska ändras så att ett visst ändamål tillgodoses, eller att lagstiftningen bedöms i 
förhållande till ett konkret mål eller perspektiv.15 Enligt Schelin16 kan dock syftet 
med åtskiljandet av dessa olika metoder ifrågasättas, eftersom det i praktiken 
kan ge upphov till egendomliga resultat om enbart en strikt rättsdogmatisk 
metod används. En rättspolitisk metod innebär inte bara att med hjälp av 
rättskällorna fastställa gällande rätt utan går istället ut på att analysera den poli-
tiska bakgrunden i förhållande till rättsreglerna, i ljuset av det samhälleliga be-
hovet samt möjliga konsekvenser.17 Författaren ansluter sig till Sandgrens upp-
fattning om att de lege ferenda-argumentation kan föras inom ramen för rätts-
dogmatiken, samt till Schelins uppfattning om rättspolitiska argument.  

 
10 Kleineman, i Juridisk metodlära, s. 21, se även Schelin s. 42. 
11 Kleineman, i Juridisk metodlära, s. 35. 
12 Jan Kleineman är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. 
13 Kleineman, i Juridisk metodlära, s. 36.  
14 Claes Sandgren är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. 
15 Sandgren, s. 49 samt s. 52-53.    
16 Johan Schelin är professor i sjö- och transporträtt vid Stockholms universitet. 
17 Schelin s. 42. 
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I linje med uppsatsens syfte analyseras vad som framkommer av rättskällorna 
avseende hur otillåtna andrahandskontrakt ska hanteras i förhållande till eko-
nomiskt bistånd till hyreskostnad. I enlighet med den rättsdogmatiska metoden 
undersöks i första hand lagstiftning för att fastställa gällande rätt. Den främsta 
rättskällan utgörs av grundlag. Därför analyseras bestämmelserna i RF avseende 
kommuner och förvaltningsmyndigheter. Utöver bestämmelserna i RF behand-
las avseende kommunalrättsliga frågeställningar KomL och dess reglering kring 
kommunens befogenheter och de ramar för den kommunala kompetensen som 
lagen uppställer. De förvaltningsrättsliga regelverk som styr förvaltningsmyn-
digheters verksamhet, i detta fall socialtjänstens verksamhet gällande ekono-
miskt bistånd, utgörs av bland annat FL och SoL. Bestämmelserna i dessa lagar 
analyseras för att söka ledning i frågan om hur otillåtna andrahandskontrakt bör 
behandlas i förhållande till ekonomiskt bistånd. Vidare analyseras även be-
stämmelserna i JB om otillåten andrahandsuthyrning. När det gäller lagstiftning 
kan konstateras att förhållandet mellan ekonomiskt bistånd och otillåtna andra-
handskontrakt inte finns uttryckligen reglerat i lag. SoL, där biståndsbestämmel-
serna återfinns, är en ramlag som anger en målsättning snarare än en detaljregle-
ring.18 Därför går det inte att fastställa gällande rätt i frågan enbart utifrån lag-
text och svaret måste således sökas i övriga rättskällor.  

I uppsatsen analyseras förarbeten till aktuell lagstiftning. Lagar är ofta språk-
ligt kortfattade och icke detaljrika, varför vägledning vid tolkning kan sökas i 
förarbetena som utgör motiven, själva syftet, med lagstiftningen. En lagbe-
stämmelse tolkas först och främst utifrån den skrivna texten, eller ordalydelsen. 
Ett exempel är 4 kap. 3 § 1 st. 2 p. SoL där det stadgas att ekonomiskt bistånd 
utgår till skäliga kostnader för boende. Av lagtextens ordalydelse förstås att 
bistånd kan lämnas till boendekostnader. Däremot ges begreppet ”skäliga kost-
nader för boende” inte någon närmare förklaring i lagtexten. För att söka led-
ning i hur begreppet ”skäliga kostnader för boende” ska tolkas har förarbeten 
analyserats i uppsatsen. Vid sidan av lagen utgör förarbeten i praktiken en av de 
mest betydelsefulla rättskällorna och dessa ger vägledning i hur olika situationer 
bör bedömas i förhållande till lagstiftningen.19 I de fall förarbeten behandlas i 
arbetet undersöks främst propositioner till lagstiftningen eftersom de utgör ett 
senare steg i lagstiftningsprocessen än exempelvis en SOU.  

När det gäller förvaltningsrättens område kan noteras att regelsystemet kän-
netecknas av bristande enhetlighet. Detta är en följd av att innehållet i förvalt-
ningsmyndigheters verksamhet skiftar samt regleras i många olika speciallag-
stiftningar. FL, som gäller för samtliga förvaltningsmyndigheter oavsett verk-
samhet, har tillkommit delvis i syfte att göra rättsområdet mer likformigt. FL är 
dock inte heltäckande och vissa frågor är fortsatt olösta, vilket ger utrymme för 
både rättspraxis och doktrin att bidra till regelsystemets konstruktion.20 Inom 

 
18 Se avsnitt 5.4.1 som närmare beskriver SoL:s karaktär som ramlagstiftning. 
19 Lehrberg, s. 147. 
20 Strömberg & Lundell, s. 23-24.  
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ramen för metoden kan, vid fastställandet av gällande rätt, vägledning sökas i 
prejudicerande domar från högsta instans.21 Högsta instans när det gäller för-
valtningsrättsliga domar är HFD. Frågan om ekonomiskt bistånd kontra otill-
låtna andrahandskontrakt har hittills inte avgjorts av HFD. Däremot har HFD i 
tre domar berört individens självbestämmanderätt i förhållande till boende och 
dessa domar samt deras betydelse för rättstillämpningen redovisas i arbetet.   

Underrättspraxis från kammarrätterna och förvaltningsrätterna är som hu-
vudregel inte prejudicerande varför dessa inte kan undersökas i syfte att fast-
ställa vad som är gällande rätt.22 Som ett led i sökandet av svaren på uppsatsens 
frågeställningar är det dock intressant att undersöka hur underrätterna har reso-
nerat kring frågan och vilka slutsatser de kommit fram till. Därför behandlas 
även icke-prejudicerande avgöranden från kammarrätten och förvaltningsrätten, 
i syfte att skapa en överblick över hur rätten tillämpas i praktiken och för att 
undersöka om tillämpningen är förenlig med gällande rätt. Ytterst vilar ansvaret 
på domstolarna att i sin rättstillämpning avgöra på vilket sätt lagar och rättsreg-
ler ska tillämpas och de domar och beslut som fattas avspeglar de i samhället 
tillämpade verkliga rättsnormerna.23 Undersökningen av underrättspraxis utgör 
på grund av den ringa omfattningen inte en rättsfallsstudie. Analysen syftar till 
att exemplifiera hur domstolarna har resonerat kring frågan. De underrättsdo-
mar som presenteras har valts utifrån författarens arbete vid Socialtjänst – 
Ekonomiskt bistånd i Uppsala Kommun, och sökningen på aktuella målnum-
mer har gjorts på JP Socialnet. 

När det kommer till praxis avseende rätten till ekonomiskt bistånd vill förfat-
taren uppmärksamma läsaren på att det i arbetet refereras till äldre avgöranden. 
Anledningen till detta är att den äldre praxisen på området fortsatt gäller. Be-
stämmelsen i 4 kap. 1 § SoL uppkom när SoL tillkom 1982 (dåvarande 6 § i 
gamla SoL). Sedermera ändrades bestämmelsen tillfälligt år 1998. Regleringen 
kring biståndsrätten delades upp på olika lagrum beroende på vilken form av 
stöd som avsågs. För vissa av biståndsbesluten togs även möjligheten till att 
överklaga bort. Då ändringen som utfördes år 1998 skapade problem i flera 
hänseenden ändrades regleringen igen i samband med omskrivningen av SoL år 
2001. Den biståndsbestämmelse som gäller idag i 4 kap. 1 § SoL har återigen 
samma uppbyggnad som den hade i gamla SoL. Regeringen har uttalat att den 
praxis som vuxit fram under åren 1982-1998 fortfarande ska ha betydelse för 
hur rätten till bistånd ska tolkas.24 

Internationell rätt har också betydelse för uppsatsens ämnesområde varför 
det är motiverat att göra nedslag i de folkrättsliga och EU-rättsliga källor som är 
aktuella för arbetet. Bestämmelser om de sociala rättigheterna i europeiska soci-
ala stadgan undersöks samt EU-stadgan och dess bestämmelser. När det gäller 

 
21 Lehrberg, s. 170.  
22 Sandgren, s. 49. 
23 Lehrberg, s. 163. 
24 Prop. 2000/01:80 s. 87ff. Se även Fridström Montoya, s. 92-93. 
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barnrättsliga frågor analyseras barnkonventionen och de artiklar som berör 
barns sociala rättigheter. 

En annan rättskälla som berörs i uppsatsen, om än i liten omfattning, är JO-
beslut. JO utövar tillsyn över kommunala förvaltningsmyndigheter, däribland 
socialtjänsten, och bidrar därigenom till rättsutvecklingen. JO ska genom sina 
uttalanden medverka till en mer ändamålsenlig och enhetlig rättstillämpning.25 
JO-beslut har avseende myndigheter en viktig funktion som rättskälla, detta på 
grund av att vissa juridiska frågor inte tas upp till prövning i domstol.26  

Slutligen, inom ramen för rättskälleläran, behandlas även doktrin i arbetet. 
Rättsvetenskapen har betydelse för juridiken när det kommer till att förstå dess 
innebörd och funktion i samhället. Doktrinen bidrar med ett mer allomfattande 
perspektiv utifrån ett större sammanhang.27 Till denna kategori hör även lag-
kommentarer som också behandlas på vissa ställen i arbetet.28  

Utöver de allmänt accepterade rättskällorna behandlas även annat material. I 
arbetet hänvisas på vissa ställen till Socialstyrelsens allmänna råd om ekono-
miskt bistånd, vilka socialtjänsten i praktiken följer vid normtillämpning och 
myndighetsutövning i sin verksamhet. Enligt SoF får Socialstyrelsen meddela 
föreskrifter om bland annat verkställigheten av SoL.29 Föreskrifter är bindande 
rättskällor. Allmänna råd från Socialstyrelsen samt kommunala riktlinjer är inte 
rättskällor i sig och saknar bindande verkan. De utgör endast generella rekom-
mendationer som ger vägledning i hur lagar, förordningar och föreskrifter bör 
tillämpas. I praktiken tillmäts dessa dock vägledande betydelse när det gäller 
socialtjänstens verksamhet.30 Socialstyrelsen har inte utfärdat några föreskrifter 
om ekonomiskt bistånd. I arbetet kommer SOSFS 2013:1, som innehåller all-
männa råd om ekonomiskt bistånd, att undersökas i syfte att utreda om det 
tillsammans med övriga rättskällor kan finnas stöd för den normtillämpning 
som uppsatsen syftar till att utreda, det vill säga ett nekande av ekonomiskt 
bistånd till hyreskostnad för innehavare av otillåtna andrahandskontrakt. Till 
stöd för rättstillämpningen har Socialstyrelsen även gett ut handböcker som 
socialtjänsten använder i sitt arbete. Handböckerna bygger på lagtext, förar-
betsuttalanden, praxis, JO-beslut och kunskapsunderlag med mera, men är i 
likhet med allmänna råd inte bindande.31 I förordet till Socialstyrelsens handbok 
om ekonomiskt bistånd anges att dess syfte är att, för handläggare och besluts-
fattare inom socialtjänsten, förtydliga lagstiftningen kring ekonomiskt bistånd 
och underlätta den praktiska tillämpningen av SoL.32 När det i arbetet refereras 

 
25 6 § JO-instruktionen. 
26 Fridström Montoya, s. 18.  
27 Lehrberg, s. 201.  
28 Lehrberg, s. 205.  
29 Se 8 kap. 5 § SoF. 
30 von Essen m.fl., s. 54 samt Fridström Montoya, s. 18.  
31 Se information från socialstyrelsens hemsida: https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-
riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/handbocker/  
32 Socialstyrelsens Handbok, s. 3.  
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till Socialstyrelsens handbok är syftet att undersöka vilken vägledning social-
tjänsten har att tillgå i det praktiska arbetet. Vad som framkommer av handbo-
ken är inte bindande rätt men i likhet med allmänna råd utgör den ett hjälpme-
del för socialtjänsten.33 

1.4 Avgränsningar  
Uppsatsen är författad inom ämnesområdet socialrätt som ingår i den speciella 
förvaltningsrätten. Uppsatsens ämne och problemformulering angränsar emel-
lertid även till andra rättsområden varför dessa redogörs för i den mån som 
krävs för att uppnå syftet. Arbetet angränsar till kommunalrätt, allmän förvalt-
ningsrätt och i viss mån fastighetsrätt, närmare bestämt hyresrätt. När det gäller 
kommunens kompetens och befogenheter att fatta beslut och de principer som 
styr dess verksamhet söks vägledning i kommunalrätten. I den allmänna för-
valtningsrätten ingår exempelvis FL som gäller för samtliga förvaltningsmyn-
digheter vid ärendehandläggning. När det gäller regleringen kring otillåtna 
andrahandskontrakt berörs bestämmelserna i JB.  

Uppsatsen fokuserar i enlighet med syftet på ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL. Det kan nämnas i sammanhanget att socialtjänsten har möjlighet 
enligt 4 kap. 2 § SoL att ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL. 
Bestämmelsen i 4 kap. 2 § SoL är avsedd för att exempelvis förebygga akuta 
nödsituationer i fall där rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL inte föreligger. Värt 
att kommentera är också att uttrycket bistånd i 4 kap. 1 § SoL inte endast om-
fattar ekonomiskt bistånd, det vill säga bistånd i form av pengar, utan också 
bistånd i form av andra typer av hjälpinsatser som en enskild kan vara i behov 
av för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.34 I vissa fall kan socialtjänsten 
också vara skyldig att utge bistånd i form av tillhandahållande av en bostad. 
Dock faller sådant bistånd utanför syftet med uppsatsen varför det inte kom-
mer att redogöras för i arbetet.     

1.5 Disposition 
I uppsatsens första del, kapitel 2, ges en kortfattad historisk tillbakablick med en 
redogörelse för motiven bakom socialtjänstreformen under 1900-talets senare 
del samt tillkomsten av SoL. Här behandlas också framväxten av sociala rättig-
heter under 1900-talet i internationella konventioner. Syftet med avsnittet är att 
ge läsaren en närmare förståelse för de sociala rättigheternas uppkomst och 
betydelse samt ge en introduktion till det ekonomiska biståndets bakgrund. 

 
33 von Essen m.fl., s. 55.  
34 Prop. 1979/80:1 s. 526. 
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 I uppsatsens andra del, kapitel 3, redogörs för den hyresrättsliga regleringen 
kring otillåten andrahandsuthyrning och motiven bakom den lagändring i JB 
som skedde hösten 2019. I denna del behandlas problemen med det växande 
missbruket på andrahandsmarknaden, som lyftes i förarbetena till 2019 års 
lagändring, samt den kriminalisering som skett av otillåtna andrahandsupplåtel-
ser i syfte att komma åt problemen. Målet med avsnittet är att upplysa om vad 
otillåten andrahandsuthyrning innebär samt redogöra för de samhälleliga kon-
sekvenser den bidrar till. 

I den tredje delen, kapitel 4, behandlas den delen av kommunalrätten som be-
rörs i enlighet med uppsatsens syfte. Kommunens kompetens och befogenheter 
vid beslutsfattande undersöks och de principer som styr en kommuns besluts-
fattande behandlas. Syftet är att belysa kommunens roll i samhället och dess 
yttersta ansvar för enskilda i relation till den frihet som kommunen har vid 
beslutsfattande och vidtagande av olika åtgärder. 

I uppsatsens fjärde del, kapitel 5, behandlas den delen av förvaltningsrätten 
som berör socialtjänsten i egenskap av utövare av den offentliga makten. Utö-
ver grundlagsbestämmelser och speciallagstiftning behandlas även internation-
ella rättskällor samt FL:s bestämmelser om handläggningen av ärenden, där-
ibland legalitetsprincipen. SoL:s karaktär som ramlagstiftning redovisas i syfte 
att ge en djupare förståelse kring att bestämmelserna är uppbyggda som mål-
sättningar snarare än detaljregleringar. Syftet är att redogöra för de övergri-
pande och grundläggande rättsliga ramar som styr socialtjänstens arbete med 
ekonomiskt bistånd så att läsaren förstår vilka krav som finns avseende verk-
samheten, men även friheten i utformningen av densamma. 

I den femte delen, kapitel 6, redogörs mer specifikt för biståndsbestämmelser-
na i 4 kap. SoL och förutsättningarna för bistånd. Här redogörs för vad som 
avses med skälig levnadsnivå samt vilka kostnader som bistånd kan utgå till. 
Redogörelsen visar att rätten till ekonomiskt bistånd inte är uppbyggd som en 
absolut rättighet för den enskilde, utan att rätten också innebär skyldigheter. 
Syftet är att visa på biståndets karaktär som sista utväg och att den enskilde själv 
har det tyngsta ansvaret när det gäller att försörja sig. Det är viktigt att läsaren 
förstår hur det ekonomiska biståndet uppbyggt samt dess funktion och karak-
tär. I denna del behandlas även ekonomiskt bistånd avseende boendekostnader 
och här företas en genomgång av praxis, både prejudikat från HFD samt under-
rättsdomar. Syftet är att redogöra för de prejudicerande avgöranden som har 
präglat synen på bistånd till boendekostnader, men också att undersöka hur 
underrättsinstanserna har resonerat kring frågan om bistånd till boendekostna-
der, bland annat i de fall där kommuner har anfört att bistånd till hyreskostnad 
avseende otillåtna andrahandskontrakt inte bör utgå. 

I den sjätte delen, kapitel 7, analyseras vad som framkommit av uppsatsens öv-
riga delar. Inledningsvis analyseras beslutet om att neka bistånd till hyreskost-
nad avseende otillåtna andrahandskontrakt i förhållande till kommunen och 
dess befogenheter. Därefter analyseras beslutet utifrån socialtjänstens roll som 
beslutsfattare i de enskilda fallen och det undersöks om nekande av bistånd till 
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hyreskostnader för otillåtna andrahandskontrakt faller inom ramen för den 
reglering som socialtjänsten måste följa, exempelvis legalitetsprincipen. Positiva 
aspekter analyseras och även barnperspektivet. I denna del analyseras även 
domarna från kammarrätten och förvaltningsrätten, som redogjorts för i kapitel 
6, i syfte att se om det kan finnas stöd för det resonemang som förts samt un-
dersöka exempel på hur domstolarna i praktiken har behandlat frågan. Avslut-
ningsvis görs en jämförelse med de skyddsregler som gäller när socialtjänsten 
ställer krav på bostadsbyte med anledning av att en hyreskostnad anses oskälig, 
samt en analys av enhetligheten i tillämpningen mellan kommunerna. 

I den sjunde och sista delen av arbetet, kapitel 8, presenteras författarens slutsat-
ser och reflektioner samt avslutande kommentarer.  
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2 Från fattigvård till försörjningsstöd 

2.1 Historisk tillbakablick 
 
I alla tider har det funnits människor som inte själva klarat av att försörja sig 
och sina familjer. Den allmänna skyldigheten att hjälpa fattiga och människor i 
nöd har en historisk förankring i Sverige sedan medeltiden. Den dåvarande 
fattigvården omfattade även vård av äldre och barn35 och sköttes inledningsvis 
främst av kyrkan. På den tiden sågs inte försörjningsstödet som en rättighet för 
de fattiga utan som en moralisk plikt utifrån kristna värderingar och medmänsk-
lighet. Under 1600-talets senare del ålades socknarna att enligt kyrkolagen in-
stifta fattigstugor eller fattighus.36 Fattigvårdslagstiftningen som tillkom i mitten 
av 1800-talet fastslog kommunernas skyldighet att ombesörja fattigvård, och 
under århundradets senare det gick fattigvården från att vara kyrkans ansvar till 
att bli en kommunal angelägenhet i och med kommunreformen.37 Lagstiftning-
en kring fattigvården var emellertid mycket restriktiv och de fattiga levde under 
usla förhållanden. Detta ledde så småningom till att fattigvården reformerades i 
början av 1900-talet i syfte att dels skapa bättre förutsättningar för de fattiga 
och dels för att på sikt minska beroendet av fattigvården. Fattigvårdslagen som 
tillkom 1918 gav enskilda en rätt till fattigvård i de fall behovet inte kunde till-
godoses på annat sätt. Kommunernas fattigvårdsanstalter krävde länsstyrelsens 
godkännande och fattigvården kontrollerades av staten genom fattigvårdsin-
spektionen.38 Under 1950- och 1960-talen reformerades socialvården. Nykter-
hetsvårdslagen tillkom 1954, socialhjälpslagen tillkom 1957 och ersatte fattig-
vårdslagen, och barnavårdslagen trädde i kraft 1961.39  

2.1.1 Social trygghet - en mänsklig rättighet  
Mänskliga rättigheter i form av sociala och ekonomiska rättigheter grundlades 
för första gången i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 

 
35 Prop. 1979/80:1, s. 88. 
36 Rapport 2009:4, s. 6.  
37 Prop. 1979/80:1, s. 89. 
38 Prop. 1979/80:1, s. 94. 
39 Prop. 1979/80:1, s. 105. 
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1948.40 I artikel 22 stadgas att var och en har rätt till social trygghet. I artikel 25 
specificeras att var och en har rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för 
den egna och familjens hälsa och välbefinnande. Det inkluderar mat, kläder, 
bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i hän-
delse av arbetslöshet, sjukdom m.m. eller annan förlust av försörjning under 
omständigheter utanför den enskildes kontroll. År 1966 utvecklades dessa rät-
tigheter i ICESCR-konventionen.41 I artikel 9 stadgas att konventionsstaterna 
erkänner rätten för var och en till social trygghet, däribland socialförsäkring. Av 
artikel 11 framgår rätten till en tillfredsställande levnadsstandard för individen 
och dennes familj, däribland tillräckligt med mat och kläder, och en lämplig 
bostad samt till förbättrade levnadsvillkor. Sverige har anslutit sig till dessa 
konventioner och arbetar kontinuerligt för att säkerställa full respekt för de 
mänskliga rättigheterna i Sverige.42 

2.1.2 SoL:s tillkomst 1982 
Under senare delen av 1900-talet reformerades socialpolitiken och SoL tillkom 
år 1982. Dåvarande barnavårdslagen, nykterhetslagen och socialhjälpslagen 
ersattes av SoL som en gemensam lagstiftning. Bestämmelsen om den enskildes 
rätt till bistånd för sin försörjning gavs en central betydelse och begreppet skälig 
levnadsnivå uttrycktes i propositionen.43 Lagen utformades som en målinriktad 
ramlag som gav kommunen det yttersta ansvaret att genom socialtjänsten tillse 
att enskilda som vistas i kommunen ska få den hjälp och det stöd de behöver. 
Möjligheten till insatser gjordes till en rättighet för den enskilde i de fall beho-
ven inte kan tillgodoses på annat sätt.44 De nu gällande bestämmelserna om 
ekonomiskt bistånd har i stort sett samma utformning som när lagen tillkom år 
1982.45 

2.2 Sammanfattande kommentar 
Den i Sverige nu gällande sociala lagstiftningen har succesivt vuxit fram under 
de senaste århundradena. Sociala insatser och ekonomiskt bistånd har ändrat 
karaktär och kommit att ses som en rättighet i skyddande syfte med individen i 
fokus. Ansvaret för individer som inte själva kan tillgodose sina behov vilar på 

 
40 Information från regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/regeringens-
politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/ekonomiska-
sociala-och-kulturella-rattigheter/  
41 1966 års FN-konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
42 FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, s. 30-38. 
43 Prop. 1979/80:1, s. 2. 
44 Prop. 1979/80:1, s. 121. 
45 Se även avsnitt 1.3. 
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staten som fullgör sina skyldigheter genom att kommunerna har givits ansvaret 
för sina kommuninvånare.  

Syftet med nekandet av ekonomiskt bistånd avseende otillåtna andra-
handsupplåtelser grundar sig delvis på att kommuner vill motverka den svarta 
andrahandsmarknaden, i linje med motiven bakom lagändringen 2019. Därför 
är det motiverat att undersöka den hyresrättsliga lagstiftningen för att få en 
förståelse för motiven bakom bestämmelserna. I nästa kapitel följer en redogö-
relse av den hyresrättsliga lagstiftningen gällande otillåtna andrahandskontrakt 
samt den lagändring som skett 2019. 
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3 Den svarta andrahandsbostadsmarknaden  

3.1 Åtgärder mot otillåten andrahandsuthyrning  
Uppsala kommuns beslut om att neka bistånd till hyreskostnad om den bi-
ståndssökande saknar ett godkänt andrahandskontrakt vilar delvis på ställnings-
tagandet att kommunen måste bidra till att bekämpa den otillåtna andrahands-
marknaden.46 I oktober 2019 genomfördes ett antal ändringar i bland annat 12 
kap. JB, även kallad hyreslagen.47 Lagändringen avser dels åtgärder mot svart-
handel med hyreskontrakt och dels åtgärder för att motverka otillåten andra-
handsuthyrning. Syftet är att skapa en bättre fungerande hyresbostadsmarknad 
och att motverka den svarta hyresmarknaden.48 Reglerna kring andrahandsut-
hyrning av hyreslägenheter har stramats åt och en kriminalisering har skett av-
seende otillåten andrahandsuthyrning till ett oskäligt hyresbelopp.49 Detta kapi-
tel redogör för vad otillåten andrahandsuthyrning innebär samt den åtstramning 
av reglerna som kommuner tycks stödja sig på vid beslut om att neka bistånd 
till hyra avseende otillåtna andrahandskontrakt. 

3.2 Otillåten andrahandsuthyrning 
Otillåten andrahandsuthyrning innebär att en hyresgäst utan hyresvärdens sam-
tycke hyr ur eller på annat sätt upplåter en hyresrätt i andra hand till någon 
annan för självständigt brukande enligt 12 kap. 39 § JB. För inneboende krävs 
inget tillstånd så länge det inte medför men för hyresvärden.50 Om hyresvärden 
motsätter sig en andrahandsupplåtelse kan hyresnämnden lämna tillstånd till 
upplåtelsen enligt 12 kap. 40 § 1 st. JB. Tillstånd ska lämnas om hyresgästen har 
beaktansvärda skäl för upplåtelsen på grund av exempelvis tillfälligt arbete på 

 
46 Se exempelvis Pressmeddelande 28 augusti 2019, Uppsala kommun tar krafttag mot svarta hyreskon-
trakt. 
47 Prop. 2018/19:107. 
48 Svarthandel med hyreskontrakt innebär enligt 12 kap. 65 § JB överlåtelse av hyresrätten till en 
lägenhet mot ersättning, det vill säga att en person säljer ett hyreskontrakt till en enskild. Det är 
säljandet som är straffbart, och inte att köpa ett hyreskontrakt. Däremot kan den som köpt ett 
svartkontrakt riskera att bli av med bostaden omedelbart om hyresvärden säger upp den, 12 kap. 
46 § JB. Se även Prop. 2018/19:107, s. 20-21. 
49 Prop. 2018/19:107, s. 1.  
50 12 kap. 41 § JB. Se även avsnitt 3.3. 
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annan ort, sjukdom, längre utlandsvistelse eller därmed jämförbara förhållan-
den, 12 kap. 40 § 2 st. 1 p. JB. Vidare krävs enligt 12 kap. 40 § 2 st. 2-3 p. JB att 
hyresvärden saknar befogad anledning att vägra samtycke samt att hyran inte är 
oskälig i enlighet med 12 kap. 55 § 4 st. JB.51  

3.2.1 Hyresrättsliga sanktioner 
Enligt 12 kap. 42 § 1 st. 3 p. JB är hyresrätten förverkad och kan sägas upp av 
hyresvärden om hyresgästen hyr ut lägenheten i andra hand utan behövligt 
samtycke. En annan sanktion som kan aktualiseras återfinns i 12 kap. 55 f § JB. 
Där stadgas att om en hyresvärd som hyrt ut en bostadslägenhet i andra hand 
har tagit emot en hyra som inte är skälig enligt 55 § kan hyresvärden bli återbe-
talningsskyldig till andrahandshyresgästen för det belopp som överstiger skäligt 
belopp jämte ränta. 52 En hyresgäst som bedriver otillåten andrahandsuthyrning 
riskerar alltså att förlora hyresrätten samt bli återbetalningsskyldig.  

3.2.2 Ett växande problem 
I förarbetena belystes problemen avseende andrahandsmarknaden vad gäller 
otillåtna andrahandsupplåtelser och oskäliga andrahandshyror. Regeringen an-
förde att det inte är godtagbart att en hyresgäst vid en andrahandsupplåtelse 
kräver en hyra som uppenbart överstiger den som han eller hon själv är skyldig 
att betala. Vidare anfördes att fastighetsägare, både privata och kommunala, för 
utredningen beskrivit att fler och fler hyresgäster missbrukar sin hyresrätt ge-
nom att, istället för att säga upp lägenheten när de inte längre har behov av den, 
utan samtycke hyr ut i andra hand för att tjäna pengar. Statistik visar att hyrorna 
för andrahandsupplåtelser generellt sett är avsevärt högre än förstahandshy-
rorna.53 Det konstaterades även att det regelverk som gällde före 1 okt 2019 inte 
var tillräckligt för att få bukt med den otillåtna andrahandsuthyrningen. Hyres-
marknaden fungerar sämre på grund av att hyresgäster, i syfte att tjäna pengar, 
inte säger upp sina lägenheter så att fler hyresobjekt kan nå hyresmarknaden 
och stå till förfogande för nya potentiella hyresgäster. Ett annat problem är att 
det blir en otrygg situation för andrahandshyresgästerna som betalar överhyror 
och inte vet om eller när de kan tvingas flytta. För hyresvärdarnas del skapas 
problem vad gäller kontrollen över lägenheterna samt kostnader för exempelvis 
förslitning. Vidare yttrades att de höga hyrorna även medför en kostnad för det 

 
51 12 kap. 55 § 4 st. JB stadgar att hyresbeloppet inte får överstiga den hyra som förstahandshy-
resgästen betalar med mer än tillägg för möbler, utrustning och andra nyttigheter. Tillägget får 
inte överstiga 15 % av det faktiska hyresbeloppet. 
52 Prop. 2018/19:107, s. 40.  
53 Prop. 2018/19:107, s. 40-41. 
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allmänna då socialtjänsten i vissa fall beviljar ekonomiskt bistånd till bistånds-
sökandes hyreskostnader för andrahandslägenheter.54 

3.3 Inneboende  
I 12 kap. 41 § JB finns en bestämmelse som behandlar möjligheten att upplåta 
endast en del av lägenheten, exempelvis ett rum, till en inneboende. I sådana 
fall krävs inget särskilt tillstånd. Underrättelse till hyresvärden krävs inte heller.55 
Hyresgästen får dock inte inrymma utomstående personer i lägenheten om det 
kan medföra men för hyresvärden. Om en hyresgäst handlar i strid med 12 kap. 
41 § JB är hyresrätten förverkad och hyresvärden har rätt att säga upp lägenhet-
en om ej rättelse sker utan dröjsmål. En viktig gränsdragning när det gäller upp-
låtelse av en hyresrätt är huruvida det rör sig om en upplåtelse för inneboende 
eller om en faktisk tillståndspliktig andrahandsupplåtelse. Frågan blir avgörande 
för såväl fastighetsägare som hyresgäster. En vanlig invändning i tvister, där en 
hyresvärd vill få till stånd ett förverkande av en hyresrätt som hyrts ut i andra 
hand utan tillstånd, är att det varit fråga om ett inneboendekontrakt och inte en 
andrahandsupplåtelse.56 Avgörande för om en upplåtelse anses vara en andra-
handsupplåtelse eller upplåtelse för inneboende är om andrahandshyresgäs-
ten/den inneboende har haft rätt att självständigt bruka lägenheten. Har en 
lägenhet hyrts ut för självständigt brukande är upplåtelsen att anse som en 
andrahandsupplåtelse.57 Kriteriet ”självständigt brukande” återfinns i bestäm-
melsen i 12 kap. 39 § JB.  

3.4 Kriminaliseringen 
I samband med lagändringen 2019 tillkom en ny paragraf i hyreslagen som 
innebär en kriminalisering av otillåten andrahandsuthyrning till en oskälig hyra. 
I 12. Kap 65 c § JB stadgas att den som upplåter en bostadslägenhet i andra 
hand för självständigt brukande utan samtycke, och tar emot en oskälig hyra, 
döms till böter eller fängelse högst två år. I motiven till bestämmelsen uttalades 
att en kriminalisering av otillåten andrahandsuthyrning till oskälig hyra är nöd-
vändig av flera anledningar. Att överlåta en hyresrätt mot ersättning, att sälja ett 
hyreskontrakt svart, har varit kriminaliserat sedan 1973.58 Regeringen menade 
att en sådan situation är nära besläktad med att överlåta en lägenhet i andra 

 
54 Prop. 2018/19:107, s. 40-41. 
55 Edling, Lagkommentaren till 12 kap. 41 § JB, Lexino. 
56 Prop. 2018/2019:107, s. 42. 
57 Jfr. NJA 2001 s. 241 I, där en upplåtelse ansågs vara en andrahandsupplåtelse på grund av att 
förstahandshyresgästen bodde utomlands och endast besökte lägenheten vid något enstaka till-
fälle, och andrahandshyresgästerna hade tillgång till lägenheten för självständigt brukande. 
58 Prop. 1973:23. 
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hand utan samtycke till överhyra, eftersom båda dessa förfaranden handlar om 
att missbruka hyresrätten och tjäna pengar svart. Två snarlika situationer ska i 
straffrättsligt hänseende behandlas lika. Vidare anfördes att det växande pro-
blemet med otillåten andrahandsuthyrning medför att omsättningen av första-
handskontrakt minskar samt medför otrygga och oskäligt dyra boendeförhål-
landen för andrahandshyresgästerna. Att kriminalisera beteendet förväntas ha 
en avskräckande effekt.59  

3.5 Sammanfattande kommentar 
Sammanfattningsvis kan konstateras att syftet med lagändringen i JB bland 
annat har varit att komma åt missbruket kring otillåten andrahandsuthyrning. 
Det som kriminaliserats är otillåten andrahandsuthyrning till oskälig hyra. Det 
krävs alltså mer än att hyresrätten upplåtits utan samtycke, det måste också ha 
förelegat en oskälig hyra för att en person ska kunna ådömas straffrättsligt an-
svar. Vidare är det själva uthyrningen som kriminaliserats. Det är alltså inte 
brottsligt eller otillåtet att hyra en lägenhet i andra hand utan samtycke från 
hyresvärden. Regeringen nämnde i förarbetena att oskäliga andrahandshyror 
medför en kostnad för det allmänna på grund av att ekonomiskt bistånd i vissa 
fall utges av socialtjänsten till hyror avseende andrahandslägenheter. Dock dis-
kuterades inte frågan om bistånd över huvud taget bör utgå till hyreskostnader 
avseende otillåtna andrahandskontrakt. Ekonomiskt bistånd nämndes endast i 
förhållande till oskäliga hyror och de negativa ekonomiska konsekvenser som 
uppstår för det allmänna.  

Även om det är socialtjänsten som handlägger och beslutar om ekonomiskt 
bistånd i enskilda fall är det kommunen som är ytterst ansvarig för att tillför-
säkra enskilda deras sociala rättigheter. I nästa kapitel behandlas därför kom-
munalrättsliga aspekter med betoning på regleringen kring en kommuns befo-
genheter.  
 

 
59 Prop. 2018/19:107, s. 55. 
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4  Kommunen 

4.1 Kommunens kompetens och befogenhet 
Att en kommun har ansvar för sina invånares sociala rättigheter framgår av 2 
kap. 1 § SoL. Bestämmelsen stadgar att varje kommun svarar för socialtjänsten 
inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och 
den hjälp de behöver. Kommunen har således en lagstadgad skyldighet när det 
kommer till att tillgodose de behov som kan finnas hos enskilda som bor inom 
kommunens gränser. Inom ramen för dessa skyldigheter har kommunen en 
förhållandevis stor handlingsfrihet som innebär att de kan bedriva sin verksam-
het och besluta om olika typer av åtgärder relativt fritt med hänvisning till det 
kommunala självstyret. En kommuns behörighet att agera i olika angelägenheter 
benämns den kommunala kompetensen. Den kommunala kompetensen avser 
gränserna för kommunens behörighet i olika angelägenheter.60 Kommunen har 
enligt 2 kap. 1 § KomL en grundläggande allmän kompetens. Utöver den all-
männa kompetensen regleras vissa av kommunens befogenheter i bland annat 
specialförfattning, däribland SoL. Det finns även vissa kompetensbegränsande 
principer som anger den yttre ramen för kommunens handlingsfrihet samt ett 
antal grundprinciper som kommunen är bunden av när de handlar inom ramen 
för sin kompetens.61 Kompetensreglerna avser således en kommuns beslutsfat-
tande och i detta kapitel behandlas några av dessa viktiga grundstenar och prin-
ciper.62  

4.1.1 Den kommunala självstyrelsen  
En grundsten när det kommer till en kommuns befogenhet är principen om 
kommunalt självstyre. I portalparagrafen 1 kap. 1 § 2 st. RF stadgas att den 
svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt 
statsskick och genom kommunal självstyrelse.  Den kommunala självstyrelsen är en 
grundläggande förutsättning för demokratins förverkligande på kommunal nivå 

 
60 Bohlin, s. 101. 
61 Bohlin, s. 107 ff. 
62 Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för kommunen, se 5 kap. 1 § KomL. Kommunala nämnder beslutar på uppdrag av fullmäktige i 
vissa ärenden, exempelvis sådana som följer av speciallagstiftning, se 5 kap. 2 § KomL samt 6 
kap. 3 § KomL. Nämnderna ansvarar även för beredning av fullmäktiges ärenden och verkställig-
het av fullmäktiges beslut, se 6 kap. 4 § KomL.  
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och kommunen har inom ramen för denna en frihet att bedriva sin verksamhet 
och fatta beslut om åtgärder.63  

Kap. 14 RF som handlar om kommunerna infördes år 2010 i samband med 
en grundlagsändring. I förarbetena uttrycktes att ett av syftena var att kommu-
nens särställning samt begreppet kommunal självstyrelse skulle tydliggöras.64 I 
14 kap. 2 § RF stadgas att kommunerna sköter lokala och regionala angelägen-
heter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Begreppet 
kommunal självstyrelse kommer även till uttryck i 1 kap. 2 § KomL där det 
stadgas att kommuner sköter de angelägenheter som anges KomL eller annan 
författning på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund. Någon 
vedertagen definition av vad kommunal självstyrelse innebär saknas. Lagtextens 
ordalydelse ger ingen vägledning i hur begreppet ska tolkas. I förarbetena till 
regeringsformen uttalades att gränserna för den kommunala självstyrelsen inte 
lämpligen kan grundlagsstadgas. Vikten av att kommunerna inom sin kompe-
tens har getts en fri sektor när det kommer till att ombesörja egna angelägen-
heter, samt en kommunal initiativrätt, framhölls särskilt. Den kommunala initia-
tivrätten ansågs utgöra en central del i den kommunala självbestämmanderät-
ten.65 Den kommunala självstyrelsen innebär således att kommunen har en ur 
demokratin härledd rätt att själva bedriva den politik som är av intresse för den 
och dess invånare.   

4.1.1.1 Begränsningar   
En kommuns utrymme i förhållande till självstyrelsen är dock inte obegränsat. I 
8 kap. 2 § 1 st. 3 p. RF stadgas att en inskränkning av en kommuns befogenhet-
er och åligganden kan inskränkas genom lag. I vissa fall kan även regeringen 
efter bemyndigande av riksdagen enligt 8 kap. 3 § RF meddela föreskrifter avse-
ende kommunernas befogenheter och skyldigheter. Av 14 kap. 3 § RF framgår 
att en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som 
är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Således krävs att en eventuell in-
skränkning proportionalitetsprövas. I förarbetena till bestämmelsen uttalades 
att syftet med bestämmelsen var att upprätta ett skydd för den kommunala 
självstyrelsen genom att riksdagen, när de överväger begränsningar av självsty-
relsen, måste pröva om ändamålet som avses tillgodoses kan uppnås på ett 
mindre ingripande sätt.66 

4.1.2 Kompetensbegränsande principer  
Som ovan konstaterats utgör en kommuns kompetens gränserna för dess behö-
righet att besluta i olika angelägenheter. I 2 kap. KomL stadgas ett antal grund-

 
63 Hirschfeldt, Lagkommentaren till 1 kap. 1 § RF, Lexino. 
64 Prop. 2009/10:80, s. 2 samt 208. 
65 Prop. 1973:90, s. 190. 
66 Prop. 2009/10:80, s. 212. 
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läggande principer som utgör ramar för kommunens kompetens. Nedan följer 
en genomgång av två av dessa viktiga principer, nämligen kravet på allmänin-
tresse samt proportionalitetsprincipen.  

4.1.2.1 I allmänhetens intresse 
Av 2 kap. 1 § KomL framgår att kommuner (och regioner) får själva ha hand 
om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller 
landstingets område eller deras medlemmar. HFD fastslog i RÅ 1993 ref. 25 att 
för att en åtgärd ska anses kompetensenlig krävs att den ”uppbärs av ett allmänt 
till kommunen knutet intresse”. Kravet på allmänt intresse utgör en förutsätt-
ning för att en åtgärd ska anses kompetensenlig och utgör, i likhet med lokalise-
ringsprincipen som också kommer till uttryck i bestämmelsen, en så kallad 
kompetensbegränsande princip som ger en yttre ram för en kommuns hand-
lingsfrihet.67 Att en kommuns beslut ska följa av ett allmänt intresse motiveras 
bland annat av att en kommuns existens vilar på kommunmedlemmarna och 
kommunens resurser bör därför användas till nytta för dessa.68 

4.1.2.2 Uppgifter som ankommer på annan 
Kommunen ska som ovan konstaterats inte befatta sig med sådant som inte är 
av allmänt intresse för kommunens medlemmar. Enligt 2 kap. 2 § KomL får en 
kommun heller inte ha hand om angelägenheter som andra aktörer ska ha hand 
om. Exempel på uppgifter som en kommun inte ska befatta sig med är statliga 
angelägenheter såsom utrikes- och försvarspolitik.69 Syftet med begränsningen 
angränsar också till kravet på allmänintresse eftersom det inte kan anses att 
kommunmedlemmarna har intresse av att kommunen använder sina resurser till 
att verka inom ett område vars behov tillgodoses av en annan aktör.70   

4.1.3 Proportionalitetsprincipen  
En viktig princip som aktualiseras vid alla typer av kommunala åtgärder och 
som en kommun ska respektera vid beslutsfattande är proportionalitetsprinci-
pen. Proportionalitetsprincipen kan anses inrymmas i kravet på allmänintresse 
och domstolarna gör en proportionalitetsbedömning vid prövning av frågor 
angående kompetensenlighet.71 Proportionalitetsprincipen är också aktuell i 
egenskap av allmänt accepterad rättsprincip som inverkar på statens och dess 
förvaltningsmyndigheters agerande på förvaltningsrättens område.72 Principen 
innebär att en åtgärd eller insats som företas av kommunen måste stå i rimlig 

 
67 Bohlin, s. 104 samt s. 107. 
68 Björkman & Lundin, s. 46. 
69 Prop. 2016/17:171, s. 300. Se även Höök, Lagkommentaren till 2 kap. 2 § KomL, Lexino samt 
Bohlin, s. 113.  
70 Björkman & Lundin, s. 49. 
71 Björkman & Lundin s. 45. 
72 Fridström Montoya, s. 31. 
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proportion till det intresse och den nytta kommunen förväntas få.73 Proportion-
alitetsprincipen finns också uttryckt i 2 kap. 21 § RF avseende inskränkningar 
av fri- och rättigheter samt i 5 § FL avseende förvaltningsmyndigheters hand-
läggning av ärenden.74 Sverige är som ovan konstaterats också bunden av EU-
rättsliga rättsprinciper och proportionalitetsprincipen har kommit till uttryck i 
både EU-rättsliga rättskällor och praxis. Även EKMR och Europadomstolens 
praxis fastslår proportionalitetsprincipen som ett grundläggande krav för att en 
mänsklig rättighet ska kunna inskränkas. Proportionalitetsprincipen har således 
en betydande roll i svensk rätt. 

För att en åtgärd ska anses vara proportionerlig krävs att den uppfyller tre 
kriterier. För det första ska åtgärden vara avsedd att tillgodose det ändamål som 
avses uppnås. För det andra ska åtgärden vara nödvändig för ändamålet och det 
ska inte finnas mindre ingripande alternativa åtgärder att tillgå. För det tredje 
ska en intresseavvägning göras mellan ändamålet med åtgärden och det intresse 
som den berör. Det måste föreligga en balans mellan dessa. Om samtliga krite-
rier inte är uppfyllda är kravet på proportionalitet inte uppfyllt.75 

4.2 Sammanfattande kommentar 
Kommunen har som konstaterats i detta kapitel en fri sektor där den med hän-
visning till principen om kommunalt självstyre kan bedriva sin verksamhet uti-
från egna behov. Emellertid är den kommunala självstyrelsen inte obegränsad. 
Gränserna för en kommuns befogenhet bestäms av olika principer och krav. 
Huruvida en kommun kan anses ha befogenhet att fatta beslut om att neka 
ekonomiskt bistånd till hyreskostnad avseende otillåtna andrahandskontrakt, i 
syfte att motverka brottslighet, är inte reglerat. Kommunalrätten är av förklar-
liga skäl inte så detaljreglerad. Viss vägledning i frågan ges utifrån de principer 
som styr kommunens kompetens och befogenheter. Kommunen måste, inom 
ramen för kravet på allmänintresse, exempelvis förhålla sig till proportional-
itetsprincipen i allt beslutsfattande. Kommunen får heller inte befatta sig med 
uppgifter som en annan aktör ansvarar för att ombesörja. En fråga som upp-
kommer i ljuset av proportionalitetsprincipen, är om syftet med åtgärden, att 
motverka otillåtna andrahandskontrakt och bekämpa brottslighet, kan anses stå 
i rimlig proportion till den nackdel som uppstår för den enskilde som nekas 
bistånd till hyra. Närmare analys kring detta görs i avsnitt 7. 

 
73 Bohlin, s. 108.  
74 Proportionalitetsprincipen i FL, se 5.3.3. 
75 Fridström Montoya, s. 31. 
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5 Socialtjänsten 

 

5.1 Ett utövande av den offentliga makten 
Föregående kapitel behandlade kommunalrätten och kommunens befogenhet 
att fatta beslut om och vidta olika typer av åtgärder. Socialtjänsten är, på upp-
drag av kommunen, den myndighet som bedriver den faktiska verksamheten 
och som, när det gäller försörjningsstöd, fattar beslut om ekonomiskt bistånd i 
enskilda fall. I detta kapitel följer en genomgång av de olika rättskällor, princi-
per och andra vägledande källor som socialtjänsten har att följa i sin verksam-
het. 

RF är i egenskap av grundlag den främsta rättskällan i kategorin lagstiftning 
och utgör den yttersta grunden för socialtjänstens verksamhet. I 1 kap. 1 § 3 st. 
RF stadgas att den offentliga makten utövas under lagarna. Bestämmelsen fast-
slår legalitetsprincipen, en grundläggande rättsprincip som styr all myndighets-
utövning. Legalitetsprincipen är av central betydelse på förvaltningsrättens om-
råde då kravet på författningsstöd utgör en förutsättning för myndigheters 
verksamhet, både vad gäller handläggning av ärenden och annan av myndighet-
en bedriven verksamhet.76 Myndighetsutövning är ett utövande av den offent-
liga makten vilket innebär att socialtjänsten måste följa gällande lagstiftning för 
att upprätthålla rättssäkerhet.77 I 1 kap. 9 § RF stadgas att de som utövar offent-
lig makt, däribland förvaltningsmyndigheter, ska beakta allas likhet inför lagen. 
Av bestämmelsen framgår likabehandlingsprincipen och objektivitetsprincipen. 
Objektivitetsprincipen innebär att saklighet och opartiskhet ska iakttas i verk-
samheten. Enligt 1 kap. 8 § RF har förvaltningsmyndigheter, statliga såväl 
kommunala, i uppgift att fullgöra offentliga förvaltningsuppgifter. 

I samband med tillkomsten av rättigheterna i 2 kap. RF år 1976 infördes ett 
antal målsättningsstadganden avseende den offentliga verksamheten.78 I 1 kap. 2 
§ 2 st. RF behandlas de sociala rättigheterna.79 Där stadgas att den enskildes 
personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för 

 
76 Prop. 2016/17:180, s. 58.  
77 Fridström Montoya, s. 15. 
78 Fridström Montoya s. 26,  
79 Prop. 1975/76:209, s. 137.  
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den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, 
bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda 
förutsättningar för hälsa. De sociala rättigheterna är därmed grundlagsstadgade 
och utgör den yttersta grunden avseende socialtjänstens skyldigheter gentemot 
enskilda när det kommer till att säkerställa skälig levnadsnivå. Dessa är emeller-
tid inte utformade som enskilda rättigheter som kan utkrävas i domstol till skill-
nad från de rättigheter som återfinns i 2 kap. RF. I förarbetena uttalades att det 
inte var möjligt att ta in regler som med bindande verkan förpliktar statsmak-
terna att ge varje medborgare den samhälleliga service som önskas eller som 
svarar mot dennes behov. Det ansågs inte heller möjligt att grundlagsstadga 
bindande regler avseende en viss minimistandard på olika sociala områden. I 
förarbetena uttrycktes att de sociala rättigheterna i RF istället skulle utformas 
som målsättningsbestämmelser som anger målet för den samhälleliga verksam-
heten på området.80 Socialtjänsten har alltså en grundlagsstadgad skyldighet att 
verka för att tillgodose enskildas sociala och ekonomiska trygghet, men det 
innebär i sig ingen ovillkorlig rättighet för den enskilde.81  

5.2 Social trygghet – en internationell angelägenhet 
De sociala rättigheterna stadgas inte bara i svensk rätt utan också i internation-
ella rättskällor. En stor del av den offentliga rätten i Sverige utgår ifrån EU-
rätten som utgör en viktig rättskälla även på socialrättens område. Alla offent-
liga aktörer, däribland socialtjänsten, har att följa unionsrätten i de fall den blir 
tillämplig.82 En annan rättskälla som har betydelse på offentligrättens område är 
EKMR som gäller som lag i Sverige.83 Det framgår även av 2 kap. 19 § RF att 
lag som strider mot EKMR inte får antas. I EKMR saknas dock bestämmelser 
om sociala rättigheter. Dessa återfinns i Europarådets konvention europeiska 
sociala stadgan som har betydelse för den offentliga rätten.84 Den har ratifice-
rats av Sverige 1998 och innehåller sociala rättigheter som Sverige har att för-
verkliga. I artikel 12 stadgas rätten till social trygghet och skyldigheten för staten 
att inrätta och upprätthålla system för social trygghet. Enligt artikel 13 ska en-
skilda som saknar tillräckliga medel för sin försörjning ha rätt till nödvändig 
hjälp och det offentliga ska förebygga och avhjälpa nöd för enskilda och famil-
jer. EU-stadgan bygger på den sociala stadgan.85 I artikel 34 i EU-stadgan åter-
finns de sociala rättigheterna. Av 1 p. framgår att unionen erkänner och respek-
terar rätten till tillgång till social trygghet och sociala förmåner som garanterar 

 
80 Prop. 1975/76:209, s. 128. 
81 Detta kommer också till uttryck i biståndsbestämmelsernas utformning, se exempelvis avsnitt 
6.1.1. 
82 Fridström Montoya, s. 28.  
83 Har inkorporerats genom Lag (1994:1219). 
84 Fridström Montoya s. 29. 
85 Fridström Montoya, s. 29.  
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skydd i sådana fall som exempelvis arbetslöshet, sjukdom och omsorgsbehov. I 
3 p. stadgas att unionen, i syfte att bekämpa social utestängning och fattigdom, 
ska erkänna och respektera rätten till socialt stöd. Det innefattar också stöd till 
boende, vilket är avsett att trygga en värdig tillvaro för alla som saknar tillräck-
liga medel. 

5.3 Förvaltningsmyndigheters verksamhet  
Socialtjänsten har, i egenskap av förvaltningsmyndighet, att följa FL och dess 
bestämmelser. Enligt 1 § FL gäller dess bestämmelser för handläggning av 
ärenden hos förvaltningsmyndigheter samt handläggning av förvaltningsären-
den hos domstolar. FL innehåller en rad olika bestämmelser som är av bety-
delse för hur en förvaltningsmyndighet kan bedriva sin verksamhet. Lagen in-
nehåller olika bestämmelser som ställer krav på att handläggningen av ärenden 
sker på ett sätt så att den enskildes rättigheter tillvaratas på ett så rättssäkert sätt 
som möjligt. Exempel på några centrala bestämmelser är serviceskyldigheten i 6 
§ FL som innebär att en myndighet ska säkerställa att enskilda ges den hjälp och 
service de behöver. Vidare ska handläggningen av ett ärende ske skyndsamt och 
enkelt enligt 9 § FL. Det finns också regler om partsinsyn, 10 § FL, som ger den 
enskilde en rätt att ta del av allt material som tillförts ärendet. I 23 § FL finns en 
bestämmelse om myndigheters utredningsansvar vilket innebär en skyldighet att 
se till att varje ärende blir utrett i den omfattning som krävs. Vidare åläggs 
myndigheter en omfattande plikt att dokumentera och motivera varje beslut, 27 
§ FL. FL innehåller även beslut om överklagningsförfarandet. 

5.3.1 Krav på saklighet och opartiskhet 
I 5 § 2 st. FL stadgas att myndigheten i sin verksamhet ska vara saklig och opar-
tisk. Bestämmelsen ger uttryck för objektivitetsprincipen som också är grund-
lagsstadgad i 1 kap. 9 § RF. I förarbetena till 5 § 2 st. FL uttrycktes följande 
avseende objektivitetsprincipen: 
 
”Inom förvaltningsrätten innebär objektivitetsprincipen ett förbud för myndigheterna 
att låta sig vägledas av andra intressen än dem som de är satta att tillgodose eller att 
grunda sina avgöranden på hänsyn till andra omständigheter än sådana som enligt till-
lämpliga författningar får beaktas vid prövningen av ett ärende.” 
 
Objektivitetsprincipen kodifierades i nya FL som ett sätt att understryka att den 
utgör en grundläggande rättsprincip för myndigheternas samtliga verksamhet.86 

 
86 Prop. 2016/17:180, s. 60. 
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5.3.2 Legalitetsprincipen  
Legalitetsprincipen framgår som ovan konstaterats av grundlag men har också 
lagfästs i nya FL i samband med dess ikraftträdande år 2018. Där har den emel-
lertid en annorlunda utformning än i 1 kap. 1 § 3 st. RF. Av 5 § 1 st. FL framgår 
att en myndighet endast får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. I förar-
betena redogjordes för de överväganden som låg till grund för att legalitetsprin-
cipen kodifierades i lagtexten. Regeringen resonerade kring behovet av att lega-
litetsprincipen skulle komma till uttryck i den nya lagen och det ansågs angelä-
get att införa en tydlig markering om att all form av offentlig verksamhet ytterst 
måste grundas på skrivna regler förankrade i rättsordningen.87 Några av de skäl 
som angavs i förarbetena var att det framkommit av praxis att myndigheter inte 
i tillräckligt hög grad försäkrar sig om att deras åtgärder har stöd i rättsordning-
en.88 Anledningen till detta är inte att myndigheter i sin verksamhet inte tar 
hänsyn till gällande rätt utan det är snarare, enligt regeringen, fråga om oklara 
bestämmelser och felaktig tolkning.89 Regeringen anförde vidare att bestämmel-
sen om legalitetsprincipen i FL bör gälla såväl handläggning och beslutsfattande 
i enskilda ärenden som faktiskt handlande, det vill säga myndighetens hela verk-
samhet. Syftet med bestämmelsen var att förhindra att myndigheter agerar helt 
utanför sina författningsangivna åligganden.90 När det gäller den faktiska inne-
börden av kravet på legalitet i FL uttalade regeringen att en myndighets age-
rande ”måste ha stöd i någon av de rättskällor som tillsammans bildar rättsord-
ningen i vidsträckt mening.” Vidare anförs att det som avses är att det måste 
finnas någon typ av normmässig förankring för samtliga åtgärder en myndighet 
vidtar inom ramen för dess verksamhet. Varje enskild åtgärd som vidtas av en 
myndighet måste dock inte kunna hänföras till ett visst bemyndigande eller ha 
uttryckligt stöd i en särskild lagbestämmelse eller föreskrift. Med anledning av 
det anförda valdes uttrycket rättsordningen i 5 § FL, för att förebygga oklarheter.91  

Kommuner som inte respekterat legalitetsprincipen har varit föremål för JO-
kritik. Ett exempel är JO:s beslut den 12 april 2013, dnr. 4297-2011, där en 
kommun kritiserades för att ha tillämpat riktlinjer om ekonomiskt bistånd till 
inneboendehyra, vilka ansågs stå i strid med gällande rätt. JO uttalar i beslutet 
att en socialnämnd torde kunna göra vissa utfyllnader och preciseringar avse-
ende SoL:s tillämpning, sett till dess karaktär som målinriktad ramlag. Dock 
måste dessa överensstämma med lagens innehåll, Socialstyrelsens föreskrifter 
och rättspraxis vilket inte var fallet.  

En anledning till att legalitetsprincipen är så viktigt är att den minskar risken 
för godtycke i förvaltningen. Lagstiftningen täcker inte in alla tänkbara situat-
ioner som kan uppstå och kan i många fall vara otillräcklig. Om en situation 

 
87 Prop. 2016:17:180, s. 58. 
88 Prop. 2016:17:180, s. 58 samt SOU 2010:29, s. 145-147. 
89 Prop. 2016/17:180, s. 58. 
90 Prop. 2016/17:180, s. 58. 
91 Prop. 2016/17:180, s. 59. 
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uppstår som inte passar in i en lagbestämmelses innebörd, innebär kravet på 
legalitet att myndigheten inte på egen hand får ”fixa till” brister i lagstiftningen. 
Det skulle vara att agera utanför lagens ramar och leda till godtyckliga bedöm-
ningar. Myndighetens anställda måste hantera sina ärenden utifrån gällande 
lagstiftning och ska enbart tillämpa den reglering som aktualiseras i ett ärende.92 

5.3.3 Proportionalitetsprincipen 
När nya förvaltningslagen skrevs infördes också proportionalitetsprincipen i 5 § 
3 st. FL. Av förarbetena framkommer att en fördel med att införa proportional-
itetsprincipen i lagstiftningen är att det blir ”tydligare” för förvaltningsmyndig-
heter att ”inga åtgärder i det allmännas intresse får vidtas utan att motstående 
enskilda intressen samtidigt beaktas.” Vidare ger ett krav på proportionalitets-
prövning i första instans bättre förutsättningar för en mer omsorgsfull ärende-
hantering och i högre utsträckning materiellt riktiga beslut. Vad gäller utform-
ningen av bestämmelsen anfördes att de höga krav som finns gällande effektivi-
tet i förvaltningen inte får bli lidande. Tillämpningsområdet är avgränsat till 
situationer där det föreligger ett för den enskilde faktiskt rättssäkerhetsbehov. 
Bestämmelsen innebär inte att en myndighet åläggs en skyldighet att väga varje 
åtgärd som grundas på ett angeläget allmänt intresse mot alla tänkbara motstå-
ende intressen.93 Dock erinrar regeringen om, vilket också lagrådet påpekat, att 
en myndighet aldrig bör få vidta en åtgärd som inte kan antas leda till det av-
sedda resultatet – oavsett vilka intressen som står på spel. Myndigheterna ska 
genom bestämmelsen i 5 § 3 st. FL begränsas i sitt handlingsutrymme endast på 
så vis att ”det inte får föreligga ett klart missförhållande mellan det allmänna 
intresset av ett visst ingripande och den belastning som detta medför för den 
enskilde.”94 

5.3.4 Förvaltningsmyndigheters självständighet  
12 kap. 2 § RF stadgar att ingen myndighet, inte heller riksdagens eller en 
kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet ska 
besluta i ett ärende i ett särskilt fall som rör myndighetsutövning mot en en-
skild, en kommun eller som rör tillämpningen av lag. Bestämmelsen reglerar 
förvaltningsmyndigheters självständighet vid myndighetsutövning och rättstill-
lämpning. När det gäller myndighetsutövning mot enskilda i ett särskilt fall har 
en förvaltningsmyndighet möjligheten att självständigt fatta beslut utan in-
blandning av regeringen, riksdagen och andra myndigheter.95 I förarbetena till 
RF angavs att förbudet mot påverkan omfattar förvaltningsmyndigheternas 

 
92 von Essen m.fl., s. 88-89.  
93 Prop. 2016/17:180, s. 62. 
94 Prop. 2016/17:180, s. 63. 
95 Eka, Lagkommentaren till 12 kap. 2 § RF, Lexino. 
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handläggning av ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Begreppet 
myndighetsutövning definieras som ”befogenhet att för enskild bestämma om 
förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart 
förhållande.” Vidare framhålls vikten av förvaltningsmyndigheternas fulla själv-
ständighet i sådana ärenden av rättssäkerhetsskäl.96 Således innehar socialtjäns-
ten i egenskap av förvaltningsmyndighet en självständighet när det kommer till 
att fatta beslut som rör enskilda. Varken regering, riksdag eller annan myndighet 
får påverka sådana beslut.  

5.4 SoL  
Socialtjänstens arbete regleras i speciallagstiftning, närmare bestämt SoL. I den 
inledande paragrafen 1 kap. 1 § SoL anges de mål som socialtjänsten i en kom-
mun ska sträva efter. I portalparagrafen som är allmänt hållen stadgas bland 
annat att socialtjänsten ska, på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor. 
Socialtjänsten ska ta hänsyn till den enskildes ansvar för sin sociala situation 
och verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och 
integritet. Socialtjänstlagen tillkom år 1982, och trots flertalet revideringar har 
de grundläggande målsättningarna och värderingarna sedan dess varit oföränd-
rade.97 Kommunen svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yt-
tersta ansvaret för enskildas behov enligt 2 kap. 1 § SoL. För att den enskildes 
ekonomiska och personliga trygghet ska kunna garanteras av samhället är 
kommunens yttersta ansvar av stor vikt. I 3 kap. 1 § SoL specificeras social-
tjänstens uppgifter i förhållande till bland annat ekonomiskt bistånd. Där stad-
gas att en av socialtjänstens uppgifter är att svara för omsorg och service samt 
att ge ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver 
det.  

5.4.1 En ramlagstiftning 
SoL är en ramlagstiftning inom vilken kommunerna har stor möjlighet att an-
passa sina åtgärder och insatser utifrån egna önskemål och behov.98  Lagen 
anger en målsättning och utgör inte en detaljreglering i sig. SoL:s karaktär som 
målinriktad ramlag framgår även av förarbetena.99 Inom dess ramar får kom-
munen ordna sin verksamhet efter egna behov och förutsättningar. De mer 
betydelsefulla uppgifterna anges dock i lagen. Ett problem som tidigare förelåg 
gällande biståndsbeslut enligt SoL var att det under ett antal år fanns stora skill-

 
96 Prop. 1973:90, s. 398. 
97 Socialstyrelsens handbok, s. 13. 
98 Lundgren & Sunesson, s. 21-22. 
99 Prop. 1979/80:1, s. 1. 
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nader mellan kommuner rörande beslut om ekonomiskt bistånd med hänvis-
ning till det kommunala självstyret. Detta ledde till en markering från domsto-
larnas sida och med tiden även till att lagstiftningen förtydligades. SoL:s karak-
tär som ramlagstiftning innebär inte att en socialtjänstens frihet är obegränsad. 
Om så vore fallet skulle det leda till alltför stora olikheter i kommunernas till-
lämpning av lagen i enskilda fall vilket bör undvikas.100 

5.4.2 Rätten till självbestämmande 
Av 3 kap. 5 § SoL framgår att insatser för den enskilde ska utformas och ge-
nomföras tillsammans med honom eller henne. Bestämmelsen ger uttryck för 
individens självbestämmanderätt och riktar sig primärt till socialarbetare.101 
Principen om frivillighet och självbestämmande har även kommit till uttryck i 
praxis. I RÅ 2004 ref. 130 hade en kommun inte respekterat den enskildes rätt 
till självbestämmande genom att vägra bistånd till en familjs försörjning på 
grund av att de hade avböjt ett erbjudande om bostad m.m. i en annan kom-
mun. Familjen ville inte flytta och kommunens vägran ansågs strida mot själv-
bestämmanderätten i 3 kap. 5 § SoL. I RÅ 2009 ref. 4 ansåg HFD att en social-
nämnd inte hade grund för att vägra bistånd till boendekostnad för en sökande 
som valt att bo i en kolonistuga. Liknande resonemang hade förts i ett tidigare 
mål, RÅ 1988 ref. 137, där HFD ansåg att en person som föredrog att bo i 
husvagn skulle beviljas bistånd till kostnader avseende boendet.102 Individens 
självbestämmande är således en viktig princip för socialtjänstens arbete. Den 
enskilde har det yttersta ansvaret för sitt eget liv och ska ges förutsättningar att 
styra sin egen tillvaro.103  

5.4.3 SoL under utredning 
Socialtjänstlagen är för närvarande under utredning. Den 6 april 2017 beslutade 
regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att göra en översyn av SoL 
samt vissa av socialtjänstens uppgifter.104 Uppdraget innefattar bland annat att 
utforma en socialtjänst som arbetar förebyggande samt bidrar till social hållbar-
het. Regeringen har i direktiven angett att utredningen inte innefattar en över-
syn av bestämmelserna om försörjningsstöd och inte heller de regler som anger 
krav på enskilda som mottager försörjningsstöd.105 Dock ska utredningen se 
över regleringen avseende insatser för enskildas livsföring i övrigt. Särskilt ska 
begreppet skälig levnadsnivå utredas i förhållande till olika gruppers behov.106 

 
100 Fridström Montoya, s. 41.  
101 Socialstyrelsens handbok, s. 14. 
102 Se närmare beskrivning av rättsfallen i avsnitt 6.3.1. 
103 Socialstyrelsens handbok, s. 14.  
104 Dir. 2017:39. 
105 Dir. 2017:39, s. 6. 
106 Dir. 2017:39, s. 11f. 
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I delbetänkandet SOU 2018:32 konstateras att förebyggande arbete inte får 
tillräckligt stort utrymme i socialtjänstens arbete. Delbetänkandet syftar till att 
fördjupa kunskapen om förebyggande arbete. 107 Ett arbetssätt genom vilket 
sociala problem förebyggs innefattar att socialtjänsten ska arbeta på det sätt 
som bäst kan minska framtida behov av individuella insatser.108 Ett exempel på 
förebyggande arbete som nämns i utredningen berör hemlöshet. Istället för att 
enbart fokusera på myndighetsutövning och tillfälliga insatser är målet med ett 
förebyggande arbete att hitta tidiga indikationer på de faktorer som kan leda till 
hemlöshet samt att kartlägga vilka orsaker som ligger bakom på samhällsnivå.109 

5.5 Barnets bästa   
En annan betydelsefull rättskälla när det gäller socialtjänstens arbete är barn-
konventionen. Från och med 1 januari 2020 gäller den som lag i Sverige.110 So-
cialtjänsten måste i sitt arbete beakta barnperspektivet vid alla åtgärder och 
beslut där barn på något sätt berörs. I artikel 3 barnkonventionen stadgas att 
barnets bästa ska beaktas i första hand vid alla åtgärder som vidtas av det of-
fentliga och som rör barn. I artikel 26 stadgas barns rätt att åtnjuta social trygg-
het. Av artikel 7 framgår varje barns rätt till den levnadsstandard som krävs för 
barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Utöver för-
äldrarnas huvudansvar är staten ytterst ansvariga och har en skyldighet att vidta 
lämpliga åtgärder för att genomföra barnets rätt till en tillräcklig levnadsstan-
dard, och ska vid behov tillhandahålla materiellt bistånd i fråga om mat, kläder 
och bostad. Barnperspektivet återfinns också i 1 kap. 2 § SoL där det framgår 
att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör barn. Det framgår inte 
av varken SoL eller barnkonventionen vad som avses med barnets bästa. År 
2013 ändrades lydelsen i 1 kap. 2 § SoL i syfte att stärka barnrättsperspektivet i 
SoL och i propositionen angavs att bedömningen av vad som är barnets bästa 
görs i flera steg. Dels ska vetenskap och beprövad erfarenhet beaktas i frågan 
om vad som är bäst för barn i allmänhet och dels ska barnets egen vilja beaktas 
i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. För socialtjänstens del innebär 
kravet att beakta barnets bästa att barnens situation alltid måste uppmärksam-
mas när vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd. I Socialstyrelsens handbok ges 
ett exempel på en situation där barnens situation särskilt bör beaktas, nämligen 
när socialtjänsten ställer krav på att en biståndssökande ska sänka sin boende-
kostnad.111 Om en flytt skulle innebära för stora konsekvenser för ett barn 
måste det beaktas. Vidare framgår att det ska bedömas från fall till fall hur stor 

 
107 SOU 2018:32, s. 17.  
108 SOU 2018:32, s. 43.  
109 SOU 2018:32, s. 35-36. 
110 Prop. 2017/18:186. 
111 Se avsnitt 6.3 angående krav på bostadsbyte. 
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vikt som ska fästas vid barnens situation. Det tydliggörs också att situationen 
inte automatiskt innebär att kommande ansökningar om bistånd måste beviljas 
utan det som har betydelse är att barnet gjorts synligt i utredningen. Vidare 
måste socialtjänsten dokumentera vilka överväganden som gjorts, på vilket sätt 
barnets intressen har beaktats samt hur det påverkat beslutet. På så sätt säker-
ställs att socialtjänsten tar hänsyn till barnets bästa. 112 

5.6 Sammanfattande kommentar 
De skyldigheter som åligger socialtjänsten i egenskap av förvaltningsmyndighet 
är grundlagsstadgade och de principer för offentlig maktutövning som fram-
kommer av RF måste respekteras i alla led av verksamheten. Socialtjänstens 
skyldigheter följer också av internationell rätt, både folkrättsliga konventioner 
och EU-rättsliga rättskällor och principer. Barnperspektivet ska beaktas särskilt 
i alla beslut och åtgärder där barn är inblandade Socialtjänstens arbete regleras 
närmare i SoL som utgör speciallagstiftning. SoL är som ovan konstaterats en 
målinriktad ramlag som ger socialtjänsten en frihet att själva utforma sin verk-
samhet efter egna förutsättningar och behov. Avsaknaden av specifik reglering 
kring vilka krav och villkor som får uppställas som förutsättningar för bistånd, 
exempelvis gällande ekonomiskt bistånd till enskilda som innehar andrahands-
kontrakt, ger utrymme för en friare rättstillämpning.  Principen om frivillighet 
och självbestämmande har betonats i praxis avseende bistånd till boendekost-
nader och individen kan anses ha en rätt att själv bestämma över sin boende-
form utan att det ska leda till konsekvenser för biståndet. Närmare diskussion 
avseende praxis förs i efterföljande kapitel, som innehåller en djupare redogö-
relse för regleringen kring ekonomiskt bistånd och biståndsbestämmelserna i 
SoL. 

 
112 Socialstyrelsens handbok, s. 24. Se även JO:s beslut den 28 april 2006, dnr. 2886-2005, 
där en kommun kritiserades för att inte ha dokumenterat på vilket sätt barnperspektivet hade 
beaktats i ett biståndsärende. 
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6 Ekonomiskt bistånd  

6.1 Rätten till ekonomiskt bistånd 
Av 4 kap. 1 § 1 st. SoL framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov 
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämn-
den för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Av 
andra stycket framgår att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har 
rätt till försörjningsstöd under förutsättning att han eller hon står till arbets-
marknadens förfogande, såvida det inte finns godtagbara skäl däremot. I fjärde 
stycket kommer begreppet skälig levnadsnivå till uttryck – den enskilde ska ge-
nom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.  

Innan redogörelsen för regleringen kring ekonomiskt bistånd bör rätten att 
överklaga beslut uppmärksammas. Rätten till bistånd i enlighet med 4 kap. 1 § 
SoL är inte ovillkorlig. En biståndssökande kan i vissa situationer få ett avslag 
på hela eller delar av sin ansökan om försörjningsstöd av olika anledningar. 
Vidare utgår rätten till bistånd från den enskildes, eller hushållets, individuella 
behov vilket innebär att förutsebarheten blir låg vid denna typ av beslut. Be-
dömningen utgår från individens omständigheter och allt relevant ska vägas in i 
bedömningen av rätten till bistånd. Med anledning av det anförda utgör möjlig-
heten för enskilda att överklaga beslut som fattas enligt 4 kap. 1 § SoL således 
en viktig funktion. I offentligrättslig doktrin har rätten att överklaga ansetts vara 
en utgångspunkt för att en individuell social rättighet enligt 4 kap. 1 § SoL ska 
anses föreligga.113 

6.1.1 Förutsättningar för bistånd 
Av 4 kap. 1 § SoL kan utläsas tre grundläggande förutsättningar för att rätt till 
bistånd ska anses föreligga. För det första måste det föreligga ett faktiskt behov. 
För det andra har individens egenansvar betydelse och för det tredje krävs att 
den enskilde inte redan är tillförsäkrad en skälig levnadsnivå. Följande modell 
illustrerar hur bedömningen av rätten till bistånd kan göras utifrån dessa tre 
förutsättningar:114 
 

 
113 Fridström Montoya, s. 91.  
114 Fridström Montoya, s. 98. 
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1. Finns ett behov (som socialnämnden ansvarar för enligt 2 kap. 1 § SoL) 
av det sökta biståndet i den enskildes livsföring? 
Om JA: 

2. Kan behovet tillgodoses av den enskilde själv eller någon annan, eller 
är alla sådana möjligheter uttömda? 
Om JA: 

3. Är biståndet som söks nödvändigt för att den enskilde ska kunna till-
försäkras en skälig levnadsnivå? 
Om JA: Rätt till bistånd föreligger, och det sista steget blir då: 

4. Hur ska biståndet utformas? 
 

Nedan följer en mer ingående beskrivning av förutsättningarna för bistånd. 

6.1.1.1 Behovet 
Det är inte preciserat i lagstiftning vad som avses med ett socialt behov som 
kan ge upphov till en rätt till bistånd. Detta av förklarliga skäl då enskildas livs-
situationer kan variera.115 Dock rör det sig å ena sidan om en fråga om huvud-
mannaskap; ankommer uppgiften på en annan huvudman kan en ansökan om 
bistånd avslås med hänvisning till 2 kap. 1 § SoL.116 Med annan huvudman av-
ses exempelvis försäkringskassan gällande socialförsäkringar och bostadsbi-
drag.117 Å andra sidan ska det röra sig om ett rådande behov som inte på något 
annat sätt kan tillgodoses i situationen. Eftersom rätten till bistånd utgår från 
den enskildes behov ska vid prövning samtliga individuella omständigheter av 
betydelse tas med i bedömningen.118 

6.1.1.2 Egenansvaret 
Av bestämmelsen i 4 kap. 1 § SoL framgår att den enskilde har ett eget ansvar 
när det gäller sin försörjning. Ekonomiskt bistånd utgår endast i situationer där 
den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på 
annat sätt. Det förutsätts dels att den enskilde själv har vidtagit alla åtgärder 
som står till buds för att tillgodose sina behov, dels att alla andra möjligheter till 
försörjning är uttömda. Lagtexten ger i sig inte utrymme för att avslå en ansö-
kan om bistånd på grund av att den enskilde borde ha kunnat tillgodose sina 
behov sett till vad som skett bakåt i tiden.119 Ett visst utrymme att neka bistånd 
på grund av att en enskild inte har planerat för sin ekonomi har dock stöd i 
praxis. Ett krav på att individen själv planerar sin ekonomi anses därför före-

 
115 Fridström Montoya, s. 95-96 
116 Även i sådana situationer kan dock socialtjänsten tillfälligt åläggas ansvar för att avhjälpa akuta 
behov som egentligen ankommer på annan huvudman, exempelvis genom att utge bistånd i 
väntan på socialförsäkringsförmån. Se även Fridström Montoya, s. 95.  
117 Mattsson, Lagkommentaren till 4 kap. 1 § SoL, Lexino. 
118 Fridström Montoya, s. 91. 
119 Fridström Montoya, s. 96. 
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ligga.120 Ett exempel på en situation där en enskild hade kunnat planera för sin 
framtida försörjning är om det funnits ett överskott av pengar under en period i 
nära anslutning till att ansökan om försörjningsstöd aktualiseras, och personen 
har haft möjlighet att lägga undan pengarna på grund av vetskap om att de 
kommer att behövas framöver.  

Som tidigare anförts är socialtjänstens ansvar ett yttersta skyddsnät som end-
ast aktualiseras när alla andra möjligheter till egen försörjning är uttömda. Vid 
prövningen av om rätt till ekonomiskt bistånd föreligger måste den enskildes 
egen ekonomiska situation utredas. Det innefattar bland annat dels en skyldig-
het för individen att, innan ekonomiskt bistånd kan komma i fråga, ansöka om 
alla typer av andra bidrag som den enskilde kan vara berättigad till, däribland 
bostadsbidrag, underhållsstöd eller andra typer av socialförsäkringsförmåner.121 
Vidare måste en biståndssökande som är arbetslös göra allt i sin makt för att 
uppnå egen försörjning, detta genom att stå till arbetsmarknadens förfogande 
och aktivt söka arbete. Detta krav har sedan 1 januari 2017 även förtydligats i 
lagtexten genom 4 kap. 1 § 2 st. SoL där det fastslås att den som inte kan för-
sörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller hon står 
till arbetsmarknadens förfogande. I förarbetena till bestämmelsen anges att 
kravet avseende att stå till arbetsmarknadens förfogande inte är absolut. Perso-
ner som har försörjningshinder av andra skäl än enbart arbetslöshet, exempelvis 
medicinska skäl, kan beviljas försörjningsstöd och samtidigt få insatser i form 
av arbetsträning eller medicinsk rehabilitering.122 Vad som avses med att stå till 
arbetsmarknadens förfogande tydliggörs också i förarbetena. Kravet innefattar 
bland annat att den enskilde ska vara inskriven på arbetsförmedlingen och ak-
tivt söka arbete.123 I praxis har ekonomiskt bistånd ansetts kunna nekas på den 
grunden att en enskild underlåtit att stå till arbetsmarknadens förfogande.124 
Vidare finns bestämmelser i 4 kap. 4-6 §§ SoL som anger att socialnämnden kan 
ställa krav på att den enskilde deltar i olika typer arbetsmarknadsinsatser, eller 
kompetenshöjande verksamhet som det uttrycks. Om den enskilde underlåter 
att delta i sådan verksamhet utan godtagbart skäl kan bistånd nekas eller sättas 
ned.125 Sammanfattningsvis kan sägas att det föreligger förhållandevis långtgå-
ende krav på den enskilde vid ansökan om ekonomiskt bistånd.  

 
120 Se exempelvis RÅ 1997 ref. 2 där HFD fastslog att en student borde ha sparat pengar under 
terminen för att täcka det försörjningsbehov som han visste skulle komma. Se även Fridström 
Montoya, s. 100.  
121 Fridström Montoya, s. 100.  
122 Prop. 2015/16:136, s. 28 samt 21. 
123 Prop. 2015/16:136, s. 28. 
124 Se exempelvis RÅ 1995 ref. 79 där bistånd vägrades med hänvisning till att maken i den bi-
ståndssökande familjen underlåtit att stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed inte full-
gjort sin underhållsskyldighet mot familjen. 
125 Dock med begränsningen att bestämmelserna i 4 kap. 4-6 §§ SoL inte får tolkas vidsträckt, se 
exempelvis HFD 2011 ref. 49 där det fastslogs att ett villkor för en enskild att genomgå psykolog- 
eller läkarundersökning för utredning av försörjningssvårigheter stred mot grundläggande princi-
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6.1.1.3 Andra krav 
Kopplat till egenansvaret finns en rad andra faktorer som måste utredas innan 
bistånd kan beviljas. Dessa nämns endast kortfattat här. Om den enskilde har 
tillgångar i form av exempelvis sparmedel, bilar eller fastigheter ska dessa bru-
kas i första hand för den enskildes försörjning innan rätt till bistånd kan komma 
ifråga. Vidare utreds också den enskildes hushållsgemenskap; om det finns en 
annan person i hushållet som tex en make/sambo, ska den personens tillgångar 
och inkomster också tas med i beräkningen. Vissa typer av tillgångar räknas 
dock inte med i bedömningen, såsom exempelvis barn och ungdomars egna 
inkomster upp till 21 års ålder.126 Vidare kan heller inget krav på att en enskild 
måste söka en lösning på sin försörjning genom exempelvis släkt eller familj 
som den enskilde inte bor tillsammans med.127 

6.1.1.4 Skälig levnadsnivå 
Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå vilket 
stadgas av bestämmelsen i 4 kap. 1 § 4 st. SoL. Vad som utgör en skälig lev-
nadsnivå framkommer inte av lagtextens ordalydelse. I förarbetena specificeras 
begreppet avseende exempelvis boende som ”vad en låginkomsttagare på orten 
normalt sett kan kosta på sig”.128 Denna definition utgör, tillsammans med kva-
litetsnivån på insatsen, grunden i vad som anses vara en skälig levnadsnivå.129 I 
praxis har begreppet utvecklats vidare på så sätt att avsaknad av skälig levnads-
nivå har blivit en grundförutsättning för att en rätt till bistånd över huvud taget 
ska kunna uppstå.130 Begreppet är således centralt för att förutsättningarna för 
bistånd ska vara uppfyllda.  

6.2 Biståndets utformning  
Nedan följer en redogörelse för hur det ekonomiska biståndet är utformat. Av 4 
kap. 1 § SoL framgår att biståndet består av två delar. Bestämmelsen innefattar 
dels en rätt till bistånd avseende försörjning i form av försörjningsstöd, dels en rätt 
till bistånd för livsföring i övrigt.  

 
per om respekt för individens integritet och självbestämmande. Se även Fridström Montoya, s. 
102. 
126 Se 4 kap. 1 a § SoL. 
127 Se exempelvis RÅ 1984 2:53 där bistånd inte ansågs kunna vägras en 20-åring med hänvisning 
till att behovet kunnat tillgodoses genom att den biståndssökande tillfälligt flyttade hem till sitt 
föräldrahem. Se även Fridström Montoya, s. 105. 
128 Prop. 1996/97:124. s. 83. 
129 Prop. 2000/01:80, s. 90. Se även Fridström Montoya, s. 97. 
130 Se exempelvis RÅ 1997 ref. 79 I-III där HFD fastslog att rätt till bistånd för att möjliggöra 
flytt till eget boende för hemmaboende ungdomar förelåg endast om de biståndssökande inte 
redan var tillförsäkrade en skälig levnadsnivå i hemmet. Se även Fridström Montoya, s. 97.  
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6.2.1 Försörjningsstöd 
Utformningen av bistånd i form av försörjningsstöd regleras i 4 kap. 3 § SoL. 
Där stadgas, i 4 kap. 3 § 1 st. 1 p. SoL, att försörjningsstöd lämnas för skäliga 
kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa 
och hygien samt dagstidning och telefon. I 2 p. stadgas att försörjningsstöd ges 
även till skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring 
samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. År 1998 infördes en 
viktig förändring avseende rätten till ekonomiskt bistånd i form av den riks-
norm som ger en gemensam nationell lägstanivå för biståndets storlek. Tidigare 
bestämdes storleken på försörjningsstödet utifrån det individuella behovet hos 
den enskilde, vilket innebar stora variationer mellan olika kommuner. Riksnor-
men, som bestäms av regeringen, följer prisutvecklingen och baseras på Kon-
sumentverkets konsumtionsundersökningar.131 Även om kostnadsposterna i 4 
kap. 3 § 1 st. 1 p. SoL bestäms av riksnormen finns möjlighet för socialnämn-
den att utge lägre eller högre belopp enligt 4 kap. 3 § 2 st. SoL. Om det finns 
särskilda skäl, exempelvis om en enskilds kostnader för mat av medicinska skäl 
överstiger riksnormen, kan en högre kostnad beviljas.132 Övriga kostnader enligt 
4 kap. 3 § 1 st. 2 p. SoL bestäms utifrån det individuella behovet.133 Utmärkande 
för dessa kostnader är att de varierar beroende på den enskildes individuella 
situation varför de inte kan regleras genom en riksnorm. Dessa kostnader måste 
därför prövas mot bakgrund av skälig levnadsnivå i den individuella situationen. 
I praktiken tillämpas emellertid kommunala riktlinjer för att fastställa vad som 
anses vara skäliga kostnader för exempelvis boende och hushållsel. Sådana ge-
mensamma riktlinjer är dock inte bindande och avsteg från dessa kan därmed 
göras om det är motiverat i den individuella situationen.134  

6.2.2 Livsföring i övrigt  
Utöver försörjningsstödet som beskrivits ovan kan bistånd utgå till en enskilds 
livsföring i övrigt.135 Vad gäller bistånd i form av ekonomisk hjälp kan det röra 
sig om exempelvis kostnader för tandvård, glasögon, flyttkostnader eller hjälp 
med begravningskostnader. Ett annat exempel är kostnader för internetupp-
koppling vilket anses ingå i skälig levnadsnivå på grund av att det är en förut-
sättning för att kunna tillgodogöra sig information från, samt kommunicera 
med exempelvis myndigheter och banker.136  

 
131 Se 4 kap. 3 § 2 st. SoL samt 2 kap. 1 § SoF. Se även Fridström Montoya, s. 93 och s. 99. 
132 Se SOSFS 2013:1, s. 5 samt Fridström Montoya, s. 99.  
133 Fridström Montoya, s. 99. 
134 Fridström Montoya, s. 100. 
135 Samma bedömning av förutsättningar ska göras som för försörjningsstöd, se avsnitt 6.1.1.  
136 HFD 2017 ref. 23 där domstolen fastslog att tillgång till internet är en förutsättning för att 
aktivt kunna ta del av samhällslivet och således inryms i begreppet ”skälig levnadsnivå”. Se även 
Fridström Montoya, s. 109-110.  
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6.3 Bistånd till boendekostnad 
Enligt 4 kap. 3 § 1 st. 2 p. SoL ska bistånd utgå till skäliga kostnader för bo-
ende. Det framgår inte av lagtexten vad som anses vara en skälig kostnad för 
boende. Av förarbetena framgår att utgångspunkten för vad som ska anses vara 
en skälig boendekostnad motsvarar ”vad en låginkomsttagare på orten normalt 
sett har råd med.”137 Om en boendekostnad anses oskälig kan krav från social-
tjänstens sida på bostadsbyte komma att ställas. Ett sådant krav ska inte ställas 
om den enskildes behov av bistånd bedöms som kortvarigt. Vidare måste ett 
krav på bostadsbyte utgå från en individuell bedömning med hänsyn till den 
enskildes sociala situation samt de konsekvenser som kan uppstå, särskilt när 
det gäller exempelvis barnfamiljer. För att socialtjänsten ska kunna kräva ett 
bostadsbyte eller reducera biståndet avseende boendekostnad måste vissa förut-
sättningar vara uppfyllda. Dels måste den biståndssökande familjen ha en fak-
tisk möjlighet att finna en annan bostad som uppfyller kravet på skälighet. Vi-
dare får inte eventuella konsekvenser som kan uppstå för den enskilde vara för 
stora. Den biståndssökande måste också få en skälig tid på sig för att genom-
föra bostadsbytet. I ett enskilt fall kan alltså en ovanligt hög boendekostnad 
ändå anses skälig om det inte finns någon realistisk möjlighet för den bistånds-
sökande att anskaffa en annan bostad.138 Av socialstyrelsens allmänna råd fram-
går att en individuell prövning ska göras avseende en enskilds boendekostnad. 
Prövningen ska utgå från den faktiska hyreskostnaden och behovet av boen-
det.139 

Utöver kravet på att en biståndssökandes boendekostnad måste vara skälig 
för att bistånd ska kunna utgå saknas reglering eller vägledning kring huruvida 
andra villkor kan uppställas, exempelvis kontraktsmässiga sådana. När det gäller 
bistånd till boendekostnader finns ingen vägledning i frågan om otillåtna andra-
handskontrakt. De råd som ges i Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt 
bistånd är att om en lägenhet hyrs i andra hand bör den hyra som lägenhetsin-
nehavaren och andrahandshyresgästen avtalat godkännas under förutsättning 
att den är skälig. Det anges att ”socialtjänstens uppgift är att bedöma hyres-
kostnaden i sig tillsammans med behovet av bostad, och inte skäligheten i vad 
lägenhetsinnehavaren eventuellt tjänar på sin uthyrning.” Förstahandshyresgäs-
ten är inte den som ansökt om bistånd och därför ska dennes hyresavtal och 
kostnad inte utredas på grund av avsaknad av samtycke.140  

 
137 Prop. 1996/97:124. s. 83. 
138 Prop. 1996/97:124, s. 83. Se även Lundgren & Sunesson, s. 98.  
139 SOSFS 2013:1, s. 6.  
140 Socialstyrelsens handbok, s. 56.  
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6.3.1 Praxis 
När det kommer till praxis saknas avgöranden av prejudicerande karaktär som 
skulle kunna ge svar på frågan om en socialtjänst får uppställa ett villkor om 
godkänt andrahandskontrakt som en förutsättning för att bistånd till hyreskost-
nad ska kunna beviljas. Det finns inte en enda dom från HFD som behandlar 
exakt ett sådant fall. Tidigare har det ansetts att det saknas stöd för att neka 
bistånd till hyreskostnad på grund av vilken boendeform som den biståndssö-
kande har valt. Nedan följer tre rättsfall som har behandlat frågan om bistånd 
till boendekostnad kontra boendeform, samt rätten till självbestämmande i 
förhållande till boende.  

6.3.1.1 Familjen som inte ville flytta  
I RÅ 2004 ref. 130 hade en kommun inte respekterat den enskildes rätt till 
självbestämmande genom att vägra bistånd till en familjs försörjning på grund 
av att de hade avböjt ett erbjudande om bostad m.m. i en annan kommun. Fa-
miljen ville inte flytta och kommunens vägran ansågs strida mot självbestäm-
manderätten i 3 kap. 5 § SoL. En flyktingfamilj som kommit till Sverige från 
Afghanistan hade erhållit tillfälligt boende i Nacka Kommun. Kommunen 
kunde vid tiden inte erbjuda några bostäder vilket familjen sedan ankomsten 
varit informerade om. Sekundär kommunplacering för flyktingintroduktion 
hade sökts. Sorsele kommun ingick sedermera avtal med Nacka kommun om 
att överta hela introduktionsprogrammet och transport till Sorsele ordnades för 
familjen. Emellertid vägrade familjen att följa med, vilket ledde till att deras 
ansökan om försörjningsstöd avslogs då socialnämnden i Nacka kommun ansåg 
att deras behov kunde tillgodoses genom placeringen i Sorsele där familjen 
också hade erbjudits introduktion innefattande bostad, försörjning i två år, 
utbildning och arbetspraktik. Familjen överklagade beslutet och yrkade att 
Nacka kommun skulle förpliktas att ordna ett fast boende åt familjen inom 
kommunen då de av olika anledningar inte ville tvingas flytta till Sorsele. När 
målet nådde HFD (dåvarande Regeringsrätten) var frågan i målet om social-
nämnden haft fog för att vägra familjen bistånd med hänvisning till att behovet 
kunnat tillgodoses genom sekundär placering i Sorsele kommun, vilket familjen 
motsatt sig. Inledningsvis konstaterade domstolen att familjen hade permanent 
uppehållstillstånd och skulle behandlas på samma sätt som svenska medborgare 
i förhållande till SoL. Vidare anfördes att insatser enligt SoL ska utformas i 
samförstånd med den enskilde, dock finns ingen ovillkorlig rätt att utkräva en 
viss bestämd insats. I domskälen konstaterades att familjen otvivelaktigt ansågs 
ha sådana speciella svårigheter att själva lösa sin boendesituation att de var be-
rättigade bistånd av socialnämnden för anskaffande av bostad. Domstolen utta-
lade att biståndet ska uppfylla kraven på säkerställande av skälig levnadsnivå 
samt utformas och genomföras tillsammans med familjen. Vidare anfördes att 
erbjudandet om placering i Sorsele hade utformats utan hänsyn till familjens 
vilja. Socialnämnden hade ingen grund för att vägra allt bistånd efter att en 
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insats inte accepterats av den enskilde. Domstolen anförde att ”en sådan hante-
ring av biståndsfrågan skulle innebära att den enskilde försätts i en akut tvångs-
situation”, vilket inte ansågs förenligt med SoL:s grundläggande principer. Soci-
alnämnden saknade dessutom ”lagligt stöd för att inte respektera en enskilds 
klara ställningstagande i en så grundläggande fråga som byte av bostadsort.” 
Domstolen avslog därmed överklagandet.  

6.3.1.2 Kolonistugan 
I RÅ 2009 ref. 4 ansåg HFD (dåvarande Regeringsrätten) att en socialnämnd 
inte hade grund för att vägra bistånd till boendekostnad för en biståndssökande 
som valt att bo i en kolonistuga. I målet hade en kvinna fått avslag på sin ansö-
kan om bistånd till boendekostnad med motiveringen att ett långvarigt boende i 
en kolonistuga inte kunde betraktas som ett acceptabelt boende. Ett boende i 
kolonistuga berättigade inte heller den sökande till bostadsbidrag vilket ansågs 
påverka ekonomin negativt. Kvinnan hade försökt ordna ett annat boende men 
misslyckats. Hon hade anfört att hon önskade att få bo kvar i kolonistugan. 
Hennes boende hade också tidigare godkänts av familjeenheten i hennes kom-
mun. Hon hade varit självförsörjande när hon skrev kontrakt avseende boen-
det, men hade sedermera hamnat i en situation där hon var i behov av bistånd 
för sin försörjning. HFD angav i domskälen att socialtjänstens verksamhet ska 
respektera enskildas integritet och självbestämmanderätt i enlighet med SoL 
och insatser ska genomföras i samförstånd med den enskilde. Vidare ska den 
enskilde genom erhållet bistånd tillförsäkras en skälig levnadsnivå. HFD 
nämnde även att om socialtjänsten ställer krav på att den enskilde ska flytta till 
ett billigare boende måste det finnas en faktisk möjlighet för denne att få en 
annan bostad och oskäliga sociala konsekvenser får inte uppstå. HFD konstate-
rade att den enskildes rätt att själv bestämma var han eller hon vill bo är en 
självklar utgångspunkt för prövningen av rätten till bistånd för boendekostna-
der. Vidare ansåg domstolen att det saknades skäl att vägra bistånd till kvinnan 
med anledning av den boendeform som kvinnan hade valt. HFD konstaterade, 
likt föregående fall, att ”en sådan hantering av biståndsfrågan innebär att den 
enskilde försätts i en akut tvångssituation, vilket ter sig oförenligt med de 
grundläggande principerna i SoL.141   

6.3.1.3 Husvagnen 
I RÅ 1988 ref. 137 ansåg HFD (dåvarande regeringsrätten) att det saknades 
grund för att vägra bistånd till boendekostnader för en person som föredrog att 
bo i husvagn. En man hade nekats bistånd till boendekostnad med anledning av 
att en husvagn ansågs vara en undermålig boendeform. Han hade inte kunnat 
ordna något annat boende och han hade själv uttryckt att han önskade bo kvar i 
husvagnen. HFD höll med om att ett boende i en husvagn på en campingplats 
visserligen inte uppfyllde kravet på skälig levnadsnivå. Emellertid utgjorde ett 

 
141 jfr RÅ 2004 ref. 130 
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sådant förhållande inte tillräckliga skäl för att mannen skulle vägras bistånd till 
sin boendekostnad med hänvisning till självbestämmanderätten enligt SoL. 

6.3.2 Underrättspraxis om bistånd till boendekostnad 
Utöver de rättsfall som beskrivits ovan saknas prejudicerande avgöranden avse-
ende frågan om bistånd till boendekostnad kan nekas med hänvisning till att 
boendeformen inte är tillåten. Det finns emellertid några fall från förvaltnings-
rätterna och kammarrätterna som i varierande utsträckning berör frågan. Även 
om dessa inte är prejudicerande och således inte utgör en rättskälla i traditionell 
mening är det ändå intressant att undersöka hur domstolarna har resonerat i 
dessa fall. Nedan följer en genomgång av fem domar, fyra från kammarrätten 
och en från förvaltningsrätten. 

6.3.2.1 Kammarrätten i Göteborgs dom 2010-11-26 i mål nr 2648-10 
I målet hade en biståndssökande kvinna fått avslag på ansökan om bistånd till 
hyreskostnad avseende en lägenhet hon hyrde i andrahand. Kommunen hade 
ett krav på att hyresvärden för en lägenhet som hyrs i andra hand måste under-
teckna en av nämnden utfärdad blankett om andrahandsupplåtelse. Kvinnan 
hade inte lyckats förmå sin hyresvärd att skriva under blanketten och hon neka-
des därför bistånd till hyreskostnaden. Förvaltningsrätten gav kommunen rätt 
och anförde att det framgår av Socialstyrelsens allmänna råd att en enskild 
måste inkomma med det underlag som krävs för att rätten till bistånd ska kunna 
utredas. Förvaltningsrätten ansåg att kvinnan inte lämnat de uppgifter som 
krävs för att kunna ta ställning till ansökan om bistånd. Kammarrätten gjorde 
en annan bedömning. Inledningsvis konstaterades i domskälen att enligt ett 
intyg från stadsdelsnämnden i kommunen var kvinnan berättigad ekonomiskt 
bistånd till boendekostnad under förutsättning att giltigt hyresavtal med den 
som hyr ut bostaden lämnats enligt förvaltningens regler. Kvinnan hade lämnat 
in ett hyresavtal för upplåtelsen, undertecknat av lägenhetsinnehavaren och 
kvinnan. Således ansåg domstolen att kvinnan hade lämnat utredning om sina 
hyreskostnader, och enbart den omständigheten att hon inte lyckats förmå ut-
hyraren att underteckna det formulär som kommunen hade begärt ansågs inte 
utgöra skäl för att vägra bistånd till hyreskostnaden.  

6.3.2.2 Kammarrätten i Göteborgs dom 2012-05-21 i mål 6071-11 
I målet hade en nyanländ nekats bistånd till hyreskostnad på den grunden att 
han bodde inneboende. Kommunens avslagsbeslut grundades på en förordning 
som stadgat att bostadsersättning avseende nyanlända inte lämnas till den som 
stadigvarande bor tillsammans med en annan person. Kammarrätten anförde i 
domskälen att en utgångspunkt vid prövningen av rätten till bistånd avseende 
boendekostnader är att en enskild har rätt att själv bestämma var han eller hon 
vill bo, i enlighet med RÅ 2009 ref. 4. Domstolen konstaterade att en innebo-
endehyra visserligen inte utgjorde en godtagbar hyreskostnad för bostadsersätt-
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ning enligt förordningen, men det saknades ändå stöd för att låta det förhållan-
det inverka på bedömningen av rätten till bistånd för boendekostnad enligt 
SoL. Kammarrätten fastslog att kommunen inte hade haft fog för att vägra 
bistånd till boendekostnaden.  

6.3.2.3 Kammarrätten i Stockholms dom 2014-02-26 i mål nr 6527-13  
I målet hade en biståndssökande kvinna fått avslag på sin ansökan om bistånd 
till boendekostnad. Kommunen anförde att det saknades ett av fastighetsägaren 
godkänt andrahandsavtal samt att kvinnans mor var den som stod på hyreskon-
traktet. Kvinnan hade skulder och kunde inte stå på kontraktet själv. Modern 
var folkbokförd på en annan adress och kvinnan bodde själv i lägenheten med 
sin dotter. Kommunen anförde att den som ansöker om ekonomiskt bistånd till 
andrahandshyra måste kunna visa att andrahandsuthyrningen godkänts av hy-
resvärden. Kommunen menade att det var ”av yttersta vikt” att otillåtna andra-
handskontrakt inte ska godkännas i förhållande till ekonomiskt bistånd. Kam-
marrätten konstaterade inledningsvis att en förutsättning för bistånd till hyra är 
att den biståndssökande har en faktisk boendekostnad. Domstolen ansåg att det 
inte var visat att kvinnan hade en boendekostnad, bland annat på grund av att 
det inte förelåg ett avtal mellan henne och modern. Kommunen ansågs ha haft 
fog för att avslå bistånd till hyreskostnaden. Kammarrätten berörde därmed inte 
frågan om bistånd till otillåtna andrahandskontrakt, trots kommunens anfö-
rande. 

6.3.2.4 Kammarrätten i Stockholms dom 2019-02-19 i mål nr 5036-18 
I målet hade en biståndssökande nekats bistånd till boendekostnad med anled-
ning av att han inte hade inkommit med ett av hyresvärden godkänt andra-
handskontrakt. Det rörde sig alltså om ett otillåtet andrahandskontrakt. Söder-
tälje kommun anförde att det vid ansökan om bistånd kontrollerades att andra-
handskontrakt var giltiga. Om så inte var fallet bedömdes det inte som skäligt 
att bevilja bistånd till boendekostnaden. Vidare anfördes att socialnämnden inte 
ska bidra till att den svarta bostadsmarknaden breder ut sig och att det inte var 
möjligt att göra en analogisk tolkning av RÅ 2009 ref. 4 i förhållande till svarta 
andrahandskontrakt. Förvaltningsrätten ansåg att kommunen inte hade haft fog 
för att neka bistånd till hyreskostnad med hänvisning till RÅ 2009 ref. 4. Kam-
marrätten anförde att det i de flesta fall ”bör kunna krävas” att en biståndssö-
kande som hyr en bostad i andra hand kan visa upp ett giltigt hyreskontrakt. 
Dock innehöll hyreskontraktet som lämnats in en klausul som angav att sam-
tycke från fastighetsägaren var en förutsättning för avtalets giltighet. Kammar-
rätten gjorde bedömningen att det på grund av klausulen inte ens förelåg ett 
hyresavtal mellan den biståndssökande och förstahandshyresgästen, och därför 
hade kommunen haft rätt att vägra bistånd.  
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6.3.2.5 Förvaltningsrätten i Stockholms dom 2015-06-30 i mål nr 7222-
15 

I målet hade en biståndssökande kvinna nekats bistånd till hyreskostnad på 
grund av att hon inte hade uppvisat ett giltigt andrahandskontrakt. Kommunen 
anförde att kravet för att en andrahandsuthyrning ska vara giltig är att den god-
känts av hyresvärden. Kvinnan överklagade beslutet till förvaltningsrätten. 
Domstolen anförde i domskälen att enligt Socialstyrelsens allmänna råd om 
ekonomiskt bistånd kan en ansökan avslås om en enskild inte efter begäran 
inkommer med det underlag som krävs. Vad gäller hyreskostnad för andra-
handslägenheter uttalades att den hyra som lägenhetsinnehavaren och andra-
handshyresgästen har avtalat bör godtas om den är skälig. Domstolen nämnde 
också 12 kap. 39 § JB som stadgar att upplåtelse av hyresrätt utan samtycke från 
hyresvärden är otillåten. Emellertid konstaterades att lagrummet inte är direkt 
tillämpligt på avtalsförhållandet mellan förstahands- och andrahandshyresgäs-
ten. Domstolen anförde vidare att frågan i målet är hur otillåtna andrahands-
kontrakt ska bedömas i biståndsärenden, och en jämförelse med bostadsbidra-
get från försäkringskassan gjordes. Enligt försäkringskassans föreskrifter krävs 
ett godkänt andrahandskontrakt som förutsättning för att erhålla bostadsbidrag. 
Mot bakgrund av det ansåg förvaltningsrätten att när en enskild ansöker om en 
förmån från det allmänna ska det ske på ett sätt som gör att bedrägerier, otill-
börliga förfaranden, olagliga upplåtelser etc. motverkas. Vidare menade dom-
stolen att genom ett krav på godkänt andrahandskontrakt underlättas kontrollen 
av den enskildes faktiska boendekostnad. Domstolen konstaterade att bistånds-
sökande som bor i andra hand har en faktisk boendekostnad och att det före-
ligger ett behov av bistånd. Emellertid ansåg domstolen att det inte skulle vara 
några större problem att införskaffa ett godkänt andrahandskontrakt i de flesta 
fall. Sammantaget fann förvaltningsrätten att kommunen haft fog för sin be-
dömning och avslog överklagandet avseende hyresdelen.  

6.4 Sammanfattande kommentar 
Som ovan konstaterats har socialtjänsten en skyldighet att tillförsäkra enskilda 
en skälig levnadsnivå. Genom biståndsbestämmelsernas utformning framgår 
emellertid att rätten till bistånd inte är en absolut rättighet för den enskilde. 
Egenansvaret har stor betydelse och det är i första hand den enskilde själv som 
har ansvaret för sin försörjning. I de fall en sökande anses berättigad ekono-
miskt bistånd kvarstår egenansvaret under tiden som biståndet utgår och den 
enskilde måste göra allt i sin makt för att nå självförsörjning, till exempel genom 
att aktivt söka arbete och delta i arbetsmarknadsåtgärder. När det gäller bistånd 
till boendekostnad framkommer att det saknas konkret reglering kring bistånd 
till boendekostnad avseende otillåtna andrahandskontrakt. Av genomgången av 
praxis har framkommit att det inte heller är klarlagt av domstolarna hur be-
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dömningen ska göras. Självbestämmanderätten har i prejudicerande domar 
tillmätts avgörande betydelse. Detta diskuteras vidare i analysen i nästkom-
mande kapitel. 
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7 Analys 

7.1 Kan kommunens befogenhet ifrågasättas? 
En frågeställning är om kommunens beslut om att socialtjänsten ska neka bi-
stånd till otillåtna andrahandskontrakt kan anses falla inom ramen för kommu-
nens befogenhet. Som ovan konstaterats har kommunen en förhållandevis 
långtgående självbestämmanderätt genom den kommunala självstyrelsen. 
Kommunen har möjlighet att fatta beslut om olika åtgärder inom ramen för den 
”fria sektorn”. Kommunen har också en rad skyldigheter och bestämmelser att 
förhålla sig till när det gäller dess kompetens och befogenheter. Beslutet att från 
kommunens sida ställa krav på godkända andrahandskontrakt som förutsätt-
ning för bistånd går i linje med den åtstramning av regleringen kring otillåten 
andrahandsuthyrning som skedde hösten 2019. Ett av argumenten för att neka 
bistånd till otillåtna andrahandskontrakt är också att kommunmedlemmarnas 
skattemedel inte ska gå till att finansiera en kriminell verksamhet och på så sätt 
indirekt finansiera en växande brottslighet. Det kan anses problematiskt att en 
kommun indirekt bidrar till sådan verksamhet, inte endast av moraliska skäl 
utan också sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Frågan är om en kommun på den 
grunden kan besluta om nekande av bistånd till hyreskostnad. 

7.1.1 Kravet på allmänintresse  
Som ovan konstaterats är kravet på allmänintresse styrande för kommunens 
kompetens. För att en åtgärd beslutad av en kommun ska anses kompetensenlig 
krävs att den tillgodoser ett allmänt intresse. En åtgärd som innebär ett nekande 
av ekonomiskt bistånd till hyreskostnad för personer som bor i otillåtna andra-
handskontrakt skulle kunna anses tillgodose ett allmänintresse. Dels kan det 
vara ett sätt för kommunen att komma åt problemet med det växande miss-
bruket på andrahandsmarknaden avseende hyresrätter. Ett av problemen med 
den otillåtna andrahandsuthyrningen är, som konstaterats i 3.2.2, att hyresrätter 
som skulle kunna ”släppas fria” på marknaden istället för att sägas upp hyrs ut i 
syfte att tjäna pengar, vilket får konsekvenser för hyresbostadsmarknaden i 
kommunen. Det kan också argumenteras för att det är varje kommunmedlems 
intresse att deras skattepengar inte används för att möjliggöra eller stödja en 
sådan verksamhet. Samtidigt är det av allmänt intresse att kommunen säkerstäl-
ler att det sociala välfärdssystemet fungerar eftersom det utgör ett skyddsnät för 
kommunmedlemmarna. Varje individ som någon gång hamnar i en situation 
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där de av någon anledning får försörjningshinder är beroende av möjligheten 
att erhålla samhällets hjälp. Frågan är hur avvägningen ska göras mellan å ena 
sidan allmänhetens intresse av att brottslighet bekämpas och säkerställandet av 
att skattepengar inte hamnar i händerna på kriminella och å andra sidan intres-
set av att vuxna och barn tillförsäkras en skälig levnadsnivå.  

7.1.2 En brottsbekämpande socialtjänst?  
En annan kompetensbegränsande princip är att kommunen inte ska befatta sig 
med angelägenheter som ankommer på annan, exempelvis staten. Brottsbe-
kämpning och utredning av brott är en uppgift som ankommer på polismyn-
digheten, som är en statlig myndighet. Att en kommun samverkar med polis-
myndigheten i olika angelägenheter, exempelvis när det kommer till förebyg-
gande av brottslighet i kommunen, är väl motiverat. Emellertid ter sig den be-
slutade åtgärden, om att socialtjänsten ska utreda om ett andrahandskontrakt är 
olagligt eller ej, som om biståndshandläggare ges i uppgift att bedriva vad som 
närmast liknar en polisiär verksamhet. Frågan är om det kan anses lämpligt att 
den delen av socialtjänsten som handlägger ekonomiskt bistånd, i syfte att ge 
hjälp och stöd åt enskilda som befinner sig i en utsatt ekonomisk situation, 
dessutom åläggs en uppgift att bekämpa brottslighet på ett sådant sätt. 

En annan aspekt i sammanhanget är att den kriminalisering av otillåten 
andrahandsuthyrning som trädde i kraft i oktober 2019 endast avser själva ut-
hyrningen. Det som är straffbart är att hyra ut en hyresrätt i andra hand utan 
samtycke och till en oskälig hyra, inte att hyra en sådan lägenhet. I det perspek-
tivet ter sig ett avslag avseende bistånd till hyreskostnad som ett indirekt straff 
för den som står på andra sidan av brottsligheten – nämligen den enskilde som 
av en rad olika skäl är beroende av kontraktet, olagligt eller ej. 

7.2 Är åtgärden proportionerlig? 
Kommunen ska vid samtliga beslut som fattas och åtgärder som vidtas beakta 
proportionalitetsprincipen som är grundläggande för all verksamhet. För att ett 
beslut fattat av kommunen ska anses uppfylla kraven på proportionalitet krävs 
att det föreligger en balans mellan mål och medel. Den beslutade åtgärden får 
inte gå utöver vad som kan anses nödvändigt för att uppnå det resultat som 
avses med åtgärden. Åtgärden får inte vara mer ingripande än vad syftet kräver. 
Proportionalitetsprincipen utgör även en grundläggande rättsprincip i förhål-
lande till socialtjänsten i egenskap av förvaltningsmyndighet. Principen har 
lagstadgats i nya FL och som konstaterats i avsnitt 5.3.3 framgår av förarbetena 
att en förvaltningsmyndighet inte får vidta några åtgärder i det allmännas in-
tresse utan att beakta motstående intressen. Oavsett vilka intressen som står på 
spel ska en myndighet inte vidta en åtgärd som inte är proportionerlig med 
hänsyn till det förväntade resultatet. 
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När det gäller nekande av bistånd till enskilda som innehar ett otillåtet andra-
handskontrakt aktualiseras två motstående intressen. Kommunens intresse är 
att bekämpa den otillåtna andrahandsuthyrningen. Kommunens intressen är 
också ekonomiska – skattebetalarnas pengar ska inte gå till att finansiera en 
kriminell verksamhet. I längden kan ett sådant beslut bidra till att sänka kom-
munens kostnader kopplade till utgivandet av försörjningsstöd. Den enskildes 
intresse, närmare bestämt den biståndssökandes intresse, består främst i att 
bibehålla möjligheten att erhålla den ekonomiska hjälp som socialtjänsten har 
att erbjuda enskilda som befinner sig i en utsatt situation. För personer som bor 
i andrahandslägenheter finns ett intresse av att beviljas bistånd till sin hyres-
kostnad i situationer där de på grund av försörjningshinder av olika anledningar 
nödgats att ansöka om bistånd. Andrahandskontraktet utgör, oaktat dess tillåt-
lighet, en trygghet för den enskilde och dennes familj. Frågan blir om det kan 
anses föreligga en balans mellan dessa två intressen. Om kommunens beslut 
kan anses gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet är inte kravet på 
proportionalitet uppfyllt. Om det kan anses finnas andra mindre ingripande 
åtgärder för kommunen att tillgå, som inte medför lika stora konsekvenser för 
den enskilde, ska kommunen i enlighet med proportionalitetsprincipen istället 
välja ett sådant alternativ. Frågan är om beslutet att neka bistånd till hyreskost-
nad för otillåtna andrahandskontrakt uppfyller kravet på proportionalitet, eller 
om det kan anses vara en för ingripande åtgärd i relation till syftet. 

7.2.1 Konsekvenser för den biståndssökande 
Vi föreställer oss en situation där en biståndssökande har gått miste om bistånd 
till sin hyreskostnad, men beviljats bistånd till övriga kostnadsposter inom ra-
men för riksnormen så som mat, kläder etc.142 I ett sådant fall är det sannolikt 
att den biståndssökande ändå prioriterar att betala sin hyra eftersom denne 
annars riskerar att bli av med sitt boende. Biståndet som erhållits till andra 
kostnader används då i praktiken till att täcka hyreskostnaden. Följden blir att 
den biståndssökande inte har tillräckliga medel för exempelvis mat och därmed 
äventyras tillgodoseendet av skälig levnadsnivå. För kommunens del skulle det 
innebära att syftet med åtgärden, att kommunens pengar inte ska hamna i fick-
orna på kriminella, inte uppfylls eftersom biståndet används till hyreskostnad 
för ett otillåtet andrahandskontrakt. Det innebär därmed att målet, att motverka 
den otillåtna andrahandsuthyrningen, inte uppnås.  

En annat möjligt scenario är att den biståndssökande försöker finna andra 
vägar för att erhålla bistånd till sin hyreskostnad. När en enskild som innehar ett 
andrahandskontrakt ansöker om ekonomiskt bistånd kommer socialtjänsten i 
enlighet med kommunens beslut att begära in handlingar som styrker att fastig-
hetsägaren har samtyckt till andrahandsuthyrningen i enlighet med 12 kap. 39-
40 §§ JB. För det fall att samtycke inte finns, och andrahandsuthyrningen 

 
142 Riksnormen – se avsnitt 6.2.1. 
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följaktligen är otillåten, avslås ansökan om ekonomiskt bistånd avseende den 
del som rör boendekostnad. En utväg för en person som befinner sig i en sådan 
situation kan då vara att i samförstånd med sin hyresvärd skriva om kontraktet 
till ett falskt inneboendekontrakt. Att inhysa en inneboende i sin hyresrätt krä-
ver normalt sett inte samtycke från fastighetsägaren. I det fallet kan bistånd 
komma att utgå, om än i form av en lägre summa pengar än om bistånd hade 
utgått till hela hyran. I det fallet blir utgången densamma som i exemplet ovan, 
att syftet med kommunens beslut inte uppfylls. Socialtjänsten åläggs också en 
utökad arbetsbörda i situationer där det råder oklarheter kring om den bistånds-
sökande faktiskt är inneboende eller om det i själva verket rör sig om ett otillå-
tet andrahandskontrakt. Socialtjänsten har en utredningsskyldighet, vilken inne-
bär att varje ärende ska utredas i den omfattning dess beskaffenhet kräver.143 
Som konstaterats ovan kan det ifrågasättas om det är lämpligt att socialtjänsten 
ges i uppgift att bedriva en form av utredningsverksamhet som närmast borde 
ankomma på polismyndigheten.  

7.3 Har tillämpningen stöd i rättsordningen? 
Legalitetsprincipen måste som ovan anförts följas av samtliga förvaltningsmyn-
digheter. Det innebär, som konstaterats i 5.3.2, att en förvaltningsmyndighets 
agerande måste ha stöd i någon av de rättskällor som tillsammans bildar rätts-
ordningen i vidsträckt mening. Det måste finnas någon typ av normmässig 
förankring för samtliga åtgärder en myndighet vidtar inom ramen för dess verk-
samhet. Efter genomgången av lagstiftning står det klart att det saknas uttryck-
ligt lagstöd som kan läggas till grund för en sådan åtgärd som den som arbetet 
behandlar. Förhållandet att en biståndssökande innehar ett otillåtet andra-
handskontrakt och hur socialtjänsten bör agera i det fallet finns inte omnämnt 
någonstans i lagtexten. Avsaknad av uttryckligt lagstöd innebär emellertid inte i 
sig att legalitetsprincipen inte upprätthålls. I förarbetena till bestämmelsen i FL 
anges att legalitetsprincipen inte innebär att det måste finnas uttryckligt stöd i 
en lagbestämmelse eller föreskrift för varje enskild åtgärd som vidtas. Detta var 
anledningen till att begreppet ”rättsordningen” valdes i bestämmelsen. Alltså 
måste undersökas om åtgärden har stöd i någon annan av de rättskällor som 
”tillsammans bildar rättsordningen i vidsträckt mening”.144 I förarbetsuttalan-
dena till biståndsbestämmelserna anfördes inget resonemang om huruvida eko-
nomiskt bistånd bör utgå eller nekas i en sådan situation. När det gäller praxis 
har HFD i två domar fastslagit att rätten till bistånd inte får göras beroende av 
om den biståndssökandes boendeform är godkänd eller ej. HFD har också 
fastslagit i en tredje dom att en kommun inte har haft fog för att neka bistånd 
till en familj på grund av att de inte ville anta ett erbjudande om flytt. Den en-

 
143 Se 23 § FL. 
144 Prop. 2016/17:180, s. 59. 
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skildes självbestämmanderätt har i samtliga tre domar värderats högre än exem-
pelvis en kommuns argument om att boendeformen inte uppfyller de krav som 
uppställts för erhållandet av ekonomiskt bistånd.145 Nämnda rättsfall ger dock 
inte klart svar på frågan huruvida en kommun kan anses ha stöd i rättsordning-
en för att neka bistånd till boendekostnader avseende otillåtna andrahandskon-
trakt, eftersom rättsfallen inte behandlar sådana omständigheter. Den under-
rättspraxis som undersökts ger inte heller vägledning i frågan, främst för att 
avgörandena inte är prejudicerande men också för att domskälen inte ger några 
indikationer på hur situationen bör hanteras. Det finns inte heller någon väg-
ledning i doktrinen, och inte heller i det material som utgör praktisk vägledning, 
exempelvis allmänna råd och Socialstyrelsens handbok. Sammantaget kan kon-
stateras att det inte går att finna stöd i någon rättskälla för ett beslut om att neka 
bistånd till otillåtna andrahandshyror. Förvisso finns det inte heller någon be-
stämmelse som förbjuder ett krav på godkänt andrahandskontrakt som en för-
utsättning för att bistånd ska kunna beviljas men det har ingen betydelse för om 
kravet på legalitet är uppfyllt eller ej. Avsaknaden av stöd i rättsordningen indi-
kerar att kommunens beslut innebär att socialtjänsten agerar utanför legalitets-
principen när de avslår bistånd till hyreskostnad för otillåtna andrahandskon-
trakt. En fråga är om det kan anses finnas stöd i rättsordningen av den anled-
ningen att andrahandsuthyrning utan samtycke från fastighetsägaren är otillåten 
och även i vissa fall kriminaliserad i ett annat regelverk, närmare bestämt JB. Är 
det möjligt för socialtjänsten att göra en analogisk tolkning av bestämmelserna i 
12 kap. JB avseende utgivandet av ekonomiskt bistånd till hyreskostnader för 
otillåtna andrahandskontrakt? 

7.4 Är kravet på objektivitet uppfyllt? 
En annan princip som aktualiseras för samtliga förvaltningsmyndigheter är 
objektivitetsprincipen vilken behandlats i avsnitt 5.3.1. Principen innebär ett 
förbud för myndigheterna att låta sig vägledas av andra intressen än dem som 
de är satta att tillgodose eller att grunda sina avgöranden på hänsyn till andra 
omständigheter än sådana som enligt tillämpliga författningar får beaktas vid 
prövningen av ett ärende. Socialtjänsten som handlägger ekonomiskt bistånd 
får anses i huvudsak vägledas av de intressen och målsättningar som framkom-
mer av SoL, bland annat att tillförsäkra enskilda en skälig levnadsnivå och se till 
att människors sociala rättigheter upprätthålls. Kan det, i ljuset av SoL:s mål-
sättningar, finnas utrymme för socialtjänsten att inom ramen för verksamheten 
också beakta andra intressen såsom bekämpandet av brottslighet? Det fram-
kommer inte någonstans i rättskällorna att en sådan uppgift ankommer på soci-
altjänsten. Frågan är om det kan anses att kravet på objektivitet därmed har 
upprätthållits i frågan om bistånd till otillåtna andrahandshyror.  

 
145 RÅ 2009 ref. 4, RÅ 2004 ref. 130 samt RÅ 1988 ref. 137, se avsnitt 6.3.1. 
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7.5 Förebyggande arbete i positiv riktning för den 
enskilde?  

Socialtjänsten ska som ovan konstaterats tillsammans med den enskilde verka 
för att förändra dennes livssituation och stödja en förändring. Ett lagligt andra-
handskontrakt, som godkänts av fastighetsägaren, utgör inte ett långsiktigt 
tryggt boende med tanke på avtalets tillfälliga karaktär. Ett otillåtet andrahands-
kontrakt utgör därmed en ännu större otrygghet för den enskilde och en sådan 
boendesituation är alltid ett risktagande. Andrahandshyresgästen kan när som 
helst bli bostadslös om fastighetsägaren får kännedom om den otillåtna upplå-
telsen av lägenheten. Vidare har andrahandshyresgästen ingenting att säga till 
om när det kommer till hyresbeloppets storlek och personer som bor i andra-
handslägenheter betalar i hög utsträckning ockerhyror. Den enskildes ekonomi 
påverkas negativt även i ett långsiktigt perspektiv. Möjligheten för en bistånds-
sökande att bli självförsörjande minskar om denne har en så pass hög hyra att 
framtida inkomster inte räcker till för att täcka kostnaden. Målsättningen när en 
enskild ansöker om ekonomiskt bistånd är att socialtjänsten på alla sätt som går 
aktivt ska verka för att den biståndssökande så snart som möjligt ska bli själv-
försörjande. Ett beslut om nekande av bistånd till hyreskostnad skulle kunna 
hjälpa personen att på allvar ta tag i sin boendesituation och motivera den en-
skilde till att hitta ett mer varaktigt och tryggt boende. Kommunens beslut om 
att neka bistånd till hyreskostnad för otillåtna andrahandskontrakt skulle i så fall 
ge positiva effekter i ett framtidsperspektiv. Som framgått under 5.4.3 är SoL 
för närvarande under utredning. I SOU 2018:32 har konstaterats att socialtjäns-
ten inte arbetar förebyggande i tillräckligt stor utsträckning. Utredningen anser 
att socialtjänstens arbetssätt ska vara utformat så att det förebygger och minskar 
framtida behov av insatser. Frågan är om beslutet att neka bistånd till otillåtna 
andrahandskontrakt kan anses vara ett sätt att förebygga framtida behov av 
bistånd. 

7.6 Barnperspektivet 
Socialtjänsten måste i sin verksamhet beakta barnperspektivet.146 Eventuella 
konsekvenser av beslut där barn är inblandade måste noga övervägas. I situat-
ioner där föräldrar nekas bistånd till hyreskostnad för att deras andrahandskon-
trakt är otillåtet påverkas även barnen. Som konstaterats i 7.2.1 är det en möjlig 
konsekvens att föräldrarna använder riksnormen till att betala hyran för att få 
behålla lägenheten. Barnen riskerar då att hamna under gränsen för skälig lev-
nadsnivå. Om föräldrarna inte klarar av att betala hyran riskerar familjen att bli 
bostadslös. Barn har enligt barnkonventionen en rätt att åtnjuta social trygghet 
och adekvat levnadsstandard. Staten har en skyldighet att tillgodose barnens 

 
146 Se avsnitt 5.5. 
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behov i de fall föräldrarnas försörjningsförmåga brister. Socialtjänstens skyldig-
het gentemot barn framkommer också av SoL. När det gäller krav på bostads-
byte ska barnperspektivet beaktas särskilt. Frågan är om det kan anses att social-
tjänsten beaktar barnperspektivet i tillräckligt stor utsträckning när bistånd till 
boendekostnader avseende otillåtna andrahandskontrakt avslås. 

7.7 Kammarrättens avgöranden  
Utifrån vad som framkommit efter genomgången av underrättspraxis i avsnitt 
6.3.2 kan konstateras att kammarrätten inte har bidragit med någon vägledning i 
frågan om hur bistånd till otillåtna andrahandshyror ska bedömas. Kammar-
rättsdomen från 2010 berörde ekonomiskt bistånd till hyreskostnad avseende 
andrahandskontrakt, men i det fallet hade kommunen begärt att den bistånds-
sökande skulle inkomma med en specifik underskriven blankett som förutsätt-
ning för att erhålla bistånd till boendekostnaden.147 Kammarrätten anförde att 
kommunen inte kunde ställa ett sådant krav för utgivande av bistånd om den 
biståndssökande i övrigt inkommit med underlag som styrker hyreskostnaden. 
Resonemanget kan möjligen anses ge uttryck för att en kommun inte har frihet-
en att ställa vilka krav som helst på den enskilde vad gäller bistånd till boende-
kostnad för andrahandslägenheter, men det ger ingen vägledning i frågan om 
otillåtna andrahandskontrakt.  

I kammarrättsdomen från 2012 hade en kommun avslagit en nyanländs an-
sökan om bistånd till boendekostnad på grund av att det fanns en bestämmelse 
i en förordning som reglerade att bostadsersättning inte fick lämnas till nyan-
lända som bodde inneboende.148 Fallet berörde inte andrahandskontrakt men 
kammarrätten erinrade i domskälen om att den enskilde har rätt att själv be-
stämma var han eller hon vill bo i enlighet med HFD:s praxis och att detta är en 
utgångspunkt vid bedömningen av bistånd till boendekostnad. Det förhållandet 
att det fanns en motstridig bestämmelse i en annan rättskälla avseende nyan-
lända som var inneboende gav inte stöd för att biståndsbedömningen skulle 
påverkas.  

I kammarrättens avgörande från 2014 hade en kommun avslagit en ansökan 
om bistånd till boendekostnad på grund av att den biståndssökande inte hade 
kunnat visa att hennes andrahandskontrakt var godkänt av fastighetsägaren.149 I 
målet lyftes frågan om bistånd till otillåtna andrahandskontrakt av kommunen, 
som anförde att otillåtna andrahandskontrakt inte skulle godkännas som bi-
ståndsgrundande och att den som ansöker om bistånd måste kunna uppvisa ett 
samtycke från hyresvärden. Emellertid behandlades inte frågan av kammarrät-
ten. Domstolen ansåg att kvinnan inte hade visat att hon hade en boendekost-

 
147 Kammarrätten i Göteborgs dom 2010-11-26 i mål nr 2648-10, se avsnitt 6.3.2.1. 
148 Kammarrätten i Göteborgs dom 2012-05-21 i mål nr 6071-11, se avsnitt 6.3.2.2. 
149 Kammarrätten i Stockholms dom 2014-02-26 i mål nr 6527-13, se avsnitt 6.3.2.3. 
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nad eftersom det saknades ett kontrakt med den biståndssökande som avtals-
part, då det var kvinnans mor som stod på kontraktet. På den grunden hade 
kommunen haft fog för att avslå bistånd till hyran. Kammarrätten kommente-
rade aldrig kommunens anförande om att bistånd inte ska utgå till hyreskostna-
der för otillåtna andrahandskontrakt.  

Den fjärde och sista kammarrättsdomen från 2019, som ligger närmst i ti-
den, berörde frågan om bistånd till hyreskostnad avseende otillåtna andra-
handskontrakt.150 En biståndssökande hade nekats bistånd till hyreskostnad på 
grund av att hans andrahandskontrakt var otillåtet och kommunen anförde att 
det därför inte var skäligt att bevilja bistånd. Kommunen anförde också att de 
inte ska medverka till utbredningen av den svarta bostadsmarknaden och att en 
analogisk tolkning av RÅ 2009 ref. 4 inte var möjlig i förhållande till svarta 
andrahandskontrakt. Förvaltningsrätten hade, trots kommunens invändning, 
ändå gjort en analogisk tolkning av RÅ 2009 ref. 4 och ansåg att det saknades 
stöd för att låta den enskildes val av boendeform påverka bedömningen av 
rätten till bistånd. Kammarrätten å andra sidan berörde inte frågan mer än att 
det i de flesta fall ”bör” kunna krävas att en biståndssökande ska uppvisa ett 
giltigt andrahandskontrakt. Kommunen fick förvisso rätt i domen, men det var 
på andra grunder än det som anförts. Kammarrätten ansåg att det inte förelåg 
ett hyreskontrakt på grund av en klausul i avtalet och ogiltigförklarade själva 
hyreskontraktet på avtalsrättsliga grunder.  

Sammantaget kan konstateras att kammarrätten inte har uttalat sig i frågan 
på ett sätt som skulle kunna tjäna som vägledning i frågan hur bistånd till hy-
reskostnad för otillåtna andrahandskontrakt ska bedömas.  

7.8 Förvaltningsrättens resonemang    
Förvaltningsrätten har i domen från 2015 resonerat kring frågan i större ut-
sträckning än vad kammarrätten gjort.151 Även om avgörandet inte kan använ-
das som vägledning i rättstillämpningen är det ändå intressant att närmare un-
dersöka det resonemang som fördes i domskälen. Av omständigheterna fram-
går att kommunen i fråga hade avslagit den biståndssökandes ansökan om bi-
stånd till boendekostnad på grund av att ett giltigt andrahandskontrakt inte 
hade lämnats in till socialtjänsten. Frågan i målet var hur otillåtna andrahands-
kontrakt ska bedömas i biståndsärenden. I domskälen förde domstolen en dis-
kussion kring bestämmelsen i 12 kap. 39 § JB om otillåten andrahandsuthyrning 
och konstaterade att bestämmelsen i fråga inte är tillämplig på avtalsförhållan-
det mellan förstahands- och andrahandshyresgästen. Istället gjordes en jämfö-
relse med bostadsbidraget från försäkringskassan, där det vid ansökan krävs ett 
godkänt andrahandskontrakt som förutsättning för bidrag i enlighet med för-

 
150 Kammarrätten i Stockholms dom 2019-02-19 i mål nr 5036-18, se avsnitt 6.3.2.4. 
151 Förvaltningsrätten i Stockholms dom 2015-06-30 i mål nr 7222-15, se avsnitt 6.3.2.5. 
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säkringskassans föreskrifter. Domstolen lutade sig mot det resonemanget och 
ansåg att handläggningen av ansökan om en förmån från staten ska ske på ett 
sätt som motverkar otillbörliga förfaranden och olagliga upplåtelser. Förvalt-
ningsrätten menade även att enskilda som bor i andrahand har en faktisk boen-
dekostnad för vilken det föreligger ett biståndsbehov, men att det inte skulle 
vara några större problem att införskaffa ett godkänt andrahandskontrakt i de 
fallen. Kommunen ansågs således ha haft fog för sitt avslagsbeslut. 

7.8.1 Om möjligheten att få fram ett godkänt andrahandskontrakt 
Förvaltningsrätten konstaterade att det inte är svårt för en biståndssökande att 
få fram ett godkännande för andrahandsuthyrningen. Den som hyr en lägenhet 
i andra hand där det saknas ett samtycke från fastighetsägaren har troligtvis inte 
mycket att säga till om. Förstahandshyresgästen vill med största sannolikhet inte 
att fastighetsägaren ska få reda på den otillåtna upplåtelsen eftersom denne då 
riskerar att bli av med hyresrätten. Det innebär att andrahandshyresgästen san-
nolikt inte kommer att kunna kräva ett sådant samtycke, eftersom kontraktsför-
hållandet rör fastighetsägaren och förstahandshyresgästen. Andrahandshyres-
gästen kan heller inte själv kontakta fastighetsägaren och be om ett samtycke, 
eftersom det skulle röja den otillåtna uthyrningen och lägenheten skulle med 
största sannolikhet förloras. Andrahandshyresgästen är således maktlös inför 
situationen. Så länge fastighetsägaren inte får reda på uthyrningen så har andra-
handshyresgästen ändå ett boende, även om kontraktet inte utgör en särskilt 
stabil boendeform.  

7.9 Regler vid krav på bostadsbyte – en jämförelse 
Bistånd till boendekostnad ska, som anförts i 6.3, utges till skälig kostnad för 
boende. Om en biståndssökandes boendekostnad inte anses skälig kan social-
tjänsten ställa krav på bostadsbyte. Den biståndssökande ges då en tidsfrist 
inom vilken en ny bostad måste ha erhållits för att bistånd ska beviljas för hela 
hyreskostnaden. Dock får ett sådant krav bland annat inte ställas om det står 
klart att den enskilde saknar en reell möjlighet att skaffa en annan bostad till 
skälig hyra. Kravet får heller inte leda till alltför betungande sociala konsekven-
ser för den enskilde. När det gäller bostadsbyte på grund av oskälig hyra har det 
alltså, med hänsyn till den enskildes situation, uppställts vissa förutsättningar för 
att ett sådant krav ska få ställas. Dessa skyddsregler säger visserligen ingenting 
om vilka krav som socialtjänsten kan ställa avseende boendets giltighet, ef-
tersom ett krav på bostadsbyte relateras till själva kostnaden för boendet. Dock 
kan diskuteras om inte samma typ av krav borde ställas när det kommer till 
biståndssökande som bor i otillåtna andrahandskontrakt. De har ofta ingen 
möjlighet att erhålla ett förstahandskontrakt eller ett ”vitt” andrahandskontrakt 
och att dra in biståndet helt avseende deras boendekostnad skulle kunna inne-
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bära betydande sociala konsekvenser. Om socialtjänsten dessutom avslår ansö-
kan om bistånd till hyreskostnad så snart det är klarlagt att det rör sig om ett 
otillåtet andrahandskontrakt, ges den biståndssökande ingen som helst tidsfrist 
att finna en annan bostad.  

7.10 Bristande enhetlighet?  
I 1.1 konstaterades att Uppsala kommun inte är den enda kommunen i landet 
som i enlighet med egna riktlinjer nekar bistånd till hyreskostnader för otillåtna 
andrahandskontrakt. Några ytterligare kommuner i Sverige arbetar på samma 
sätt utifrån samma syfte och målsättning, medan andra kommuner gör tvärtom. 
Det innebär att tillämpningen ser olika ut beroende på vilken kommun som 
behandlar en ansökan om bistånd. För den biståndssökande innebär det att det 
får betydelse för beslutet vilken kommun han eller hon bor i. Som konstaterats i 
6.2.1 var ett av syftena med införandet av riksnormen att olikheterna mellan 
kommunerna skulle minskas och tillämpningen av ekonomiskt bistånd skulle bli 
mer enhetlig. När det gäller bistånd till hyreskostnader avseende otillåtna 
andrahandskontrakt kan konstateras att olikheterna mellan kommunerna istället 
ökar. Om det kan anses att det är viktigt att kommunerna genom utgivandet av, 
eller rättare sagt nekandet av, ekonomiskt bistånd samtidigt ser till att brottslig-
het motverkas borde det vara lika angeläget för samtliga kommuner i Sverige att 
agera utifrån samma motiv. Om det tvärtom anses att kommunerna inte ska 
befatta sig med brottsbekämpning på det sättet i normtillämpningen vid hand-
läggning av ekonomiskt bistånd borde samtliga kommuner följa samma linje. 
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8 Slutsatser och reflektion 

8.1 Kommunens befogenhet i frågan är inte självklar 
Av det som framkommit i analysen kan konstateras att det inte är möjligt att 
dra någon klar slutsats kring om en kommun kan anses ha befogenhet att fatta 
beslut om att socialtjänsten ska neka bistånd till otillåtna andrahandskontrakt, 
eller om ett sådant beslut kan anses vara kompetensenligt. Däremot kan beslu-
tet ifrågasättas utifrån de utgångspunkter som analyserats i avsnitt 7.1. När det 
gäller kravet på allmänt intresse är det svårt att bedöma om det föreligger ett 
allmänintresse i det här fallet eftersom det finns motstående intressen. Intresse-
konflikten ställer höga krav på kommunen att göra en proportionalitetsavväg-
ning eftersom situationen å ena sidan rör kommunens intressen och å andra 
sidan enskildas. Författaren ställer sig frågande till om kommunen verkligen har 
beaktat proportionalitetsprincipen i tillräckligt stor utsträckning. Även om en 
tydlig slutsats inte kan dras inom ramen för detta arbete är det ändå viktigt att 
fundera kring vilken typ av åtgärder en kommun lämpligen borde befatta sig 
med. När det kommer till att kommunen inte ska ägna sig åt angelägenheter 
som ankommer på staten kan det ifrågasättas om brottsbekämpning verkligen 
är en uppgift som ankommer på kommunen. I vart fall bör kommunen iaktta 
större försiktighet i genomförandet av åtgärder i syfte att motverka brottslighet, 
i synnerhet om åtgärden medför stora konsekvenser för enskildas sociala rättig-
heter.  

8.2 Brister avseende legaliteten 
Av det som anförts i avsnitt 7.3 framkommer att det saknas stöd i rättsordning-
en för kommunens beslut och för socialtjänstens tillämpning av beslutet om att 
neka bistånd till hyreskostnad för otillåtna andrahandskontrakt. Således kan 
konstateras att kommunens beslut innebär att socialtjänsten tillämpar regler 
som inte kan hänföras till någon av de rättskällor som ”tillsammans bildar 
rättsordningen i vidsträckt mening.”152 Det innebär i sin tur att socialtjänsten i 
sin tillämpning brister avseende legalitetskravet, vilket får konsekvenser för 
rättssäkerheten för den enskilde. När det gäller praxis av prejudicerande karak-
tär från HFD är det fortsatt de avgöranden som presenterats i 6.3.1. som finns 

 
152 Prop. 2016/17:180, s. 59. 
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att tillgå avseende vägledning i frågan om vilka krav som kan ställas på en bi-
ståndssökandes boendeform när det gäller rätten till bistånd för hyreskostnad. 
Rätten till självbestämmande har länge ansetts vara en princip som väger tyngre 
än en kommuns invändningar om att själva boendeformen inte är godkänd. 
Fram till dess att HFD kommer med ett avgörande i frågan om hur bistånd till 
hyreskostnader för otillåtna andrahandskontrakt ska bedömas, har socialtjäns-
ten att följa den praxis som finns på området. Rättsläget kan inte anses ha för-
ändrats genom lagändringen i JB. En möjlighet att vid biståndsbedömningen 
göra en analogisk tolkning av bestämmelserna i 12. kap JB avseende otillåten 
andrahandsuthyrning kan inte anses föreligga. Det skulle öppna upp för att 
även beakta lagstiftning avseende andra rättsområden i förhållande till ekono-
miskt bistånd, vilket skulle leda till en oförutsebar och oberäknelig tillämpning 
av biståndsbestämmelserna. Det kan heller inte anses rättsläget har påverkats av 
den underrättspraxis som de senaste åren har indikerat att en kommun har fog 
för att neka bistånd till hyreskostnad avseende otillåtna andrahandskontrakt.  

8.3 Brister avseende proportionalitet och objektivitet 
Som konstaterats i 7.2 aktualiseras två motstående intressen i frågan om bistånd 
till hyreskostnad för otillåtna andrahandskontrakt. Dels kommunens intresse av 
att bekämpa otillåten andrahandsuthyrning samt dess ekonomiska intressen, 
och dels den biståndssökandes intresse av att erhålla ekonomiskt bistånd till sin 
boendekostnad. En konsekvens av kommunens beslut att neka bistånd till otill-
låtna andrahandskontrakt är att det blir svårt för socialtjänsten att upprätthålla 
proportionalitetsprincipen i sitt beslutsfattande, eftersom det finns en risk för 
att avslagsbesluten i de enskilda fallen i själva verket grundas på kommunens 
intressen och inte på individuella omständigheter. En sådan intressekonflikt kan 
vara svår för socialtjänstens anställda att förhålla sig till eftersom de också arbe-
tar i enlighet med kommunens vilja och politiska målsättningar. Att neka bi-
stånd till otillåtna andrahandskontrakt i syfte att bekämpa brottslighet på be-
kostnad av enskildas sociala rättigheter ter sig inte vara förenligt med proport-
ionalitetskravet. Det kan därmed inte anses föreligga en balans mellan mål och 
medel.  

Det kan också anses att objektivitetsprincipen inte upprätthålls eftersom den 
innebär att en myndighet inte får låta sig vägledas av andra intressen än dem de 
har ett ansvar att tillgodose, eller grunda beslut på andra omständigheter än de 
som enligt tillämplig reglering får beaktas vid prövningen av ett ärende.153 Det 
framkommer inte av SoL att socialtjänsten ska ta hänsyn till intresset av att 
bekämpa brottslighet i enskilda biståndsbeslut.  

 
153 Se avsnitt 7.4. 
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8.4 Kommentar till underrättspraxis 
De kammarrättsdomar som i varierande utsträckning berör bistånd i förhål-
lande till otillåten andrahandsuthyrning är vaga och ger närmast intrycket av att 
domstolen inte velat ta i frågan. I domarna från 2014 och 2019 ansåg kammar-
rätten att kommunerna hade haft fog för sina avslagsbeslut, men inte på de 
grunder som anförts. Kommunerna hade i båda fallen anfört att avslagsbesluten 
hade fattats på grund av att andrahandskontrakten var otillåtna. I båda fallen 
hade kommunerna till och med anfört att det var viktigt att kommunen inte 
bidrar till otillåten andrahandsuthyrning, men kammarrätten förde inget reso-
nemang kring frågan.  

Domskälen i förvaltningsrättens dom från 2019 ter sig märkliga i samman-
hanget. Konstaterandet om att det inte är svårt att få fram ett godkänt andra-
handshyreskontrakt ger intrycket av att domstolen inte förstår hur det ligger till 
i situationer där enskilda hyr lägenheter i andra hand utan samtycke från fastig-
hetsägaren.154 Det kan inte heller anses lämpligt att göra en analogisk tillämp-
ning av försäkringskassans bestämmelser avseende försäkringskassans rutiner 
kring handläggningen av bostadsbidrag i situationer som handlar om ekono-
miskt bistånd enligt SoL. Utfallet i domen grundas inte på ställningstaganden 
utifrån den biståndsrättsliga regleringen varför diskussionen kring frågan inte 
kan tillmätas någon betydelse.  

8.4.1 Självbestämmanderätt kontra brottslighet? 
Visserligen kan konstateras att det inte är helt vattentätt att endast hänvisa till 
individens självbestämmanderätt när det kommer till att man inte kan neka 
bistånd på grund av omständigheter som hänförs till själva boendeformen, i 
synnerhet när det gäller otillåtna andrahandskontrakt. Det måste till något mer i 
sammanhanget. I kammarrättsdomen från 2019 anförde kommunen att det är 
olämpligt att göra en analogisk tolkning av HFD:s tidigare praxis, närmare be-
stämt RÅ 2009 ref. 4. Kommunens konstaterande kan inte anses helt felaktigt. 
Omständigheterna i HFD:s avgöranden avseende boende i husvagn och kolo-
nistuga handlade inte om att det låg ett otillåtet förfarande bakom hyreskon-
trakten. Frågan som behandlades var att de aktuella boendeformerna inte an-
sågs vara en lämplig boendestandard. Det kan ifrågasättas hur lämpligt det är att 
kommuner utger bistånd till hyreskostnader avseende otillåtna andrahandskon-
trakt och att skattepengar indirekt riskerar att bidra till brottslighet. Argumentet 
om den enskildes självbestämmanderätt kan inte ensamt läggas till grund för att 
rättfärdiga en sådan situation. Detta till trots har kommunen eller socialtjänsten 
inte rätt att skapa egna regler som saknar stöd i rättsordningen. Men det kan 
ifrågasättas om de tre domar från HFD som behandlats verkligen kan anses 
utgöra prejudikat avseende hur otillåtna andrahandskontrakt ska bedömas i 

 
154 Se avsnitt 7.8.1. 
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förhållande till ekonomiskt bistånd, eftersom ingen av dem behandlar det aktu-
ella problemet.      

8.5 Avslutande kommentarer 
Avslutningsvis kan det knappast anses legitimt att, med argumentet att det ska 
vara förebyggande och positivt för den enskilde, avslå bistånd till hyreskostnad 
på grund av ett otillåtet andrahandskontrakt. Vidare borde socialtjänsten vid 
tillämpning av sådana rutiner åtminstone iaktta samma regler som gäller för 
krav på bostadsbyte. Socialtjänsten bör också företa en noggrann barnkonse-
kvensanalys i varje enskilt fall där barn berörs. Sett ur ett barnperspektiv finns 
risker med kommunens beslut om att neka bistånd till otillåtna andrahandskon-
trakt, som i förlängningen kan innebära att barn inte tillförsäkras en skälig lev-
nadsnivå eller i värsta fall förlorar sina hem. 

Förutsättningarna för bistånd borde i största möjliga mån vara enhetliga i alla 
kommuner. Ett beviljande eller avslag på en ansökan om hyreskostnad för otill-
låtna andrahandskontrakt ska inte variera beroende på vilken kommun man bor 
i. På samma sätt som genom riksnormen finns här ett incitament till lagstiftaren 
att se över situationen, samt en anledning att skapa förutsättningar för en enhet-
lig rättstillämpning i landets kommuner.  

Det är fortsatt oklart vad HFD anser när det gäller avslagsbeslut avseende 
bistånd till hyreskostnad på grund av ett otillåtet andrahandskontrakt. Ett pre-
judicerande avgörande av frågan är önskvärt och förhoppningsvis kommer 
inom snar framtid en vägledande dom gällande hur situationen bör hanteras, 
med tanke på att flera kommuner nekar bistånd till otillåtna andrahandshyror. I 
övrigt får överlämnas till lagstiftaren att avgöra hur bistånd kontra otillåtna 
andrahandskontrakt ska behandlas. Den uppgiften bör i vart fall inte ankomma 
på kommunen eller socialtjänsten. Risken för godtycke blir för stor och en 
kommun eller socialtjänst som på egen hand, utanför rättsordningens ramar, 
skapar regler och fyller ut luckor i lagstiftningen kan inte anses lämpligt. Sådana 
rättssäkerhetsbrister är inte godtagbara i ett demokratiskt samhälle.  
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