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ABSTRACT     
The purpose of this thesis was to examine the municipal guidelines regarding the construction 
of the prerequisite “other living expenses”, and how the construction of the prerequisite was 
constructed in relation to the legislation. The sample of the thesis was the municipalities in 
Stockholm’s county. The empirical result was compiled with the hermeneutical method, and 
analyzed through a legal perspective and three different theoretical perspectives, as well as 
compared with previous studies. The theoretical perspectives were legal pluralism, 
bureaucracy, legitimacy and rule of law. The results of the thesis pointed out differences 
between the municipalities concerning the assessment of social assistance to purposes 
included in “other living expenses”. The differences that appeared in the thesis was due to that 
the social services act is as a framework law, which allows local adjustments and has a 
general construction with vague concepts. The differences between municipalities make the 
administration of the social assistance turn out different for the client depending in which 
municipality he/she lives in. The results of the thesis showed that municipal guidelines did 
neither contribute to uniform the assessment of social assistance in Sweden, as intended nor 
raised the rule of law. 
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1. INLEDNING 

1.1. Inledning  

År 2008 utbetalades, i Stockholms län, 1 749 000 tkr i ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsens 

statistikdatabaser, 2010-02-11). Under år 2009 ökade det utbetalda ekonomiska biståndet i 

Sverige med 20 % jämfört med år 2008, vilket antas bero på den ökade arbetslösheten på 

grund av lågkonjunkturen (Dagens Nyheter/TT, 2010-03-04).   

Ekonomiskt bistånd består av två delar, dels försörjningsstöd och dels bistånd till ”livsföring i 

övrigt” (Norström & Thunved, 2007;74f). Ekonomiskt bistånd regleras i Socialtjänstlagen 

(SFS2001:453)(SoL), som anses vara utformad som en målinriktad ramlag. Vilket innebär att 

kommuner har en möjlighet att anpassa bistånd och insatser efter lokala förutsättningar och 

behov. Det kan dock vara så att kommunernas utformning av en lokal praxis, inte är i linje 

med lagens intentioner, och att lagen såldes kan tillämpas olika inom riket. (Socialstyrelsen, 

2003;33)  

Stranz (2007;208) visar i sin avhandling att kommunala riklinjer har en betydande roll för 

handläggningen av ekonomiskt bistånd. Anledningen till användandet av kommunala 

riktlinjer, enligt kommunerna, är att riktlinjer kan ge en överblickbarhet som kan stödja beslut 

fattade med stöd av SoL. Kommunala riktlinjer kan enligt kommunerna även öka 

rättssäkerheten. (Socialstyrelsen, 2005;7) Det är av stor vikt att de kommunala riktlinjerna är i 

linje med SoL. Bland annat eftersom personer som uppbär ekonomiskt bistånd inte är en stark 

eller sammanhållen grupp, och kan därmed inte driva sina intressen på samma sätt som någon 

som inte uppbär ekonomiskt bistånd. (Åström, 1988;73)   

Denna studies relation till socialt arbete, består i att undersöka hur kommunerna utformar 

rekvisitet ”livsföring i övrigt” i sina riktlinjer. Hur kommunerna hanterar rekvisitet i sina 

riktlinjer påverkar handläggarnas bedömning av klienters behov och därmed klienternas rätt 

till bistånd. Offentlig makt ska utövas utifrån antagen lagstiftning, och ska resultera i en 

rättssäker bedömning av klienternas behov.   
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1.2. Problemformulering 

Efter att ha studerat litteratur skriven inom områdena ekonomiskt bistånd och kommunala 

riktlinjer, har det framkommit att det finns relativt lite forskning kring kommunernas 

utformning av riktlinjer för rekvisitet ”livsföring i övrigt”. I tidigare forskning där rekvisitet 

”livsföring i övrigt” berörts, har det framkommit att bistånd enligt ”livsföring i övrigt” 

behandlas restriktivt förutom när det kommer till läkarvård, glasögon, mediciner och 

begravningskostnader (Länsstyrelsen, 2004;2f). I Ekdahl och Jansdotter framkommer det att 

skillnaderna i kommunernas riktlinjer för ”livsföring i övrigt” bl.a. ligger på disposition, samt 

den språkliga utformning (Ekdahl & Jansdotter, 2007;32). Genom att det inte är tydligt 

reglerat i lagtext, vad som ska ingå i rekvisitet ”livsföring i övrigt” är det av vikt att studera 

kommunernas utformning av riktlinjer för rekvisitet, samt förhållandet till SoL. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar    

1.3.1. Syfte 
Syftet är dels att granska utformningen av kommunala riktlinjer för rekvisitet ”livsföring i 

övrigt”, och dels hur utformningen av riktlinjer för rekvisitet ”livsföring i övrigt” förhåller sig 

till SoL. 

 

1.3.2. Frågeställningar 
Hur har Stockholms läns kommuner utformat sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd gällande 

rekvisitet ”livsföring i övrigt”? 

Hur förhåller sig Stockholms läns kommuners utformning av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

gällande rekvisitet ”livsföring i övrigt” till SoL? 

Bidrar kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd gällande rekvisitet ”livsföring i övrigt” 

till en rättsäker och enhetlig bedömning för den enskilde klienten?  
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1.4. Begreppsförklaring 

Här följer förklaringar till hur begreppen används i studien 

Handläggare – Personen som handlägger ekonomiskt bistånd. I studien likställs handläggare 

och socialsekreterare.   

Kommunala riktlinjer – benämns även i studien som riktlinjer. Ett styrdokument ofta antaget 

av socialnämnden inom kommunen.   

Rekvisit – förutsättning för rättsverkan (Melin, 2007;316)  

SoL – SoL representerar i denna studie författningstexten, men även förarbeten till SoL och 

prejudicerande domar utifrån SoL samt myndighetsrekommendationer.  

 

1.5. Avgränsningar & begränsningar  

Studien är geografiskt avgränsad till 24st av Stockholms läns kommuner. Österåker och 

Nykvarn är inte med, då de kommunerna ej inkommit med riktlinjer.  

Vidare avgränsas studien till att fokusera rekvisitet ”livsföring i övrigt” inom ekonomiskt 

bistånd. Inom denna avgränsning finns ytterligare en, studien kommer inte undersöka 

hyresskulder. Detta då det pågår en doktorsavhandling på Institutionen för socialt arbete, 

Stockholms universitet för tillfället, som bl.a. undersöker hyresskulder.  

En avgränsning vad det gäller forskning och lagstiftning har även gjorts. Då lagstiftning och 

välfärdssystem bör ses som en nationell företeelse, och därigenom kontextbundet, har 

författaren valt att utgå ifrån nationell lagstiftning, och forskning med fokus på svenska 

förhållanden.   

En avgränsning av resultatdelen har gjorts med hänsyn till uppsatsens utrymmesbegränsning, 

och genom att studien undersöker förhållandet mellan riktlinjer och SoL. Resultatet redovisas 

utifrån de ändamål (situationer och behov) som regleras i SoL. Ändamålet ”flyttkostnader”, 

som regleras i SoL, kommer inte att redovisas, då det saknades kommunal variation samt att 

alla kommuners definitioner överstämde med SoL, författaren har därför, av utrymmesskäl, 

fått välja att inte redovisa dessa resultat.  

Studien gör inte anspråk på att kunna säga något om den faktiska handläggningen av bistånd 

enligt ”livsföring i övrigt”. Studien kan endast ta utgångspunkt i det som står skrivet i 
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kommunernas riktlinjer. Det innebär att studien inte heller kan säga något om kommunernas 

praxis eller situationer och behov som inte står i riktlinjerna.  

  

1.6. Författarens förförståelse  

Jag går sista terminen på Socialhögskolan i Stockholm. Förförståelse kommer dels från 

socionomutbildningens föreläsningar och seminarium. Dels från praktik och sommarvikariat 

på en enhet för ekonomiskt bistånd. Jag har själv arbetat efter kommunala riktlinjer.   

Jag är medveten om att eftersom hon har arbetat efter en kommuns riktlinjer som finns med i 

studien, kan det ha påverkat studien genom att min tolkning kan vara färgade av den kommun 

jag har arbetat i. Jag har genom att ha arbetat med riktlinjer för ekonomiskt bistånd, fått 

kunskap om de olika situationer och behov som kan ingå i rekvisitet ”livsföring i övrigt” samt 

fått kunskap om de begrepp som används i riktlinjerna. 

Inom hermeneutiken ska texten sättas in i sin kontext (Alvesson & Sköldberg, 2005;195). 

Textens, de kommunala riktlinjernas, kontext är socialtjänsten – enheten för ekonomiskt 

bistånd. Jag har arbetat i denna kontext, och har därmed en förståelse inför den. Precis som 

ovan är kontexten jag har upplevt begränsad till hur det var på den enheten jag arbetade på.   

Jag upplevde inför studien att hon hade kunskap om begrepp som används i riktlinjer. Efter att 

studien har genomförts, har det framkommit att kommunerna troligen inte använder begrepp 

som t.ex. ”synnerliga skäl”, på samma sätt. Begreppet ”synnerliga skäl” ansåg jag mig ha 

kunskap om inför studien, det jag hade kunskap om var hur den kommun jag har arbetat i 

använde begreppet. Jag har då medvetandegjort sin förförståelse kring begrepp och annat 

inom handläggningen för ”livsföring i övrigt”, och omprövat förförståelse utifrån samtliga 

kommuners riktlinjer.   

Författaren upplevde att hon hade en förutfattad mening om att det fanns en kommunal 

variation. En förutfattad mening som har uppstått i samtal med kursare som arbetar inom 

andra ekonomiska enheter än författaren har gjort, och det har funnits en variation i hur de 

olika enheterna hanterar vissa bedömningar av ekonomiskt bistånd. Författaren har i 

resultatsammanställningen försökt att medvetandegöra sin förutfattade mening, och även 

försökt att se likheter och överensstämmelse mellan de olika kommunerna och lagen. 
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2. METOD 

2.1. Forskningsdesign  

Studien är gjord med hermeneutisk metod. Studiens teoretiska utgångspunkter är 

rättspluralism, teoretisering av byråkrati och legitimitet samt rättssäkerhet. Studien har även 

en juridisk utgångspunkt som är gjord med rättsdogmatisk metod.  

  

2.1.1. Hermeneutisk metod 
En hermeneutisk tolkning innebär att delar av texten tolkas genom helheten av texten, och 

textens delar kan förändra och påverka tolkningen av texten som helhet. Innebörden av en 

textdel kan endast förstås utifrån att den sätts i relation till textens helhet. Den hermeneutiska 

tolkningsprocessen kallas ”den hermeneutiska spiralen”, processen avslutas när en rimlig 

tolkning av texten framträder. (Kvale, 1997;50; Olsson & Sörensen, 2007;101; Lilja, 

2005;275; Alvesson & Sköldberg, 2008;193) 

”Den hermeneutiska spiralen” innebär ett cirkulerande mellan helheten och delarna av texten. 

Tolkningen är beroende av vem som gör den, då tolkarens förförståelse spelar in i tolkningen. 

(Olsson & Sörensen, 2007;101) För att kunna förstå en text måste textens sättas in i sin 

kontext (Alvesson & Sköldberg, 2005;195).   

En hermeneutisk tolkning börjar med att tolkaren tydliggör sin förförståelse. Tolkaren ställer 

frågor till texten för att kunna tolka den. (Lilja, 2005;275f) Validering av tolkningen kan ske 

genom att jämföra tolkningen mot andra texter författaren har skrivit, och/eller andra liknade 

texter som kommer från samma kultur, tidsperiod, ämnesområde etc. Överensstämmelse 

mellan tolkningen av texten med andra texter stärker validiteten. (Alvesson & Sköldberg, 

2005;202) 

 

2.1.2. Metoddiskussion  
Valet av metod för studien stod mellan kvalitativ textanalys (innehållsanalys) och 

hermeneutisk metod. Författaren ansåg att genom hermeneutisk metod kunde författarens 

förförståelse komma till användning och därigenom nå rimligare tolkningar av det empiriska 

materialet. Författarens förförståelse (se 6.1.) har kommit till användning som en grund, och 

har även bidragit till att författaren har sett skillnader i riktlinjerna utifrån sin förförståelse. 
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Genom hermeneutiken upplever författaren att en djupare tolkning av riktlinjernas utformning 

av rekvisitet, har kunnat nås än vad som hade varit möjligt med kvalitativ textanalys. Då det 

studerade rekvisitet endast berörs i delar av riktlinjerna, har delarna behövts sättas i relation 

till riktlinjerna som helhet för att förstå hur riktlinjerna ska användas, och därigenom förstå 

riktlinjernas utformning av rekvisitet.  

Genom hermeneutikens fokus på författarens förförståelse, påverkas studiens resultat av 

förförståelsen som författaren innehar. Detta medför att om författaren hade haft en annan 

förförståelse hade tolkningarna av resultat kunnat se annorlunda ut.  

 

2.2. Hermeneutisk vetenskapsfilosofisk position  

Hermeneutiken syftar till att nå fram till rimliga tolkningar av en text (Kvale, 1997;49). Inom 

hermeneutiken finns rimliga tolkningar av världen, oberoende av omständigheter (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009;58). Verkligenheten är, enligt hermeneutiker, redan tolkad (Heidegger 

refererad i Alvesson & Sköldberg, 2008;136).   

Tolkningarna får ses som perspektiv, då att nå fram till en för alla sann tolkning inte är 

möjligt (Lilja, 2005;275f). Den hermeneutiska vetenskapen fokuserar på förståelse (Sohlberg 

& Sohlberg, 2009;34). Inom hermeneutiken ses sanning som betydelse, som uppdagande av 

en djupare mening än den omedelbara (Alvesson & Sköldberg, 2008;48).  

Tolkarens förförståelse betonas vid tolkningen (Kvale, 1997;59), det är därför viktigt att 

tolkaren har reflekterat över sin egen förförståelse, och tydliggör den (Larsson, 2005;93). 

Förförståelsen är viktig då allt vi gör och upplever endast kan förstås utifrån vår förförståelse 

(Olsson & Sörensen, 2007;132). 

 

2.3. Genomförandet 

2.3.1. Litteratururval  
De använda sökorden är Kommunala riktlinjer, Ekonomiskt bistånd, Försörjningsstöd, 

Socialbidrag, Kommun*, SoL 4:1, Socialtjänstlagen 4 kap, ”Livsföring i övrigt”, Social 

assistance, Financial assistance, Municipal*, Municipal guidelines, samt Swed*. Sökorden 

har kombinerats på olika sätt. Litteraturen har sökts via Libris, Stockholms universitets 

bibliotekskatalog, Google Scholar och olika databaser som t.ex. CSA.      
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Den litteratur som slutligen valdes, behandlar inte enbart kommunala riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd. Författaren har valt att även ta med forskning om kommunala riktlinjer för insatser 

inom LSS, eftersom det finns så pass lite skrivet om kommunala riktlinjer. Litteraturen 

kommer även behandla ekonomiskt bistånd generellt, samt kommunal variation inom 

biståndsbedömning. För att kunna ge en helhetsbild av ämnet kommunala riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd med fokus på ”livsföring i övrigt”, bör ekonomiskt bistånd tydliggöras 

samt den kommunala variation som har framkommit i tidigare forskning. 

 

2.3.2. Val av teorietiska och juridiska utgångspunkter 
Studien har ett abduktivt förhållningssätt, vilket innebär en kombination av induktivt och 

deduktivt. Det abduktiva innebär att tolkaren utgår från empiriska data men även det studiens 

teoretiska utgångspunkter beaktas. (Larsson, 2005;23) Denna studies resultatdel har ett 

induktivt förhållningssätt då hermeneutiken har fått styra tolkningen av resultatet (Larsson, 

2005;22). Analysdelen har däremot ett deduktivt förhållningssätt, genom att teorierna har fått 

visa hur resultatet ska analyseras (Olsson & Sörensen, 2007;32).   

Teoretiska utgångspunkter 

Då studien är rättsvetenskaplig, och vill spegla relationen mellan rätten och samhället blev 

rättssociologin given. Inom rättssociologin finns teorin rättspluralism (Hollander, 1995;49), 

vilken valdes för att kunna ge en förståelse av hur kommunala riktlinjer kan uppkomma, och 

vilken roll de antar i förhållande till SoL samt hur kommunerna har uttryckt att riktlinjerna 

ska användas. Utvecklas i kapitel 3.1.1. 

Teoretisering av byråkrati och legitimitet, används för att nå en förståelse för hur kommunala 

riktlinjer kan komma att användas av handläggare, samt för att förstå den typ av organisation 

som socialtjänsten faktiskt är. Kommunala riktlinjer bör ha någon form av legitimitet hos 

både kommuninvånarna och handläggarna då de används i beslutsfattandet. Inom 

hermeneutiken bör texten förstås utifrån sin kontext (Alvesson & Sköldberg, 2005;195), och 

den kontext riktlinjerna befinner sig i är en byråkratisk organisation. Utvecklas i kapitel 3.1.2. 

Teoretisering av rättssäkerhetsbegreppet, används för att biståndsbedömning är 

myndighetsutövning, och därigenom bör rättssäkerhet garanteras. Då kommunala riktlinjer 

riskera att skapa en lokal praxis, och därigenom äventyra att det inte sker en likvärdig 

bedömning av likartade situationer inom riket. Då ”livsföring i övrigt” inte är tydligt reglerat i 
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lag och sker efter en individuell bedömning bör rättsäkerhetsfrågan diskuteras. Utvecklas i 

kapitel 3.1.3.  

 

Juridiska utgångspunkter 

Studiens juridiska utgångspunkt har fastställts med en rättsdogmatisk metod. Vilket görs 

genom studier av olika juridiska texter, för att tolka och fastställa rättreglernas innebörd 

(Alexius Borgström, 2009;17;20; Hollander & Alexius Borgström, 2005;130). Inom 

rättsdogmatiken finns en hierarki	  bland	  juridiska	  texter	  är	  följande	  ordning:	  

författningstexter,	  propositioner,	  SOU,	  prejudikat,	  sedvanerätt,	  JO-‐uttalanden,	  

myndighetsrekommendationer	  och	  slutligen	  doktrin	  (Alexius	  Borgström,	  2009;22).	  	   

 Rättsdogmatiken använder sig av relevans- och fullständighetskriterier. Författaren har gjort 

den rättsdogmatiska studien på aktuell författningstext (SoL); proposition 2000/01:80, 

1996/97:124 samt 1979/80:1; SOU 1999:97; Prejudicerande domar samt Socialstyrelsen 

allmänna råd – Ekonomiskt bistånd (SOSFS 2003:5). Ovanstående rättsliga källor bör anses 

relevanta för att undersöka rekvisitet ”livsföring i övrigt”. För att en fullständig inventering av 

rättsliga källor bör även sedvanerätt, JO-uttalanden och doktrin finns med. Författaren har fått 

välja bort att undersöka dessa med hänsyn till den tids- och utrymmesram studien har haft. 

Studiens juridiska utgångspunkt används för att undersöka huruvida kommunernas riktlinjer 

är i linje med hur ”livsföring i övrigt” formuleras i SoL. Utvecklas i kapitel 3.2. 

 

2.3.3.  Datainsamling 
De kommunala riktlinjerna har samlats in via e-post. I e-posten framgick att riktlinjerna ska 

användas i en C-uppsats som ska undersöka kommunala riktlinjer i Stockholms län, samt 

studiens syfte i stort. E-posten skickades först till socialnämndens, i kommunen, allmänna e-

post. Hälften av kommunerna inkom med sina riktlinjer efter det första utskicket, de övriga 

förutom två inkom efter en påminnelse. Påminnelsen skickades till ansvarig chef. Författaren 

har även försökt nå, de två kommuner Nykvarn och Österåker som inte inkom med sina 

riktlinjer, via telefon utan att lyckas. De kommunerna ingår därmed inte i studien. I ett senare 

skede av studien, när resultat och analys var färdigställt, hörde Österåkers kommun av sig. 

Författaren fick då välja att inte ta med Österåkers riktlinjer, genom att de riktlinjerna då hade 

bedömts under andra omständigheter än övriga kommuners.  
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2.3.4. Databearbetning  
Riktlinjerna har lästs både som helhet och de delar som berör ”livsföring i övrigt”, det för att 

nå rimligare tolkningar av det empiriska materialet.  

Det empiriska materialet, de kommunala riktlinjerna, har genom den hermeneutiska metoden 

sammanställts i meningskoncentreringar och meningskategorier. Kvale (1997;174) menar att 

kategorierna kan vara förbestämda eller växa fram under studiens gång.  

Meningskoncentreringarna gjordes för att få en överblick över materialet, koncentringarna 

gjorde inom varje kommuns riktlinjer för att inte tolkningen i ett senare skede skulle bli 

påverkad. Då det är av vikt inom hermeneutiken att se tolkningen av delarna i helheten. 

Meningskategorierna är tagna ur de ändamål inom ”Livsföring i övrigt” som tas upp i 

förarbeten och myndighetsrekommendationer. Kategorierna ordnades i tabeller, med 

sidhänvisningar för att det koncentrerade materialet skulle hittas i sin helhet i riktlinjerna.   

 

2.3.5. Dataanalys 
Analysen av det empiriska resultatet är gjord genom delanalyser, och en helhetsanalys. 

Delanalyserna är gjorda utifrån studiens juridiska utgångspunkter samt studiens tre teoretiska 

utgångspunkter. Resultatet analyserades utifrån utgångspunkterna, och redovisas utifrån var 

utgångspunkt för sig. Helhetsanalysen utgår från dels de juridiska och teoretiska 

utgångspunkterna men även vad som har framkommit i tidigare forskning, och presenteras 

utifrån studiens forskningsfrågor.    

 

2.4. Referenser & citat 

2.4.1. Referenser 
Referenserna är skrivna utefter Harvadsystemet, som Backman även väljer att kalla APA-

manualen (Backman, 2008;109). Referenser i texten är skrivna i parenteser, de parenteser som 

finns innan punkten i en mening avser den meningen. De referenser som står efter punkten i 

en mening, avser hela stycket.   

Författaren har valt att ange sidnummer till referenserna, som en service till läsaren men även 

för att höja studiens reliabilitet. I resultatdelen anges sidnummer till de kommunala 
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riktlinjerna vid citat från en kommuns riktlinjer, detta för att det ska gå att följa upp citatets 

härkomst. Då det handlar om flera kommuner, har författaren av läsbarhets skäl valt att ange 

referensen i fotnot. Vid enbart en hänvisning till en kommuns riktlinjer anges även den i 

fotnot. 

 

2.4.2. Citat 
Citaten i resultatdel är valda för att belysa en viss situation (Kvale, 1997;139) antingen hos en 

kommuns riktlinjer som särskiljer sig, eller en vanligt förekommande formulering i flera av de 

undersökta riktlinjerna. Citaten i uppsatsen är skrivna med kursiv stil.  

   

2.5. Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet  

Författaren har valt att redovisa diskussionen om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

här i metoddelen. 

2.5.1. Validitet  
Validitet handlar om studien undersöker det som den är tänkt att undersöka (Kvale, 1997;85). 

Validitet i kvalitativa studier, t.ex. hermeneutiska, innebär att läsaren ska kunna få en tydlig 

bild av det studien avhandlar. Det är upp till författaren att ta upp den typ av resultat och 

analys som krävs för att läsaren ska kunna skapa sig en bild. (Larsson, 2005;117)  

Att hermeneutisk metod har använts beror på att författaren ansåg att det är en metod som 

skulle kunna genomföra syftet med studien. Författaren ville undersöka kommuners 

utformning av riktlinjer för ”livsföring i övrigt” på ett djupare sätt än vad som kan uppfattas 

som möjligt med t.ex. kvalitativ textanalys, just för att hermeneutiken har pendlandet mellan 

textens helhet och delarna. Men det bör påpekas att hermeneutiken syftar till att nå rimliga 

tolkningar, och tolkningen som framkommer bör mer ses som ett perspektiv – då det inte är 

troligt att nå fram till en för alla sann tolkning (Lilja, 2005;275f).    

Inom hermeneutiken kan en validering av tolkningen göras genom att tolkningen jämförs med 

andra liknade texter (Alvesson & Sköldberg, 2005;202). Tolkningen av resultatet i denna 

studie har i sammanställningen av samtliga riktlinjer, kommit att jämföras med de övriga 

kommunernas riktlinjer. Tolkningarna har därigenom validerats genom de andra 

kommunernas riktlinjer och genom att resultatet ställs i relation till tidigare forskning.    
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Författaren har försökt att förhålla sig kritiskt till sina tolkningar och sin förförståelse under 

hela studien. I resultatdelen har författaren försökt ge en allsidig bild av riktlinjernas 

utformning.  

I presentationen av resultatet har fokus legat på utformningen av rekvisitet ”livsföring i 

övrigt”. Meningskategorierna kommer från de ändamål inom ”livsföring i övrigt” som tas upp 

i förarbeten och myndighetsrekommendationer. Genom att rekvisitet ”livsföring i övrigt” är 

grunden för studiens syfte och frågeställningar, får det anses att studien har undersökt det som 

är tänkt att undersökas. Författaren vill med ovanstående resonemang påvisa att studiens 

validitet är hög.  

 

2.5.2. Reliabilitet  
Reliabilitet innebär hur bra något mäts (Olsson & Sörensen, 2007;75) om undersökningens 

tillförlitlighet (Lilja, 2005;294).  

Författarens förförståelse kan ha påverkat (se 1.6), genom att författaren på grund av 

förförståelsen hade en förutfattad mening om att det finns variation mellan kommunerna, och 

att denna variation troligen härstammar från de kommunala riktlinjerna. Författarens 

förutfattade mening överensstämde med resultat från tidigare forskning, om att det finns en 

kommunal variation i kommunernas riktlinjer. Under sammanställandet av varje kategori har 

författaren försökt vara medveten om sin förutfattade mening, och därmed försökt att inte bara 

se till variationen mellan kommunerna och till SoL, utan även likheter mellan riktlinjer och 

korrekt juridisk utformning av riktlinjer.  

Att kommunerna är namngivna, ger läsarna en möjlighet att kontrollera uppgifternas 

korrekthet. Referenser i studien är alla angivna med sidnummer, förutom de som är angivna i 

fotnoter, för att läsaren ska kunna kontrollera studiens tillförlitlighet.  

Resultatet i varje kategori har sammanställts under samma tillfälle, vilket innebär att alla 

kommuners riktlinjer för aktuell kategori har granskats och tolkats på samma gång. Detta 

bidrar till att författaren har använt samma kriterier för respektive kategori i samtliga 

kommuners riktlinjer.  

Studiens reliabilitet får anses relativt hög. Utifrån att hermeneutiken endast kan bidra med 

rimliga tolkningar och det inte är möjligt att nå en sann tolkning för alla (Lilja, 2005;275f). 
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2.5.3. Generaliserbarhet  
Studien gör inte anspråk på att kunna generalisera sitt resultat på ett sätt som kvantitativ 

forskning kan genom sina urvalsmetoder och mätinstrument.  Studien gör däremot anspråk på 

att uppnå en analytisk generaliserbarhet, vilket innebär att en bedömning görs för att kunna se 

på vilket sätt resultatet från studien kan ge en anvisning vad som kan framkomma i en annan 

studie (Kvale, 1997;210).   

Studien är vad som kan kallas en totalundersökning av Stockholms läns kommuners riktlinjer 

för ekonomiskt bistånd, trots bortfallet av två kommuner. Vilket medför att studiens resultat 

kan generaliseras till hela Stockholms län. Studiens resultat kan även ge en anvisning vad som 

skulle framkomma i en liknande studie med andra kommuner. 

 

2.6. Etiska överväganden  

Riktlinjerna har samlats in via e-post. Studiens syfte framgick tillsammans med den 

geografiska avgränsningen, och med en förfrågan att ta del av kommunens riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd. Informationskravet får därmed anses uppfyllt. (Vetenskapsrådet, 2009;7) 

Kommunerna kommer att namnges i uppsatsen, konfidentialitetskravet kommer därmed inte 

att uppfyllas. Anledningen till att författaren kommer att namnge kommunerna, är för att de 

kommunala riktlinjerna är en allmän handling (2 kap 1§ Tryckfrihetsförordningen 

SFS1949:105 (TF)) som är upprättad i kommunerna. Detta gör att författaren inte anser att det 

är av vikt att ge kommunerna konfidentialitet, utan ser det mer som sin skyldighet mot 

invånarna i kommunerna att medvetandegöra eventuella brister i riktlinjerna.  
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3. TEORETISKA OCH JURIDISKA UTGÅNGPUNKTER 

3.1. Teoretiska utgångspunkter 

3.1.1. Rättssociologi & rättspluralism 
Rättssociologi 
Inom rättsvetenskapen ifrågasätts beskrivningen av rätten som ett enhetligt och självständigt 

system (Hollander, 1995;56). Rättssociologi kan ses som studier av rättens roll i samhället, 

d.v.s. förhållandet mellan rätten och samhället (Hollander, 2010-01-25). Samhällets normer 

påverkar de formella rättsnormerna, bl.a. genom samhällsförändringar (Mathiesen, 1985;56). 

Hydén använder sig av begreppet ”rättssociologiskt paradigm”, inom vilket rättsliga beslut 

har sitt ursprung från flera faktorer t.ex. kommunens ekonomi, handläggarens professionalitet, 

organisatoriska möjligheter, politisk majoritet, chefens inställning etc. och inte bara från 

formella rättsnormer. Det rättssociologiska paradigmet skiljer inte formella rättsnormer från 

andra normer. (Hydén, 1998;27) Hydéns rättsociologiska paradigm kan likställas med 

rättspluralism.  

Rättspluralism  
Rättspluralister avvisar tanken på att rätten är en avgränsad enskild enhet. Gällande rätt anses 

bestå av ett nät med rättsliga system som fungerar som vågskålar mot den nationellt antagna 

lagen. Inom rättspluralismen är det viktigt att se förhållandet mellan gällande rätt och 

samhället, rätten är en del av det sociala samhället. (Hollander, 1995;48f; Alexius Borgström, 

2009;31)  

Det finns en kritisk inställning mot att staten bestämmer vilka rättsnormer som ska ses som 

giltiga (Hollander, 1995;49). Rättspluralisterna ser inte statens rättsnormer som den enda 

rätten (Hollander, 1995;49). De sociala normerna ges samma värde som de formella 

rättsnormerna (Hydén, 2002;31). 

Lagen är en reflektion av samhället, och samhällets utveckling (Deflem, 2008;99). Normer 

skapas på olika samhällsnivåer och att gällande rätt/formella rättsnormer bestäms av staten.  

De formella rättsnormerna uppfattas inte på samma sätt för alla. (Hollander, 1995;50) 

  

3.1.2. Byråkrati och legitimitet  
Weber ansåg att den ideala formen av organisation är byråkrati. Byråkrati är karaktäriserad av 

en hierarkisk ordning, att den är specialiserad samt att den är väldigt formell. Den formella 
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sidan visas genom att de anställda inom en byråkrati har regler att följa om hur frågor ska 

hanteras. (Weber citerad i: Bäck & Larsson, 2006;173; Lindqvist & Nygren, 2006;102) 

Byråkratin kan förändra klienter till ärenden, och därigenom anses organisationen bli 

effektivare (Lindqvist & Nygren, 2006;102). 

Byråkratin har legitimitet genom att det finns en förbestämde ordning, och att de personer 

som är högst i hierarkin har rätt att utfärda regler och handlingsnormer, detta kallade Weber 

för att utföra auktoritet (Weber citerad i Boglind, Eliaeson & Månson, 2005;159). De regler 

som införs av en myndighet får legitimitet för att det är en myndighet som inför reglerna, 

därför samtycker de invånare som berörs av myndighetens regler. (Boglind, Eliaeson & 

Månson, 2005;157)   

Medborgarna måste, enligt Weber, anse att maktutövningen är rättfärdig, vilket även benämns 

legitim (Weber citerad i Rothstein, 1997;45). Med stöd av tydliga lagar kan förvaltningar få 

en legitimitet, och motverka godtycklighet. Weber ansåg att liknande ärenden ska bedömas på 

liknande sätt, vilket ger en förutsebarhet i bedömningen. Det är inte nödvändigt att lagarna 

uppkommer under demokratiskt politiska former, men det viktiga är att lagarna/reglerna 

medför en förutsebarhet för medborgarna. Weber lyfter dock att det är viktigt att lagarnas 

användning sker i linje med lagstiftarnas tanke med lagen. (Weber citerad i Rothstein, 

1997;52f) 

 

3.1.3. Rättssäkerhetsperspektiv  
Rättssäkerhet innebär bl.a. att det ska finas en förutsebarhet för dem som makten omfattar, 

och att det inte finns en godtycklighet i maktutövandet. Förutsebarheten anses kunna 

tillgodoses genom att principerna om likabehandling och människors lika värde tillämpas. 

(Svensson, 2007;37; Hollander, 2009;53; Alexius Borgström, 2009;150; Prop. 

1999/2000:44;48; Gustafsson, 1992;54) Gustafsson tar även upp att grunden i rättssäkerheten 

(”Rule of Law”) är att offentlig maktutövning ska ske under lagarna, det finns även reglerat i 

1 kap 1§ 3st regeringsformen (SFS1974:152) (RF).  

Bistånd som ges med stöd av SoL, ska beslutas genom en individuell bedömning. Enligt 

Svensson är det därmed inte möjligt att tillämpa principen om likabehandling, och det är 

därför inte heller möjligt att tala om rättvisa inom SoL. På grund av den individuella 

bedömningen försvinner förutsebarheten som skapar rättssäkerhet. (Svensson, 2007;43;45) 
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Även Esping (citerad i Hollander) framhåller att rättssäkerheten i SoL inte är särskilt hög. 

Hans argument för det är att det går genom SoL att komma fram till olika beslut med lika hög 

juridisk korrekthet i likartad situationer. (Hollander, 1995;25) Gustafsson menar att genom 

den individuella bedömningen görs ett avsteg från rättssäkerhetens förutsebarhet. För att det 

ändå ska kunna finnas någon form av rättssäkerhet i socialrätten, bör det finnas en systematisk 

kontroll av rättstillämpningen. På det sättet kan den enskilde garanteras de rättigheter som 

föreligger i dennes ärende. (Gustafsson, 1992;69)  

Kommunala riktlinjer kan bidra till rättssäkerhet inom systemet, och att den sociala hjälpen 

som ges uppfattas som rättvis inom just denna kommun. Det kan däremot framstå som 

orättvist vid jämförelse med en annan kommuns riktlinjer. (Svensson, 2007;54). Slutligen vill 

Svensson lyfta att inget system som består av individuell bedömning, kan anses rättssäkert 

eller rättvist (Svensson, 2007;62).  

Kjellbom (2010-04-13) anser att om rättssäkerhet är möjlig är den det även i förhållande till 

SoL. Hon förtydligar detta genom ett exempel: Om två personer saknar boende och inte själva 

eller på annat sätt kan tillgodose detta behov och båda därmed bedöms ha rätt till bistånd, har 

personerna behandlas lika. Efter att de personliga omständigheterna därefter bedömts, erbjuds 

den ena personen boende på en kvinnojour och den andra på ett härbärge/hotell. Kjellbom 

anser därmed att personerna har behandlats lika i förhållande till rätten till bistånd, men 

biståndet har därefter, i enlighet med SoL, utformats efter deras individuella situation. Skulle 

det däremot ställas olika krav på de olika personerna för att erhålla bistånd skulle det uppstå 

brister både avseende likabehandling och förutsebarhet.      

 

3.2. Juridiska utgångspunkter 

3.2.1. Rättsliga principer  
I 1kap 2§ 1stycket RF uttrycks att all offentlig makt ska utövas med respekt för människors 

lika värde. Vidare förtydligas människors lika värde i 1kap 9§ RF (Objektivitetsprincipen) 

genom att offentliga förvaltningar ska se till allas likhet inför lagen och att beslutsfattandet 

ska bygga på saklighet och opartiskhet. Även i kommunallagen förtydligas människors lika 

värde i 2kap 2§ kommunallagen (SFS1991:900) (KL) (Likställighetsprincipen), där det 

uttrycks att kommuner ska behandla sina medborgare lika, om det inte finns sakligt skäl för 

att inte göra det. Den kommunala självständigheten regleras i 11kap 7§ RF.  
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Kommunerna har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 

hjälp som de behöver (2kap 2§ SoL). SoL tar utgångspunkt i aktualitetsprincipen (Kjellbom, 

2009;170), och innebär att rätten till bistånd ska inträda direkt när den enskilde behöver hjälp 

till sin försörjning och livsföring i övrigt (prop. 1979/80:1;182). Aktualitetsprincipen följer av 

4kap 1§ SoL (Kjellbom, 2010-04-28). Alla refererade lagrum finns återgivna i sin helhet i 

bilaga 2. 

  

3.2.2. Socialtjänstlagen 
SoL (SFS1980:620) ersatte de tidigare vårdlagarna, och trädde i kraft den 1 januari 1982. En 

av anledningarna till socialtjänstreformen var att det skulle finnas en helhetssyn i lagen, 

istället för ett symtomtänkande som de gamla vårdlagarna präglades av. (Norström & 

Thunved, 2007;31; Prop. 1979/80:1;181) Socialtjänstreformen, medförde att ett antal styrande 

principer bl.a. helhetssyn, självbestämmande samt valfrihet och dessutom kom principen om 

människors lika värde att väga tungt (prop. 1996/97:124;28). 

I den socialtjänstlag som trädde i kraft 1 januari 2002, har de som inte själva kan tillgodose 

sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd för sin försörjning och 

”livsföring i övrigt” (Norström & Thunved, 2007;75). Förändringar i den nya SoL, gentemot 

den föregående är främst att den nya har en kapitelindelning och att språket moderniserats. 

Dessutom skedde vissa materiella förändringar som ledde till att rätten till bistånd för den 

enskilde blev vidare i förhållande till de inskränkningar som gjordes med stöd av prop. 

1996/97:124 (prop. 2000/01:80;1).  

1kap 1§ SoL är en portalparagraf som reglerar lagens mål, och som uttrycker att socialtjänsten 

ska arbeta utifrån en demokratisk och solidarisk grund för att skapa jämlikhet i levnadsvillkor 

och ekonomisk trygghet för människor. I 2kap 1§ SoL regleras kommunens ansvar för 

socialtjänsten, och att det kommunala självstyret ska fungera som grund (Norström & 

Thunved, 2007;37).  

Biståndsparagraf 4 kap 1§ SoL består av tre stycken,  

4kap 1§ 1 st.  Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda  
på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning  

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 
Det första stycket är en rättighetsbestämmelse (Kjellbom, 2010-03-24; Socialstyrelsen, 

2003;34). Som innebär att den enskilde har rätt till bistånd för sin försörjning och ”livsföring i 
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övrigt” från socialnämnden om den enskilde inte kan tillgodose sina behov på annat sätt (4kap 

1§ SoL; prop. 1979/80:1;182; prop. 2000/01:80;86). Detta bistånd ska inträda så snart den 

enskilde behöver insatser från socialnämnden för att klara sin försörjning och ”livsföring i 

övrigt” (prop. 1979/80:1;182). Syftet med rättighetsbestämmelse är att garantera att den 

enskilde ska få det stöd denne är i behov av (prop. 2000/01:80;90). 

4kap 1§ 2st. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn 
 inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för  

biståndet regleras i 8 kap. 
Detta stycke lades till 2010, och avser främst vård och hjälpinsatser. En ekonomisk 

bedömning av annat än ekonomiskt bistånd får i dessa fall inte göras om det regleras, i 8 kap 

SoL.(Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU6) 

 

  4 kap 1§ 3st. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

självständigt liv. 

Det är med stöd av detta stycke som biståndet utformas (Kjellbom, 2010-03-24). En 

individuell bedömning innebär bland annat att ekonomiskt bistånd ska kunna utgå med andra 

belopp och till andra ändamål än vad som är reglerat av normer (prop. 1979/80:1;203).   

 

3.2.3. Ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd är uppdelat i två delar, dels försörjningsstödet och dels ”livsföring i 

övrigt”. Vidare består försörjningsstödet av två delar. Den ena delen är riksnormen som är 

schablonberäknad och därmed lika för alla. Den andra delen är det bistånd som utgår till 

skälig kostnad vid behov. (4kap 3§ SoL) Nedan visas uppdelningen av försörjningsstödet 

samt de poster som ingår. 

                   Försörjningsstöd 

  

                 Riksnorm 4kap 3§ 1st SoL 4kap 3§ 2st SoL  
                            Livsmedel        Boende 
                         Kläder & skor       Hushållsel 
                          Lek & fritid     Arbetsresor  
                     Förbrukningsvaror   Hemförsäkring 
                       Hälsa & hygien                                        Fackföreningsavgift 
              Tidning, telefon & TV-avgift   A-kassa avgift   fig. 1 
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”Livsföring i övrigt” avser allt annat som en människa kan behöva för att uppnå en ”skälig 

levnadsnivå” (Norström & Thunved, 2007;78). Vad som avses med att uppnå en ”skälig 

levnadsnivå”, beror emellertid på det enskilda fallet (Norström & Thunved, 2007;80). 

Kommunerna kan bevilja bistånd utöver försörjningsstöd och till ”livsföring i övrigt” enligt 

4kap 2§ SoL, men bistånd med stöd av 4kap 2§ SoL är ingen rättighet för medborgare, utan 

en frivillig möjlighet för kommunerna.  

 

3.2.4. ”Livsföring i övrigt” i SoL  
Begreppet ”livsföring i övrigt” har funnits med sedan socialtjänstreformen. Begreppet kom att 

få en begränsning i och med de ändringar i lagen, som trädde i kraft 1998. Begränsningen 

bestod i att rekvisitet endast skulle omfatta hjälp i hemmet och särskilt boende för service och 

omvårdnad för äldre eller särskild service för funktionshindrade. Begreppet återfick sin 

tidigare definition i samband med antagandet av den nu gällande SoL.  

Med begreppet (livsföring i övrigt) avses alla de olika behov som den enskilde kan ha för att 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Det kan vara 

fråga om bistånd till läkarvård eller tandvård, glasögon, möbler, husgeråd, vinterkläder, 
vård- och behandlingsinsatser för missbrukare, hemtjänst, särskilt boende för äldre och 

funktionshindrade m.m. Det är inte möjligt att lämna en uttömmande uppräkning av vilka 
insatser eller behov som skall anses ingå. En individuell bedömning måste, liksom är fallet 

nu, göras i varje enskilt fall. (Prop. 2000/01:80;92) 

Biståndet ska utformas på ett sätt som stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt 

liv (prop. 2000/01:80;88) och det ska bygga på en individuell bedömning (prop. 

1979/80:1;203; prop. 2000/01:80;92). ”Livsföring i övrigt” kan bl.a. vara: sjukvård, tandvård, 

glasögon, begravningskostnader etc. (SOSFS 2003:5;11). Som framgår i citatet ovan, kan 

även ”livsföring i övrigt” innebära bistånd till vård och behandlingsinsatser för missbrukare, 

särskilt boende för äldre och funktionshindrade etc. (prop. 2000/01:80;92). Denna studie 

undersöker dock endast ändamål inom ”livsföring i övrigt” inom ekonomiskt bistånd. Några 

av de poster som kan ingå i ”livsföring i övrigt” inom ekonomiskt bistånd preciseras nedan. 

Begravning  
Begravningskostnader ska främst täckas av eventuella tillgångar i dödsboet, om dödsboet 

saknar tillgångar ska socialnämnden bevilja bistånd till en värdig begravning. Kostnaden ska 

enligt socialstyrelsen max uppgå till 50% av basbeloppet. Önskemål från den avlidne och 

anhöriga ska beaktas. Hänsyn ska även tas till den avlidnes religion. (SOSFS 2003:5;15) Den 
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avlidnes religion ska även kunna påverka att bistånd beviljas över norm om det krävs för att 

kunna ordna en värdig begravning inom olika etniska och religiösa grupper (RÅ 1988 ref.76). 

Om den avlidne har försäkring, ska det beaktas i beviljandet av bistånd till begravning (RÅ 

1994 ref.53).   

Glasögon & linser  
Bistånd till glasögon ska beviljas till skälig kostnad (prop. 2000/01:80;86), bistånd ska även 

utgå om glasögonen har gått sönder (prop. 1996/97:124;84). Bistånd kan utgå till linser om 

det är det enda alternativet för den enskilde, det ska vara styrkt av optiker/ögonläkare (prop. 

1996/97:124;84; Socialstyrelsen, 2003;65). Behovet av glasögon ska styrkas av ordination, 

kostnadsförslag eller liknade (Kammarrätten Göteborg, målnr. 935-08; prop. 1996/97:124;84; 

SOSFS 2003:5;12).   

Hemutrustning  
Ekonomiskt bistånd till hemutrustning bör, enligt socialstyrelsen, beviljas till en nivå som gör 

att hemmet kan tillgodose grundläggande behov t.ex. matlagning, sömn, rengöring, 

information från tv eller radio etc. (SOSFS 2003:5;12).”Skälig levnadsnivå” vad gäller 

hemutrusning kan variera över tid, och bör anpassa därefter. ”Skälig levnadsnivå” vad det 

gäller hemutrusning ska var vad en familj i allmänhet har råd att kosta på sig. (Socialstyrelsen, 

2003;65f).  

Kompletterande hemutrustning kan t.ex. vara spädbarnsutrustning. Socialnämnden bör bevilja 

spädbarnsutrustning i samband med ett barns födelse. Spädbarnsutrustningen bör bestå av 

säng med tillbehör, skötbord, bärsele, barnvagn och badutrustning. (SOSFS 2003:5;14) 

Spädbarnsutrusning ska beviljas efter behov, om det finns syskon i samma ålder bör dennes 

tillbehör kunna återanvändas (Socialstyrelsen, 2003;68).  

Om det inte finns särskilt skäl att ange inköpsställe för hemutrustning, bör det inte ställas krav 

på inköpsställe (SOSFS 2003:5;13). Det fastslås i en dom från Regeringsrätten att ung person 

kan uppnå ”skälig levnadsnivå” enligt en enklare standard av hemutrustning än vad som 

normalt beviljas (RÅ 1995 ref.80). 

Hälso- och sjukvård  
Det bör utgå ekonomiskt bistånd till sjukvård som är medicinskt påkallad. Nivån på 

ersättningen ska ha sin grund i att syftet med vården skall uppnås. Bistånds ska utgå till 

åtgärder som avses i 1§ hälso- och sjukvårdslagen (SFS1982:763) (HSL), och som 

landstingen ska ansvara för enligt 3§ HSL. Bistånd bör även beviljas till hjälpmedel och 
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material som är förskrivet av sjukvårdpersonal, läkemedel, resor för att kunna erhålla vård och 

hämta ut läkemedel. (SOSFS 2003:5;11f) Bistånd ska inte utgå till psykoterapi, om inte 

behovet anses akut, annars åligger ansvaret annan huvudman nämligen landstinget (RÅ 2004 

ref.79) 

Rekreation  
Om det finns särskilda skäl bör ekonomiskt bistånd till rekreation beviljas till ”skälig 

kostnad”. Särskilda skäl kan t.ex. vara en barnfamilj som har levt på ekonomiskt bistånd 

under lång tid och därför inte haft någon form av semester. Bistånd bör räcka till buss eller tåg 

samt logi, och för barn kostnaden för läger. (SOSFS 2003:5;15) Rekreationsresa för 

barnfamilj bör beviljas om det föreligger skäl som miljöombyte för barnen, då det ska anses 

som ”skälig levnadsnivå”. Kostnaden för resan ska vara skälig. (RÅ 83 2:59)  

Rättshjälp 
Bistånd till rättshjälp ska beviljas om det avser t.ex. familjerättsliga ärenden som skilsmässa 

eller ärende i hyresnämnden. Skäl att bevilja bistånd är att den enskilde ska uppnå ”skälig 

levnadsnivå” gällande den sociala situationen. (Socialstyrelsen, 2003;71) I en dom från 

Regeringsrätten beviljades sökande bistånd till rättshjälp, ärendet avsåg separation. Skälet till 

att bistånd beviljades var att rättshjälpen ansågs bevaka vad som tillförsäkrar enskild en 

”skälig levnadsnivå” t.ex. bohag. (RÅ 1989 not120) 

Skulder 
Socialnämnden bör endast bevilja ekonomiskt bistånd till skulder, om det är den enda 

möjligheten för den enskilde att uppnå skälig levnadsnivå (SOSFS 2003:5;15). I RÅ 1992 

ref.16 beviljas inte skuldsanering då verkan av den inte kommer hjälpa den sökande i 

framtiden att upprätthålla en ”skälig levnadsnivå”.  

Tandvård  
Socialnämnden bör bevilja ekonomiskt bistånd till nödvändig tandvård till skäliga kostnader. 

Biståndsbedömningen bör utgå från den behandlande tandläkarens uppfattning om åtgärder 

och uppfattning av nödvändig tandvård. Det bör ur en social aspekt ses till vilka konsekvenser 

som kan uppstå vid utebliven tandvård. Vid akut tandvård bör inte den enskilde behöva 

ansöka om ekonomiskt bistånd före behandling. (SOSFS 2003:5;12) Om den enskildes behov 

av ekonomiskt bistånd anses vara kortvarigt, och den enskilde kommer kunna själv tillgodose 

sitt behov efter avslutat biståndstagande bör detta vägas in i bedömningen. (prop. 

2000/01:80;93)  
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I RÅ 1989 ref.24 tas två olika ärenden upp, båda sökanden har tillgång till egna medel för sin 

försörjning och ”livsföring i övrigt”. Den första mannen beviljades bistånd till tandvård för att 

uppnå ”skälig levnadsnivå”, då hans tandvårdsbehov ansågs omfattande. Den andra mannen 

fick avslag, då hans tandvårdsbehov var av begränsad karaktär och ansågs därmed själv kunna 

tillgodose behovet ”skälig levnadsnivå”.  

Umgängesresor  
Ekonomiskt bistånd bör beviljas för umgängesresor till annan ort eller annat land, till en 

skälig kostnad. Vad som anses med skälig kostnad för umgängesresa ska vara jämförbart med 

vad en familj allmänt har råd med. Andra kostnader som är nödvändiga för umgänget såsom 

logi, kan komma att ingå biståndet. (SOSFS 2003:5;14) Regeringsrätten menar att ett barns 

intresse av att besöka en förälder ska vägas mot kostnaden för resan. Om kostnaden är skälig, 

och barnet har ett intresse av att besöka föräldern ska resan beviljas. Med skälig reskostnad 

anses vad en familj i allmänhet har råd med. (RÅ 1994 ref.81)  

 

3.2.5. Skälig levnadsnivå 
”Livsföring i övrigt” omfattar alla de behov en enskild kan ha för att uppnå ”skälig 

levnadsnivå” som inte ingår i försörjningsstödet (prop. 2000/01:80;92). ”Skälig levnadsnivå” 

beskriver dels vad biståndet innehåller, och dels vilken nivå biståndet har (SOU 1999:97;56). 

Kommuner har fått en betydande möjlighet att utforma nivån som anses vara ”skälig 

levnadsnivå”, efter lokala premisser (prop. 1996/97:124;82), icke desto mindre står det i 

proposition 1979/80:1 att bedömningen av bistånd ska var så enhetlig som möjligt (prop. 

1979/80:1;183).  

Begreppet ”skälig levnadsnivå” har sitt ursprung i SoLs portalparagraf, vilket innebär att 

socialtjänsten ska främja	  människors	  ekonomiska	  och	  sociala trygghet,	  jämlikhet	  i	  

levnadsvillkor	  och	  aktiva	  deltagande	  i	  samhällslivet	  (prop.	  1979/80:1;86).	  Ytterst	  måste	  

”skälig	  levnadsnivå”	  tolkas	  mot	  rättighetsbestämmelsens	  (4kap	  1§	  1st	  SoL)	  

grundläggande	  syfte,	  det	  vill	  säga	  att	  den	  enskilde	  är	  garanterad	  att	  dennes	  behov	  

tillgodoses	  (prop.	  2000/01:80;91).	  	  

I	  tolkningen	  av	  ”skälig	  levnadsnivå”	  för	  den	  enskilde	  är	  det	  viktigt	  att	  utgå	  från	  den	  

enskildes	  självbestämmande	  och	  valfrihet.	  Utifrån	  ett	  ekonomiskt	  biståndsperspektiv	  

innebär	  ”skälig	  levnadsnivå”	  att	  säkerställa	  en	  grundläggande	  försörjning,	  som	  bör	  vara	  

på	  en	  nivå	  av	  vad	  en	  låginkomsttagare	  tjänar.	  (SOU	  1999:97;58)	  ”Skälig	  levnadsnivå”	  ska	  
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vara	  nivåanpassat	  till	  den	  allmänna	  standardutvecklingen	  i	  samhället,	  dvs.	  till	  vad	  

människor	  i	  allmänhet	  kan	  kosta	  på	  sig	  (prop.	  1979/80:1;202).	  Definitionen	  av	  ”skälig	  

levnadsnivå”	  i	  prop.	  1979/80:1,	  kvarstår	  i	  den	  nu	  gällande	  SoL	  (prop.	  2000/01:80,	  s.	  87)	  	  
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4. FORSKNINGSOMRÅDE & KUNSKAPSLÄGE 

4.1. Ekonomiskt bistånd  

Sveriges välfärdssystem anses vara uppbyggt som ett skyddsnät, och ytterst i detta skyddsnät 

finns bland annat ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är ett selektivt behovsprövat 

bidrag. (Socialstyrelsen, 2003;9; Norström & Thunved, 2007;74) Behovet av ekonomiskt 

bistånd kan bero på antingen strukturella eller individuella faktorer (Socialstyrelsen, 2003;9f). 

De strukturella faktorerna kan vara arbetslöshet, demografiska förhållanden, etc. (Stranz, 

2007;44f; Socialstyrelsen, 2003;9f). De individuella faktorerna kan vara psykosociala hinder, 

fysiska hinder (Stranz, 2007;47f), socialt nätverk, utbildning, etnisk bakgrund etc. 

(Socialstyrelsen, 2003;9f). Personer som uppbär ekonomiskt bistånd har ofta lägre 

levnadsstandard, genom att de oftare är arbetslösa, sjuka och upplever en social utsatthet, 

samt att deras materiella standard är lägre (Westlund, 1991;9). Personer som uppbär 

ekonomiskt bistånd är inte en stark och sammanhållen grupp, de är beroende av att andra 

bevakar deras intressen (Åström, 1988;73). 

   

4.2. Socialtjänstlagen, lokal praxis & handläggning 

SoL beskrivs som en målinriktad ramlag (Socialstyrelsen, 2003;33). Ramlagar är lagar med 

ett generellt innehåll, som innehåller generella mål och principer. Det finns inte många 

konkreta handlingsregler. (Hollander, 2009;52). En ramlag karaktäriseras av målinriktningen 

samt delegerande normgivningsmakt (Esping refererad i Hollander, 1995;21), även av ett 

allmänt och vagt språk (Hydén, 2001;19). Ramlagstiftning anses göra att beslut fattas närmare 

de personer som berörs av dem och medföra ökad flexibilitet, samordning och administration.  

Ramlagstiftning flyttar rampljuset från lagstiftningsnivå, till myndighetsnivå. Det blir även ett 

tydligare samband mellan lagstiftning och politik. (Hollander, 1995;22) Ramlagarna har inte i 

sig själv ett fastställt rättsligt innehåll, utan innehållet kommer genom själva tillämpningen 

(Hydén, 2001;21). Inom SoL hamnar ansvaret för tolkningen och tillämpning på den 

myndighet som tillämpar lagen, därigenom handläggarna (Hollander, 2009;52).    

Ett problem med ramlagstiftning är att kontrollen minskar, och därmed påverkas tolkningen 

av lagen av andra faktorer än de rättsliga. Studier av SoL har visat på att ramlagstiftning 

skapar osäkerhet kring tolkningen av lagen, vilket påverkar de enskilda. De enskilda blir 

beroende av hur lagen tolkas. (Hollander, 1995;23) Ramlagstiftning kan komma i konflikt 
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med kravet på rättssäkerhet (Hollander, 1995;24). Det som även talar emot SoL som en 

ramlagstiftning är att det är önskvärt om bedömningen kan bli så enhetlig som möjligt över 

landet, något som skulle kunna uppnås via att biståndet regleras fastare (prop. 1979/80:1;183).   

Kommunernas möjlighet att anpassa verksamheten lokalt, medför en risk att den lokala praxis 

som utvecklas inte är i linje med SoL. Även att lagen kan komma att tillämpas/tolkas olika i 

landet. (Socialstyrelsen, 2003;33; Westlund, 1991;14; Kjellbom et al, 2007;14) En tanke med 

att SoL är utformad som ramlag är att kunna ta hänsyn till kommuners lokala omständigheter 

dock inom lagens gränser (Åström, 1988;270; SOU 1999:97;132). Stranz vill mena att lokala 

regler, kommunala riktlinjer, är ett resultat av det handlingsutrymme som SoL ger kommuner 

att anpassa sin verksamhet efter lokala företeelser (Stranz, 2007;73).   

Stranz lyfter att biståndsbedömningen påverkas av organisatoriska och strukturella faktorer, 

men även handläggarnas individuella handlingsfrihet. Med strukturella faktorer menas de 

socioekonomiska förhållandena inom kommunen. De organisatoriska faktorerna avser de 

regelverk, i hierarkisk ordning, som reglerar biståndsbedömningen. (Stranz, 2007;57f)  

På den organisatoriska sidan framkommer det i Stranz avhandling att SoL inte är ensamt 

regelverk i bedömningen av ekonomiskt bistånd, utan att lokala regler såsom kommunala 

riktlinjer har en betydande roll (Stranz, 2007;208). Åström har i en studie påvisat att 84 % av 

socialsekretare använder sig av kommunala riktlinjer för sina beslut om ekonomiskt bistånd 

(refererad i Kjellbom, 2009;160).  Åström lyfter att handläggare ofta hamnar i en 

normrationell situation när det kommer till beslut om ekonomiskt bistånd, handläggarna väljer 

att använda den norm som är kommunal istället för den rättsliga enligt honom (Åström, 

1988;233).  

Byberg visar i sin avhandling att kommuner som har lägre kostnader för ekonomiskt bistånd, 

oftare har en tydlighet i besluten med utgångspunkt i lagtext, dessa kommuner styrs mer 

byråkratiskt. De kommuner med högre kostnader för ekonomiskt bistånd använder inte lagtext 

som utgångspunkt i samma utsträckning. Byberg menar att kommunerna med lägre kostnader 

har en större rättssäkerhet genom sin utgångspunkt från lagtext, och sin byråkratiska styrning. 

(Byberg, 2002;199f;238) 
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4.3. Kommunala riktlinjer  

4.3.1. Perspektiv på kommunala riktlinjer   
Kommuner har motiverat behovet av kommunala riktlinjer med att det skapas en 

överblickbarhet som understödjer beslut, och även att de riktlinjerna ökar rättssäkerheten 

(Socialstyrelsen, 2005;7). Kommuner menar att det även är nödvändigt med riktlinjer för att 

bedömningarna ska bli enhetliga och rättvisa (Stade, 2005;4).  

Socialstyrelsen slår fast i ett beslut, gällande handläggning av ekonomiskt bistånd, att 

kommunala riktlinjer kan uppfattas fyrkantigt formulerade, och även att det saknas utrymme 

för individuell bedömning. Det ligger i nämndens ansvar att sökande får en individuell 

bedömning av den enskildes situation. (Socialstyrelsen/Beslut, 2010-03-19)    

 

4.3.2. Tillämpning av kommunala riktlinjer  
Tillämpningen av kommunala riktlinjer kan medföra både positiva och negativa effekter. De 

positiva effekterna kan vara att rättssäkerheten stärks om riktlinjerna överensstämmer med 

SoL. Det är även positivt om riktlinjerna förtydligar riktning och prioriteringsordnig i 

kommunen. De negativa effekterna kan vara om den individuella bedömningen får stå tillbaka 

för riktlinjerna. (Socialstyrelsen, 2005;22f; Stade, 2005;4) Att endast tillämpa kommunala 

riktlinjer i biståndsbedömning, istället för tillämpning av lag, kan visa på en brist på 

självständighet och professionalitet hos handläggaren (Kjellbom et al, 2007;14).  

Kommunala riktlinjer ska fungera som en handbok för rättstillämpning och handläggning 

(Stade, 2005;5; Westlund, 1991;25). Länsstyrelsen påpekar att riktlinjer endast ska ses som 

vägledning till lag och förordningar, och vara ett stöd för en rättssäkrare handläggning 

(Länsstyrelsen, 2007;3f;9) En ansökan om ekonomiskt bistånd kan inte avslås med hänvisning 

till de kommunala riktlinjerna, grunden för ett beslut är alltid den individuella bedömningen 

(Socialstyrelsen/Beslut, 2010-03-19).  

 

4.3.3. Kommunala riktlinjers påverkan av handlingsfrihet hos handläggare  
De kommunala riktlinjerna påverkar handlingsfriheten hos handläggarna. I Ekdahl och 

Jansdotters studie framkommer det en skillnad mellan två kommuner där den ena kommunen 

menar att handläggarna ej får avvika från riktlinjerna utan att socialnämndens arbetsutskott 

informerats, medan en annan kommun ger handläggarna rätt att kunna pröva om särskilda 
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skäl för avsteg från riktlinjerna föreligger. (Ekdahl & Jansdotter, 2007;36) Kommunala 

riktlinjer som är tydliga, väldefinierade och innehåller begränsningar kan påverka 

handläggarnas handlingsfrihet, men samtidigt kan dessa föra med sig en hög rättssäkerhet då 

besluten som kommer ur riktlinjerna är likvärdiga, och i linje med lag (Stranz, 2007;133). 

     

4.3.4. ”Skälig levnadsnivå” i kommunala riktlinjer  
I de riktlinjer för ekonomiskt bistånd, som Länsstyrelsen har granskat, hänvisar ett flertal av 

kommunerna att ”skälig levnadsnivå” ska tolkas utifrån vad en låginkomsttagare i kommunen 

har råd med (Länsstyrelsen, 2004;3). Genom att kommunerna tolkar vad som är en ”skälig 

levnadsnivå” olika kan inte en jämlikhet i levnadsvillkoren återfinnas för invånare i olika 

kommuner. (Westlund, 1991;17) 

 

4.3.5. ”Livsföring i övrigt” i kommunala riktlinjer 
Rekvisitet ”livsföring i övrigt” behandlas restriktivt i de kommunala riktlinjerna, med 

undantag för läkarvård, tandvård, glasögon, mediciner och begravningskostnader. I 

riktlinjerna framkommer det att ”livsföring i övrigt” beviljas till ”skälig kostnad”, och 

formuleringar som ”utgår i regel inte”, ”synnerliga skäl” och ”kan beviljas i undantagsfall” 

förekommer i riktlinjerna för ”livsföring i övrigt”. Dessa restriktioner kan innebära att 

kostnaden ska styrkas med intyg eller kvitto, och att bistånd kan utgå om det är motiverat av 

”sociala skäl”.(Länsstyrelsen, 2004;2f)  

 

4.4. Bristande juridiska kunskaper  
Kjellbom et al har sammanställt resultat från fem C-uppsatser från Socialhögskolan, 

Stockholm i en artikel. I denna artikel visas det på att handläggarnas kunskap om 

lagstiftningen är mycket ojämn. Hälften av de handläggarna i de undersökta C-uppsatserna 

har uttryckt en osäkerhet inför lagstiftningen. (Kjellbom et al, 2007;13f) Det framkommer 

även i Stades artikel att handläggare har bristande juridiska kunskaper (Stade, 2005;4) 
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4.5. Begränsningar och variation  

Det kommunala självstyret och utformningen av SoL som en målinriktad ramlag, medför 

variation mellan kommunerna vid utformningen av biståndet (Minas & Stenberg, 2000;216). 

Den individuella bedömningen av ekonomiskt bistånd är av komplex karaktär, det finns 

utrymme för olika bedömningar som dels kommer från handläggarnas personliga 

bedömningar och värderingar, och dels de kommunala riktlinjerna (Prop. 2000/01:80 s. 88).  

Länsstyrelsen har i sin granskning av kommunala riktlinjer för LSS funnit, att flertalet 

kommuners riktlinjer innehåller begränsningar i form av bestämmelser eller 

rekommendationer. Kommunernas riktlinjer skiljer sig åt. Detta bidrar med att skapa en 

regional skillnad, samt att kommunerna ibland åsidosätter lagstiftningen. (Länsstyrelsen, 

2007;3f)   

Kjellbom har granskat de kommunala riktlinjerna för kommunerna i Stockholms län inför sin 

avhandling om rättstillämpningen inom socialtjänsten i vräkningsärenden. Hon har funnit att 

det är en skillnad mellan kommunerna, skillnaden är vilka faktorer som spelar in när det 

kommer till beviljandet av hyresskulder även om riktlinjerna ofta visar en tydlighet vad som 

ska finnas med i bedömningen av hyresskulder. Det är svårt att skapa sig en 

förhandsuppfattning om hur ett avgörande angående en hyresskuld kommer att bli, då de olika 

faktorer som spelar in skiljer sig mellan kommunerna samt att de inte är hierarkiskt ordnade. 

Osäkerheten kan förstärkas om riktlinjerna skiljer sig från lagstiftning, förarbeten och 

prejudikat. (Kjellbom, 2009;172;180f) 

I Hydén, Westermark och Stenbergs studie framkommer det en skillnad mellan kommunerna, 

men även en skillnad inom kommunerna hur man bedömer ekonomiska biståndsärenden 

(Hydén, Westermark & Stenberg, 1995;34). I dagsläget har handläggare fler regler, än förut, 

att förhålla sig till – vilket medför att reglerna tillämpas och tolkas på fel sätt (Stranz, 

2007;210).  

 

4.6. Vaga formuleringar  

Riktlinjerna innehåller formuleringar som ”kan beviljas i undantagsfall”, ”utgår i regel inte” 

(Länsstyrelsen, 2004;2), och vaga formuleringar som t.ex. ”i normalfallet”, ”ej som regel” 

etc., dessa begrepp saknar ofta definition eller begreppsförklaring i riktlinjerna (Länsstyrelsen, 
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2007;9; Ekdahl & Jansdotter, 2007;33; Åström, 2000;28). Faran är att handläggarna styrs av 

riktlinjernas formuleringar och att den individuella bedömningen därmed glöms bort i 

handläggningen (Länsstyrelsen, 2007;5). Riktlinjernas språkliga utformning påverkar hur en 

handläggare uppfattar grunden för de beslut som sedan fattas i enlighet med riktlinjerna, om 

riktlinjerna är vagt formulerade riskerar även besluten att bli vagt formulerade. (Ekdahl & 

Jansdotter, 2007;40) 

Väljer kommunerna ändå att utarbeta riktlinjer måste de utformas så att de är förenliga med 
lag, förarbeten och rättspraxis. De får inte innehålla beskrivningar som försvårar en 

individuell bedömning. De bör i stället ge vägledning i hur bedömningar utifrån var och ens 
behov ska gå till samt hur insatserna ska kunna bidra till goda levnadsvillkor.  

    (Länsstyrelsen, 2007;5). 
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5. RESULTAT 
Resultatet av hur Stockholms läns kommuner har utformat sina riktlinjer kommer att 

presenteras nedan. Studien fokuserar på rekvisitet ”livsföring i övrigt”, däremot är det av vikt 

för studiens hermeneutiska position att se tolkningen genom delar och helhet. Därför kommer 

även resultat från kommunernas syfte och tillämpning av riktlinjerna att presenteras, för att ge 

en bild av hur riktlinjerna för rekvisitet ”livsföring i övrigt” är tänkt att användas. Empirin 

består av de kommunala riktlinjerna för Stockholms läns kommuner. I bilaga 4 finns en 

presentation av de undersökta kommunerna och deras riktlinjer.  

 

5.1. Riktlinjernas syfte 

Av de 24 riktlinjer som har undersökts, saknas syfte med riktlinjerna i fem1 stycken. I tio2 av 

riktlinjerna framgår syftet tydligt genom formuleringar som t.ex. syftet med riktlinjerna är...  

I de tio riktlinjer, som har ett tydligt syfte, är tyngdpunkten i syftet att uppnå likabehandling i 
bedömningen. Likabehandlingen tar sig dock uttryck på olika sätt: 

Anvisningarna skall medverka till att alla sökande av ekonomiskt bistånd så långt det är 
möjligt får sina ansökningar behandlade efter lika bedömningsgrunder. (Lidingö;2 ) 

Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd behandlas 
lika när det gäller bidragsnivå, förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd 

och även insatser. (Nacka;4) 

De två citaten visar på en skillnad som finns avseende likabehandling. I det första citatet 

ligger tyngden på att bedömningen, och att klienterna ska få en likvärdig bedömning. I det 

andra citatet ligger tyngden på vad som kommer ur bedömningen: bidragsnivå, och insatser. 

Citaten tar även upp att det ska finnas en likhet i förutsättningarna för rätt till bistånd.  

En annan aspekt som framkommer i flera syften är att riktlinjerna ska bidra till rättsäkerhet. 

Syftet med Södertäljes kommuns riktlinjer är att skapa rättssäkerhet för den enskilde samt 
skapa likställighet i hanteringen av biståndsprövning. (Södertälje;1) 

Flera kommuner menar att riktlinjerna bidrar till att skapa rättssäkerhet, men på vilket sätt 

riktlinjerna gör detta framgår inte. 

 
                                                
1 Ekerö, Nynäshamn, Sollentuna, Sundbyberg och Värmdö  
2 Danderyd, Järfälla, Lidingö, Nacka, Stockholm, Södertälje, Tyresö, Täby, Vallentuna och Vaxholm 
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5.2. Riktlinjernas tänkta tillämpning  

I stort sett har samtliga av de undersökta kommunerna angivit hur riktlinjerna ska tillämpas, 

det är endast tre kommuner3 som inte har angivit det. 

Riktlinjerna ska ge vägledning4 i biståndshandläggningen och anger vad som är skälig 

levnadsnivå5.    

Riktlinjerna ska inte tolkas som absoluta regler6. Riktlinjerna beskriver vanligt 

förekommande situationer. Alla kommuner7 hänvisar till att en individuell bedömning 

(behovsprövning) ska göras. Flera kommuner använder sig av följade formulering:  

Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras.8 

Flera kommuner anger att riktlinjerna behandlar vanligt förekommande situationer, och menar 

att om situationen inte förekommer i riktlinjerna får en individuell bedömning göras, vilket 

syns i följande formulering: 

I övrigt får en individuell prövning göras9 

Den individuella bedömning kan ses som: 

Den individuella behovsprövningen är vad som skiljer den enskilde från andra i samma 
situation med hela kommunen som jämförelseunderlag. (Stockholm;5) 

Avsteg från riktlinjerna får göras 

… om sakliga skäl föreligger motiverar detta avsteg från riktlinjerna.10 

… avvikelse från dessa kan ske om synnerliga skäl föreligger. I anvisningar finns angivet om 
avvikelse får ske utan att synnerliga skäl föreligger. I dessa fall har angivits särskilda skäl 

som tillräcklig anledning till avvikelse. (Lidingö;2) 

… om avsteg från riktlinjerna skall göras måste detta motiveras i dokumentationen och 
behörig delegat fatta beslutet. (Norrtälje;24) 

Vid särskilda skäl kan avvikelse från riktlinjerna ske. (Vaxholm;10) 

                                                
3 Ekerö, Nynäshamn och Värmdö 
4 Huddinge, Nacka, Stockholm, Södertälje, Tyresö och Vallentuna    
5 Nacka, Stockholm och Täby   
6Danderyd, Järfälla, Nacka och Stockholm   
7 Samtliga undersökta riktlinjer 
8 Danderyd, Nacka, Stockholm, och Tyresö 
9 Danderyd, Salem, Solna och Stockholm   
10 Danderyd, Nacka, Stockholm och Täby  
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En kommun väljer att uttrycka det annorlunda: 

Handläggare har skyldighet att pröva om individuella skäl finns som föranleder ett beslut 
som avviker från riktlinjerna. (Södertälje;1) 

Två kommuner förtydligar att riktlinjernas utformning inte ska vara avgörande vid beslut: 

Grund före eventuella avslagsbeslut är den individuella prövningen,  
inte att riktlinjerna är utformade på visst sätt.11  

Sigtuna kommuns riktlinjer markerar vikten av att de som tillämpar riktlinjerna kontinuerligt 

ska föra en diskussion om riktlinjernas innehåll och betydelse för att därigenom uppnå en 

enhetlig praxis (Sigtuna; 7). 

 

5.3. Riktlinjernas utförande 

Riktlinjerna har ett varierat omfång, allt ifrån 6 sidor12 till 63 sidor13. En kommuns14 riktlinjer 

saknar titel, och ett antal saknar datum när de är antagna. Riktlinjerna skiljer sig mellan 

antalet situationer och behov som tas upp, och hur väldefinierade de är.   

Samtliga riktlinjer refererar till 4kap 1§ SoL, några väljer dessutom att citera hela paragrafen.  

De flesta väljer även att förtydliga försörjningsstödet genom att referera till 4kap 3§ SoL. 

SoLs målparagraf 1kap 1§ SoL anges ofta som mål för socialtjänstens arbete i flera utav 

riktlinjerna. Barnens situation berörs genom hänvisningar till 1kap 2§ SoL, och flera utvecklar 

det genom hänvisningar till artiklar i barnkonventionen. Det refereras även till 9kap 1§ och 2§ 

SoL, som reglerar återkrav. Hänvisningar till förarbeten och prejudikat är sällsynt 

förekommande. När det refereras till förarbeten anges det ofta inte vilket förarbete kommunen 

avser. Fem kommuner15 markerar att rättsliga utslag ska beaktas i bedömningen. 

I flera av riktlinjerna återfinns formuleringar som är identiska med andra kommuners 

formuleringar i sina riktlinjer. Det saknas referens till dessa exakta formuleringar. Det 

förekommer formuleringar som går att känna igen från förarbeten, dessa saknar också 

referens.   

 

                                                
11 Salem och Sigtuna 
12 Haninge 
13 Stockholm 
14 Tyresö 
15 Danderyd, Lidingö, Stockholm, Södertälje och Täby  



38 
 

5.4. Riktlinjernas utformning av ”livsföring i övrigt” 

”Livsföring i övrigt” i riklinjerna regleras av uttryck som både kan uppfattas som vaga och 

begränsande. Vanliga uttryck som återfinns i riktlinjerna i samband med ”livsföring i övrigt” 

är ”Huvudprincipen är att ej bevilja”, ”Beviljas inte i normalfallet”, ”Prövas mycket 

restriktivt”, ”Beviljas om det finns synnerliga skäl” samt ”Undantag kan göras efter särskild 

prövning”. 

Det förekommer i flera riktlinjer gällande olika ändamål avseende ”livsföring i övrigt”, 

anspråk på att en särskild prövning ska göras, det framkommer inte om kommunerna menar 

den individuella bedömningen. Se citatet nedan (författarens understrykning): 

Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till… (Danderyd;27) 

 

5.4.1. Begravningskostnader 
I riktlinjernas post gällande begravning framkommer flera skillnader mellan kommunerna. 

Den främsta är till vilket maxbelopp som begravningskostnader beviljas. I Haninge kommun 

beviljas max 8390sek, i riktlinjerna finns en hänvisning till gällande avtal. I procentsats till 

aktuellt basbelopp (42 400sek enligt statistiska centralbyrån, 2010-04-19) är den summan 

knappt 20%. Kontrasten till dessa riktlinjer är att ett flertal kommuner16beviljar 

begravningskostnader till det av socialstyrelsen angivna maxbeloppet på 50% av basbeloppet.   

Gravsten eller inskriptioner på befintlig gravsten beviljas i 1417 av de 24 riktlinjer som har 

undersökts. I riktlinjerna beviljar endast åtta18 kommuner dödsannons. De andra kommunerna 

har inte skrivit ut huruvida dödsannons beviljas eller inte. Upplands-Bro och Sollentuna låter 

de anhöriga fritt disponera det beviljade biståndet till begravningen.   

Huruvida bistånd till resa för att gå på begravning beviljas, beror i flera kommuner på vilken 
relation den avlidne har till sökande.  

Bistånd kan beviljas för resa om den avlidne är nära anhörig eller annan närstående. Med 
nära anhörig menas make/maka e.d., förälder, barn, syskon, mor- och farförälder och 

barnbarn. Med annan närstående menas person som, utan att vara nära anhörig, stått den 
sökande mycket nära. Kostnaden ska vara i nivå med vad en låginkomsttagare har råd till. 

(Danderyd;29)19 
                                                
16 Botkyrka, Danderyd, Hudding, Järfälla, Nacka, Stockholm, Tyresö, Upplands-Bro, Vallentuna och Vaxholm  
17 Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Huddinge, Lidingö; Nacka, Norrtälje, Solna, Stockolm, Tyresö, Upplands Väsby, 
Vaxholm och Värmdö  
18 Botkyrka, Danderyd, Lidingö, Nacka, Solna, Stockholm och Tyresö 
19 Liknade villkor återfinns i riktlinjer för: Nacka, Sigtuna, Solna, Stockholm, Tyresö, Täby, Upplands-Bro 
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I fem kommuners20 riktlinjer beviljas ej resekostnad till anhörigs eller närståendes begravning 

i normalfallet (Huddinge skriver i regel inte), i dessa riktlinjer tas det även upp att bistånd inte 

utgår till sorgkläder. 

 

5.4.2. Glasögon och linser 
Alla kommuner kräver att behovet av glasögon styrks av optiker/ögonläkare, flertalet av 

kommunerna hänvisar till att glasögon sedan beviljas till skälig kostnad. Flera kommuner21 

anger att skälig kostnad avser det paketpris optiker har. Kostnaden för bågar varierar, här 

följer tre exempel: 1,5%22, 1,6%23 samt 1,8%24 av basbeloppet för bågarna. Huddinge 

kommun har inte angivit vad bågar får kosta, utan hänvisar till: 

Vid behov av annan styrka på glasen ska i första hand befintliga glasögonbågar användas. 
     (Huddinge;15) 

Linser, specialslipning och specialbehandling av glasögon beviljas om medicinska skäl kräver 

det. Det gäller hos alla kommuner som har tagit upp det i sina riktlinjer.  

Vissa kommuner har angivit restriktioner för att glasögon ska beviljas. Nynäshamn ställer 

krav på att sökande ska ha ett varaktigt biståndsbehov (minst 6 månader), samt att glasögon 

maximalt beviljas vart femte år (Nynäshamn;20). Värmdö kommun ställer kravet att 

eventuella realiserbara tillgångar är avyttrade innan glasögon kan beviljas (Värmdö;5).  

 

Särskild hänsyn till barn tas endast av fyra kommuner. Salem har höjt bågens kostnad till 2% 

av basbeloppet (Salem;23), Upplands Väsby har även angivit att högre kostnad för bågen kan 

utgå till barn (Upplands Väsby;23). I Vallentunas riktlinjer uttrycks att särskild hänsyn ska tas 

till försäkring av barnglasögon (Vallentuna;23). Södertäljes riktlinjer:  

Vid bedömning av kostnaderna för glasögon till barn och ungdomar skall hänsyn tas till att 
båge och glas skall hålla den standard som kan anses normalt för barn och ungdomar i 

Södertälje. Ett exempel på detta är att vid bedömningen av kostnad för glasögon som används 
vid skelning bör det ingå att de är slipade så att glasen ser ut som "vanliga" glasögon. 

(Södertälje;5) 

                                                
20 Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Sundbyberg 
21 Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Järfälla, Nacka, Solna, Stockholm, Södertälje, Täby och Upplands-Bro 
22 Järfälla  
23 Ekerö 
24 Södertälje 
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5.4.3. Hemutrustning  
Hemutrustning 

Hemutrustning är i vissa av de undersökta riktlinjer uppdelad mellan kompletterande 

hemutrustning, begränsad och hel grundutrustning. Här kommer resultatet från riktlinjerna för 

hel grundutrustning att redovisas. Valet föll på att redovisa denna kategori eftersom, de största 

skillnaderna mellan kommunernas riktlinjer återfanns här. 

I samtliga riktlinjer beskrivs att bistånd till hel grundutrustning ska prövas restriktivt, och att 

sökande inte inom överskådlig tid kommer att kunna förbättra sin ekonomi. Vissa 

kommuner25 lägger till att sökande även måste ha en stadigvarande bostad för att biståndet ska 

kunna beviljas. I Norrtäljes riktlinjer räcker det inte med ekonomiskt prövning och att 

sökande inte kommer att förbättra sin ekonomi inom överskådlig tid:  

Det bör finnas ett specifikt och socialt skäl till att socialtjänsten ska ge bistånd till 
grundutrustning av ett hem, inte enbart ekonomiska förhållanden.(Norrtälje;30) 

Kommunerna beviljar bistånd till grundutrustning efter väldigt olika nivåer (se bilaga 1). Den 

högsta nivån ger 58 % av basbeloppet till ensamstående, 68 % till sammanboende och 10 % 

per barn/ytterligare person26. Kommunerna anger nivåer för bistånd till hel grundutrustning på 

olika sätt och till olika nivåer, en av de kommuner som beviljar minst är Lidingö. De beviljar 

efter familjestorlek, för en person 13 % av basbeloppet, två personer 16 %, tre personer 19 %, 

fyra personer 20 %, fem personer 26 %, sex personer 28% samt sju personer 32 % 

(Lidingö;11). Upplandsbro (s.53) väljer att ange priser för varje sak hos ett lokalt möbelhus 

som riktlinjer för beviljande av bistånd till hemutrustning.   

Lidingö kommun är den enda kommunen som har skrivit ut i sina riktlinjer att de beviljar 

avbetalningar på hemutrustning, det beviljar de till en tolftedel av normalt beviljad procentsats 

per år (Lidingö;10)  

Spädbarnsutrustning 
Kommunerna som har valt att anta riktlinjer för ändamålet, spädbarnsutrustning. De skiljer sig 

mycket mellan varandra när det kommer till vilken procentsats av basbeloppet som högst kan 

beviljas. I Ekerö kommuns riktlinjer återfinns den högsta procentsatsen, de beviljar högst 15% 

av basbeloppet. Täby är den kommun som beviljar lägst procentsats, 7,5%. Tre kommuner har 

valt att ange högsta biståndsbeloppet i kronor, lägst 3000Sek27 (ca 7% av basbelopp) och 

                                                
25 Upplandsbro och Upplands Väsby 
26 Danderyd, Salem, Solna och Stockholm 
27 Sundbyberg, s. 13 & Upplandsbro, s. 28  
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högst 5000Sek28 (ca 12% av basbelopp). Flertalet väljer att bevilja bistånd efter den faktiska 

kostnaden, och kommunerna specificerar vad som ska ingå i spädbarnsutrustning.  

Flera kommuner väljer att bevilja bistånd efter att: 

Biståndet prövas utifrån det faktiska behovet och sökandens egna möjligheter att skaffa 

nödvändig utrustning.29 

Det finns i vissa riktlinjer regleringar av hur och när biståndet ska betalas ut. Fem 

kommuner30 betalar ut 50 % av biståndet innan barnet är fött, och resterande 50% när barnet 

är fött. Sökande behöver, enligt flertalet kommuner31, ha ett långvarit biståndsbehov (minst 6 

månader) eller inkomster i nivå med försörjningsstöd. Hänsyn till eventuella syskon ska tas 

med i bedömningen, för behovet kan då kanske tillgodoses genom syskonets saker.   

Lidingö och Upplands-Bro väljer att skriva ut att biståndet till spädbarnsutrustning beviljas 

efter individuell bedömning: 

Föreligger behov av bistånd till särskild utrustning i samband med barns födelse kan bistånd 
utgå till det nödvändigaste efter individuell prövning.32 

 

5.4.4. Hälso- och sjukvård 
I riktlinjerna gällande läkarvård, medicin, psykoterapi och tekniska hjälpmedel, finns en 

enhetlighet mellan kommunerna. Läkarvård och läkarföreskriven medicin beviljas till faktisk 

kostnad om sökande har använt högkostnadsskyddet. Vissa kommuner33 hänvisar till att 

personer som endast kommer att ha ett kortvarigt biståndsbehov (mindre än 6 månader) ska 

ansöka om avbetalning på apoteket, och därefter beviljas lägsta avbetalningsnivån. Samtliga 

kommuner hänvisar till att psykoterapi är landstingets ansvar, men vid en akut krissituation 

kan bistånd beviljas men det är ej i normalfallet och huvudprincipen är att bistånd inte ska 

beviljas. Tekniska hjälpmedel beviljas till egenavgiften av samtliga kommuner som har det 

som en punkt i sina riktlinjer.     

                                                
28 Värmdö, s.11 
29 Danderyd, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Solna, Tyresö, Täby och Vallentuna 
30 Botkyrka, Ekerö, Norrtälje, Salem och Sigtuna 
31 Danderyd, Ekerö, Huddinge, Järfälla, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, 
Stockholm, Tyresö, Täby, Vaxholm och Värmdö 
32 Lidingö och Upplands-Bro 
33 Haninge, Huddinge, Lidingö, Nynäshamn, Sollentuna, Täby, Vaxholm och Värmdö 
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5.4.5. Rekreation  
Huvudprincipen är att bistånd till rekreationsresor inte ska beviljas. 34 

Resterande kommuner beskriver rätten till bistånd för rekreationsresor är att det ej beviljas i 

normalfallet, eller endast om synnerliga skäl föreligger. Restriktioner föreligger främst för 

ensamstående vuxna, där bistånd till rekreation endast beviljas om det finns starka sociala 

eller medicinska skäl. 

Barnfamiljer kan beviljas bistånd till rekreation utifrån barnens behov enligt samtliga 

kommuners riktlinjer. Biståndet beviljas för barnfamiljer som under lång tid har levt på 

ekonomiskt bistånd. Längden på behovet varierar från att i flertalet kommuner35 vara minst ett 

år, till att i två kommuner36 ska familjen ha levt på bistånd i minst 3 år.  

Nivån på biståndet beviljas till vad en familj med låga inkomster i allmänhet har råd till. 

Somliga kommuner har valt att specificera vad biståndet ska räcka till, t.ex.  

Bistånd beviljas till skälig kostnad för hyra av stuga, resa till släkting e.d. 

Kostnaden ska vara rimlig i förhållande till vad barnfamiljer med låga inkomster i 

allmänhet har råd till. (Danderyd;28f) 

För barns koloni, lägerresor och skolresor finns inte samma restriktioner som vid 

rekreationsresor. Flertalet kommuner37 beviljar kostnaden av läger och kolonivistelse utan att 

det finns särskilda sociala skäl. Salem beviljar dock endast kostnaden för läger och 

kolonivistelser om det finns särskilda sociala skäl (Salem;27).    

 

5.4.6. Rättshjälp 
Samtliga kommuner hänvisar först till den rättshjälp som ingår i hemförsäkringen. Om bistånd 

beviljas görs det främst till självrisken för rättsskyddet. Den vanligaste formuleringen kring 

beviljande av bistånd till rättshjälp är:  

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till självrisken vid rättsskydd och till den kostnad som 
tillkommer sökanden vid statlig rättshjälp om målet gäller familjerättsliga ärenden. Bistånd i 

övrigt till advokatkostnader beviljas endast om det av sociala skäl är mycket viktigt att en 
person får behålla sin bostad. (Tyresö;21)38 

                                                
34 Upplands Väsby, Tyresö, Stockholm, Solna, Sigtuna, Salem, Nacka, Huddinge och Danderyd 
35 Danderyd, Ekerö, Norrtälje, Sigtuna, Solna, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Vaxholm   
36 Nacka och Stockholm 
37 Sigtuna, Solna, Stockholm, Tyresö, Täby, Vallentuna och Vaxholm 
38 Liknade formuleringar: Norrtälje, Salem, Sigtuna, Solna, Stockholm och Vaxholm 
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I Järfällas och Danderyds riktlinjer finns en hänvisning till barnperspektivet. I Norrtäljes 

riktlinjer kopplas rätten till bistånd vid behov av rättshjälp till skälig levnadsnivå: 

Som regel kan skälig levnadsnivå uppnås utan att advokat anlitas, därför 
föreligger inte rätt till ekonomiskt bistånd till advokatkostnader. I mycket 

speciella situationer, för att en skälig levnadsnivå skall kunna uppnås, kan 
bistånd till kostnader för juridisk hjälp beviljas.(Norrtälje;29) 

De ändamål som beaktas, i de studerade riktlinjerna gällande rättshjälp, är det främst 

familjerättsliga ärenden. Flertalet beaktar även bistånd till rättshjälp t.ex. vid personens 

behov av att behålla sin bostad. Vaxholm beviljar ekonomiskt bistånd till familjerättsliga 

skäl om det föreligger synnerliga skäl, medan bistånd till rättshjälp för att t.ex. behålla 

bostaden beviljas vid särskilda skäl (Vaholm;18). 

 

5.4.7. Skulder 
Alla kommuners riktlinjer, utom Vallentunas, beskriver att bistånd till skulder inte beviljas, 

eller att de inte beviljas i normalfallet. Vallentuna har formulerat rätten till bistånd enligt 

följande: 

För att ekonomiskt bistånd till skuld skall lämnas gäller att betalning av skulden har 
avgörande betydelse för den hjälpsökandes fortsatta livsföring och sociala situation på ett 

avsevärt sätt skulle försvåras om skulden inte betalas. (Vallentuna;28) 

Skulder kan vid vissa undantag beviljas, enligt de flesta kommunerna. Ett undantag är om 

skulden har uppstått akut, och om den enskilde hade ansökt om kostnaden hade den blivit 

beviljad. Ett annat undantag är el- skulder som kan beviljas om en avstängning av elen medför 

stora sociala konsekvenser för den enskilde, samt att barnperspektivet ska beaktas när det 

kommer till el- skulder.    

Lidingö kommun (s.14) skriver ut att bistånd till skulder utgår normalt ej, men däremot har 

det framkommit tidigare i studien att Lidingö beviljar avbetalningskostnader på 

hemutrustning. Något som visar att kommunen inte är konsekvent i sina riktlinjer. 
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5.4.8. Tandvård 
Med akut tandvård avses ofrånkomligt behov av behandling vid värk, infektiösa tillstånd och 

traumaskador. Exempel på behandling kan vara tandutdragning, akut rotbehandling, 
temporära fyllningar, enstaka fyllningar för att undanröja värk samt proteser. Detta är 

behandling som oftast måste utföras omedelbart. Den får utföras utan kostnadsförslag i de 
fall ett sådant inte kan inväntas.39 

Ovanstående definition återfinns i ett flertal kommuners riktlinjer. Andra kommuner har valt 

att mer kortfattat kommentera att det föreligger rätt till bistånd till akut tandvård. Alla 

kommuner, förutom Järfälla tillåter att sökande inte behöver ansöka om bistånd innan 

behandling av akut tandvård (Järfälla;21). 

Med nödvändig tandvård menas t ex att uppnå godtagbar tuggförmåga, ges möjlighet att 
fungera socialt och att förhindra väsentligt försämrad tandstatus.40 

De kommuner som har valt att ange en definition av nödvändig tandvård, har alla valt 

ovanstående definition, förutom Värmdö kommun: 

Sökanden skall tillförsäkras en tandstatus så att ett normalt socialt liv kan föras, det vill säga 
att kunna äta, tugga och le. (Värmdö;8) 

Restriktionerna som finns kring beviljandet av bistånd till nödvändig tandvård skiljer sig 

mellan kommunerna. Hur länge den enskilde ska ha haft ett behov av ekonomiskt bistånd är 

den gemensamma uppfattningen att det ska ha varit ett långvarit behov, vad det innebär finns 

det två olika uppfattningar om. Ett antal kommuner har restriktionen att sökande ska varit 

aktuell för bistånd under minst 1 år41. Den andra uppfattningen av långvarit behov är att 

sökande ska ha varit aktuell för bistånd under minst 6 månader42. Alla kommuner som anger 

restriktioner tar upp att det ska göras en bedömning av om sökande själv kan tillgodose 

behovet inom rimlig tid. Vallentuna lägger in en reservation att om sökande beviljas bistånd 

till nödvändig tandvård, bör i regel en karenstid på två år gälla innan sökandes rätt till bistånd 

till nödvändig tandvård återfås (Vallentuna;22). Två kommuner anger en annan restriktion:  

Huvudprincipen är att implantat ej beviljas. Inte heller kronor på tänder bakom den femte 
tanden då det anses tillräckligt för tuggförmågan med 20 tänder. (Södertälje;6; Täby;15) 

                                                
39 Botkyrka, Danderyd, Nacka, Salem, Sigtuna, Solna, Tyresö och Upplands Väsby   
40 Botkyrka, Danderyd, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Salem, Sigtuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Tyresö, 
Upplands Väsby och Vaxholm 
41 Botkyrka, Danderyd, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Sigtuna, Solna, Stockholm, Täby och 
Upplands Väsby 
42 Ekerö, Haninge, Nynäshamn, Salem, Sollentuna och Vaxholm  
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Vilken omfattning och kostnad som den nödvändiga tandvården får ha, hänvisas i riktlinjerna 
till två olika inkomstgrupper (författarens understrykningar): 

Omfattningen av tandvården och kostnaden ska jämföras med vad människor med låga 
inkomster har råd att kosta på sig.43 

Omfattningen av tandvården och kostnaden skall jämföras med vad människor med ordinära 
inkomster har råd att kosta på sig.44 

 

5.4.9. Umgängesresor 
Samtliga kommuner, utom en kommun45, beviljar bistånd till umgängesresor. Haninge (s.6) 

beviljar inte umgängesresor i normalfallet. Kommunerna som beviljar använder sig av 

formulering kan bistånd till kostnad för umgänge beviljas, en kommun väljer att stärka rätten 

till bistånd för umgängesresor genom att skriva Bistånd bör beviljas till skälig kostnad 

(Norrtälje;32). 

Vilken nivå det beviljade biståndet ska ha finns det två skilda uppfattningar om, flertalet 

kommuners46 riktlinjer har nivån i linje med vad en låginkomsttagare har råd med. Den andra 

uppfattningen är att biståndet ska kunna jämföras med vad en inkomsttagare i allmänhet har 

råd att bekosta.47   

Somliga kommuner48 begränsar rätten till bistånd till att endast gälla resor inom Sverige, 

flertalet kommuner49 beviljar bistånd till resor inom hela Norden. Utlandsresor beviljas 

generellt inte av någon kommun, om det inte finns synnerliga skäl. 

Samtliga kommuner som väljer att begränsa sina riktlinjer med en gräns av hur många resor 

som beviljas, har alla valt att ca. en gång i månaden anses skäligt. Däremot råder det en 

skillnad om det är minst en gång i månaden50, eller högst en gång i månaden51.  

Behovet av bistånd ska prövas mot barnets behov av umgänge, detta framkommer i samtliga 

riktlinjer, men endast tre kommuner52 kommenterar barnperspektivet direkt. 
                                                
43 Salem, Södertälje, Botkyrka och Tyresö 
44 Solna, Sigtuna, Nacka och Danderyd 
45 Haninge 
46 Danderyd, Huddinge, Järfälla, Nacka, Norrtälje, Salem, Sigtuna, Solna, Tyresö, Täby och Vallentuna  
47 Botkyrka, Stockholm och Upplands Väsby  
48 Haninge, Järfälla, Nynäshamn, Salem, Vaxholm och Värmdö 
49 Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Huddinge, Nacka, Sigtuna, Solna, Stockholm, Tyresö, Täby, Upplands Väsby och 
Vallentuna 
50 Nacka, Norrtälje, Salem, Sigtuna, Solna, Stockholm, Tyresö, Täby och Vallentuna 
51 Ekerö, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Vaxholm och Värmdö 
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5.5. Skälig levnadsnivå 

Två kommuners riktlinjer53 tar upp kommunernas skyldighet att tillförsäkra den enskilde en 

”skälig levnadsnivå”. Två kommuner54 har inte begreppet ”skälig levnadsnivå” i sina 

riktlinjer. Flertalet kommuner55 uttrycker i sina riktlinjer att biståndet ska tillförsäkra sökande 

en ”skälig levnadsnivå”.  

Den definitionen av ”skälig levnadsnivå” som flertalet av kommunerna uttrycker i sina 

riktlinjer är: 

I förarbeten till lagen sägs att nivån inte ska överstiga vad en låginkomsttagare i allmänhet har 
råd att kosta på sig. Vad som är skäliga kostnader när det gäller de dagliga 

levnadsomkostnaderna inom ramen för riksnormen finns angivet i lagen. Vad som kan anses vara 
skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i lagen och dessa riktlinjer.56 

Endast två kommuner väljer att hänvisa till förarbeten med referens: 

Begreppet skälig levnadsnivå skall enligt socialtjänstpropositionen 1979/80:1, bedömas med 
utgångspunkt från den allmänna standardutvecklingen i samhället, dvs. till vad människor i 

allmänhet kan kosta på sig. Enligt socialtjänstutredningens slutbetänkande SOU 1999:97 bör 
den skäliga levnadsnivån för socialbidragets del aldrig vara högre än den nivå som 

motsvarar vad en låginkomsttagare har. (Sollentuna;6; Upplands Väsby;7)  

Vallentuna och Södertälje, visar i sina riktlinjer att ”skälig levnadsnivå” nivåbestäms utifrån 

det kommunala låginkomsttagar- begreppet. Södertälje förtydligar låginkomsttagare i en 

fotnot:  

Socialstyrelsen använder sig av ett relativt låginkomsttagarbegrepp. Dvs. bedömningen om 
vem som är låginkomsttagare beror på vad andra tjänar i samhället i övrigt. Vem 

som definieras som låginkomsttagare kan därför variera över tid. En vanlig definition på en 
låginkomsttagare motsvarar 50 % av medelinkomsten. I Södertälje var medelinkomsten 

21 000 kronor per person under 2008. (Södertälje;1) 

 

 

 

                                                                                                                                                   
52 Danderyd, Sundbyberg och Upplands Bro 
53 Nynäshamn och Sundbyberg 
54 Ekerö och Haninge 
55 Botkyrka, Danderyd, Huddinge, Järfälla, Nacka, Salem, Sollentuna, Stockholm, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, 
Vallentuna, Vaxholm och Värmdö  
56 Botkyrka, Danderyd, Nacka, Solna, Stockholm, Tyresö och Upplands-Bro 
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6. ANALYS  
Analysen är uppdelad i delanalyser och en helhetsanalys. 

6.1. Delanalyser  

Delanalyserna är gjorde utifrån studiens juridiska och teoretiska utgångspunkter.  

6.1.1. Analys utifrån SoL 
Det kommunala självstyret (11kap 7§ RF) tillsammans med SoL som ramlag, medför att 

kommunerna kan utforma kommunala riktlinjer efter lokala förutsättningar och behov. I flera 

av de undersökta riktlinjerna förekommer det identiska formuleringar, vissa går att härleda till 

förarbeten och andra till andra kommuners riktlinjer. Detta syns bl.a. i riktlinjerna gällande 

resa till anhörigs begravning.  

Likabehandling 

Människors lika värde är i Sverige grundlagsfäst (1kap 2§ RF). Vilket även gäller inom 

kommuner, kommunmedlemmar ska behandlas lika om det inte föreligger sakliga skäl att inte 

behandla kommunmedlemmarna lika (2kap 2§ KL). I de undersökta kommunernas riktlinjer, 

där syfte anges, framgår det att syftet är att uppnå likabehandling. Kommunerna uttrycker 

likabehandling i sina riktlinjer på olika sätt. Valda citat i resultatdelen (se 5.1.) visar på, att 

kommunerna kan mena att likabehandling ska uppnås i bedömningsgrunderna, eller som det 

andra citatet uttrycker, i förutsättningarna för bistånd. Det andra citatet uttrycker även att 

likabehandling ska uppnås vad det gäller bidragsnivå och insatser. Vissa kommuner anger 

även att syftet med riktlinjerna är att skapa rättssäkerhet (se 6.1.4.).  

Individuell bedömning 

4kap 1§ 1st SoL är en rättighetsbestämmelse, vilket innebär att om den enskilde inte själv kan 

tillgodose sin försörjning och ”livsföring i övrigt” ska den enskilde få behovet tillgodosett av 

socialnämnden, när det uppstår. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes 

möjlighet att leva ett självständigt liv (4kap 1§ 3st SoL).    

Enligt SoL skall en individuell bedömning alltid göras, vilket nästan alla undersökta 

kommuner har påtalat i sina riktlinjer. Ändå förekommer det i de kommuner som har skrivit 

ut att en individuell bedömning alltid ska göras, formuleringar som i övrigt får en individuell 

prövning göras57. Denna formulering är utskriven efter att kommunerna har angivit att 

riktlinjerna anger vanligt förekommande situationer. Genom att det förekommer 

                                                
57 Danderyd, Salem, Solna och Stockholm  
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formuleringar som i övrigt får en individuell prövning göras, framstår det som om 

socialtjänsten menar att en individuell bedömning inte behöver göras om den enskildes 

situation överensstämmer med riktlinjerna.  

Kommunerna uttrycker i sina riktlinjera att de ska fungera som vägledning, däremot står det i 

riktlinjerna att avsteg inte får göra utan att det föreligger antingen sakliga, särskilda eller 

synnerliga skäl. Begrepp som ingen kommun väljer att definiera i sina riktlinjer. Endast en 

kommun58 väljer att formulera att handläggarna har en skyldighet att genom den individuella 

bedömningen undersöka om det föreligger skäl att avvika från riktlinjerna. Detta medför att 

riktlinjerna, i de kommuner som inte lättvindigt tillåter avsteg, blir förhållningsregler istället 

för vägledning, och därigenom kan handläggarnas handlingsfrihet inskränkas.   

Restriktioner 

De undersökta kommunala riktlinjerna är inte alltid förenliga med SoL. T.ex. gällande 

ändamålet umgängesresor framkommer det att bistånd bör beviljas (SOSFS 2003:5;14). I 

Haninge kommuns riktlinjer framkommer det att bistånd till umgängesresor ej beviljas i 

normalfallet. En tydlig inskränkning i förhållande till lagens intentioner. Flertalet av 

riktlinjerna bryter inte uttryckligen mot lag, däremot innehåller samtliga undersökta riktlinjer 

restriktioner.  

De restriktioner som finns i riktlinjerna, leder till brister i förhållande till aktualitetsprincipen 

följer av 4kap 1§ SoL (Kjellbom, 2010-04-28). Aktualitetsprincipen innebär att biståndet ska 

inträda när den enskilde behöver hjälp till sin försörjning och livsföring (Kjellbom, 

2009;170). Framkommer t.ex. i Vallentunas riktlinjer (s.22) som har en reservation att 

sökande bör ha en karenstid efter att blivit beviljad bistånd till nödvändig tandvård på 2 år, 

innan sökande åter har rätt till bistånd till nödvändig tandvåd. Men även när kommunerna 

skriver ut i sina riktlinjer att klienterna ska ha varit aktuell för bistånd en viss tid t.ex. 

tandvård, där flera kommuner59 anger att sökande ska ha varit aktuell minst 1 år för att 

beviljas nödvändig tandvård. Dessa restriktioner gör att det blir svårare för den enskilde att bli 

beviljad det bistånd som SoL har uttryckt att den enskilde har rätt till om behovet ej kan 

tillgodoses på annat sätt.  

                                                
58 Södertälje 
59 Botkyrka, Danderyd,  Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Sigtuna, Solna, Stockholm, Täby och 
Upplands Väsby 
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Att det finns en kommunal variation, framkommer tydligast genom vilka belopp kommunerna 

beviljar som procentsatser av basbeloppet till olika ändamål (Se bilaga 1). Den kommunala 

variationen framkommer bl.a. inom ändamålet hemutrustning. Där beloppet för beviljat 

bistånd för en person för hel grundutrustning skiljer sig mellan 5510sek (13%)60 till 24 590sek 

(58%)61.   

Den kommunala variationen kan komma ifrån myndighetsrekommendationer som beskriver 

att bistånd till begravning max ska uppgå till 50% av basbeloppet (SOSFS 2003:5;15). I de 

undersökta riktlinjerna finns det en skillnad mellan kommunerna i vilken nivå bistånd till 

begravning beviljas, alltifrån 40% + gravsten för max 5500sek62 (totalt 22 460sek) till 

8390sek (20%)63. Då myndighetsrekommendationen är max 50% av basbeloppet, betyder det 

att kommunerna därigenom kan välja att bevilja ett mycket lägre belopp till begravning än 

den andra kommunen har gjort, utan att uttryckligen bryta mot SoL men som skapar en 

kommunal variation.  

Barnets situation 

I stort sett har alla kommuner hänvisat till barnets situation i inledningen till sina riktlinjer. 

Dock råder det en stor avsaknad av vägledning i hur barnets situation ska beaktas. T.ex. när 

det gäller glasögon är det endast fyra kommuner som lyfter barnets situation/behov. Dessa 

fyra kommuner lyfter barnets behov på olika sätt, en kommun64 hänvisar till att bistånd till 

försäkring för barnglasögon kan beviljas. Två av kommunerna65 beviljar högre kostnad för 

glasögon till barn. Den sista kommunen tar hänsyn till barnets behov utifrån lokal standard. 

Kommunen66 hänvisar till att glasögon till barn ska ha lika hög standard som anses normalt 

för barn och ungdomar inom kommunen, och vid speciella glasögon som t.ex. vid skelning 

ska bistånd beviljas för att glasögonen ska kunna se ut som ”vanliga” glasögon.  

”Skälig levnadsnivå”       

I ”livsföring i övrigt” ingår det som ska tillförsäkra den enskilde en ”skälig levnadsnivå”, som 

inte redan finns upptaget i försörjningsstödet (prop. 1979/80:1;186; prop. 2000/01:80;92).  

Kommunerna har möjlighet att utforma nivån av ”skälig levnadsnivå” efter lokala 

                                                
60 Lidingö 
61 Danderyd, Salem, Solna & Stockholm 
62 Upplands Väsby 
63 Haninge  
64 Vallentuna 
65 Salem och Upplands Väsby  
66 Södertälje 
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förutsättningar (prop. 1996/97:124;82). Det finns en skillnad mellan definitionen av ”skälig 

levnadsnivå” i SOU och i propositionen. Propositionens definition är att ”skälig levnadsnivå” 

ska vara i nivå med den allmänna standardutvecklingen i samhället, vad människor i 

allmänhet kan kosta på sig (prop. 1979/80:1;202), denna definition kvarstår i nu gällande SoL 

(prop. 2000/01:80;87). I SOU:n begränsas definitionen till att ”skälig levnadsnivå” ska vara i 

nivå med vad en låginkomsttagare tjänar (SOU 1999:97;58).  

I de undersökta riktlinjerna anger flera kommuner67 att ”skälig levnadsnivå” inte får överstiga 

vad en låginkomsttagare har råd att kosta på sig, med en hänvisning till förarbeten till lagen. 

Det saknas referens till vilket förarbete kommunerna avser. Två kommuner68 väljer att 

redovisa både propositionens (prop. 1979/80:1; prop. 2000/01:80) och SOU:s (SOU 1999:97) 

definition av ”skälig levnadsnivå”. Det bör påpekas att enligt den hierarki som finns inom 

juridiska texter, anses propositionen väga tyngre än en offentlig utredning. Det medför att det 

är propositionens nivåanpassning av ”skälig levnadsnivå” som ur ett rättsdogmatiskt 

perspektiv är det som ska anses gälla.  

Flertalet kommuner nivåbestämmer ”skälig levnadsnivå” utifrån begreppet låginkomsttagare, 

vilket gör att handläggarna hänvisas till att bedöma bistånd till en lägre nivå än vad 

propositionen till SoL faktiskt initierar. Då kommunerna endast anger förarbete som referens, 

innebär att bedömningen utifrån låginkomsttagarbegreppet framstår som juridiskt korrekt. I de 

två kommunerna som anger både propositionens och SOU:s nivåbestämning, krävs det att 

handläggarna är införstådda med hierarkin som finns bland juridiska texter för att kunna 

bestämma ”skälig levnadsnivå” till en korrekt nivå.  

 
Sammanfattning 

• Kommunerna anger att syftet med riktlinjerna är att uppnå likabehandling. Inom vad 

likabehandling ska uppnås finns det emellertid en skillnad i mellan kommunerna. 

• Formuleringar som i övrigt får en individuell prövning göras, medför att den 

individuella bedömningen kan förbises. 

• Flera kommuner tillåter inte avsteg från riktlinjerna lättvindigt, riktlinjerna kan då bli 

förhållningsregler istället för att fungera som vägledning, och kan därmed inskränka 

handläggarnas handlingsfrihet. 

• Riktlinjerna är inte alltid förenliga med SoL. 
                                                
67 Botkyrka, Danderyd, Nacka, Solna, Stockholm, Tyresö och Upplands-Bro 
68 Sollentuna och Upplands Väsby 
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• ”Skälig levnadsnivå” definieras olika i SOU (1999:97) och i proposition (1979/80:1; 

2000/01:80), nästan alla de undersökta kommunerna anger SOU:s definition.   

  

6.1.2. Ett rättspluralistiskt perspektiv  
Hydén tar upp att rättsliga beslut inte enbart kommer ifrån formella rättsnormer, utan att även 

andra faktorer påverkar t.ex. kommuners ekonomi, handläggares professionalitet, 

organisatoriska förutsättningar, politisk majoritet etc. (Hydén, 1998;27). Att kommunerna har 

utformat sina riktlinjer på olika sätt, det kan genom denna teori anses bero på just 

kommunernas olika ekonomiska situation, organisatoriska förutsättningar, politisk majoritet 

och liknande faktorer. Hur handläggarna sedan förhåller sig till riktlinjerna är beroende av 

deras professionalitet, och deras möjlighet till handlingsfrihet.  

Kommunala riktlinjer kan enligt denna teori ses som en vågskål mot formella rättsnormer 

(Hollander, 1995;48f), och de kommunala riktlinjerna kan ses som sociala normer som är lika 

mycket värda som de formella rättsnormerna (Hydén, 2002;31). Hollander tar upp att formella 

rättsnormer inte uppfattas på samma sätt för alla (Hollander, 1995;50). Att sedan faktorer som 

ekonomi, organisation, politisk majoritet etc. påverkar är det inte konstigt att olika 

kommuners riktlinjer har olika utformning.  

Flera kommuner anger att syftet med riktlinjerna är att ge vägledning69 i 

biståndsbedömningen. Författaren gör tolkningen att kommunerna med vägledning avser en 

korrekt juridisk bedömning. Förarbeten och prejudikat förekommer sällan i de undersökta 

riktlinjerna, vilket behövs för att en korrekt juridisk bedömning av rekvisitet ”livsföring i 

övrigt” ska kunna göras. Endast fem kommuner70 anger att rättsliga utslag ska beaktas i 

handläggningen. Något som kan tyda på att riktlinjerna inom kommunerna, ges samma värde 

som formella rättsnormer. 

Sammanfattning 

• Faktorer som kommunens ekonomi, handläggarnas professionalism, 

organisatoriska förutsättningar etc. kan anses påverka utformningen av riktlinjer.  

• Kommunernas variation mellan de ovanstående faktorerna bidrar till att 

riklinjerna ser olika ut. 

• Kommunala riktlinjer ges i många fall samma värde som formella rättsnormer. 

                                                
69 Huddinge, Nacka, Stockholm, Södertälje, Tyresö och Vallentuna  
70 Danderyd, Lidingö, Stockholm, Södertälje och Täby 
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6.1.3. Byråkrati och legitimitet  
Kommuner har möjligheten att utforma kommunala riktlinjer efter lokala förutsättningar och 

behov (Socialstyrelsen, 2003;33). Samtliga undersökta kommuner har tagit den möjligheten. 

De kommunala riktlinjerna uppvisar en variation i utformning, och även omfång där det 

skiljer sig allt från 63 sidor71 till 6 sidor72. Vissa kommuners riktlinjer är väldefinierade, och 

dessa uttrycker ofta en motvilja till att handläggarna avviker från riktlinjerna. De kommuner 

som väljer att ge sina riktlinjer en mindre definierad utformning, t.ex. Södertälje, uttrycker att 

handläggarna har en skyldighet att undersöka huruvida det föreligger skäl att avvika från 

riktlinjerna. Vilket medför att kommunen ger handläggarna en handlingsfrihet, och visar på en 

tro på handläggarnas professionalitet.  

Weber ansåg att byråkrati var en idealform av hur en organisation ska styras. Organisationen 

styrs då av förbestämda regler (Bäck & Larsson, 2006;173; Lindqvist & Nygren, 2006;102). 

Byråkratins legitimitet bygger på de förbestämda reglerna som har utfärdats av personer som 

har auktoritet att utfärda dessa (Boglind, Eliaeson & Månson, 2005;159). Det går här att se ett 

samband mellan hur kommuner väljer att utforma sina riktlinjer. De kommuner som utformar 

väldefinierade riktlinjer är en mer byråkratisk organisation, där socialnämnden och personer 

med en högre position anses ha auktoritet i förhållande till handläggarna.  

De personer som har auktoritet, i denna studies fall politiker och högre tjänstemän inom 

socialnämnden, behöver en stor juridisk kunskap för att kunna utforma riktlinjer som bidrar 

till att handläggarna ska kunna utföra en juridisk korrekt bedömning. Riktlinjerna får 

legitimitet hos medborgare i kommunen just för att det är en myndighet som utfärdat dessa 

(Boglind, Eliaeson & Månson, 2005;157).   

Weber tryckte på att liknande ärenden ska bedömas på liknande sätt, vilket ger en 

förutsebarhet (Rothstein, 1997;52f). Något som lättare uppnås genom att det finns en 

byråkratisk hierarki bland de anställda, och genom att handläggarna följer högre uppsatta 

personers antagna riktlinjer. Handläggarnas handlingsfrihet försvinner därmed, och genom att 

klienterna förändras till ärenden blir det troligen lättare för handläggarna att göra 

inskränkande bedömningar som de inte själva är ansvariga för, då de endast har följt 

riktlinjerna.       

 

                                                
71 Stockholm 
72 Haninge 
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Sammanfattning 

• Kommunerna har utformat sina riktlinjer olika gällande graden av definiering och 

omfång. Graden av definiering har ett samband med handläggarens handlingsfrihet. 

• Kommuner med väldefinierade riklinjer kan antas vara en mer byråkratisk 

organisation. 

• Riktlinjerna får legitimitet genom att det är en myndighet som utfärdat dem, samt 

genom den auktoritet som politiker och högre tjänstemän har gentemot handläggare.  

•  Inom byråkratin blir klienter till ärenden, det blir därmed lättare för handläggare att 

bl.a. göra inskränkande bedömningar.  

 

6.1.4. Rättssäkerhet 
Rättsäkerhet beskrivs bl.a. som att det finns en förutsebarhet för dem makten omfattar, samt 

att beslut inte fattas godtyckligt. Förutsebarheten kan tillgodoses bl.a. genom att principen om 

likabehandling tillämpas. (Svensson, 2007;37; Hollander, 2009;53; Alexius Borgström, 

2009;150; prop. 1999/2000:44;48) 

I de tio kommuner73 som har angivit ett tydligt syfte med sina riktlinjer, menar alla kommuner 

att riktlinjernas syfte är att uppnå likabehandling för klienterna. Som tidigare nämnts, finns 

det en skillnad mellan hur kommunerna ser på likabehandling (se. 6.1.1.-Likabehandling). Då 

kommunerna alltid ska göra en individuell bedömning i det enskilda fallet, är det svårt att 

skapa en likabehandling när det gäller bidragsnivå och insatser, något som en kommun74 

eftersträvar i sina riktlinjer. Som Kjellbom (2010-04-13) påvisar i sitt exempel kan det vara 

två personer som har samma behov, t.ex. saknar boende, men genom den individuella 

bedömningen bedöms dessa två ha rätt till olika boendealternativ som i exemplet härbärge och 

kvinnojour. I insatserna och bidragsnivåerna är det svårare att uppnå likabehandling, då det 

alltid ska göras en individuell bedömning, och hänsyn ska tas till den enskildes behov ur ett 

helhetsperspektiv.  Däremot kan likabehandling uppnås avseende rätten till bistånd, genom att 

två personer i liknande situation, i exemplet saknar boende, kan beviljas samma rätt, nämligen 

bistånd till boende. Hur biståndet sedan utformas beror på den enskildes individuella 

situation.  

                                                
73 Danderyd, Järfälla, Lidingö, Nacka, Stockholm, Södertälje, Tyresö, Täby, Vallentuna och Vaxholm 
74 Nacka 
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Svensson anser att det inte är möjligt att tillämpa likabehandling när det gäller bistånd enligt 

SoL, då det beslutas genom en individuell bedömning. Han menar att med den individuella 

bedömningen försvinner förutsebarheten som skapar rättssäkerhet, han anser att inget system 

som bygger på individuella bedömningar kan vara rättssäkert. (Svensson, 2007;43;45) Esping 

hävdar också att rättssäkerheten i SoL inte är särskilt hög, hans argument är att det går att 

komma fram till flera olika juridiskt korrekta beslut (Esping citerad i Hollander, 1995;25). 

Som ovan visas, i Kjellboms exempel, går det att uppnå en viss likabehandling i bedömningen 

av rätten till bistånd (4kap 1§ 1st SoL). Däremot är likabehandling inte möjlig vid 

utformningen av bistånd (4kap 1§ 3st SoL) eftersom individens konkreta situation förväntas 

ha stort inflytande över beslutsfattandet. Denna ”olikbehandling” är i linje med lag.  

En annan del av rättssäkerheten är att det inte får finnas godtycklighet i maktutövandet. Vilket 

innebär att makten ska utövas under antagna lagar (Gustafsson, 1992;54). De undersökta 

kommunernas riktlinjer anvisar relevanta paragrafer för biståndsbedömning, men bistånd till 

situationer och behov enligt rekvisitet ”livsföring i övrigt” är inte utförligt reglerat i 

författningstext. Det krävs därför kunskap om vad som sägs i förarbeten, prejudikat och 

myndighetsrekommendationer för att kunna göra en korrekt juridisk bedömning. 

Hänvisningar till förarbeten och prejudikat är sällsynt förekommande i de undersökta 

riktlinjerna. 

 När riktlinjer är väldefinierade finns en risk att handläggarna anser att riktlinjerna räcker för 

att göra en bedömning, och att de därför inte söker i förarbeten och prejudikat. Makten 

riskerar därmed att inte utövas under antagna lagar, utan under kommunens antagna riktlinjer. 

Det uppstår därmed en godtycklighet i beslutsfattandet.  

Genom den kommunala variation som finns i de undersökta riktlinjerna, går det inte att tala 

om att de kommunala riktlinjerna bidrar till att öka rättssäkerhet. Riktlinjerna kan bidra till att 

skapa rättvisa inom den egna kommunen enligt Svensson. Han menar dock att det däremot 

kommer uppfattas som orättvist i jämförelse med någon annan kommun. (Svensson, 2007;54)    

 

Sammanfattning 

• Likabehandling kan till viss grad uppnås avseende rätten till bistånd, men inte vid 

utformningen av biståndet – då den enskildes skäl ska vara grunden i den individuella 

bedömningen. Denna ”olikbehandling” är i linje med lag. Om två sökande är i 
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identiska situationer ska dessa två behandlas lika, och få samma bistånd, något som 

praktiskt sett troligen inte är möjligt med den kommunala variation som finns.  

• Riktlinjer kan inte bidra till att öka rättssäkerheten. Däremot skapa rättvisa inom den 

egna kommunen. 

 

6.2. Helhetsanalys 
Här analyseras resultatet utifrån studiens juridiska och teoretiska utgångspunkter samt utifrån 

tidigare forskning. Analysen görs utifrån studiens tre frågeställningar: 

6.2.1. Utformningen av riktlinjerna gällande rekvisitet ”livsföring i övrigt” 
Ramlag och kommunala riktlinjer 

Då SoL anses vara utformad som en ramlag, medför det att myndigheterna tolkar lagen 

genom tillämpningen (Hollander, 2009;56). De undersökta kommunerna har valt att anta 

riktlinjer som får ses som en tolkning av hur lagen ska tillämpas. Kommunerna har rätt till att 

anpassa bistånd och insatser efter lokala förutsättningar och behov så länge det inte sker i strid 

med lag. Det kan komma att innebära att riktlinjer bidrar till att lagen tillämpas olika i landet 

och att riktlinjerna inte är i linje med lagens intentioner. (Socialstyrelsen, 2003;33; Westlund, 

1991;14; Kjellbom et al, 2007;14) Weber menade att tydliga lagar kan bidra till att motverka 

godtycklighet (Weber citerad i Rothstein, 1997;52f).  

Att kommunerna antar riktlinjer, har visats i studien, bidrar till att skapa en kommunal 

variation mellan de undersökta kommunerna. Hydén, (se 6.1.2.) har påvisat att det finns ett 

antal faktorer, inte endast rättsliga, som spelar in när det kommer till beslut vid 

biståndsbedömning. Något som Hollander även lyfter, och hon påpekar att SoL som ramlag 

skapar en osäkerhet kring tolkningen av lagen, vilket får konsekvenser för den enskilde 

(Hollander, 1995;23) En enhetlighet i landet skulle kunna uppnås genom en fastare reglering 

av biståndet (prop. 1979/80:1;183).  

Lokala förutsättningar  

De lokala förutsättningar och behov som ger kommuner rätt att anta riktlinjer, bör inte åsyfta 

kommunens ekonomi, politiska majoritet och organisatoriska förutsättningar. Men rimligen 

bör lokala förutsättningar, enligt författaren, vara förutsättningar och behov som faktiskt 

lokalt skiljer t.ex. hyror, kostnad för hemutrustning och liknande.  

I de undersökta riktlinjerna har skillnaderna mellan kommunerna kommit att avse t.ex. vad 

som ingår i en värdig begravning. Samtliga kommuners riktlinjer som tar upp begravning 
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påpekar att bistånd ska beviljas till en värdig begravning. Kommunernas uppfattning vad som 

är en värdig begravning är emellertid inte densamma. Vissa kommuner beviljar t.ex. gravsten 

medan andra inte gör det (se bilaga 1). Att det kan finnas en lokal skillnad i pris när det gäller 

glasögon och spädbarnsutrustning (se bilaga 1) är troligt. Att skillnaden i spädbarnsutrustning 

skulle ha en spännvidd från 3000 sek (7% av basbelopp) till 6 360 sek (15% av basbelopp) är 

däremot inte troligt. Den skillnaden beror troligen mer på de faktorer, t.ex. organisatoriska 

förutsättningar, politisk majoritet etc., Hydén (1998;27) tar upp. Stranz (2007;57f) påpekar i 

sin avhandling att dessa faktorer kan påverka biståndsbedömningen. De faktorer Hydén lyfter, 

kan anses följa av att socialtjänsten är en byråkratisk organisation.  

Byråkrati 

Riktlinjernas utformning och omfång speglar graden av byråkratisk hierarki. Det förekommer 

i de undersökta riktlinjerna en motvilja att låta handläggarna avvika från riktlinjerna. Genom 

att vissa kommuner utformar mycket detaljerade riktlinjer, kan handläggarnas handlingsfrihet 

inskränkas och det saknas en tro på deras professionalitet. Kjellbom et al (2007;14) menar att 

endast tillämpa riktlinjer i biståndsbedömning visar på en brist på självständighet och 

professionalitet hos handläggarna.  

Byråkratin kan bli effektivare genom att klienterna förändras till ärenden (Lindqvist & 

Nygren, 2006;102). Byberg (2002;199f;238) ser även i sin avhandling att kommuner med en 

mer byråkratisk styrning ofta har en lägre kostnad för ekonomiskt bistånd och utgår oftare 

från lagtext i sina beslut vilket bidrar, enligt Byberg, till en större rättssäkerhet. I denna studie 

har kommunernas byråkratiska styrning medfört negativa konsekvenser i och med de 

kommunala riktlinjerna, då riktlinjerna är så pass väldefinierade och det finns ett motstånd 

inom kommunerna att låta handläggarna avvika från riktlinjerna.  

Avsteg från riktlinjerna  

Länsstyrelsen (2007;3f; 9) påpekar att riktlinjer endast ska ses som vägledning, något som 

endast fyra av de undersökta kommuner påtalar avseende hur riktlinjerna är tänkta att 

tillämpas75. Stockholms kommun t.ex. uttrycker att avsteg från riktlinjerna endast får göras 

om det finns sakliga skäl för det. Stockholms kommun är en av kommunerna som hänvisar till 

riktlinjernas roll som vägledning samt att de ska inte tolkas som absoluta regler, genom att 

avsteg från riktlinjerna inte får göras utan sakliga skäl visar det på att riktlinjerna har en 

fastare roll än som vägledning. Södertälje, anger också att riktlinjerna är till för vägledning, 

                                                
75 Huddinge, Nacka, Stockholm, Södertälje, Tyresö och Vallentuna 
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men uttrycker omvänt att det är en skyldighet att undersöka om avsteg från riktlinjerna 

behöver göras.  

Ramlagstiftning anses medföra en ökad flexibilitet (Hollander, 1995;22). Den ökade 

flexibiliteten skulle kunna gynna den individuella bedömningen. I de undersökta riktlinjerna 

verkar den ökade flexibiliteten istället har bidragit till den kommunala variationen i 

riktlinjerna, och flexibiliteten gentemot klienten har begränsats genom att avsteg från 

riktlinjerna inte får göras om det inte föreligger sakliga skäl.   

Individuell bedömning 

Socialstyrelsen slår fast i ett beslut (2010-03-10) att riktlinjerna, i det undersökta fallet, inte 

lämnar plats för individuell bedömning. Något som märks i de undersökta riktlinjerna, då det 

förekommer formuleringar som efter särskild prövning kan bidrag beviljas…76, I övrigt får en 

individuell prövning göras77. I Länsstyrelsens rapport framkommer det att riktlinjer inte får 

innehålla beskrivningar som kan påverka den individuella bedömningen (Länsstyrelsen, 

2007;5). Beskrivningar som I övrigt får en individuell prövning göras kan absolut påverka 

den individuella bedömningen, till och med inskränka den.  

Vaga och restriktiva uttryck 

Det framkommer i tidigare forskning att rekvisitet ”livsföring i övrigt” behandlas restriktivt i 

de kommunala riktlinjerna, genom att det beviljas till ”skälig kostnad”, ”utgår i regel inte”, 

”synnerliga skäl” och ”kan beviljas i undantagsfall” (Länsstyrelsen, 2004;2f). Denna typ av 

restriktivitet förekommer även i de undersökta riktlinjerna i denna studie genom 

formuleringar ”huvudprincipen är att ej bevilja”, ”undantag kan göras efter särskild 

prövning”, ”beviljas ej i normalfallet”, ”synnerliga skäl”, ”sakliga skäl” och ”särskilda skäl”. 

Denna typ av formuleringar är inte bara restriktiva, utan även vaga. Faran med vaga 

formuleringar i riktlinjerna är att det kan medföra att beslut blir vagt formulerade (Ekdahl & 

Jansdotter, 2007;40). Länsstyrelsen (2007;5) hävdar att det finns en fara med denna typ av 

formuleringar, och det är att handläggarna styrs av dem och den individuella bedömningen 

kan då förbises. 

I tidigare forskning efterfrågas en begreppsförklaring i riktlinjer (Länsstyrelsen, 2007;9), 

något som författaren till denna studie också kan se ett behov av. I de undersökta riktlinjerna 

används ofta sakliga, särskilda och synnerliga skäl som om det skulle finnas en skillnad i 
                                                
76 Danderyd 
77Danderyd, Salem, Solna och Stockholm 
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styrka på dessa tre formuleringar, men som inte framkommer då begreppen inte definieras. 

För att begreppen ska kunna förstås på ett enhetligt sätt hos handläggarna bör en 

begreppsförklaring finnas. I proposition (2000/01:80;88) framkommer att det finns en risk att 

bedömningen kommer ur handläggarnas personliga bedömningar och värderingar. Genom att 

det saknas begreppsförklaring i de undersökta riktlinjerna, och att de begrepp som används är 

så pass vaga kommer handläggarna att själva tolka begreppen utifrån sina personliga 

värderingar. 

    

Sammanfattning 
• Kommunernas möjlighet att anta riktlinjer, har bidragit till att skapa en kommunal 

variation i de undersökta kommunerna. 

• Socialtjänsten bör ses som en byråkratisk organisation, som påverkas av faktorer som 

kommunens ekonomi, politiska majoritet, organisatoriska förutsättningar etc. Dessa 

faktorer påverkar utformningen av riktlinjer. 

• I linje med tidigare forskning framkommer det att ”livsföring i övrigt” behandlas 

restriktivt genom begränsande formuleringar i riktlinjerna. 

• För att begreppen i riktlinjerna ska kunna förstås på ett enhetligt sätt, behövs det en 

begreppsförklaring, något som saknas i de undersökta riktlinjerna.     

 

6.2.2. Riktlinjernas utformning av rekvisitet i förhållande till SoL 
Bistånd till ”livsföring i övrigt” beviljas för att den enskilde ska kunna uppnå ”skälig 

levnadsnivå” (prop. 1979/80:1;186; prop. 2000/01:80;92). Som tidigare analyserats (se 6.1.1.) 

finns det en skillnad i definitionen av ”skälig levnadsnivå” i SOU 1999:97 och proposition 

1979/80:1. Här brister riktlinjerna i förhållande till SoL. I de undersökta riktlinjerna 

nivåbestäms biståndet utifrån en lägre nivå, än vad propositionen avser, då kommunerna 

anger SOU:s (1999:97) definition av ”skälig levnadsnivå”. Kommunerna, i Länsstyrelsens 

undersökning, har även hänvisat till att ”skälig levnadsnivå” ska tolkas i nivå med 

låginkomsttagarbegreppet (Länsstyrelsen, 2004;3).    

Som tidigare framkommit i uppsatsen, är inte alltid riktlinjerna förenliga med SoL. 

Riktlinjerna innehåller ett flertal restriktioner både i form av vaga och begränsande uttryck 

som t.ex. ”beviljas ej i normalfallet” men även restriktioner gällande hur länge sökande ska ha 

uppburit bistånd för att bli beviljad bistånd till vissa ändamål.  



59 
 

Det framkommer i tidigare forskning att den individuella bedömningen är komplex, och ger 

utrymme för olika bedömningar (prop. 2000/01:80;88). I SOU (1999:97;58) lyfts det att det är 

viktigt att utgå från den enskildes självbestämmande och valfrihet. Det får inte heller 

glömmas bort att biståndet ska stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv (4kap 

1§ 3st SoL). Den enskildes självbestämmande och valfrihet påverkas av restriktioner som t.ex. 

vad det gäller spädbarnsutrustning där bistånd utgår till faktisk kostnad för av kommunen 

förutbestämda saker. Det blir därmed inte upp till föräldrarna att bestämma vad barnet 

behöver. Kommunerna tar i dessa fall inte hänsyn till den enskildes självbestämmande och 

valfrihet utan begränsar den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

Kommunala restriktioner, som t.ex. skillnader i beviljat belopp av basbeloppet, innebär helt 

enkelt en kommunal variation mellan kommunerna i Stockholms län. Den kommunala 

variationen lyfts som kritik mot SoL som ramlag (prop. 1979/80:1;183).  

I de undersökta riktlinjerna finns relevanta hänvisningar till lagparagrafer, men förarbeten och 

prejudikat är sällsynt förekommande. Vid hänvisning till förarbete, saknas referens till vilket 

förarbete hänvisningen avser. 

  

Sammanfattning 

• Genom att ”skälig levnadsnivå” bestäms i riktlinjerna utifrån SOU (1999:97), brister 

riktlinjernas förhållande till SoL. Biståndet nivåbestäms utifrån en lägre nivå. 

• Riktlinjerna är inte alltid förenliga med SoL, och innehåller restriktioner som kan 

anses vara begränsande för den enskilde.  

• Genom att socialtjänsten bestämmer vad som ska ingå i olika ändamål t.ex. 

spädbarnsutrustning försvinner den enskildes självbestämmande och valfrihet, samt att 

dennes rätt till ett självständigt liv påverkas. 

 

6.2.3. Enhetlighet och rättssäkerhet 
Det sker en tolkning av SoL vid antagandet av riktlinjer. Hollander (1995;23) tar upp att det 

finns en osäkerhet i tolkning av ramlag och det påverkar därmed de enskilda. Något som även 

talar emot SoL som ramlag är att biståndsbedömning bör vara enhetligt över landet (prop. 

1979/80:1;83). Som tidigare framkommit i uppsatsen finns det en stor variation mellan de 

undersökta riktlinjerna.  
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Det framkommer i tidigare forskning att kommunerna menar att riktlinjer är nödvändigt för att 

öka rättssäkerheten (Socialstyrelsen, 2005;7), samt för att bedömningarna ska kunna vara 

enhetliga och rättvisa (Stade, 2005;4). Den förutsebarhet som ska finnas för att uppnå 

rättssäkerhet, kan inte finnas inom landet vid den variation som finns i kommunernas 

riktlinjer inom samma län. Riktlinjer kan medföra en förutsebarhet inom kommun, men 

utanför kommunen brister det just på grund av den variationen.  

Restriktionerna gör att det uppstår en kommunal variation, vilket medför att förutsebarhet inte 

kan uppnås. För att rättssäkerhet ska kunna öka med riktlinjerna krävs det en tydlighet från 

lagstiftarens sida gällande restriktioner som kommunerna utformar, men även tydlighet i de 

vaga begrepp som finns i lagen t.ex. ”skälig levnadsnivå”.  

Rättssäkerhet innebär även att beslut inte skall fattas godtyckligt, utan under antagen lag 

(Gustafsson, 1992;54). Det brister då det i tidigare forskning framkommer att kommunala 

riktlinjer ges en betydande roll gentemot SoL (Stranz, 2007;208; Åström, 1988;233).  

Länsstyrelsen slår fast i sin undersökning att riktlinjernas skillnader, bidrar till att skapa en 

regional skillnad (Länsstyrelsen, 2007, s. 3f). Vilket gör att det inte går att uppnå en 

enhetlighet så länge som det finns kommunal variation.  

 

Sammanfattning 
• Tidigare kritik mot SoL som ramlag, har varit att det ska finnas en enhetlighet i 

biståndsbedömningen i Sverige något som är svårt med en ramlag. Detta bekräftas i 

resultatet från denna studie, då det framkommer en stor kommunal variation i 

riktlinjerna.  

•  Genom den kommunala variationen kan inte heller förutsebarhet uppnås vilket krävs 

för att rättssäkerhet ska finnas.  

• Rättssäkerhet innebär även att beslut inte ska fattas godtyckligt, utan att de ska fattas 

under antagen lag. Det brister då kommunala riktlinjer ges en betydande roll i 

biståndsbedömningen .  

• Så länge det finns en kommunal variation, kan inte regional enhetlighet i 

biståndsbedömningen uppnås. 
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6.3. Slutsatser 
De undersökta kommunernas riktlinjer skiljer sig ifrån varandra beroende på hur detaljerade 

riktlinjerna är, samt att kommunerna har antagit olika restriktioner vad det gäller bistånd till 

ändamål avseende rekvisitet ”livsföring i övrigt”. Restriktionerna leder till brister i 

förhållande till aktualitetsprincipen. De undersökta riktlinjerna är inte heller alltid förenliga 

med SoL. 

Samtliga kommuner som förklarar begreppet ”skälig levnadsnivå” hänvisar till vad en 

låginkomsttagare har råd med, dvs. den definition som återfinns i SOU 1999:97. Den 

definitionen är mindre generös än den definition som finns i prop. 1979/80:1, och slås fast i 

prop. 2000/01:80, som hänvisar till vad en person i allmänhet kan kosta på sig. Genom att 

kommunerna väljer att utgå från SOU:s definition av vad som är ”skälig levnadsnivå”, 

nivåbestäms bistånd till en lägre nivå än vad som är i linje med lagens intentioner dvs. 

propositionen. 

Att SoL anses vara en ramlag, medför att tolkningen av lagen lämnas till kommunerna genom 

tillämpningen och att kommunerna får anta riktlinjer efter lokala förutsättningar. Detta har 

medfört bl.a. att de undersökta kommunerna beviljar bistånd till varierande procentsatser av 

basbelopp, definierar t.ex. värdig begravning på olika sätt etc. Detta får konsekvenser för den 

enskilde. Vilket bistånd den enskilde får beror på i vilken kommunen den enskilde bor.      

Rättssäkerhet kan uppnås i rätten till bistånd, då den sökande ska beviljas bistånd till sin 

försörjning och ”livsföring i övrigt” så snart behovet uppstår. Rättssäkerhet i utformningen av 

bistånd är däremot komplext. Dels för att utformningen sker via en individuell bedömning, 

vilket gör att förutsebarhet inte kan uppnås. Dels för att de undersökta kommunernas riktlinjer 

uppvisar en variation som uppkommer i tolkningen av SoL. Då SoL anses vara en ramlag, och 

det sker en kommunal tolkning, som skapar en kommunal variation, samt att en individuell 

bedömning ska göras, kan inte förutsebarhet uppnås i utformningen av bistånd enligt SoL och 

därmed inte rättssäkerhet.    

Av ovanstående resonemang, blir det uppenbart att riktlinjer inte bidrar till att skapa 

enhetlighet i biståndsbedömningen i Sverige.  
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7. SLUTDISKUSSION 
Resultat av studien har visat på en stor kommunal variation av rekvisitet ”livsföring i övrigt”. 

För den enskilde påverkas biståndsbedömningen av vilken kommun personen är bosatt i. 

Författaren kommer i slutdiskussionen att problematisera den variation av kommunernas 

utformning av riktlinjer gällande rekvisitet. 

 

7.1. SoL som ramlag 
Som tidigare forskning har lyft är SoL som ramlag problematisk, dels för att det kan komma 

olika korrekta juridiska beslut enligt SoL i samma ärende, och dels för att det kan skapa en 

regional skillnad i landet. Den regionala skillnaden kan troligen bero på att det går att komma 

fram till flera korrekta beslut i samma ärende. Författaren ser även ett problem med att 

kommunerna får tolka SoL genom tillämpning, och lokala förutsättningar.  

Lokala förutsättningar bör vara gällande företeelser som lokalt skiljer sig, t.ex. hyresnivåer. I 

de undersökta riktlinjerna framkommer skillnader mellan kommunerna som t.ex. vad en 

värdig begravning innebär. Vad en värdig begravning är kan inte bero på lokala 

förutsättningar. Det bör förtydligas i SoL vad som menas med lokala förutsättningar, för att 

variation på grund av det ska kunna undvikas.  

Riktlinjerna är inte alltid förenliga med lag, även om flertalet riktlinjer inte uttryckligen är i 

strid med SoL. Problemet är det som inte uttrycks i förarbeten, myndighetsrekommendationer 

och det som ännu ej finns prejudikat på, där antar kommunerna restriktioner. Genom 

restriktionerna uppstår kommunal variation, samt att restriktionerna gör en inskränkning på 

den enskildes rätt till bistånd. 

SoL som ramlag kan troligen ses som den faktor (bland flera) som har varit grunden till den 

variation som återfinns i de undersökta riktlinjerna. Författaren anser att det krävs en tydlighet 

från lagstiftarens sida gentemot kommuner gällande antagandet av riktlinjer, och lagens 

intentioner. Eventuell skillnad mellan klienters rätt till bistånd bör rimligen inte bero på vilken 

kommun klienten bor i, utan ha sitt ursprung i den individuella bedömningen.  

De undersökta kommunernas riktlinjer innehåller identiska formuleringar som återfinns i flera 

kommuners riktlinjer, och formuleringar som går att härleda till förarbeten och 

myndighetsrekommendationer – dock utan referens. Syftet med kommunala riktlinjer är att ge 

vägledning och att lokala förutsättningar ska beaktas. Då kommunerna väljer att använda sig 



63 
 

av identiska formuleringar går det att fråga sig om det inte finns en efterfrågan hos 

kommunerna på tydligare rekommendationer/regler/lagar. Något som troligen skulle kunna 

bidra till att skapa en enhetlighet mellan kommunerna 

 

7.2. Begreppsförklaring 
Att det i riktlinjer återfinns begrepp som är båda vaga och begränsande framkommer både i 

tidigare forskning samt i denna studies resultat. Begreppsförklaring i riktlinjerna eftersöks av 

både författarna till tidigare forskning och författaren till denna studie. Det brister även i 

förklaring av begrepp i SoL. Författaren syftar främst på begreppet ”skälig levnadsnivå”. 

Vilket definieras olika i proposition (1979/80:1; 2000/01:80) och SOU (1999:97). Genom att 

rekvisitet ”livsföring i övrigt” bygger på att den enskilde ska uppnå en ”skälig levnadsnivå”, 

krävs att begreppet har en tydlig definition för att undvika kommunala tolkningar av 

begreppet som bygger på den förvirringen som följer av att begreppet definieras olika i 

förarbeten till SoL. Att begreppet ska ha en definition som är öppen för lokala förhållanden är 

viktigt, vilket begreppet idag har, dock är det viktigt att lagstiftaren är tydlig med vilken 

utgångspunkt (låginkomsttagare/i allmänhet) begreppet ska ha.  

Begränsande och vaga begrepp skapar inte bara en kommunal variation, utan genom att det är 

handläggare som ska definiera begreppen kommer troligen även en variation inom kommunen 

att utvecklas, genom att handläggarna själva måste definiera begreppen efter egen förmåga. 

Det är därför av vikt att begreppen definieras på ett tydligt sätt främst i SoL, men även i 

riktlinjerna. I tidigare forskning framkommer att vaga begrepp, kan medföra vagt formulerad 

beslut (Ekdahl & Jansdotter, 2007;40). Vilket går att se även i relationen mellan lag och 

kommuners utformning av riktlinjer. Genom att lagen inte definierar begreppen på ett tydligt 

sätt, medför det att riktlinjerna i sin tur saknar en tydlighet. Då kommunerna använder sig av 

begrepp som t.ex. särskilda skäl i sina riktlinjer för hur något ska bedömas, och begreppet 

saknar förklaring och handläggarna själva ska definiera begreppet – riskeras rättvisan inom 

kommunen att brista genom att olika handläggare definierar begreppet utifrån sina värderingar 

och sin förståelseram.  

       

7.3. Kommunal rättssäkerhet  
Vissa kommuner rättfärdigar antagandet av riktlinjer med att det ökar rättssäkerheten. Något 

som har analyserats tidigare i uppsatsen (se 6.2.3.). Det är dock värt att markera att 
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rättssäkerhet inte är något kommunalt, utan rättssäkerhet är nationellt. Riktlinjer kan däremot 

skapa en rättvisa inom en kommun, genom att det finns en förutsebarhet genom riktlinjerna. 

Att besluten sedan kan framstå som orättvisa i jämförelse med en annan kommun, faller 

rättssäkerheten. Riktlinjer bidrar inte till att öka rättssäkerhet, utan de bidrar till att skapa en 

kommunal variation som gör att det inte finns någon förutsebarhet i biståndsbedömningen 

nationellt sett. 

 

7.4. Slutlig reflektion 
Resultatet som framkommit i studien belyser att gruppen som uppbär ekonomiskt bistånd 

utsätts för en variation som inte är rättssäker. I flera av de undersökta riktlinjerna inskränks 

handläggarnas handlingsfrihet genom att inte tillåta avsteg från riktlinjerna, samtidigt som 

handläggarna måste tolka de vaga uttrycken som används i riktlinjerna då det saknas 

begreppsförklaringar – vilket troligen bidrar till att skapa en variation i bedömningen inom 

kommunen. Resultatet tyder på att rättssäkerheten för den enskilde är låg, och det går att 

härleda till att SoL är så generellt utformad. Resultatet från studien bör vara intressant för 

socialnämnderna i kommunerna vid antagandet av riktlinjer, men även för lagstiftaren då en 

lag som ska garantera ett skyddsnät för en svag grupp i samhället är så pass otydlig.   

 

 

8. FÖRSLAG PÅ FORSKNING 
Denna studie kan inte säga något om hur det faktiska handläggandet av bistånd går till. Det 

skulle därför vara intressant att undersöka hur den faktiska handläggningen av rekvisitet 

”livsföring i övrigt” går till och dess förhållande till SoL. Studien skulle kunna genomföras 

genom att undersöka beslut gällande ändamål som ingår i ”livsföring i övrigt” från 

socialtjänsterna i kommunerna.   
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Bilaga 1 – Presentation av resultat angivet i siffror 

Kommun                  Spädbarnsutrustning           Glasögon               Begravning  
Botkyrka 8 % * 50 % varav 15 % gravsten 

Danderyd 11 % * 50 % varav 15 % gravsten 

Ekerö 15 % 1,6 % 35 % + 16 % gravsten 

Haninge 10 % 495 kr (1,16 %) 8390 kr Ej gravsten 

Huddinge 11 % * 50 % inkl. gravsten 

Järfälla 8 % 1,5 % 50 % Ej gravsten 

Lidingö * 1,6 %   * Gravsten beviljas 

Nacka 8 % * 50 % varav 15 % gravsten 

Norrtälje 10 % * 45 % inkl. gravsten 

Nynäshamn 8 % * Enligt avtal, ej gravsten 

Salem 11 % 1,5 % 35 % inkl. gravsten 

Sigtuna 11 % * 40 %      * 

Sollentuna 9 % * 40 % anhöriga väljer 

Solna 11 % * 25 % + 6000kr gravsten 

Stockholm  11 % * 50 % varav 15 % gravsten 

Sundbyberg 3000 kr * 35 % ej gravsten 

Södertälje * 1,8 % * 

Tyresö 10 % 2 % 50 % varav 15 % gravsten 

Täby 7,5 % * 35 % ej gravsten 

Upplandsbro Anger pris per sak * 50 %      * 

Upplands Väsby 3000 kr * 40 % + 4500-5500kr gravsten 

Vallentuna 10 % * 50 %      * 

Vaxholm 11 % 2 % 50 % varav 15 % gravsten 

Värmdö 5000 kr 2 % 35% + 15 % gravsten 

*Uppgift saknas   tabell 1  



 
 

Hemutrustning – hel grundutrustning 

Kommun  1 person  2 personer            Ytterligare person   

Botkyrka 26 % 34 % 10 % 

Danderyd 58 % 68 % 10 % 

Ekerö * * * 

Haninge * * * 

Huddinge * * * 

Järfälla 16 % Se ytterligare  5 % 

Lidingö 13 % 16 % 3st 19% 4st 20% 5st 26%  

Nacka 26 % 34 % 10 % 

Norrtälje 6000 kr * * 

Nynäshamn * * * 

Salem 58 % 68 % 10 % 

Sigtuna * * * 

Sollentuna 14 % 19 % 5 % 

Solna 58 % 68 % 10 % 

Stockholm 58 % 68 % 10 % 

Sundbyberg * * * 

Södertälje * * * 

Tyresö * * * 

Täby 25 % 30 % 10 % 

Upplandsbro * * * 

Upplands Väsby * * * 

Vallentuna 25 % 29 % 5 % 

Vaxholm * * * 

Värmdö 10 000 Kr * * 

*  Uppgift saknas      Tabell 2 



 
 

Bilaga 2 – Refererade lagparagrafer  

Här redovisas de lagparagrafer i sin helhet som finns refererade till i uppsatsen. Paragraferna 
redovisas under respektive lag. 

Socialtjänstlagen  

1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet,  
- jämlikhet i levnadsvillkor,  
- aktiva deltagande i samhällslivet.  
 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
 
2 kap. Kommunens ansvar 
2 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 
hjälp som de behöver. 
 
Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. 
I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns 
särskilda bestämmelser i den lagen. 
 
4 kap. Rätten till bistånd 
1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 
livsföring i övrigt. 
 
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den 
enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.  

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas 
så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52). 

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

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

Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen närmare 
föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av 
officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. 



 
 

Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns 
särskilda skäl för detta. Lag (2009:1233). 

9 kap. Återkrav m.m. 
1 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på 
annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § utgetts obehörigen eller med för 
högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket. 

Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd 
obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden 
återkräva vad som har betalats ut för mycket. 

2 § Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 1 §, återkräva bistånd som den enskilde har 
erhållit enligt 4 kap. 1 § endast om det har lämnats 
1. som förskott på en förmån eller ersättning,  
2. till den som är indragen i arbetskonflikt, eller  
3. till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats från 
att förfoga över sina inkomster och tillgångar. 

Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än som avses i 4 kap. 1 § får socialnämnden 
återkräva hjälpen, om den har getts under villkor om återbetalning. 

Ett beslut som avser ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas enligt denna paragraf 
skall vara skriftligt. Beslutet skall innehålla uppgifter om den eller de omständigheter som 
enligt denna paragraf utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet skall delges den enskilde 

 

Regeringsformen  

1 kap. Statsskickets grunder 
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet. 

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för 
den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, 
arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. 

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 
kommande generationer. 

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 
områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att 
alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall 
motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller 
annan omständighet som gäller den enskilde som person. 

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget 
kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). 



 
 

 

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den 
offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga 
saklighet och opartiskhet. Lag (1976:871). 

11 kap Rättskipning och förvaltning 
7 § Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, får bestämma, hur 
förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot 
enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag. 

 

Tryckfrihetsförordningen 

2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet 
1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk 
medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1976:954). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen 

1 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda 
och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt 
att ta hand om avlidna. 

3 § Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom 
landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen 
(1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget. Även i övrigt skall landstinget verka 
för en god hälsa hos hela befolkningen. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också 
kommuner som inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här sagts 
utgör inte hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård. 

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en kommun inom 
landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje styckena. 

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget 
ansvarar för enligt denna lag och skall därvid ange de särskilda villkor som gäller för 
överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av 
denna bestämmelse överlämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en 
enskild individ. 

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen om att inom ramen för landstingets uppgifter enligt denna lag samverka i 
syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Landstinget skall bidra till 
finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får landstinget delta i 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 



 
 

Bilaga 3 – Prejudicerande domar ”livsföring i övrigt” 

 

Begravningskostnader 
RÅ 1994 ref. 53  
 
 
  

Dödsbo har inte ansetts berättigat till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen till 
begravningskostnader när den avlidna förhållandevis kort tid före dödsfallet tecknat en 
kapitalförsäkring med dödsbodelägaren som försäkrad och dessutom gett bort betydande 
belopp till denne och dennes hustru och barn. 
 

Glasögon 
Kammarrätten Göteborg mål nr. 935-08 
 I domen framkommer det att bistånd till glasögon endast beviljas om det finns handlingar 
(t.ex. kvitto, kostnadsförslag, ordination) till stöd för ansökan.   

 
Hemutrustning 

 
 

RÅ 1995 ref. 80 
En ung bidragssökande bör en betydligt enklare standard av hemutrustning godtagits, då det avser 
sökandes första egna boende. Hänsyns ska tas att unga bidragssökanden har goda möjligheter att 
skaffa hemutrustning som är begagnad eller av annan anledning är till ett lägre pris. 
Regeringsrätten anser att en ung bidragssökande är tillförsäkrade en skälig levnadsnivå genom en 
enklare standard av hemutrustning.   
  

Psykoterapi  
RÅ 2004 ref 79 
Kommun har inte ansetts skyldig att enligt socialtjänstlagen ge bistånd till 
psykoterapibehandling i privat regi, då sökandens tillstånd inte var så akut att han inte kunde 
avvakta den behandling som landstinget kunde erbjuda. Nya motivuttalanden till en i sak 
oförändrad lagtext har inte föranlett Regeringsrätten att frångå etablerad praxis. Som 
motivering till sitt beslut angav nämnden att kommunens yttersta ansvar inte omfattade 
insatser som ålåg annan huvudman, i detta fall hälso- och sjukvården. 

RÅ 1992 ref. 57 
Sjukvård i form av psykoterapi har på grund av resursbrist kunnat beredas först efter en viss 
tid. Social distriktsnämnd har inte ansetts skyldig att ge bistånd till vården eftersom det inte 
förelegat omedelbart behov därav. 
 

Rekreationsresa 
RÅ 83 2:59 
En fyrabarnsfamilj i små ekonomiska omständigheter ansöker om bistånd enligt 6 § 
socialtjänstlagen för en rekreationsresa från Skåne till Stockholm. Det finns ett uttalat behov 
av miljöombyte för speciellt barnen. Kostnaden för resan anses skäliga. Regeringsrätten anser 
att resan får anses inrymmas i vad som är en skälig levnadsnivå. Bistånd beviljas. 



 
 

 

Rättshjälp 
RÅ 1989 not 120 
Man har beviljats bistånd till advokatkostnader. Det juridiska ärendet avsåg en separation. 
Skälet till att bistånd beviljades var att det ansågs bevaka vad som skall tillförsäkra en skälig 
levnadsnivå som t.ex. bohag m.m.  
 

Skuldsanering  
RÅ 1992 ref 16 
Bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen i form av skuldsanering har inte medgivits när utredningen 
inte gav vid handen att de betalningskrav som fordringsägarna kunde komma att ställa skulle 
ha den verkan att de skulle förhindra den hjälpsökande från att i framtiden kunna uppehålla en 
skälig levnadsnivå. 
 

Tandvård 
RÅ 1989 ref. 24 
1. En man har beviljats ekonomiskt bistånd till tandvårdsbehandling, trots att han har haft 
egna inkomster för sin försörjning och livsföring i övrigt. Mannen saknar tänder i både över- 
och underkäke och är i behov av implantat. Regeringsrätten att det var nödvändigt att mannen 
fick den tandvård som efterfrågades för att kunna uppnå skälig levnadsnivå.  
2. En annan man har ansökt om ekonomiskt bistånd för tandvård men har fått avslags av 
regeringsrätten, då mannen hade egna inkomster som väsentligt översteg normen. Mannen 
ansågs därmed försäkrad en skälig levnadsnivå genom egna medel. 

 

Umgängesresa  
RÅ 1994 ref 81  
Modern ansöker om resekostnaden för sina två barn, för att möjliggöra att de kan besöka sin 
fader i Finland. Regeringsrätten uttalade att barnens intresse att besöka en förälder ska vägas 
mot resekostnadens storlek, resekostnaden bör inte vara högre än vad en familj i allmänhet 
kan anses ha råd med. 
 

RÅ 1987 ref. 109 
En mamma har beviljats bistånd till umgängesresa för att besöka sin dotter boende hos pappan 
i Italien. Pappan gav inte dottern tillåtelse att åka på besök till mamman i Sverige. Biståndet 
beviljas då det anses att en förälder under liknande omständigheter normalt hade kostat på sig. 
 

 

 



 
 

Bilaga 4 – Presentation av de undersökta kommunerna 

 

Uppgifter om utbetalt ekonomiskt bistånd är för år 2008, och är exklusive 
introduktionsersättning. Referens är Socialstyrelsens statistikdatabaser, inhämtad 2010-02-11. 
Uppgifter om antal biståndshushåll är också för år 2008, och referensen är Statistiska 
centralbyrån, inhämtad 2010-03-24. Uppgifter om antal kommuninvånare är för år 2009, och 
är inhämtad från Statistiska centralbyrån 2010-05-03. 

Botkyrka ”Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd” Beslutade av 
kommunfullmäktiges 2008-10-30, reviderad upplaga till riktlinjer antagna 2004-11-30. 
Omfattning: 47 sidor.  Utbetalt ekonomiskt bistånd: 80 110 tkr. Antal biståndshushåll: totalt 
1985st, varav 488st svenskfödda och utrikesfödda 1497st. Antal kommuninvånare: 81 195st  

Danderyd ”Ekonomiskt bistånd 2008: Riktlinjer för handläggning” Antagna av 
socialnämnden 2008-06-17. Omfattning: 57 sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd: 7 390 tkr. 
Antal biståndshushåll: totalt 170st, varav 72st svenskfödda och 98st utrikesfödda. Antal 
kommuninvånare: 31 150st  

Ekerö ”Socialnämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen m fl. lagar” Fastställda 
av kommunfullmäktige 2008-03-18. Omfattning: 45 sidor + 5 bilagor. Utbetalt ekonomiskt 
bistånd: 11 310 tkr. Antal biståndshushåll: totalt 274st, varav 191st svenskfödda och 83st 
utrikesfödda. Antal kommuninvånare: 25 095st 

Haninge ”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd” Uppdaterade 2 mars 2009. Omfattning: 6 sidor. 
Utbetalt ekonomiskt bistånd: 61 950 tkr. Antal biståndshushåll: totalt 1 648st, varav 839st 
svenskfödda och 809st utrikesfödda. Antal kommuninvånare: 76 237st 

Huddinge ”Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd” Antagna av kommunfullmäktige i Huddinge 2007-05-07. Omfattning: 34 sidor. 
Utbetalt ekonomiskt bistånd 68 170 tkr. Antal biståndshushåll: totalt 2 253st, varav 737st 
svenskfödda och 1516st utrikesfödda. Antal kommuninvånare: 95 798st 

Järfälla ”Tillämpningsregler för handläggning av ekonomiskt bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen” Fastställda av socialnämnden 2008-05-07, rev. 2009-06-04. Omfattning: 37 
sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd 46 280 tkr. Antal biståndshushåll totalt 1 510st, varav 
571st svenskfödda och 939st utrikesfödda. Antal kommuninvånare:65 295st 

Lidingö ”Anvisningar för ekonomiskt bistånd” Daterade: 2008-03-01. Omfattning: 20 sidor. 
Utbetalt ekonomiskt bistånd: 9 140 tkr. Antal biståndshushåll: totalt 299st, varav 122st 
svenskfödda och 177st utrikesfödda. Antal kommuninvånare:43 445st 

Nacka ”Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun” Gäller från och med den 1 juni 
2009. Omfattning: 32 sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd: 65 960 tkr. Antal biståndshushåll: 
totalt 1 326st, varav 601st svenskfödda och 725st utrikesfödda.  
Antal kommuninvånare: 88 085st 



 
 

 
Norrtälje ”Anvisningar och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd” Antagna av socialnämnden. Omfattning: 39 sidor. Utbetalt 
ekonomiskt bistånd: 24 180 tkr. Antal biståndshushåll: totalt 775st, varav 527st svenskfödda 
och 248st utrikesfödda. Antal kommuninvånare: 55 927st 

Nynäshamn ”Riktlinjer avseende biståndsprövning enligt 4 kap 1§ SoL” Omfattning: 26 
sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd: 20 470 tkr. Antal biståndshushåll: totalt 598st, varav 399st 
svenskfödda och 199st utrikesfödda. Antal kommuninvånare: 25 781st 

Salem ”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd/Försörjningsstöd” Antagna av socialnämnden 
2007-11-12. Omfattning: 43 sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd 8 650 tkr. Antal 
biståndshushåll: totalt 219st, varav 128st svenskfödda och 91st utrikesfödda. Antal 
kommuninvånare: 15 313st  

Sigtuna ”Riktlinjer och vägledning för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd i övrigt” Antagna av utbildnings och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun 
2006-01-19. Omfattning: 49 sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd: 32 980 tkr. Antal 
biståndshushåll: totalt 922st, varav 287st svenskfödda och 535st utrikesfödda. Antal 
kommuninvånare: 39 219st 

Sollentuna ”Riktlinjer för handläggning ekonomiskt bistånd för försörjning och för livsföring 
i övrigt enligt 4 kap 1§ Sol” Antagna av socialnämnden 2001-12-11, rev. 2006-06-20. 
Omfattning: 15 sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd: 40 170 tkr. Antal biståndshushåll: totalt 
744st, varav 268st svenskfödda och 506st utrikesfödda. Antal kommuninvånare: 63 347st 

Solna ”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd” Antagna av socialnämnden 2003-12-17. 
Omfattning: 47 sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd 29 650 tkr. Antal biståndshushåll: totalt 
782st, varav 386st svenskfödda och 396st utrikesfödda. Antal kommuninvånare: 66 909st 

Stockholm ”Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd” Antagna av 
kommunfullmäktige 2007-10-01. Omfattning: 63 sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd: 886 000 
tkr. Antal biståndshushåll: totalt 19 710st, varav 7 219st svenskfödda och 12 491st 
utrikesfödda. Antal kommuninvånare: 829 417st 

Sundbyberg ”Riktlinjer för IFO handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form i 
Sundbybergs stad” Omfattning: 26 sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd: 34 720 tkr. Antal 
biståndshushåll: totalt 827st, varav 303st svenskfödda och 524st utrikesfödda. Antal 
kommuninvånare: 37 722st 

Södertälje ”Riktlinjer” Antagna: 17 juni 2009. Omfattning: 7 sidor. Utbetalt ekonomiskt 
bistånd: 175 480 tkr. Antal biståndshushåll: totalt 4568st, varav 1300st svenskfödda och 
3268st utrikesfödda. Antal kommuninvånare: 83 270st 

Tyresö Omfattning: 53 sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd: 18 510 tkr. Antal biståndshushåll: 
totalt 538st, varav 340st svenskfödda och 198st utrikesfödda.                                                 
Antal kommuninvånare: 42 602st  



 
 

Täby ”Riktlinjer inom försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 2008” Antagna av socialnämnden 
2008-06-18. Omfattning: 16 sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd: 16 850 tkr. Antal 
biståndshushåll: totalt 473st, varav 241st svenskfödda och 232st utrikesfödda. Antal 
kommuninvånare: 63 014st 

Upplands-Bro ”Riktlinjer” Omfattning: 53 sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd: 20 430 tkr. 
Antal biståndshushåll: totalt 594st, varav 320st svenskfödda och 274st utrikesfödda. Antal 
kommuninvånare: 23 202st 

Upplands Väsby ”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd” Reviderade 2008-06-18. Omfattning: 
32 sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd: 35 540 tkr. Antal biståndshushåll: totalt 889st, varav 
420st svenskfödda och 469st utrikesfödda. Antal kommuninvånare: 38 641st  

Vallentuna ”Allmänna riktlinjer för försörjningsstöd 2009-08-20” Omfattning: 46 sidor. 
Utbetalt ekonomiskt bistånd: 9 480 tkr. Antal biståndshushåll: totalt 292st, varav 174st 
svenskfödda och 118st utrikesfödda. Antal kommuninvånare: 29 361st  

Vaxholm ”Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd” 
Antagna av socialnämnden 2007-10-01, ändring av riktlinjer för bistånd till begravning 2009-
08-25. Omfattning: 34 sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd: 2 410 tkr. Antal biståndshushåll: 
totalt 82st, varav 56st svenskfödda och 26st utrikesfödda. Antal kommuninvånare: 11 001st 

Värmdö ”Riktlinjer och grundläggande principer för biståndsbedömning” Antagna 
december 2007. Omfattning: 14 sidor. Utbetalt ekonomiskt bistånd: 18 520 tkr. Antal 
biståndshushåll: totalt 559st, varav 360st svenskfödda och 199st utrikesfödda. Antal 
kommuninvånare: 37 756st 

 

  


