
 

 

Stockholms universitet  
Institutionen för socialt arbete 
Masterutbildningen 
VT 2012 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Missbrukares rätt till ekonomiskt bistånd 

 
En rättssociologisk studie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Författare: Anna Asp 

Handledare: Anna Hollander 



	  

1	  

Missbrukares rätt till ekonomiskt bistånd: En rättssociologisk studie 
Anna Asp 

Abstract  
The purpose of this study was to examine how the needs of social assistance for people with 

substance abuse are assessed in accordance to The Swedish Social Services Act 4th chapter 

1§. The purpose was also to examine how substance abuse is assessed as a social problem by 

social workers, how the municipal guidelines concerning social assistance for substance 

abuser were constructed in relation to the Social Service Act and finally how social workers 

made their assessments of the need of social assistance to people with substance abuse in 

relation to the legislation. The sample was made among the municipalities in the county of 

Stockholm. Municipal guidelines were studied in 18 municipalities by content analysis. A 

sample of 11 social workers was chosen from 5 municipalities. A vignette study was used as 

method. The results have been analyzed by using a sociology of law approach, based on the 

theory of the law as mainly a ruling function. The results of the study show that both the 

construction of municipal guidelines and social workers’ assessment of the need of social 

assistance to people with substance abuse were based on restrictions with no connection in 

The Social Service Act. Social workers who did work in a municipal, where there were no 

special guidelines regarding social assistance to individuals with substance abuse, more 

frequently made their assessments according to the law. The result was the opposite for social 

workers working in municipals with special guidelines regarding social assistance to 

individuals with substance abuse. The results also indicated that social workers, as well as 

municipal politicians, showed little knowledge and ability to align the social work to current 

legislation and legal practice. 
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Förkortningar 
FL – Förvaltningslagen (2003:246)  

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

LVM – Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) 

RF – Regeringsformen (1974:152) 

SoL – Socialtjänstlagen (2001:453) 

RegR – Regeringsrätten (Numera HFD - Högsta Förvaltningsdomstolen) 

RÅ – Regeringsrättens årsbok   

KamR - Kammarrätt  

FUB - Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
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1. Inledning 
Behovsprövat ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) kan beskrivas 

som det yttersta skyddsnätet i det svenska välfärdssystemet (Bäckman & Bergmark, 

2011;468). Dock är inte rätten till bistånd villkorslös. Ansvaret för att försörja sig och sina 

anhöriga vilar främst på den enskilde själv (4 kap 1§ SoL, Prop. 2000/01:80, Gustafsson, 

2001;170). Biståndstagande leder till att den enskilde kan ha en låg materiell standard, och 

även ofta upplever social utsatthet (Westlund, 1991;9). Biståndstagare är ingen enhetlig grupp 

som själva kan driva sina intressen. De har utav olika skäl behov av att deras intressen 

företräds av andra t.ex. socialsekreterare (Åström, 1988;73). Att missbruka alkohol och/eller 

narkotika kan ses som ett av samhällets stora sociala och medicinska problem (Gustafsson, 

2001;39). Missbruk kan leda till ytterligare utsatthet t.ex. genom den högre sjukligheten och 

dödligheten som finns inom gruppen missbrukare. Detta redovisas bl.a. i Richert, Månsson & 

Laanements (2011:144) artikel om narkotikamissbruk. Missbruk ses ofta som en 

bakomliggande orsak till biståndstagande. Bergmark uppskattar i sin avhandling att ungefär 

en tredjedel som erhåller socialbidrag har någon form av missbruksproblem (Bergmark, 

1991;125). Missbrukare anses ha svårt att hävda sina rättigheter i myndighetskontakter 

(Gustafsson, 2001;201). I Gustafssons avhandling framkommer att missbrukare upplever att 

de ibland inte ses som individer i samhället och av myndigheter, utan mer som objekt som ska 

åtgärdas (a.a;67). Deras uppfattning kan anses strida emot propositionen, nämligen att ingen i 

Sverige ska känna som en andra klassens medborgare (1996/97:124;31f). 

Min egen erfarenhet som socialsekreterare är att jag arbetar på en enhet för ekonomiskt 

bistånd med klienter som har missbruksproblem och psykiska funktionsnedsättningar. De 

klienter jag möter med missbruksproblem saknar ofta själva förmågan att klara vardagliga 

bestyr som t.ex. att betala hyran. De är ofta beroende av hjälp från anhöriga, förvaltare, god 

man och/eller myndighetspersoner för att klara sitt vardagliga liv och sin försörjning. Dessa 

klienter saknar även ofta kunskaper om t.ex. förutsättningar för att erhålla ekonomiskt 

bistånd. Det är viktigt, enligt min mening, att professionella, i detta fall socialsekreterare, har 

kunskaper om missbrukares grundläggande behov, om lagstiftningens innehåll om rätten till 

ekonomiskt bistånd och att dessa kunskaper används på ett professionellt och rättssäkert sätt i 

bedömningen av behovet av ekonomiskt bistånd till den enskilde.     

Det är också angeläget, enligt mig, att mer ingående studera lagreglerna om rätten till 

ekonomiskt bistånd, och hur dessa bör tillämpas när den enskilde bedöms ha 

missbruksproblem. Det kan ställas vissa krav på personer som är arbetsföra som t.ex. att delta 
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i praktik eller annan arbetsmarknadsinsats för att komma närmare arbetsmarknaden, för att 

därigenom öka sin möjlighet till självförsörjning. I min studie vill jag särskilt undersöka hur 

kommuner har utformat sina kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd gällande rätt till 

ekonomiskt bistånd till missbrukare, även hur socialsekreterare inom socialtjänsten bedömer 

behovet av ekonomiskt bistånd till missbrukare.  

 

1.1. Problemformulering 

Tidigare forskning om ekonomiskt bistånd har bl.a. fokuserat på hur socialsekreterare 

bemöter biståndstagare med alkoholproblem, vilken variation som finns i bedömningen av 

ekonomiskt bistånd till enskilda inom och mellan kommuner, samt rätten till bistånd för 

ensamstående personer (Skogens, 2007; Stranz, 2007; Bergmark, 1991).  

Rätten till bistånd enligt SoL är utformad för att ge den enskilde rätt till bistånd om hans 

behov inte kan tillgodoses på annat sätt (4 kap 1§ SoL). Rätten till bistånd är inte knuten till 

att den enskilde behöver hjälp av någon särskild orsak som anges i lagen. Rätten till bistånd 

förutsätter att det föreligger ett hjälpbehov som den enskilde inte själv kan tillgodose (prop. 

1979/80:1;183f).  

SoL är utformad som en målinriktad ramlag, vars innehåll främst skapas genom lagens 

tillämpning. Det innebär att socialsekreterare förutsätts kunna använda både sina 

professionskunskaper och tolka juridiska källor som ex. förarbeten och rättspraxis för att 

kunna göra tillförlitliga bedömningar av behovet av ekonomiskt bistånd (Alexius Borgström, 

2009;149f). Av tidigare forskning visas att socialsekreterare har bristande juridiska 

kunskaper, och inte använder lagstiftningen som stöd i sitt beslutsfattande (Stade, 2005; 

Nordlander, 2006). För att beslut ska vara rättssäkra behöver beslutsfattare kunna integrera 

kunskaper i socialt arbete och juridik på ett enhetligt sätt (Alexius Borgström, 2009;150).  

Rätten till ekonomiskt bistånd är som nämnts inte villkorslös, utan det krävs att den enskilde 

bidrar till sin försörjning efter egen förmåga t.ex. genom att stå till arbetsmarknadens 

förfogande (prop. 2000/01:80;94). Missbrukare har ofta svårt att stå till arbetsmarknadens 

förfogande på grund av sitt missbruk. Att missbruka alkohol eller andra droger utgör ofta ett 

hinder för att kunna få och behålla ett arbete (Henderson, Dohan & Schmidt, 2006;217). 

Behovet av vård och rehabiliteringsinsatser är ofta det primära. Lagen tillåter dock inte att 

ekonomiskt bistånd villkoras genom att krav ställs på rehabiliteringsinsatser innan bistånd kan 
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beviljas. Den enskildes deltagande i rehabiliteringsinsatser ställs dock i praktiken som krav 

för att ekonomiskt bistånd ska beviljas. Det bekräftas också av tidigare forskning och 

rättspraxis (Skogens, 2007, RÅ 2009 ref. 103).  

Av tidigare forskning visas att kommunala riktlinjer har en betydande roll i bedömningen av 

ekonomiskt bistånd (Åström, 1988; Stranz, 2007; Kjellbom, 2009). Det är därför centralt att 

studera utformningen av riktlinjerna för att få kunskaper om hur de är utformade i förhållande 

till lagstiftning och praxis. Enligt förarbeten kan variationen i bedömningar av ekonomiskt 

bistånd härledas till de kommunala riktlinjerna (Prop. 2000/01:80;89).  

Mot denna bakgrund är det angeläget att undersöka hur behovet av ekonomiskt bistånd till 

missbrukare bedöms i praktiken. Studien har en rättssociologisk ansats som innebär att frågan 

om hur lagstiftningen används i det sociala arbetet är central. Det innebär att undersöka i 

vilken utsträckning som socialsekreterare tar hänsyn till de rättsliga förutsättningarna för 

bistånd i sitt beslutsfattande, samt i vilken mån de kommunala riktlinjerna utformas med stöd 

av lagen. För att få kunskap om vilket inflytande lagstiftningen har för de beslut som fattas 

behöver några av de faktorer som kan påverka förhållandet mellan lagen och 

socialsekreterarna identifieras (Aubert, 1980;28). Viktiga sådana faktorer är information och 

kunskap om lagen. Kommunala riktlinjer ska fungera som ett hjälpmedel till 

rättstillämpningen och handläggningen för socialsekreterarna (Westlund, 1991;25, Stade, 

2005;5). Genom de kommunala riktlinjerna kan politikerna, som utformar riktlinjer, få en 

möjlighet att styra socialsekreterarnas arbete (Kjellbom, 2009;91). Det är därför av stort vikt 

att politikerna utgår från lagstiftningen då riktlinjer utformas och antas. I det här 

sammanhanget utgår jag ifrån att alla socialsekreterare som deltar i denna studie1 bör ha 

information om och känna till SoL:s regler om rätten till bistånd. Från den utgångspunkten 

kan jag fokusera på hur lagen tillämpas, vilket är det relevanta i uppsatsen. Tidigare forskning 

har visat på att socialsekreterare brister i användningen av juridik i sitt beslutsfattande 

(Nordlander, 2006;197). Det har även visats på att kommunala riktlinjer ges en betydande roll 

i beslutsfattandet (se t.ex. Åström, 1988;233, Stranz, 2007;208, Kjellbom, 2009;80). Utifrån 

detta anser jag att det blir intressant att undersöka socialsekreterares bedömningar och de 

kommunala riktlinjernas utformning utifrån huruvida lagen ges den styrande funktion som sig 

bör i myndighetsutövning.      

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Jag utgår från det då samtliga respondenter är socionomer, och därigenom har fått relevant utbildning i juridik och hur 
juridiskt korrekta bedömningar görs.  
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1.2. Syfte & frågeställningar 

1.2.1. Syfte  
Syftet är att undersöka hur behov av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1§ SoL bedöms till 

personer med missbruksproblem, även att studera hur missbruk bedöms i de kommunala 

riktlinjerna för ekonomiskt bistånd och av socialsekreterare. Syftet är också att undersöka i 

vilken mån lagstiftningen används vid utformningen av de kommunala riktlinjerna för 

ekonomiskt bistånd till missbrukare och i socialsekreterarnas bedömningar av ekonomiskt 

bistånd till personer med missbruksproblem. 

 

1.2.2. Frågeställningar 
Hur har kommuner utformat sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd till personer med 

missbruksproblem? 

Hur förhåller sig kommunerna till missbruk i sina kommunala riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd? 

Hur är de kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd till missbrukare, utformade i 

förhållande till lagstiftningen?  

 

Hur bedömer socialsekreterare missbrukares behov av ekonomiskt bistånd?  

Hur bedömer socialsekreterare missbruk? 

Vilken hänsyn tar socialsekreterare till lagstiftningen i sina bedömningar av ekonomiskt 

bistånd till missbrukare?  

 

1.3. Begreppsförklaring 
Missbruk/Missbrukare   

Det finns ingen enhetlig definition av missbruksbegreppet. Definitionen beror på vilken 

verksamhet och profession som definierar begreppet. En juridisk definition av 

narkotikamissbruk är: Allt icke medicinskt användande av illegala droger anses vara ett 

missbruk, då detta bruk är kriminaliserat (Socialstyrelsen, 2007;142;37). En annan juridisk 

definition av missbruk, som framkommer i propositionen, är en konsumtion som anses skapa 

allvarliga konsekvenser, antingen medicinska eller sociala konsekvenser, för den enskilde 

(Prop. 1987/88:147;40). Inom medicinsk forskning beskrivs missbruk utifrån 
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diagnosklassifikationer, ICD-10 eller DSM-IV. Utifrån DSM-IV krävs att minst ett av fyra 

kriterium är uppfyllda under en 12 månaders period för att bruket ska ses som missbruk 

(Socialstyrelsen, 2007;36). De fyra kriterier är:  

1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att 

fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skola eller i hemmet 

2. Upprepad användnings av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis 

bilkörning eller i arbetslivet. 

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket 

4. Fortsatt användning trots återkommande problem 

Blomqvist (2009;29) menar, i en artikel i socialt arbete om olika perspektiv på missbruk och 

beroende, att en avgränsning av problemen som benämns ”missbruk” och ”beroende” inte kan 

begränsas till att endast relateras till beteendet som avviker från en viss kontexts 

(sammanhang, tidpunkt eller viss grupp) normer. Han menar att dessa problem även omfattar 

handlingar som har blivit extrema, utifrån att den enskilde inte kan kontrollera dessa 

handlingar och därigenom blivit dysfunktionella eller hälsofarliga för individen (a.a;29). 

Blomqvist menar vidare att missbruksproblem idag har multifaktoriella förklaringar (a.a;22).  

Det är, enligt min mening, viktigt att undersöka hur socialsekreterare ser på missbruk, som en 

sjukdom, som en egenskap hos den enskilde, eller som något självförvållat. Det är även 

viktigt att få kunskaper om hur kommuner definierar missbruk i sina kommunala riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd. Kommunala riktlinjer kan spegla hur kommunen anser att behovet av 

ekonomiskt bistånd bör bedömas för personer med missbruksproblem. Socialsekreterarnas 

syn på missbruk kan troligen påverka vilken planering som görs för den enskilde.  

Missbrukare benämns även i denna rapport som personer med missbruksproblem. 

 

Ekonomiskt bistånd 

Den juridiska definitionen av ekonomiskt bistånd uttrycks i Socialtjänstlagen (4 kap 1§ SoL, 

prop. 1979/80:1;182, prop. 2000/01:80;86). Ekonomiskt bistånd är uppdelat i två delar, består 

av försörjningsstödet och av ”livsföring i övrigt”. Försörjningsstödet omfattar dels den 

schablonberäknade ”riksnormen” och dels en del som utgår vid behov till skälig kostnad (4 
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kap 3§ SoL; prop. 2000/01:80;91ff).”Livsföring i övrigt” avser allt annat som en enskilde och 

dennes anhöriga kan behöva för att uppnå en ”skälig levnadsnivå” (prop. 1979/80:1;2).  

Ekonomiskt bistånd används synonymt i denna rapport med socialbidrag.  
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2. Forskningsdesign 

2.1. Metod 
I denna studie undersöks hur behovet av ekonomiskt bistånd bedöms till personer med 

missbruksproblem. De metoder som används för att besvara frågan är dels kvalitativ 

innehållsanalys av kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd, och dels vinjettstudie som 

metod för att undersöka hur socialsekreterare bedömer behovet av ekonomiskt bistånd. 

Beskrivningen av studiens kunskapsläge omfattar forskning kring bl.a. rätten till socialbidrag 

och andra studier om den rättsliga regleringen på området.  

 

2.1.1. Kvalitativ innehållsanalys 

Innehållsanalys används ofta för att undersöka mönster i en större mängd texter. Det finns 

skillnader mellan innehållsanalys med kvantitativ eller kvalitativ ansats. En kvantitativ ansats 

innebär att något räknas eller mäts ex. antal ord (Bergström & Boréus, 2005;44). Den 

kvalitativa ansatsen utgår från vad som sägs i texten (Olsson & Sörensen, 2007;83). I denna 

studie har den kvalitativa ansatsen valts utifrån som Bergström och Boréus skriver ”I många 

sammanhang är det viktigaste inte hur många gånger utan hur något sägs” (Bergström & 

Boréus, 2005;77). Det anses viktigt att en avgränsning sker av materialet, utifrån vilken bredd 

och djup som eftersträvas (a.a;48). Om avgränsningen är snäv, kan kunskapen bli djupare 

(Olsson & Sörensen, 2007;129). Genom att denna studie syftar till att undersöka hur behovet 

av ekonomiskt bistånd bedöms till personer med missbruksproblem, har avgränsningen av 

textmaterialet gjorts till att endast avse de kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd, som 

innehåller specifika riktlinjer för personer med missbruk.  

För att kunna genomföra en innehållsanalys krävs det att någon form av analysinstrument 

används. Ett vanligt sådant instrument är ett kodningsschema (Bergström & Boréus, 

2005;48). I denna studie har jag skapat meningskategorier, vilka kan beskrivas som ett slags 

kodningsscheman. De meningskategorier som har utformats är 1) Villkor för ekonomiskt 

bistånd, 2) Hänvisningar till lagstiftning, 3) Reducering av riksnorm, 4) Syn på 

missbruk/missbrukare samt 5) Övrigt. Kategorierna har utformats utifrån genomläsning av 

innehållet i de kommunala riktlinjerna.  
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2.1.2. Vinjettstudie som metod 

För att kunna undersöka hur socialsekreterare bedömer behovet av ekonomiskt bistånd till 

personer med missbruksproblem utformades tre st. vinjetter. En vinjett kan beskrivas som en 

kort historia om en person som befinner sig i en situation med vissa omständigheter som kan 

påverka bedömningen (Jergeby, 1999;12). Vinjetterna beskriver fiktiva klienter som söker 

ekonomiskt bistånd och socialsekreterarna har gjort en bedömning av behovet utav 

ekonomiskt bistånd.  

 

I vinjetterna (se bilaga 4) har jag eftersträvat att socialsekreterarna ska ha utrymme att kunna 

göra sin bedömning som i verkliga fall. De fiktiva klientbeskrivningarna är utformade utifrån 

verkliga fall och situationer. Vinjett 1 bygger på RÅ 2009 ref. 103 och RegR mål nr 2855-07. 

Vinjett 2 bygger på RÅ 84 2:86. Vinjett 3 på en dom (med två mål nr), Kammarrätten i 

Stockholm mål nr 4114-11 och 4115-11 (samtliga rättsfall återfinns i sin helhet i bilaga 6).  

Personerna i domarna har avidentifierats genom att de har fått andra namn och annan ålder. I 

vinjett 1 har även könet på personen ändrats, detta för att se om det finns en indikation om 

könet påverkar bedömningen. Sakförhållandena är däremot direkt tagna från rättsfallen, vilket 

gör att de deltagande socialsekreterarna har möjlighet att finna relevant rättspraxis för att 

bedöma vinjetterna. Vinjetterna följs av öppna svarsalternativ. Respondenterna får svara med 

egna ord hur de bedömer behovet av bistånd.  

 

2.1.2.1. Vinjetterna 
Här följer korta beskrivningar av vinjetterna, och den bedömning som gjorts av Högsta 

förvaltningsdomstolen (Tidigare Regeringsrätten) eller Kammarrätterna gällande de rättsfall 

som vinjetterna bygger på. För att se vinjetterna och rättspraxis i sin helhet se bilagor 3 och 6.  

Vinjett 1 Ensamstående kvinna, Pia 47 år. Erhållit försörjningsstöd i 15 år, och har ett 

flerårigt missbruk av främst alkohol. Har kontakt med vuxenenheten (den enhet inom 

socialtjänsten som utreder vårdbehov och beslutar om vård för vuxna med 

missbruksproblem). Pia är inne i ett aktivt missbruk och planeringen har inte följts. Det finns 

misstankar hos socialtjänsten om att hennes lägenhet är ett ”tillhåll” för kända missbrukare. 

Hon har blivit erbjuden ett nyktert och drogfritt boende i kommunal regi. Pia ansöker för mars 

månad om försörjningsstöd, hyra och fackavgift.  
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Bedömning enligt rättspraxis: Enligt rättsfallet (RÅ 2009 ref. 103) finns det inte skäl att avslå 

ansökan om bistånd till hyra och fackavgift, då det inte har framkommit annat än att den 

enskilde är i behov av biståndet för att uppnå skälig levnadsnivå. Socialnämnden motiverade 

avslaget med att den enskilde inte följt uppgjord planering för att komma ur sitt missbruk. 

Enligt Regeringsrätten är det enligt 4 kap 3§ SoL möjligt att reducera riksnormens poster. Då 

ansökan avser hyra och fackavgift finns inte denna möjlighet då de inte ingår i riksnormen. 

Det bör poängteras att kammarrätten i Sundsvall i sin bedömning av fallet inte ansåg att Pia 

hade rätt till ekonomiskt bistånd till hyra på grund av att socialnämnden hade erbjudit annat 

boende. Det ändrade Regeringsrätten i sin dom. Regeringsrätten slår fast att socialtjänsten 

måste erbjuda en person med allvarligt missbruk hjälp mot missbruket. Det läggs särskild vikt 

vid att lagstiftaren har betonat att principerna om frivillighet och självbestämmande ska vara 

vägledande. Enligt Regeringsrätten innebär det att det inte är möjligt att ställa villkor på en 

missbrukare att delta i ett rehabiliteringsprogram för att vara berättigad till ekonomiskt 

bistånd.    

I en annat dom i Regeringsrätten fastslås att det inte finns stöd i vare sig lagtext eller 

förarbeten att socialnämnden kan ställa krav eller villkor på en missbrukare att genomgå eller 

fullfölja en planering för att vara berättigad till försörjningsstöd inkl. hyra och fackavgift. Av 

lagtext (4 kap 3§ SoL) framgår att endast de kostnader som ingår i riksnormen kan reduceras 

om det finns skäl för det (RegR mål-nr 2855-07, datum 2009-10-28).     

 

Vinjett 2 En ensamstående man, Torbjörn 62 år, har missbrukat narkotika sedan 20 års ålder. 

Han har uppburit försörjningsstöd i perioder under 30 år. Torbjörn har på grund av återfall 

blivit utskriven från behandlingshem. Torbjörn har under vårdtiden varit sjukskriven för att 

kunna genomgå behandlingen, och då haft sjukpenning. Då behandlingen har avbrutits, är han 

inte längre sjukskriven och har därmed inte rätt till sjukpenning. Han ansöker om 

försörjningsstöd för mars månad. 

Bedömning enligt rättspraxis: Regeringsrätten har i rättsfallet gjort bedömningen utifrån den 

enskildes personliga förhållande. Utskrivningen från behandlingshemmet beror inte på en 

begäran från den enskilde, utan på grund av att den enskilde har misskött sig genom att 

återfalla i missbruk. Socialnämnden har motiverat sitt avslag av försörjningsstödet med 

anledningen att Torbjörn har avbrutit planeringen som socialnämnden har gjorts upp 
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tillsammans med honom. Regeringsrätten fattar beslut om att ekonomiskt bistånd inte kan 

förvägras honom på grund av den situationen (RÅ 84 2:86).   

 

Vinjett 3 Harald, född 1971 och är pappa till ett barn som han inte har regelbundet umgänge 

med. Han har de senaste två åren varit drogfri med undantag för korta återfall. Harald blev för 

ett par månader sedan tagen av polisen och var då påverkad av amfetamin. Socialnämnden 

misstänker att det inte endast är ett kort återfall, utan att Harald är inne i ett aktivt missbruk. 

Harald kommer att skrivas ut från Arbetsförmedlingen, då de anser att det saknas lämpliga 

insatser för honom. Han har remitterats till kommunal arbetsträning, dock kräver de att Harald 

kan uppvisa drogfrihet för att få delta. Harald samtycker inte till att lämna urinprov för att 

visa på drogfrihet. Harald är inneboende och behöver enligt egen uppgift inte betala för 

boendet. Han söker försörjningsstöd för mars månad.  

Bedömning enligt rättspraxis: I målet (Kammarrätten i Stockholm (mål-nr 4114-11 & 4115-

11) 2011-12-20), anses att den enskilde inte är berättigad till bistånd utöver vad 

socialnämnden redan beviljat i form av försörjningsstöd till mat/hälsa/hygiennorm. Då Harald 

inte bedömts ha medverkat efter egen förmåga till att bli självförsörjande. Utifrån att han inte 

lämnar prover för att påvisa drogfrihet för att kunna delta i arbetsmarknadsinsatsen. 

Kammarrätten har slagit fast att Harald har ett mångårigt missbruk bakom sig men att han 

saknar aktuellt skäl för att inte kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.  

  

2.1.3. Juridisk metod 

Rättsdogmatisk metod används för att klarlägga hur författningstexters innehåll bör tolkas och 

tillämpas. Det innebär att relevanta rättskällor studeras (Alexius Borgström, 2009;20). Jag har 

använt rättsdogmatisk metod för att klarlägga hur rätten till bistånd till missbrukare bör tolkas 

och tillämpas. Någon fullständig analys av gällande rätt har inte gjorts. Jag har sammanställt 

relevanta rättskällor för att beskriva hur ekonomiskt bistånd bör bedömas till personer med 

missbruk. De rättskällor jag har använt består av ett urval av författningstexter, förarbeten 

främst propositioner och rättspraxis från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) (Tidigare 

Regeringsrätten) och Kammarrätterna (KamR).    
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2.2. Material 

2.2.1. Materialinsamling 

Materialet till vinjettstudien har samlats in genom att en förfrågan, som gick ut via mail till 

enhetschefer inom kommunerna, om socialsekreterare som kunde delta i studien (se Bilaga 1). 

Till alla, förutom en av enhetschefer skickades en påminnelse ut innan jag fick något svar på 

min förfrågan. Fem kommuner tackade ja till att delta i studien. Därefter har det varierat 

huruvida jag eller enhetschefen har förmedlat vinjetterna till socialsekreterarna. Det var 

enhetscheferna som avgjorde vem av oss som förmedlade förfrågan utifrån vad de ansåg 

passa verksamheten bäst. I samtliga fall är det enhetscheferna som gjort urvalet rörande vilka 

socialsekreterare som har tillfrågats, vilket gör att urvalet inte bör ha påverkats av vem av oss 

som har förmedlat vinjetterna. Då bedömningarna inte inkommit från socialsekreterare har tre 

påminnelser skickats ut. 

De kommunala riktlinjerna samlades in våren 20102 via mail. Det var då två kommuners 

riktlinjer, Nykvarn och Österåker, som jag inte fick möjlighet att ta del av. Ansvariga svarade 

inte på min mailförfrågan eller på telefonkontakt. Dessa två kommuner har tillfrågats på nytt 

inför denna studie, och jag har nu fått ta del av Österåkers riktlinjer. Nykvarn har kontaktats 

tre gånger inför denna studie, och har fortfarande inte skickat sina riktlinjer. Jag har samlat in 

nya riktlinjer i de kommuner där jag har fått information om att riktlinjerna har reviderats 

eller nya riktlinjer har antagits (se bilaga 4).   

 

2.2.2. Urval 

Den geografiska avgränsningen för urvalet är Stockholms län. Den geografiska avgränsningen 

gjordes utav praktiska skäl, då jag tidigare hade samlat in riktlinjerna från kommunerna i 

Stockholms län, och ansåg att det var mest intressant att genomföra vinjettstudien i samma 

län. Möjligheten att se relationen mellan riktlinjer och socialsekreterares bedömningar av 

vinjetterna ansåg jag öka om studierna genomfördes i samma län.  

 I Stockholms län finns det totalt 26 kommuner. Urvalet av de kommuner, vilkas riktlinjer 

ingår i studien har skett genom att 25 st. av kommunernas riktlinjer har lästs (förutom en av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 De kommunala riktlinjerna samlades in under våren 2010 inför studien till min C-uppsats "Livsföring i övrigt": En 
rättsvetenskaplig studie av kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd  
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de 26 kommunerna, Nykvarn, som inte har skickat sina riktlinjer). Sedan har de kommunala 

riktlinjer som innehåller särskilda riktlinjer för hur ekonomiskt bistånd ska bedömas till 

personer med missbruksproblem tagits ut. Totalt är det 18 st. kommunala riktlinjer som har 

legat till grund för innehållsanalysen. 

Urvalet av kommuner för vinjettstudien har gjorts utifrån att jag ”drog lott” om vilka 

kommuner som skulle tillfrågas. Totalt har 14 kommuner tillfrågats om de har möjlighet att 

bedöma vinjetterna. Det var fem kommuner som tackade ja till att delta i studien. De övriga 

kommunerna har tackat nej att delta med hänvisningar till att det pågår omstrukturering av 

arbetet, tidsbrist, eller stor sjukfrånvaro. Av de fem kommunerna som tackade ja till att delta, 

har tre av kommunerna tagit fram särskilda riktlinjer för ekonomiskt bistånd till missbrukare 

medan två kommuner har riktlinjer för ekonomiskt bistånd men det saknas särskilda riktlinjer 

för ekonomiskt bistånd till missbrukare. 

I de fem kommuner som tackade ja, via enhetscheferna, till att delta i studien gjorde 

enhetscheferna ett urval om vilka socialsekreterare som skulle tillfrågas. I förfrågan till 

enhetscheferna efterfrågades att fem socialsekreterare som skulle bedöma vinjetterna. I två av 

kommunerna har det endast arbetat fyra socialsekreterare och då har samtliga 

socialsekreterare i dessa kommuner tillfrågas. I de övriga har enhetscheferna gjort urvalet 

vilka fem som ska tillfrågas. Då enhetscheferna gjort urvalet vilka som skulle tillfrågas, 

skickades en förfrågan ut bland socialsekreterarna om de hade möjlighet att bedöma 

vinjetterna. Antal deltagande socialsekreterare per kommun blev mellan en till tre 

socialsekreterare från varje kommun. Totalt urval för vinjettstudien är elva socialsekreterare 

(se presentation av respondenterna i 6.2 Resultat vinjetter). 

 

2.3. Kunskapsläget 
Tidigare forskning har sökts via systematisk sökning i databaser t.ex. ProQuest, Academic 

Search Premier etc., via Stockholms universitets bibliotekskatalog men även via 

kedjesökning. De primära sökord som har använts är främst Ekonomiskt bistånd, Missbruk, 

Socialbidrag, Försörjningsstöd, Social assistance, Substance abuse. De har använts som ett 

ord eller kombinerats tillsammans med några av mina primära sökord eller med något/några 

av mina sekundära sökord som är beslut, krav, villkor, alkoholism, narkotika, narkoman, 

decision, sanction.         
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Källorna till den rättsliga delen har sökts via databaser som Infotorget, Zeteo etc. I sökningen 

av rättspraxis har sökord som missbruk, missbrukare, socialbidrag, ekonomiskt bistånd samt 

försörjningsstöd använts.  

Urvalet av tidigare forskning har skett utifrån att kunna ge en bild av hur rätten till 

ekonomiskt bistånd bedöms, vilken betydelse lagstiftningen har för bedömningen, och hur 

utformningen av kommunala riktlinjer ser ut. Detta främst i förhållande till personer med 

missbruksproblem.  

 

2.4. Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet  

Validitet innebär om det som är tänkt att undersökas faktiskt undersöks (Kvale, 1997;85). 

Genom att jag studerar hur socialsekreterare bedömer missbrukares behov av ekonomiskt 

bistånd, och hur kommunala riktlinjer är utformade för ekonomiskt bistånd till missbrukare, 

anses de valda metoderna beskriva vad som var tänkt att undersökas. Vinjetter som metod kan 

dock inte spegla den komplexa situation som det faktiskt innebär att möta en klient och alla 

olika intryck som följer av mötet. Socialsekreterarna anger endast hur de skulle göra, och inte 

hur de faktiskt gör (Skogens, 2007;44). Detta kan försämra validiteten. I en vinjettstudie kan 

den interna validiteten anses vara relativ hög då respondenterna utgår från samma information 

och anses ha likvärdiga kunskaper i socialt arbete (Jergeby, 1999;34). Utifrån det anses 

validiteten i vinjettstudien vara god. Valideten i innehållsanalysen av de kommunala 

riktlinjerna anses vara hög då jag har granskat utformningen av de relevanta delarna av 

riktlinjerna som berör rätten till ekonomiskt bistånd till personer med missbruksproblem, 

vilket bl.a. är vad studien syftar till att undersöka.     

Reliabilitet är ett mått på hur bra något mäts, dvs. studiens tillförlitlighet (Olsson & Sörensen, 

2005;294). Reliabilitet i vinjettstudier anses vara god, då metoden kontrolleras genom att 

samtliga respondenter ges samma vinjetter. Därigenom kan slumpmässiga fel upptäckas i 

vinjetterna (Jergeby, 1999;35). Reliabiliteten i innehållsanalysen av de kommunala 

riktlinjerna, kan anses vara hög då kommunerna är namngivna. Det går därigenom att 

kontrollera uppgifternas korrekthet, och därigenom studiens tillförlitlighet.  

När jag påbörjade denna studie hade jag ett mål att uppnå en analytisk generaliserbarhet, 

vilket innebär att det görs en bedömning på vilket sätt resultatet kan ge en anvisning vad som 



	  

19	  

skulle framkomma i en annan studie (Kvale, 1997;210). Mina resultat visar bl.a. på att 

bedömningen av ekonomiskt bistånd till missbrukare beror på om kommunerna som 

socialsekreterarna arbetar inom har utformat särskilda riktlinjer för ekonomiskt bistånd till 

missbrukare. I utformningen av de kommunala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd till 

missbrukare, saknas i stort hänvisningar till lag, förarbeten och rättspraxis. I de kommunala 

riktlinjerna, och även i socialsekreterarnas bedömningar av vinjetterna, framkommer att det 

ställs krav på personer med missbruk som det inte finns lagstöd för. Dessa resultat stöds av 

vad som har framkommit i tidigare forskning (se ex. Skogens, 2007). Studien är genomförd 

med tre olika vinjetter som 11 socialsekreterare har bedömt. Materialet från vinjettstudien är 

därmed begränsat, vilket påverkar generaliserbarheten dvs. det begränsar möjligheten att se 

hur socialsekreterare generellt bedömer bistånd till missbrukare. Generaliserbarheten av 

resultatet från innehållsanalysen är större utifrån att studien är genomförd på ett större 

material, och det finns inget som tyder på att riktlinjer för ekonomiskt bistånd till personer 

med missbruksproblem skulle ha utformats annorlunda i andra kommuner. Utifrån det anses 

generaliserbarheten god i innehållsanalysen av de kommunala riktlinjerna.     

 

2.5. Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att endast undersöka hur behovet av ekonomiskt bistånd bedöms 

för personer med missbruk. I denna studie avses med missbruk endast missbruk av alkohol 

och/eller narkotika.  

I granskningen av de kommunala riktlinjerna, har endast de kommunala riktlinjerna som berör 

alkohol och/eller narkotika missbruk granskats.  

 

2.6. Etiska överväganden  
I informationsbrevet (se bilaga 2) som följde med vinjetterna framgår hur jag förhåller mig till 

de grundläggande forskningsetiska kraven (Vetenskapsrådet, 2009). De kommuner som 

socialsekreterarna arbetar för namnges inte i rapporten.  

Kommunerna kommer att namnges i granskningen av de kommunala riktlinjerna. Riktlinjerna 

är en allmän handling enligt 2 kap 1§ Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF). 
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Politik  

Rättsordning 

Tillämpning 

Konsekvenser t.ex. 
politik, sociologi, kön etc.  

Orsaker t.ex. politik, 
maktförhållande etc. 

(Hydén, 2002;16) 

3. Teoretiskt perspektiv – rättssociologisk ansats 
Den rättssociologiska ansatsen tar sin utgångspunkt i teorier om rättens roll i samhället 

(Hydén, 2002;79). Rättssociologi kan beskrivas som vetenskapen om ”rätten i samhället”, där 

frågor som rör relationer mellan rätten och samhället studeras (Aubert, 1980;28, Mathiesen, 

1985;15). Ämnet omfattar studier om motiven för lagstiftningen, hur människor påverkas av 

lagar, hur olika myndigheter använder lagstiftning i sitt beslutsfattande, hur domstolar 

fungerar, hur lagar förstås av enskilda människor etc. Rättssociologiska utgångspunkter kan 

vara 1) rättens påverkan på samhället, 2) samhällets påverkan på rätten samt 3) den 

växelverkande påverkan mellan samhället och rätten (Mathiesen, 1985;17). Inom det 

rättssociologiska perspektivet anses det finnas andra faktorer än den rättsliga regleringen, som 

påverkar hur reglerna faktiskt tillämpas t.ex. politik, maktstrukturer etc. (Hydén, 2002;18).  

Rättssociologin rymmer olika teorier och metoder som gör det möjligt att analysera rättsliga 

situationer och undersöka rättens orsaker och konsekvenser (Hollander, 2009;40).  

Rätten kan, enligt Hydén, studeras ur främst två perspektiv, dels det vertikala (det 

rättsdogmatiska perspektivet) och dels det horisontella (det samhällsvetenskapliga 

perspektivet). Dessa perspektiv förenas genom intresset för rättsordningen, vilket beskrivs i 

figuren nedan (Hydén, 2002;15). 

Figur 1: Två perspektiv på rätten 

 

 

 

 

  

    

I figuren motsvarar den vertikala linjen det rättsdogmatiska perspektivet. Den bygger på 

deduktion av regler till handling. Den horisontella linjen beskriver det samhällsvetenskapliga 

perspektivet, där rättssociologi som vetenskap ingår. Rättssociologi omfattar både samhälliga 

orsaker och konsekvenser för rättsordningen, samt den rättsliga regleringen (Hydén, 2002;15). 

Enligt Åström är det nödvändigt att kombinera de två perspektiven vid studier av rätten 

(Åström, 1988;25).  Som exempel på detta tydliggör Åström att professionella bl.a. 
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socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd, inte bara behöver ta hänsyn till den 

rättsliga regleringen, utan även de professionella kunskaper som de har i socialt arbete. 

Kunskaper uppstår även i kontakten med den enskilde klienten, dvs. hur hon/han ser på sin 

egen situation och hur den kan lösas. Socialsekreterarna behöver också förhålla sig till 

socialnämnden som arbetsgivare och skyldigheten att rätta sig efter riktlinjer för arbetet 

(Åström, 1988;265). Det är alltså flera faktorer som påverkar socialsekreterarnas 

beslutsfattande. Den rättsliga regleringen enligt SoL bidrar med ramen, målen och principerna 

för de beslut som ska fattas (Hydén, 2002;17).   

En rättssociologisk ansats förutsätter en teori om rättens roll i samhället. Jag har i denna 

uppsats valt att utgå från teorin om rätten som en styrande funktion, i förhållande till 

socialsekreterarnas faktiska beslutsfattande om ekonomiskt bistånd till missbrukare. 

Dessutom utifrån samma teori, hur kommuner har utformat kommunala riktlinjer gällande 

missbrukaeras rätt till ekonomiskt bistånd. Genom teorin finns möjligheten att undersöka om 

faktiska beslut om ekonomiskt bistånd till missbrukare kan anses överensstämma med lagens 

normativa krav dvs. hur lagen bör tillämpas. SoL brukar beskrivas som en ramlag. Det 

innebär att mål och principer anges som riktlinjer för lagens tillämpning mer än konkreta 

regler. Kunskaper i socialt arbete ges ett stort utrymme för att tolka enskildas behov och hur 

missbruk ska definieras. Professionskunskaper kan på så sätt påverka beslutsfattandet på olika 

sätt. Utifrån vad som tidigare tagits upp är samtliga respondenter socionomer. De anses 

genom sin utbildning ha professionsspecifika kunskaper och kunskaper om lagstiftningen som 

är av relevans för socialt arbete.  

Med dessa utgångspunkter kan jag undersöka hur socialsekreterarna faktiskt bedömer behov 

av ekonomiskt bistånd samt hur kommuner utformar sina kommunala riktlinjer om rätten till 

ekonomiskt bistånd för personer med missbruksproblem. Genom analysen kan det klargöras i 

vilken omfattning de rättsliga normerna påverkar bedömningen av behovet av ekonomiskt 

bistånd till missbrukare, eller om det är andra faktorer än lagen t.ex. socialsekreterarnas 

kunskaper och erfarenheter eller egna värderingar och moral påverkar socialsekreterarnas 

beslut. I tidigare forskning har det visats att socialsekreterare har bristande juridiska 

kunskaper och att de inte söker stöd i lagen när de fattar beslut (Stade, 2005; Nordlander, 

2006). Socialsekreterarnas egna normer och värderingar kan komma att påverka beslutet 

(Bergmark, 1995;82). 
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4. Kunskapsläge 

4.1. Forskningsområde 

4.1.1. Översiktlig presentation 
Här följer en kort presentation av den forskning och andra studier inklusive myndighetstexter 

som jag har tagit del av inför denna studie. Studierna presenteras kort utifrån metod, 

omfattning och mest relevanta slutsatser. Senare i kapitalet presenteras resultaten från 

studierna mer ingående utifrån ämneskategorier. I denna korta presentation redovisas 

studierna under tre rubriker; forskning, andra studier (dessa är inte peer-reviewed) och 

myndighetstexter. 

 

Forskning 

I Bergmarks avhandling ”Socialbidrag och försörjning: en studie av bidragstagande bland 

ensamstående utan barn” (1991) har genomförts i fyra kommuner i Sverige. Totalt har 366 

klienter intervjuats. Varje handläggare har skriftligt fått besvara frågor om det aktuella 

ärendet i en s.k. ärendeenkät. Bergmark utgår i sin analys från en modell utformad av Valter 

Korpi, som innebär man identifierar orsaksfaktorer i tre nivåer 1) grundläggande faktorer t.ex. 

krafter i samhället, 2) betingande faktorer t.ex. faktorer som gör att en person kan behöva 

socialbidrag på längre sikt och 3) utlösande faktorer t.ex. omedelbara händelser som skapar 

behovet av socialbidrag. Resultatet visar bl.a. på att missbruk är en vanlig bakomliggande 

orsak till bidragstagandet.  

Bergmarks studie ”Prioriteringar i socialtjänsten” (1995) har genomförts i fyra kommuner, 

totalt har 415 personer (136 politiker och 279 tjänstemän) besvarat en enkät som sedan har 

följts upp av halvstrukturerade intervjuer med politikerna och centralt placerad tjänstemän 

(totalt 27 personer). Enkäter och intervjuer har sedan analyserats genom en multivariat analys. 

Resultaten visar bl.a. på att missbrukare, bidragstagare och vuxna med psykosociala problem 

är lågt prioriterade inom socialtjänsten. Denna prioritering tillsammans med ökat kommunalt 

självstyre riskerar att leda till försämrade villkor för bl.a. missbrukare.  

Bäckström och Bergmark har i artikeln ”Escaping welfare? Social assistance dynamics in 

Sweden” (2011) analyserat mönster i mottagandet av socialbidrag under 2000-talet. De har 

använt data om socialbidragsmottagande som täcker hela svenska befolkningen under åren 
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2002-2004. Författarna har i analysen bl.a. utgått från vad som gör att en person kommer ut i 

självförsörjning. Resultatet visar bl.a. på att tidigare erfarenheter av både sysselsättning och 

bidragstagande är viktiga faktorer för att på olika sätt att komma ur bidragstagandet. Vidare 

framkommer att möjligheten att komma ur bidragstagandet minskar stort efter att erhållit 

bidrag minst i 12 månader eller mer.   

 

Hydén, Kyhle Westermark & Stenberg har i forskningsrapporten ”Att besluta om socialbidrag 

– en studie i 11 kommuner” (1996) från CUS (centrum för utvärdering för socialt arbete), 

undersökt handläggningen av ekonomiskt bistånd genom en vinjettstudie som omfattar 11 

kommuner, och totalt 211 socialbidragshandläggare. Resultatet visar på att beslut om 

ekonomiskt bistånd varierar kraftigt trots att det rådde stor likhet i ärendena. Stranz använde 

sig av dennas studies vinjetter och resultat i sin avhandling. 

Kjellbom och Alexius har i studien ”Socialrättsliga principer vid risk för vräkning – finns det 

i Sverige en rätt till boende, bostad eller ett hem” (2011) analyseras tolkningssvårigheter i det 

socialrättsliga beslutsfattandet genom en rättsdogmatisk metod. Materialet bestod av 32 

domar från HFD. Resultatet visar på att principavvägningen vid risk för vräkning sker i flera 

steg bl.a. om bostaden omfattas av SoL:s biståndsrätt, nästa bedömningssteg är en avvägning 

mellan behovs- och egenansvarsprinciperna. Beroende på vilken av principerna som 

överordnas i beslutet påverkas den enskilde. Om principen om egenansvar överordnas, kan 

det innebära att bedömningen av den enskildes tidigare handlingar får ökad betydelse på 

bekostnad av bedömningen av det aktuella behovet.   

Kjellbom har i artikeln ”Rättssäkerhet och flexibilitet i kommunala riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd” (2009) undersökt kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

Undersökningsområdet har avgränsats till att undersöka bistånd till hyresskulder. Samtliga 

kommunala riktlinjer (26 st.) i Stockholms län har undersökts. Analysen är gjord utifrån vilka 

uppfattningar som ges betydelse vid bedömning av ekonomiskt bistånd till hyresskulder, samt 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Resultatet visar på att vad som ligger till grund för 

bedömningen av hyresskulder innebär en sammanvägning av olika faktorer. Vilka faktorer 

som ingår i sammanvägningen varierar mellan kommunerna. De olika faktorerna kan vara en 

bedömning av den enskildes eget ansvar, konsekvenser av ett beslut etc. Kjellbom kommer i 

studien fram till att rättssäkerheten på området är mycket låg.  
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Marttila, Whitehead, Canvin och Burström har i artikeln ”Controlled and dependent: 

experiences of living on social assistance in Sweden.” (2010) undersökt hur det är att leva på 

socialbidrag. Studien är genomförd genom 33 djupgående intervjuer med socialbidragstagare. 

Resultatet visar bland annat på att det är möjligt att leva på socialbidrag under kortare 

perioder, men efter längre perioder påverkas den enskildes välmående.    

Minas och Stenberg har i artikeln ”Telefonmottagning – socialtjänstens dörrvakt” (2000) 

studerat de faktorer som påverkar utfallet av det första telefonsamtalet mellan den som söker 

socialbidrag och handläggaren på socialtjänsten. Det har undersökts genom enkäter (549 st.) 

och sedan har forskarna även dokumenterat 357 st. nybesök på socialkontoren. Resultatet 

visar bl.a. på stora skillnader mellan de olika socialkontoren angående andel som beviljades 

socialbidrag, det varierade mellan 35-78%.   

Nordlander har i sin avhandling ”Mellan kunskap och handling: om socialsekreterares 

kunskapsanvändning i utredningsarbetet” (2006) undersökt socialsekreterares 

kunskapsanvändning i utredningsarbetet med fokus på beslutsövervägande. Studien har 

genomförts med metoden SPP (Systematiserad Planerad Praktik) som kan beskrivas som en 

formulärserie som beskriver olika delar av utredningsarbetet. Studien genomförds vid tre 

olika IFO kontor (Individ, familj och omsorgskontor inom socialnämnden), där 16 

socialsekreterare deltog i formulärserien. Det är 21 klientärenden, och totalt 225 beslut som 

låg till grund för formulärserien. I resultatet framkommer bl.a. på att lagar endast används 

som kunskapskälla i 5 % av besluten.   

I Nyboms artikel ”Hur bedömer socialarbetare socialbidragstagares försörjningshinder?” 

(2009), undersöktes hur socialarbetare bedömer försörjningshinder utifrån dimensioner moral, 

resurs och marknad. Studien har genomförts i fyra kommuner, och sammanlagt har 372 

klienter analyserats. Resultatet visar bl.a. på att klienter med missbruksproblem inte anses ha 

bristande motivation. 

Skogens har undersökt hur manliga socialbidragstagare som har alkoholproblem bemöts i sin 

avhandling ” Hur bemöts manliga socialbidragstagare med alkoholproblem?: -regler, 

kunskap och kontext i socialt arbete” (2007) och för artikeln ”Hantering av alkoholproblem 

inom arbetet med socialbidrag” (2009). Studierna har gjorts genom dels en vinjettstudie, dels 

aktstudier och dels fokusgrupper. Resultatet visar bl.a. på att det inte finns något enhetligt sätt 

som socialsekreterare bemöter klienterna med alkoholproblem på. Resultatet har analyserats 

utifrån kunskapsbaserad praktik, professionsspecifika ramar och synen på alkohol.    
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Stranz har i sin avhandling i socialt arbete ”Utrymme för variation” (2007) undersökt 

variationen i bedömningar av socialbidrag. Det har gjorts genom en vinjettstudie, där bland 

annat vinjetterna från CUS-studien ”Att besluta om socialbidrag - en studie i 11 kommuner” 

används. Stranz har fokuserat på organisatoriska och individuella faktorer, och det utifrån 

handlingsutrymme och professionalitet. I avhandlingen framkommer att det finns variationer i 

bedömningarna av ekonomiskt bistånd. 

Åström har i sin avhandling ”Socialtjänstlagenstiftningen i politik och förvaltning – En studie 

av parallella normbildningsprocesser” (1988) studerat lagstiftningens roll och betydelse i 

genomförandet av politiska beslut. Detta undersöks genom en kombination av 

rättsvetenskapliga och rättssociologiska metoder och teorier. I avhandlingen framkommer 

bl.a. att en majoritet av socialsekreterarna ca 84 % använder sig av kommunala riktlinjer i sitt 

beslutsfattande.  

 

Andra studier 

Bergmark, presenterar i artikel ”Sex sätt att värdera socialbidrag” (1997) olika perspektiv på 

hur och utifrån vilka utgångspunkter som socialbidrag problematiseras. De olika perspektiven 

som presenteras är det traditionellt socialpolitiska perspektivet, det kommunalekonomiska 

perspektivet, det moraliska perspektivet, grundbultsperspektivet, det klientorienterade 

perspektivet samt det professionella perspektivet.   

 

I Stades artikel ”Kommunala riktlinjer i strid med LSS!” (2005) framkommer bl.a. bristande 

juridiska kunskaper bland handläggarna. Utgångspunkten i artikeln är att kommunala 

riktlinjer riskerar att begränsa den enskildes rättigheter.    

 

Myndighetstexter  

Länsstyrelserna granskade under 2006 på uppdrag av Regeringen innehållet i kommunala 

riktlinjer för bedömning av insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:385) (LSS). Granskningen omfattade 128 kommuner i Sverige. 

Resultatet presenterades i publikationen ”Riktlinjer – till hjälp eller stjälp?” (2007). 

Resultatet visar bl.a. på att riktlinjerna för insatser enligt LSS inskränker på den lagliga rätten 
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som finns till insatser för personer med funktionshinder, vidare framkommer att riktlinjerna 

inte är tydligt och klara i sin utformning och innehåller svepande formuleringar som t.ex. ”ej 

som regel”. Studien är intressant för min studie pga. att den studerar relationen mellan 

lagstiftningen och utformningen av kommunala riktlinjer 

Socialstyrelsens ”Instruktion för registrering av försörjningshinder och ändamål med 

ekonomiskt bistånd” (2011), är skriven för att underlätta handläggningen av registreringen av 

försörjningshindret.    

Socialstyrelsen har utgivit handboken ”Ekonomiskt bistånd: stöd för rättstillämpning och 

handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten” (2003) som syftar till att 

förtydliga SoL och förenkla tillämpningen av lagen. Handboken riktar sig främst till 

yrkesverksamma inom socialtjänsten.  

Socialstyrelsen har sammanställt Välfärdsbokslut över 1990-talet (1999). I denna studie har 

två underlagsrapporter använts, dels underlagsrapporten om socialbidrag och dels 

underlagsrapporten om missbruk.  

 

4.1.2. Socialtjänstlagen - ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat system, som kan beskrivas som det yttersta 

skyddsnätet i det svenska välfärdssamhället (Bäckman & Bergmark, 2011;468). Rätten till 

ekonomiskt bistånd är reglerad i SoL, som innehåller generella riktlinjer om hur behovet av 

bistånd ska bedömas och en något mer detaljerad beskrivning av biståndsnivåer t.ex. 

riksnormen (a.a;489). Handläggning av ekonomiskt bistånd innebär ett antal överväganden 

som ersättningsnivåer, och krav/villkor som kan påverka den enskilde (Marttila et al, 

2010;142).  

Biståndstagande är starkt förknippat med skam för den enskilde, även om det är deras enda 

möjlighet till inkomst (Marttila et al, 2010;150). Det är därför viktigt att handläggningen av 

socialbidrag, och de överväganden som görs i handläggningen (ex. ersättningsnivåer, krav, 

etc.) verkar för att ge den enskilde som uppbär socialbidrag en anständig tillvaro, dvs. en 

möjlighet att delta i det vardagliga sociala livet. Det bör därför inte ställas krav på den 

enskilde som gör att känslan av stigmatisering förstärks (Bergmark, 1997;17). Tidigare 

forskning har visat på att för en enskild som uppbär ekonomiskt bistånd under en längre tid 
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kan känslor som maktlöshet och hopplöshet och beroende uppkomma (Marttila et al, 

2010;149).  

Ekonomiskt bistånd ska bedömas utifrån de principer som följer av SoL, t.ex. frivillighets- 

och självbestämmandeprinciperna, som bl.a. innebär att det är den enskilde själv som 

bestämmer vad hon/han vill ansöka om och om hon/han vill ta emot insatsen. Socialnämnden 

har ingen möjlighet att gå emot principerna som följer av SoL ex. frivillighet och 

självbestämmande. Utifrån dessa principer måste även socialnämnden respektera den 

enskildes val även om det enligt socialnämnden inte är ”rätt” val (Kjellbom & Alexius, 

2011;282).  

Krav som kan komma att stigmatisera personer som uppbär ekonomiskt bistånd är t.ex. krav 

på att planera sin ekonomi. Det kan innebära att om den enskilde ligger över riksnormen en 

månad ska den enskilde planera att spara överskottet till nästa månad. Enligt Kjellbom och 

Alexius ges avslag på grund av bristande ekonomisk planering, detta utan att en bedömning 

har gjorts om den enskilde har haft förmågan att planera sin ekonomi. Personer som kan ha 

svårt att planera sin ekonomi kan vara personer med missbruksproblem. Denna typ av krav på 

planering kan medföra, enligt Kjellbom och Alexius, att personer med ”lagomproblem” ges 

ett större i skydd i SoL än de resurssvaga som saknar förmågan (a.a;298).  

 

4.1.3. Kommunala riktlinjer 
I flera studier framkommer att kommunala riktlinjer ges en betydande roll för att bedöma 

behovet av ekonomiskt bistånd (se t.ex. Åström, 1988, Stranz, 2007, Kjellbom, 2009). Åström 

visar bl.a. i sin studie att den kommunala normeringen (däribland kommunala riktlinjer) 

tillämpas före den rättsliga normen. Hans resultat visar på att ca. 84 % av socialsekreterarna 

först använder sig av de kommunala riktlinjerna i beslutsfattandet (Åström, 1988;233,202). 

Vidare framkommer i Stranz avhandling att SoL inte är det enda regelverket som används i 

bedömningen av socialbidrag, utan att lokala regler i form av kommunala riktlinjer ges en 

betydande roll. Stranz menar att denna typ av lokala reglers betydelse har kommit att bli 

större med tiden (Stranz, 2007;208). Kjellbom inleder sin studie med att utgå ifrån det stora 

inflytande som kommunala riktlinjer ges i beslutfattande i förhållande till lag (Kjellbom, 

2009;80).   

Kommunerna själva anser att kommunala riktlinjer bidrar till att bedömningar blir enhetliga 

och rättvisa (Stade, 2005;4). Kommunala riktlinjer bör endast användas som ett hjälpmedel 
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till rättstillämpningen och handläggningen (a.a;5), då de kommunala riktlinjerna inte är 

bindande. Detta innebär att ett beslut inte kan ta stöd från kommunala riktlinjer, utan endast 

från lagstiftning (lagtext, förarbeten, rättspraxis etc.) (Kjellbom, 2009;83). Att lagstiftningen 

(SoL), som reglerar rätten till bistånd, ses som en ramlag menar Kjellbom kan medföra att den 

detaljering som har vuxit fram i form av förarbeten och rättspraxis sedan SoL trädde i kraft 

därigenom kan komma att missas i socialsekreterarnas beslutsfattande (a.a;93). Genom 

socialsekreterarnas användning av kommunala riktlinjer möjliggörs det för politikerna att 

styra socialsekreterarnas arbete genom utformningen av riktlinjerna (a.a;91).   

Kommunala riktlinjerna kan inskränka socialsekreterarnas handlingsfrihet genom att vara allt 

för definierade och innehålla begräsningar (Stranz, 2007;133). Stranz fördjupar problematiken 

med att politikerna som ansvarar för utformningen av lokala regler, t.ex. kommunala 

riktlinjer, samtidigt ansvarar för budgeten. I utformningen ska politikerna ta hänsyn till 

faktorer gällande ekonomiskt bistånd (t.ex. SoL:s intentioner), det ekonomiska utrymmet att 

tillgodose dessa faktorer men även kommuninvånarnas önskemål kring de ekonomiska 

resurserna och hantera den negativa syn som finns i samhället kring bidragstagare. Enligt 

Stranz kan dessa aspekter resultera i restriktiva lokala regler (a.a.;164).       

I Socialstyrelsens rekommendation vid handläggningen av ekonomiskt bistånd tas det upp att 

det finns en risk att den praxis (kommunala riktlinjer) som utformas inte är i linje med 

lagstiftningens intentioner (Socialstyrelsen, 2003;33). I Länsstyrelsernas granskning av 

kommunala riktlinjer för LSS, lades det fram att de kommunala riktlinjerna snarare riskerar 

att vara ”till stjälp än till hjälp” för socialsekreterarna (Länsstyrelserna, 2006;4). Vidare visas 

att den individuella bedömningen riskerar att bli sekundär i förhållande till de kommunala 

riktlinjerna (a.a;5).  

 

4.1.4. Socialsekreterares kunskapsanvändning 
Socialsekreterare förväntas använda sin professionella kunskap i arbetet. Skogens visar att 

socialsekreterarnas agerande ibland bygger på personliga värderingar istället för professionell 

kunskap. Hon ser att det kan härledas till att det inte finns särskilt mycket professionell 

kunskap att tillgå (Skogens, 2009;202).  

I Stades artikel om LSS och kommunala riktlinjer framkommer att socialsekreterare har 

bristande juridiska kunskaper (Stade, 2005;4), något som även speglas i Nordlanders 

avhandling om socialt arbete kring socialsekreterares kunskapsanvändning i utredningarbetet 
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då lagar och förarbeten inte används i tillräcklig stor utsträckning i beslutsfattande 

(Nordlander, 2006;197).  

 

4.1.5. Variationer av bedömning av bistånd 
Om tydligare lagstiftning skulle leda till större enhetlighet vid beslutfattande går att 

ifrågasätta. Stranz har genomförts sin vinjettstudie då riksnormen hade börjat användas. 

Sedan har Stranz jämfört sin studies resultat med en tidigare vinjettstudies resultat som 

genomfördes innan riksnormen hade införts. I båda studierna användes samma vinjetter. 

Jämförelsen av resultaten visar på att variationen har ökat med åren (Stranz, 2007;209). 

Resultatet visar även på att den reella risken för variation kan minskas om socialsekreterarna 

får möjlighet att använda sin professionalism (a.a;203). 

SoL som ramlag tillsammans med det kommunala självstyret medför att det finns en risk att 

variation uppstår i bedömning av ekonomiskt biståndet mellan kommuner (Minas & Stenberg, 

2000;216). Det framträder i den vinjettstudien, som Stranz har jämfört sitt resultat med, att det 

finns stora variationer även inom kommuner (Hydén, Westermark & Stenberg, 1995;34).  

Den variation som finns inom kommuner kan bero på att socialsekreterarna inte delar normer 

och värderingar. Sedan dessutom inte samma syn på vad som är rättvist och hur behovet av 

bistånd ska bedömas. Beslutens innehåll kan därför komma att variera beroende på vilken 

socialsekreterare som fattat beslutet (Bergmark, 1995;82).  

 

4.1.6. Rätten till bistånd vid missbruk 
Missbruk anses vara en betydande anledning till att söka ekonomiskt bistånd. Detta 

framkommer i Bergmarks avhandling, då handläggarna ser att det ofta är missbruket som har 

bidragit till behovet av socialbidrag. Bergmark uppskattar att ungefär en tredjedel som uppbär 

socialbidrag har någon form av missbruk (Bergmark, 1991;196,125). Missbruk är ett 

vanligare försörjningshinder bland män än bland kvinnor, men missbruksproblem ett lika 

vanligt försörjningshinder bland sammanboende utan barn som ensamstående utan barn 

(Nybom, 2008;161). Huruvida missbruket är tillräckligt allvarligt för att vara ett 

försörjningshinder som gör att den enskilde inte klarar att stå till arbetsmarknadens 

förfogande bedöms av socialsekreterarna. Det är denna bedömning som ligger till grund för 

vilka krav som kan ställas på den enskilde för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd 

(a.a;153). Dock ska inte, enligt Socialstyrelsens rekommendation, vid registrering av 
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försörjningshinder uppgifter om missbruk anges, eftersom det ses som känsliga 

personuppgifter. Om en person har missbruk ska försörjningshindret registreras som 

”Arbetshinder, sociala skäl” (Socialstyrelsen, 2011;13).  

Den s.k. arbetslinjen har bidragit till att det finns en fokusering på att aktivera biståndstagare. 

Det kan medföra att de klienter som har störst möjlighet att komma ut i egen försörjning via 

arbete prioriteras. Detta kan påverka klienter med missbruk, om missbruket ses som ett 

arbetshinder (Skogens, 2009;199). Det kan därigenom göra att socialsekreteraren anser att 

”en vuxen arbetsför man måste ta det ansvar som bedöms ligga på honom för att få del av det 

ansvar som samhället lagstadgat är skyldigt att ta för hans försörjning” (a.a.;200). Vidare 

framkommer att det ställs krav på personer med missbruksproblem att ha 

rehabiliteringskontakter för att vara berättigad till socialbidrag (a.a;199). 

Grupper som anses vara behandlingsbara, eller mottagliga för hjälp, ges en högre prioritet än 

grupper som anses vara svårbehandlade och troligen är de mest utsatta grupperna (Bergmark, 

1995;84). De grupperna som är lägst prioriterade inom socialtjänsten är enligt Bergmarks 

studie är missbrukare och socialbidragstagare (a.a.;103). Prioriteringen kan medföra att 

existerande strukturer mellan grupperna konserveras, och de lågt prioriterade grupperna har 

svårt att förändra sin situation (a.a;84). 

I Välfärdsbokslutets del för missbruk, framkommer att det finns begränsat med forskning om 

missbruk och ekonomiskt bistånd. Den forskning som finns speglar, enligt Socialstyrelsen, 

inte komplexiteten. Socialstyrelsen menar att det finns en fara med att se ett samband mellan 

missbruk och ekonomiskt bistånd, då det kan stigmatisera personer som har 

missbruksproblem ytterligare (Socialstyrelsen (A), 1999;23). I delen för socialbidrag 

framkommer att det saknas statistik hur utbrett missbruksproblematiken är bland dem som 

uppbär ekonomiskt bistånd. Däremot slås det fast att missbruk ses som en vanlig 

bakomliggande orsak till ett långvarigt biståndstagande (Socialstyrelsen (B), 1999;19).  
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4.2. Rättslig reglering  

I detta avsnitt presenteras den rättsliga reglering som har sammanställts för att beskriva hur 

ekonomiskt bistånd bedöms till personer med missbruk. Inledningsvis beskrivs kort 

socialtjänstreformen och socialtjänstlagen, sedan följer en presentation av de principer som 

ska styra socialtjänstens arbete. Därefter beskrivs rätten till bistånd, dels biståndets 

uppbyggnad och dels behovsrekvisitet. Sedan följer två avsnitt kring socialtjänstens arbete 

med missbrukare, det första utifrån vad som framkommer i SoL och sedan väldigt kortfattat 

om LVM. Slutligen följer en beskrivning av den rättsliga regleringen kring ekonomiskt 

bistånd och missbruk. 

    

4.2.1. Socialtjänstlagen  
Socialtjänstlagen (SFS1980:620) som trädde ikraft den 1 januari 1982, ersatte de tidigare 

vårdlagarna, Socialhjälpslagen, Barnavårdslagen och Nykterhetsvårdlagen. En av 

anledningarna till att socialtjänstreformen genomfördes var att lagen skulle präglas av en 

helhetssyn på sociala problem. Helhetssynen skulle ersätta det symtomtänkande som präglade 

de äldre vårdlagarna (prop. 1979/80:1;181).  

Socialtjänstlagen beskrivs till sin karaktär att vara en målinriktad ramlag. Inom ramen för 

dessa mål anges kommunernas uppgifter inom socialtjänsten (prop. 1979/80:1;121). SoL har 

ändrats vid ett flertal tillfällen. Viktiga ändringar av lagen genomfördes 1998 med avseende 

på rätten till bistånd. Rätten till försörjningsstöd och bistånd preciserades liksom 

socialtjänstens skyldighet att i högre utsträckning bedriva aktiva åtgärder och förtydliga den 

enskildes ansvar för sin försörjning. Nya bestämmelser infördes om praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet som förutsättning för ungdomar under 25 år. 

Överklagningsrätten begränsades till att enbart omfatta försörjningsstöd. Annat ekonomiskt 

bistånd kunde enbart laglighetsprövas. Ett s.k. barnperspektiv infördes i SoL för att anpassa 

lagen till FN:s konvention om barns rättigheter (prop. 1996/97:124;1,92).  

En ny socialtjänstlag (SFS 2001:453) trädde i kraft 1 januari 2002. Lagen är numera 

kapitelindelad och språket har moderniserats. Trots omfattande förändringar har SoL:s som 

karaktär av ramlag för det sociala arbetet bibehållits. De grundläggande målen och 

principerna ska alltjämt gälla. Enligt propositionen framhålls att de inte bara ger vägledning 

för socialtjänstens praktiska verksamheter, utan även för den människosyn som ska prägla 
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reformarbetet inom socialtjänsten. I propositionen betonas att det är angeläget att begreppen 

behöver preciseras och manifesteras i det dagliga arbetet så att de inte utvecklas till tomma 

honnörsord utan konkret innehåll (prop. 2000/01:80;81).  

De materiella ändringarna i SoL innebär att rätten till bistånd för den enskilde vidgats genom 

bl.a. rätten att överklaga alla beslut om bistånd genom förvaltningsbesvär. En samlad strategi 

kring kunskapsutveckling inom socialtjänsten föreslås. Det handlar om främst två områden. 

Det ena rör frågan om socialsekreterarnas kompetens, och socialtjänstens organisation och 

ledning. Den andra frågan rör kunskapsproduktionen och kunskapsutvecklingen inom socialt 

arbete (prop. 2000/01:80;112). Enligt propositionen anses detta vara en rättvise- och 

rättssäkerhetsfråga för de mest utsatta grupperna i samhället. Socialstyrelsen har av 

regeringen fått i uppdrag att genomföra en strategi för ett nationellt stöd i denna 

kunskapsutveckling (Prop. 2000/01;1,111).        

 

4.2.1.1. Principer och utgångspunkter för SoL  
Genom socialtjänstreformen infördes ett antal principer däribland helhetssyn, frivillighet och 

självbestämmande att ligga till grund för socialtjänstens arbete (prop. 1979/80:1;181, Prop. 

1996/97:124;28). Helhetssynen innebär som nämnts ett uppbrott från den traditionella 

socialvårdens synsätt och metoder, som utmärktes av att verksamheter var uppdelade på olika 

funktioner (1979/80:1;125). Huvudprinciper i socialtjänstreformen 1980 kom att vara 

frivillighet och självbestämmande. Att den enskilde klienten får möjlighet till 

medbestämmande i handläggningen, och att vården av den enskilde sker frivilligt, var något 

som Socialutredningen framhöll som viktigt. Det är viktigt att insatserna enligt SoL utformas 

tillsammans med den enskilde utifrån principerna om självbestämmande och frivillighet, för 

att den enskilde ska få behålla ansvaret för sin situation (a.a;208). Genom principen om 

självbestämmande, förväntades att de kvarvarande inslagen av förmyndarskap skulle kunna 

undanröjas (a.a;29). Sammanfattningsvis framhölls i propositionen att den framtida 

socialtjänsten skall vara både serviceinriktad och aktivt förebyggande, och räkna med både 

samhällets och medborgarnas eget ansvar (a.a;212).       

Socialtjänsten ska även möjliggöra jämlika levnadsvillkor och deltagande i samhällslivet 

genom social och ekonomisk trygghet (1kap 1§ SoL). Det är dock viktigt att poängtera att den 

enskilde i första hand har ansvar för sitt eget liv. Det ansvaret får socialtjänsten inte ta ifrån 

den enskilde (prop. 1996/97:124;62).  
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4.2.1.2. Rätten till ekonomiskt bistånd 
I den nuvarande SoL regleras rätten till bistånd i ett särskilt kapitel (kapitel 4). Av 4 kap 1§ 

framgår att; 

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). 

 

Rätten till bistånd enligt 4 kap 1§ SoL föreligger endast om den enskilde inte kan tillgodose 

sina behov själv, eller på annat sätt. Det innebär att den enskilde måste utnyttja alla 

möjligheter som finns innan ekonomiskt bistånd kan beviljas. Det innebär även att söka andra 

bidrag t.ex. bostadsbidrag (Prop. 2000/01:80;94). Bistånd ska inte beviljas kravlöst, utan med 

hänsyn av den enskildes självbestämmande och integritet det för att stärka dennes resurser 

och möjligheter till ett självständigt liv (Prop. 1996/97:124;63).  

 

Krav som kan ställas för att en person ska vara berättigad till ekonomiskt bistånd kan vara att 

stå till arbetsmarknadens förfogande (4 kap 4§ SoL; prop. 1996/97:124;195). Enligt 

prejudikat är det möjligt att avslå ansökan om ekonomiskt bistånd då den enskilde ej har sökt 

arbeten enligt anvisat sätt (RÅ 84 2:92). Det kan även vara krav på att delta i 

kompetenshöjande insats. Då ett beslut om kompetenshöjande insats har fattats enligt 4 kap 

4§ SoL, och den enskilde inte deltar eller avböjer insatsen, finns det möjlighet att vägra eller 

nedsätta försörjningsstöd enligt 4 kap 5§ SoL. Kraven ska vara förenliga med ett relevant och 

sakligt grundat behov av kompetensutveckling (Prop. 1996/97:124;77). Regeringsrätten har 

konstaterat att lagstiftarna endast har velat ge socialnämnden möjlighet att pröva rätten till 

ekonomiskt bistånd utifrån de krav som finns i 4 kap 4-6§§ SoL (HFD 2011 ref. 49, RÅ 2009 

ref. 109). Krav som att stå till arbetsmarknadens förfogande, eller att delta i 

kompetenshöjande insatser enligt 4 kap 4§ SoL, får inte användas för en enskild som har 

giltigt skäl att inte stå till arbetsmarknadens förfogande (RÅ 1995 ref. 97). Giltigt skäl kan 
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avse problem av personlig karaktär som t.ex. allvarligt missbruk, dessa personer ska istället 

erbjudas hjälp till stöd eller vård (Prop. 1996/97:124;77). 

 

Biståndet ska utformas utifrån en individuell bedömning av den enskildes behov. Ingen 

grupps behov ska vara starkare skyddat än någon annans (prop. 1979/80:1;203, Prop. 

2000/01:80;92). Syftet med biståndet är att stärka den enskildes resurser till att leva ett 

självständigt liv (prop. 2000/01:80;88, Prop. 1996/97:124;63). Biståndet ska beviljas för att 

tillförsäkra den enskilde och dennes anhöriga en ”skälig levnadsnivå”, som kan härledas till 

SoL:s portalparagraf (1 kap 1§ SoL). Den innebär att socialnämnden ska ”främja människors 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet” (Prop. 1979/80:1;86, Prop. 2000/01:80;9). Vidare innebär ”skälig levnadsnivå” 

inte bara en nivåbestämning, utan även vilken typ av insats som är aktuell. ”Skälig 

levnadsnivå” kan ses som en nivå som är rimlig utifrån en individuell bedömning i 

förhållande till lagregelns syfte (prop. 2000/01:80;90). Kommunerna har en betydande 

möjlighet att utforma nivån för vad som är ”skälig levnadsnivå” utifrån lokala förutsättningar. 

Det är, enligt regeringen, viktigt att markera att SoL:s grundläggande syfte är att garantera att 

medborgarna får sina behov tillgodosedda. Nivåerna i insatserna måste därför, enligt 

regeringen, vara sådana att detta uppfylls (prop. 1996/97:124;82, prop. 2000/01:80;91). 

Bedömningarna av bistånd bör också vara så enhetliga som möjliga (prop. 1979/80:1;183). 

”Skälig levnadsnivå” ska enligt förarbetena vara i nivå med ”den allmänna 

standardutvecklingen i samhället, dvs. till vad människor i allmänhet kan kosta på sig” (prop. 

1979/80:1;202, prop. 2000/01:80;87).  

SoL utgår från aktualitetsprincipen, vilket innebär att biståndet ska inträda när den enskilde 

behöver hjälp med sin försörjning och ”livsföring i övrigt” (prop. 1979/80:1;182). Begreppet 

”livsföring i övrigt” har funnits med sedan socialtjänstlagen trädde ikraft 1982. Med 

begreppet avses alla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet (prop. 2000/01:80;92).  

I 4 kap 3§ SoL regleras rätt till försörjningsstödet; 

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. 
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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). 

Försörjningsstödet består av två delar, dels den schablonberäknade ”riksnormen” och dels 

ytterligare poster som kan variera individuellt. ”Riksnormen” fastställs av regeringen varje år 

och innefattar skäliga kostnader till de poster som ingår. Utöver riksnormen har den enskilde 

även rätt till bistånd för andra skäliga kostnader (prop. 1996/97:124;169, prop. 

2000/01:80;86). Se uppdelningen i figur 2 nedan: 

                   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  
            

 

Det finns en möjlighet att beräkna riksnormen till en högre eller lägre nivå om det finns 

särskilda skäl (4 kap 3§ SoL). Skäl att beräkna riksnormen till en högre nivå kan vara t.ex. att 

den enskilde är i behov av särskild kost som är dyrare. Att beräkna till en lägre nivå (reducera 

riksnorm) kan det finnas skäl för om t.ex. det är en akut nödsituation, den enskilde inte har 

vissa kostnader som ingår i riksnormen eller det kan vara att en missbrukare som uppenbart 

inte använder riksnormen till det som biståndet är avsett för (Prop. 1996/97:124;170). För att 

avslå vissa poster av riksnormen krävs det mer än en misstanke om aktivt missbruk 

(Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2820-09). 
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4.2.2. Socialtjänstlagen (SoL) och personer med missbruksproblem 
I SoL regleras socialnämndens särskilda ansvar för missbrukare i 3 kap 7§ SoL: 

Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel. 
 
Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom 
uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de 
hjälpmöjligheter som finns. 

Paragrafen visar på att socialnämnden har en skyldighet att aktivt arbeta för att ge vård och 

hjälp till personer med missbruksproblem. Socialnämnden har även skyldighet att erbjuda 

hjälp trots att den enskilde inte har bett om det (Prop. 1996/97:124;137). 

 
Socialnämndens ansvar för gruppen missbrukare utvecklas vidare i paragraf 5 kap 9§ SoL, 

som lyder: 

Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som 
han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den 
enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. 
 

Principerna om självbestämmande och frivillighet ska värnas om när det gäller vård och hjälp 

till missbrukare enligt SoL (prop. 1979/80:1;208, Prop. 1996/97:124;138). Det ska dock 

poängteras, enligt regeringen, att det inte får leda till en passivitet hos socialnämnden utan att 

socialnämnden måste hantera att missbrukare inte sällan har en ambivalent inställning till att 

ta emot vård och behandling, som kräver att socialnämnden har speciella krav på 

kompetensen och metodiken i arbetet med missbrukare (Prop. 1996/97:124;138).  

 

4.2.3. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
LVM är tvångsvård av missbrukare. Enligt lagen kan en person med missbruksproblem ges 

vård utan till att samtycka till det (Prop. 2000/01:80;49, 2§ LVM). Lagen omfattar 

missbrukare av alkohol, narkotika och flyktiga lösningsmedel. Vård enligt LVM ska syfta till 

att motivera den enskilde till att frivilligt medverka till fortsatt behandling, och få stöd för att 

komma ifrån missbruket (prop. 1987/88:147;1).  

 

4.2.4. Ekonomiskt bistånd och missbruk  
Rätten till bistånd är som redovisats inte kravlös. För enskilda med t.ex. missbruksproblem, 

kan bistånd inte villkoras på samma sätt som för personer som är arbetsföra. Enligt 4 kap 4§ 
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SoL finns möjligheten att ställa krav på deltagande i kompetenshöjande insatser. Det är dock 

viktigt, enligt lagstiftningen, att kunna se skillnader mellan kompetenshöjande insatser och 

rehabiliteringsinsatser. Om krav på deltagande i rehabilitering ställs för rätten till bistånd, kan 

det tolkas som en sanktion som lagen inte ger utrymme för (RÅ 2009 ref. 103). 

Socialnämnden har inte möjlighet att ställa krav på att en person med missbruksproblem 

fullföljer en viss planering som syftar till rehabilitering för att den enskilde ska vara 

berättigad till ekonomiskt bistånd (SOU 2011:35;733, RÅ 2009 ref. 103, RÅ 83 2:70, RÅ 84 

2:86, RegR mål nr 2853-07).  

Det saknas definitioner av missbruk i lagstiftningen, både i SoL och i LVM (Gustafsson, 

2011;306). Uppfattningar om missbruk som framkommer i förarbeten och rättspraxis har 

förändrats under åren. I rättsfallet RÅ 84 2:86 ansågs den enskilde missbrukaren berättigad 

till bistånd trots brister i att följa överenskommen planeringen. Mannen var inskriven på 

behandlingshem för sitt missbruk. Regeringsrätten har tagit hänsyn till att utskrivningen 

skedde till följd av misskötsamhet, och inte på grund av mannens eget önskemål. Utifrån 

mannens personliga förhållanden, dvs. missbruket, kan, enligt Regeringsrätten, inte krav 

ställas på att fullfölja planering som syftar till rehabilitering. Tolkningen som går att göra av 

rättsfallet är att mannens missbruk bedöms ligga utanför hans eget ansvar, dvs. vara en 

sjukdom som han själv inte kan kontrollera.  

I ett senare rättsfall bedömer Kammarrätten i Jönköping att utifrån det skärpta kravet i 

lagstiftningen på individens egen medverkan, anses krav på behandling vara relevant att ställa 

(Kammarrätten i Jönköping mål nr 4464-06). Senare hänvisar Regeringsrätten i samma 

rättsfall till omständigheter som är likartade som i RÅ 2009 ref. 103. Detta mål behandlades 

samma dag (2009-10-28) i Regeringsrätten som RÅ 2009 ref. 103.  

I RÅ 2009 ref. 103 framhåller Regeringsrätten utifrån socialnämndens bedömning av hur 

allvarligt den enskildes missbruk anses vara, att personen inte kan stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Regeringsrätten hänvisar till socialnämndens ansvar att erbjuda vård för att den 

enskilde ska kunna komma ifrån sitt missbruk. Synen på missbruk kan här tolkas som att det 

uppfattas som behandlingsbart, och därigenom den enskilds eget ansvar.  

I Missbruksutredningen (SOU 2011:35) framkommer att missbruk och beroende bör ses som 

multifaktoriella tillstånd dvs. tillstånd som kan bero på psykosociala faktorer, fysiologisk 

sårbarhet och ärftlighet, tillgänglighet till droger eller social situation (SOU 2011:35;507). 

Synen på missbruk har under åren kraftigt förändrats, från rättsfall i början av 1980-talet till 
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statens offentliga utredning 2011, har uppfattningen gått från att bedömas som en sjukdom, 

till att bedömas som den enskildes ansvar, till att idag bedömas som multifaktoriella tillstånd.         

I ett prejudikat (RÅ 2009 ref. 103) har socialnämnden motiverat sitt avslagsbeslut med att 

beviljat bistånd skulle strida mot 5 kap 9§ SoL. Enligt socialnämnden skulle biståndet 

möjliggöra ett fortsatt missbruk. Regeringsrätten ifrågasätter denna tolkning. Lagen innebär, 

enligt RÅ, att socialnämnden har ett ansvar för missbrukare genom att aktivt motivera och 

bedriva uppsökande arbete. Vård och hjälp ska ges i samförstånd med den enskilde. 

Regeringsrätten bedömer att den enskilde har rätt till bistånd. Det är inte möjligt att ställa krav 

på den enskilde att fullfölja en planering som syftar till rehabilitering av missbruk för att vara 

berättigad till ekonomiskt bistånd (RÅ 2009 ref. 103). Intentionen i SoL är att deltagande i 

vård- och behandlingsinsatser ska vara frivilliga. Något som anses viktigt om den enskilde 

ska kunna motiveras, men även för att nå ett resultat med behandlingen (prop. 

1996/97:124;138).  
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5. Resultat 

5.1. Resultat – kommunala riktlinjer 
Här presenteras resultaten från granskningen av de kommunala riktlinjerna. Totalt har 25 st. 

riktlinjer studerats (se bilaga 4). Utifrån dessa kommunala riktlinjer har de riktlinjer som 

innehåller särskilda riktlinjer för hur ekonomiskt bistånd ska bedömas till personer med 

missbruksproblem tagits ut. Det är totalt 18 st. riktlinjer som ligger till grund för 

innehållsanalysen, och i denna studie är det de delarna av dessa kommunala riktlinjer som 

handlar om personer med missbruksproblems rätt till bistånd som har granskats.  

 

5.1.1. Synen på missbruk och missbrukare i kommunala riktlinjer  
I nästan samtliga riktlinjer anses personer med missbruk kunna bli arbetsföra3 om de kommer 

ur sitt missbruk. Vissa kommuner ställer krav på att missbrukare ska stå till arbetsmarknadens 

förfogande, om det inte går att visa på att det finns medicinska skäl till arbetsoförmåga4. I 

flera riktlinjer beror rätten till bistånd på om den enskilde med missbruksproblem medverkar i 

planering för att bli arbetsför. Synen på missbruk i de kommunala riktlinjerna tolkas så som 

att kommunerna ser missbruk som något behandlingsbart. Det anses vara den enskildes ansvar 

att ta sig ur missbruket och därigenom bli arbetsför.     

I flertalet av riktlinjerna slås det fast att missbrukare ”i regel har betydande resurser”5 utan 

att kommunerna utvecklar vilka dessa resurser är. I majoriteten av riktlinjerna följer sedan 

vilka ”krav” det går att ställa på missbrukare, ofta utifrån vilka krav som normalt ställs på 

arbetssökande personer. För att en person med missbruksproblem inte ska omfattas av de krav 

som ställs på arbetslösa generellt ska missbruket ”vara allvarligt och omfattande”6. Ingen av 

kommunerna definierar vad allvarligt och omfattande missbruk innebär. Det framkommer i 

två kommuners riktlinjer att socialtjänsten ska undvika att särbehandla personer med 

missbruksproblem7. Missbrukare anses vara i behov av insatser från ”andra enheter inom 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Botkyrka s.27, Danderyd s.9, Sigtuna s. 38, Stockholm s. 13, Tyresö s. 31, Upplands-Bro s.37, Vaxholm s. 26, Värmdö s. 
28, Österåker, s. 8 
4	  Botkyrka s. 38, Stockholm s. 46, Tyresö s. 31, Värmdö s. 29, Österåker s. 35 
5 Botkyrka s.37, Danderyd s. 8, Stockholm s. 45, Tyresö s. 31, Värmdö s. 7 & 28, Österåker s. 35  
6 Danderyd s. 8, Stockholm s. 13, Värmdö s. 7 & 28, Österåker s. 35  
7 Huddinge s. 6, Lidingö s. 19 
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socialtjänsten, eller från landstinget”8. En kommun tar upp att ”Socialtjänsten får inte genom 

passivitet bidra till att ett missbruk underlättas”9.     

 

5.1.2. Missbruk och 4 kap 4§ SoL 
Flertalet riktlinjer innehåller ett begränsat antal referenser och hänvisningar till lagstiftning 

(inkl. förarbeten och rättspraxis) i de delar som handlar om missbrukare. Den hänvisning som 

förekommer oftast är till 4 kap 4§ SoL10 vilken reglerar möjligheten att fatta beslut om praktik 

eller kompetenshöjande åtgärd. Flera riktlinjer innehåller exakta formuleringar utan 

hänvisning till ursprungstext. Den vanligaste formuleringen i riktlinjerna kring 4 kap 4§ SoL 

lyder: 

Krav på deltagande i praktik eller arbetsträning enligt 4 kap 4 § SoL kan tillämpas på personer 
med lindrigare missbruksproblem men ska inte ersätta vård och behandling för missbruk. 
Däremot kan deltagandet vara förebyggande vid begynnande missbruk eller utgöra komplement 
till andra insatser mot missbruket. De krav som ställs ska vara relevanta och sakligt grundade 
på behov av kompetensutveckling.11 

Nacka (s.27) hänvisar till att 4 kap 4§ SoL ska användas då personer med missbruksproblem 

anger arbetslöshet som bakomliggande orsak till ansökan om ekonomiskt bistånd, om det inte 

går att visa att det finns medicinska skäl till att personen inte kan stå till arbetsmarknadens 

förfogande. En kommun (Stockholm, s.47) anger att beslut om praktik eller arbetsträning inte 

ska ersätta vård och behandling, men att praktik/arbetsträning kan vara ett led i rehabilitering.    

 

5.1.3. Kommunala riktlinjers utformning om missbrukares rätt till bistånd 
Det framkommer i flera riktlinjer att det inte finns möjlighet att ställa samma krav på en 

person med missbruk som på andra biståndssökande.12 Dock anser en kommun (Lidingö s. 

19) att motsvarande regler ska gälla missbrukare som andra biståndssökande, och menar att 

om en person med missbruk inte klarar ett arbete ska uppgiften vara att motivera denna till 

lämplig vård. Om den enskilde inte är motiverad för vård, skall krav ställas på att vara 

arbetssökande. Om den enskilde inte godtar vård, eller inte är arbetssökande ska ansökan om 

ekonomiskt bistånd avslås (Lidingö, s.19).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Botkyrka s.37, Danderyd s. 8, Stockholm s. 13, Värmdö s. 7 & 28, Österåker s. 35 
9 Huddinge s. 6 
10 Botkyrka s.38, Nacka s.27, Stockholm s. 46, Tyresö s.31, Värmdö s.29, Österåker s. 35  
11 Botkyrka s.38, Stockholm s. 46, Tyresö s.31, Värmdö s.29, Österåker s. 35 
12 Botkyrka s. 38, Nacka s. 25, Stockholm s, 42, Tyresö s. 31, Värmdö s. 28, Österåker s. 30	  
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I flera av riktlinjerna framkommer det att det ställs krav på personer med missbruksproblem: 

För att vara berättigad till försörjningsstöd ska dessa personer (Mitt förtydligande: med 
allvarligt missbruk eller svår psykisk ohälsa) medverka till planering i syfte att bli arbetsföra 
eller medverka till att få annan ersättning ur det generella socialförsäkringssystemet.13 

I ett antal riktlinjer14 framkommer det dock att socialtjänsten inte kan ställa krav på en enskild 

med allvarligt missbruk att följa en viss behandlingsplan för att ha rätt till bistånd. Dock 

hänvisar dessa kommuner15 i sina riktlinjer till att om personerna inte medverkar i 

utformningen av en arbetsplan eller utredning kan detta vara anledning till att reducera det 

ekonomiska biståndet. Sundbyberg (s. 5) anger i sina riktlinjer att personer med 

missbruksproblem ska motiveras att komma till rätta med sitt missbruk genom att erbjudas 

behandlingsinsatser.  

 Andra kommuner har i sina riktlinjer uttalat att deltagande i behandling och rehabilitering, 

alternativt ha kontakt med handläggare på vuxengruppen/annan vårdgivare i syfte att bli 

arbetsför ligger till grund för rätten till ekonomiskt bistånd.16   

Om den enskilde ej medverkar till att komma ifrån sina missbruksproblem och därigenom ej 
heller medverkar till att i framtiden kunna bli självförsörjande föreligger ej rätt till 
försörjningsstöd. Bidrag till boendekostnaden bör dock utgå för att missbrukaren ej ska bli 
bostadslös. Bidrag till matkostnaden kan också bli aktuell då akut nödsituation uppstår.17 

En av kommunerna, Sigtuna (s.38) som har ovanstående citat i sina riktlinjer, hänvisar 

gällande behandlingsalternativ till lagens förarbeten och rättspraxis (i form av prop. 

1979/80:1 s. 209 och prop. 1987/88:147 s. 20, RÅ 1991 ref. 97). Med dessa exempel antas att 

socialnämnden vill visa på vikten av att den enskilde får välja behandlingsalternativ själv. De 

vill markera vikten av att socialnämnden ger den vård som den enskilde behöver, och 

hänvisar då till 5 kap 9§ SoL (Sigtuna, s. 38). I Vallentunas riktlinjer förekommer en tydlig 

uppfattning om att full riksnorm endast beviljas vid nykterhet/drogfrihet:     

Reducerad norm beviljas till mat och hygien för de dagar som den sökande kan uppvisa intyg 
eller på annat sätt kan styrka att han/hon varit drogfri/nykter. Ekonomiskt bistånd beviljas 
således i efterhand. Sökande skall uppvisa drogfrihet/nykterhet i en vecka innan ekonomiskt 
bistånd utbetalas. Full norm beviljas efter fyra veckors dokumenterad drogfrihet/nykterhet med 
utbetalning en gång i veckan till en början. Vid återfall eller då sökande uteblivit från 
provtagning påbörjas en ny period med reducerad norm. Personer med aktivt missbruk har 
liksom andra rätt till akuthjälp till mat och tak över huvudet.    (Vallentuna, s. 28) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Botkyrka s. 38, Nacka s. 27, Stockholm s. 46, Tyresö s. 31, Värmdö s. 29, Österåker s. 35 
14 Botkyrka s. 37, Danderyd s. 9, Stockholm s. 13, Tyresö s. 31, Värmdö s. 28, Österåker s. 8 
15 Botkyrka s. 37, Danderyd s. 9, Stockholm s. 13, Tyresö s. 31, Värmdö s. 28, Österåker s. 8 
16 Danderyd s.9, Sigtuna s.38, Upplands-Bro s. 37, Vaxholm s.26,  
17 Sigtuna s. 38 & Upplands-Bro s. 37	  
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Huddinge (s. 6) har i sina riktlinjer istället fokuserat på att de krav som ställs ska vara 

motiverade utifrån den enskildes sociala situation, vara rimliga och fungera i helhetssynen 

och kraven bör utformas i samråd med den enskilde.   

Enligt flera riktlinjer framkommer det att det inte är missbruket i sig som bestämmer huruvida 

personen ska stå till arbetsmarknadens förfogande eller inte, utan om person har medicinska 

skäl som gör honom/henne arbetsoförmögen.18   

 

5.1.4. Reducerad norm 
SoL ger utrymme att i vissa fall reducera riksnormen, något som flertalet kommuner har tagit 
fasta på i sina riktlinjer19. 

Värmdö kommun (s.15) tar i sina riktlinjer upp: 

Enligt 4 kap 3 § socialtjänstlagen får nämnden i ett enskilt fall beräkna kostnaderna i 
riksnormen till en lägre nivå om det finns särskilda skäl för detta. Enligt förarbetena (prop. 
1996/97:124 s. 170) kan detta gälla till exempel en missbrukare som uppenbart inte använder 
biståndet till vad det är avsett för. (Värmdö s.15) 

Flera andra riktlinjer hänvisar till att reduceringar kan göras, utan att lägga fram lagstöd för 

detta. SoL ger enligt 4 kap 3§ utrymme för att, precis som Värmdö kommun, och även 

Upplands Väsby (s. 15), skriver i sina riktlinjer, reducera riksnormen. I flera andra riktlinjer 

framkommer att reducering kan göras av försörjningsstödet20. I en hänvisning till 

lagstiftningen anger Värmdö (s.15) att det är riksnormen som kan reduceras, något som 

ändras senare i riktlinjerna och då anges att hela försörjningsstödet kan reduceras på grund av 

att en person med pågående missbruk inte använder biståndet till vad det är avsett för 

(Värmdö, s.29).  

Vissa kommuner anger i sina riktlinjer att det finns möjlighet utifrån att en person har 

pågående missbruk och socialtjänsten vet att biståndet ”inte går till rätt ändamål”21 att ge 

t.ex. matlådor, matrekvisitioner, hänvisning till speciell restaurang, presentkort. Dock anges 

att denna möjlighet ska användas väldigt restriktivt. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Botkyrka s. 38, Stockholm s. 46, Tyresö s. 31, Värmdö s. 29, Österåker s. 35 
19 Botkyrka s.19 & 38, Danderyd s. 20, Lidingö s.5, Nacka s.27, Salem s.19, Sigtuna s.8, Sollentuna s.8, Solna s. 9, 
Stockholm s. 26 & 46, Tyresö s. 31, Upplands Väsby s.15, Vallentuna s.11, Värmdö s.29, Österåker s. 36 
20 Botkyrka s.19, Danderyd s. 20, Nacka s.27, Sigtuna s.8, Solna s. 9, Stockholm s. 26 & 46, Tyresö s. 31, Värmdö s.29, 
Österåker s. 36 
21 Botkyrka s.19, Danderyd s. 20, Salem s.19, Sigtuna s.8, Solna s. 9, Stockholm s. 26, Vallentuna s.11, Österåker s. 17	  
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I vilken omfattning som bevis krävs för att biståndet inte används till rätt ändamål behöver 

vara för att denna reducering av biståndet ska kunna göras varierar mellan kommunernas 

riktlinjer. Vissa kommuner anger att socialtjänsten ska vara förvissade22 eller att det är 

uppenbart23 medan andra kommuner nöjer sig med att socialtjänsten befarar24 att det är så.     

 

5.2. Resultat vinjetter 
Det är 11 socialsekreterare som har bedömt vinjetterna, och samtliga är utbildade socionomer. 

Utgångspunkt tas i att socionomer har utbildning i relevant lagstiftning, detta för att kunna 

fatta korrekta beslut om ekonomiskt bistånd. Resultatet från vinjettstudien kommer att 

presenteras utifrån varje vinjett för sig. Därefter sammanfattas resultaten från hela 

vinjettstudien.  

Här följer en presentation av respondenterna:  

Tabell 1: Kommuner med riktlinjer ekonomiskt bistånd för missbrukare 

    Kön        Ålder             Utbildning        Erfarenhet  Nuvarande 
                    av socialt arb. Arbetsplats 
Kommun A 

AA 

 

Kvinna 

 

37 år 

 

Socionom 

 

10 år 

 

6 år 

AB Kvinna 48 år Socionom 13 år 4 månader 

AC Kvinna 48 år Socionom 25 år 9 år 

Kommun B 

BA 

 

Kvinna 

 

25 år 

 

Socionom 

 

6 månader  

 

6 månader 

BB Kvinna 25 år Socionom 2 år 1,5 år 

Kommun C 

CA 

 

Man 

 

* 

 

Socionom 

 

* 

 

* 

*uppgift saknas, då respondenten ej har velat uppge dessa uppgifter   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Botkyrka s. 19, Stockholm s.26, Österåker s. 17 
23 Botkyrka s. 38, Stockholm s.46, Österåker s. 36 
24 Danderyd s. 20, Nacka s. 27, Sigtuna s. 8, Solna s. 9, Vallentuna s. 11 
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Tabell 2: Kommuner som saknar särskilda riktlinjer ekonomiskt bistånd för missbrukare 

    Kön        Ålder             Utbildning        Erfarenhet  Nuvarande 
                    av socialt arb. arbetsplats 
Kommun X 

XA 

 

Kvinna 

 

60 + år 

 

Socionom 

 

40 år 

 

25 år 

XB Kvinna 29 år Socionom 5 år 4 år 

XC Kvinna 35 år Socionom & 
fil. kand. 
psykologi 

6 år 4,5 år 

Kommun Y 

YA 

 

Kvinna 

 

24 år 

 

Socionom 

 

3 år 

 

2 år 

YB Kvinna 24 år Socionom 1,3 år 7 månader 

       

 

5.2.1. Resultat – Vinjett 1 
Alla socialsekreterare, förutom två (YA och XC), gör bedömningen att ge helt eller delvis 

avslag på ansökan. Flera har tagit fasta på att det finns en möjlighet att reducera biståndet. 

Socialsekreterare AA motiverar sitt avslag med ”hon är inne i ett aktivt missbruk vilket gör 

att pengarna riskerar att användas till annat än vad de är avsedda för”. Samma 

socialsekreterare hänvisar till att Pia kan överklaga beslutet, då kan beslutet omprövas och Pia 

beviljas bistånd till mat för att undvika nöd. Hyran skulle troligen inte beviljas ”då det ej 

verkar vara ett lämpligt boende för att stödja nykterheten och det har erbjudits annat 

boendealternativ”.  

Ytterligare en socialsekreterare AC från samma kommun motiverar sitt avslag med att 

biståndet riskerar att användas till annat än vad det är avsett för. Denna socialsekreterare tar 

även upp att efter en överklagan kan matpengar beviljas, och betalas ut antingen via 

presentkort, eller pengar som betalas ut en gång i veckan. Hyran skulle beviljas, och betalas 

direkt till hyresvärd. Matpengarna villkoras med att Pia måste påvisa nykterhet, och ha 

kontakt med öppenvården (utandningsprov och stödjande samtal). En tredje socialsekreterare 

AB från samma kommun gör bedömning utifrån om det kan komma till stånd en ny planering 
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med Vuxenenheten25. Om ny planering görs kan Pia beviljas matpengar och bistånd till hyran. 

Om Pia inte gör upp ny planering resulterar det i fullt avslag. Socialsekreteraren gör 

bedömning gällande ”Fackavgiften skulle avslås då Pia varit borta från arbetsmarknaden i 

15 år och hennes chanser till en anställning inom de närmsta åren torde vara 

mikroskopiska”.  

Socialsekreterare XB gör sin bedömning utifrån att  

Hon har dock inte följt planeringen och hon är inne i ett aktivt missbruk. Ansökan om 

försörjningsstöd kan inte avslås av den anledningen att Pia inte har medverkat i 

planering. Om det finns särskilda skäl, kan man beräkna normen till en lägre nivå. 

Detta kan exempelvis gälla missbrukare där det är uppenbart att försörjningsstödet inte 

går till det som det är avsett för. Då Pia är inne i ett aktivt missbruk görs bedömningen 

att normen kan beräknas till en lägre nivå i detta fall.  

Utifrån denna bedömning beviljar socialsekreterare XB norm för mat och hygien, samt hyra 

och fackavgift då det är faktiska kostnader. Även socialsekreterare YB beviljar livsuppehälle, 

hyran och fackavgift för att undvika nödsituation. Resterande del avslås då Pia inte har följt 

uppgjord planering. YB gör bedömningen att fullt avslag inte kan ges då ett aktivt missbruk 

inte kan ligga till grund för avslaget. Socialsekreterare CA beviljar försörjningsstöd till ”mat 

och hyra i avvaktan på planering/insats/aktivering”.  

Flera socialsekreterare ger avslag, helt (AA, AB, AC, BA, och BB) eller delvis (XA, XB, YB, 

och CA), utifrån att Pia inte har följt den uppgjorda planeringen med Vuxenenheten. Det finns 

en variation kring om en nödprövning följer genom att Pia överklagar eller om det krävs att 

Pia ska visa på att hon följer planeringen med Vuxenenheten för att några pengar ska beviljas. 

Socialsekreterare BB gör bedömningen att Pia får avslag på hyran, och hänvisar till ”att Pia 

får göra upp en avbetalningsplan med bostadsföretaget”.  

Socialsekreterare XC gör sin bedömning utifrån prejudikatet (RÅ 2009 ref. 103), där det 

framgår att ”det är inte skäl att neka ekonomiskt bistånd att en person med missbruksproblem 

inte följer socialtjänstens planering för rehabilitering från missbruket”. Hon beviljar Pia 

försörjningsstöd, samt hyra och fackavgift enligt 4 kap 1§ SoL. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Personer med missbruksproblem har ofta kontakt med vuxenenheten inom socialtjänsten. Vuxenenheten utreder behovet 
av vård, gör upp vårdplaneringen och beslutar om vårdinsatser för vuxna med missbruksproblem. När det gäller bedömning 
av ekonomiskt bistånd ställs ofta krav på att planering följs för att vara berättigad, även om dessa krav inte är förenliga med 
lagstiftningen (RÅ 2009 ref. 103).	  
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Socialsekreterare XA och YAs bedömningar skiljer sig genom att de tar hänsyn till 

missbrukets komplexa karaktär. Socialsekreterare XA hänvisar till kammarrättsdomar och 

lagparagrafer, som handlar om att försörjningsstöd inte kan nekas till en person med missbruk 

som inte följer planering. Hon visar även på missbrukets komplexa karaktär genom att ta upp 

att återfall är en del av missbruksproblematiken, och att det är viktigt att undvika allvarliga 

konsekvenser ex. förlora bostaden under återfallen. Även denna socialsekreterare tar upp att 

det finns en möjlighet till att avslå utifrån att biståndet inte används till vad det är avsett till. 

Denna socialsekreterare begränsar sig till att det endast gäller riksnormens poster. 

Socialsekreteraren avslår delar av riksnormen, men beviljar bistånd till livsmedel, hyra och 

fackavgift. Hyra och fackavgift betalas direkt. Trots att denna socialsekreterare själv tar upp 

att det inte är möjligt att neka försörjningsstöd utifrån att planeringen inte följs, avslås del av 

försörjningsstöd utifrån att ”Pia inte medverkar till rehabilitering i syfte att komma ifrån sitt 

missbruk, som är ett försörjningshinder idag”.     

Socialsekreterare YA tar även hon upp problematiken kring missbruk, och att  

ett aktivt missbruk är präglat av ambivalens där ett fråntagande av den ekonomiska 

säkerheten (i form av ett avslag) skulle möjligtvis vara till en större nackdel än fördel. 

Utifrån en juridisk aspekt finns det inte heller någon grund i att avslå för att Pia ej följt 

uppgjord planering med vuxenenheten då det inte är meningen att använda 

socialtjänstlagen som en sanktion. 

 

5.2.2. Resultat – Vinjett 2  
Bedömningen som råder bland majoriteten av socialsekreterarna är att Torbjörn bör få avslag 

på sin ansökan om försörjningsstöd, förutom socialsekreterarna från kommun Y och 

socialsekreterare XC som bedömer att Torbjörn bör beviljas försörjningsstöd. 

Socialsekreterare YA menar att utifrån att  

Torbjörn har tagit ett återfall kan det vara lämpligt att kanske inte betala ut hela 

försörjningsstödet på en gång och eventuellt betala ut en del av försörjningsstödet på 

rekvisitioner beroende på i vilken grad man misstänker att Torbjörn kommer att 

använda försörjningsstödet till sitt missbruk.  

Socialsekreterare YB och XC beviljar utifrån att det inte går att tvinga en person att genomgå 

behandling.  
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Två andra socialsekreterare uttrycker dock två alternativ till bedömning. Den ena 

socialsekretaren XAs bedömning beror på  

Om Torbjörn uttrycker en önskan att återgå i behandling och själv gör det som krävs 

för detta kan en bedömning göras att han har rätt till försörjningsstöd. I annat fall får 

han avslag på sin ansökan enligt 4:1 Sol och beviljas försörjningsstöd avseende 

livsmedel för att undvika att nödsituation ska uppstå. 

Den andra socialsekreteraren, BA, ser två möjliga bedömningar beroende om Torbjörn har 

haft en handläggare på vuxenenheten	  under sin behandlingstid. Om han har haft det, innebär 

det att planering som fanns har brustit genom att han är utskriven från behandlingshemmet 

och därför föreligger inte rätten till försörjningsstöd. Däremot om han inte har haft kontakt 

med handläggare på Vuxenenheten, skulle socialsekreteraren antingen ställa krav på kontakt 

med Vuxenenheten eller att Torbjörn uppvisar drogfrihet vid tre tillfällen hos öppenvården 

innan försörjningsstöd beviljas. 

Två socialsekreterare AA och AC motiverar delvis avslag med att pengarna riskerar att 

användas till annat än de är avsedda för utifrån att Torbjörn är inne i ett aktivt missbruk. 

Genom att Torbjörn själv har bidragit till att han har skrivits ut från behandlingshemmet, gör 

flera av socialsekreterarna bedömningen att Torbjörn inte anses berättigad till 

försörjningsstöd. En socialsekreterare BB ställer krav att Torbjörn ska följa planering hos 

Vuxenenheten och Arbetsförmedlingen för att vara berättigad till matpengar. Flertalet av 

socialsekreterarna beviljar matpengar, en ställer kravet att avslaget först ska överklagas.  

Tre socialsekreterare AA, AB och AC efterfrågar ytterligare information kring Torbjörns 

boendesituation. En socialsekreterare AA anser att sådan information hade kunnat påverka 

bedömningen. En annan socialsekreterare AC hade beviljat härbärge om Torbjörn varit 

hemlös, och utifrån om härbärget serverade mat skulle en bedömning av behovet av 

matpengar göras.  

Samtliga socialsekreterare gör upp någon form av planering för Torbjörn t.ex. att återgå i 

behandling, kontakt med Vuxenenheten, uppvisa drogfrihet, kontakt med arbetsförmedlingen 

eller att undersöka möjligheten att söka A-kassa. Det varierar dock huruvida denna planering 

är ett krav för att vara berättigad till bistånd. En socialsekreterare XA förhåller sig till 

Torbjörns ålder och hans förslitning efter ett långt missbruk, och tillämpar därför en mjukare 

linje än vad som hade använts på en yngre person. Socialsekreterare XB har motiverat sitt 
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beslut utifrån att Torbjörn inte gjort allt han kan för att bidra till sin försörjning genom att han 

har avbrutit behandlingen och därigenom sin sjukskrivning och rätten till sjukpenning. Rätten 

till bistånd föreligger inte enligt socialsekreterare XB då Torbjörn inte har redovisat att han 

har ställt sig till arbetsmarknadens förfogande i samband med att sjukskrivningen avslutades. 

Dock beviljas matpengar för att undvika en nödsituation.     

 

5.2.3. Resultat – Vinjett 3  
Alla socialsekreterare, förutom socialsekreterare YA och YB, ger helt avslag på Haralds 

ansökan om försörjningsstöd. YA anser att det är en svår situation då mannens 

försörjningshinder inte är klarlagt. YB gör bedömningen att Harald ska ”beviljas 

försörjningsstöd för mars månad jml 4 kap 1§ SoL i ett första läge för att det inte går att 

tvinga en person med missbruk att delta i behandling”. Hon resonerar samtidigt om att avslå 

ansökan om bistånd ” kan det vara motiverande att avslå fullt försörjningsstöd då mannen 

väljer att inte delta i förevisad insats och på så sätt inte står till arbetsmarknadens förfogande 

vilket han är skyldig till att göra.” Hon fattar sitt slutliga beslut utifrån att praxis på hennes 

arbetsplats är att bevilja fullt försörjningsstöd. Utifrån det beviljar hon också fullt 

försörjningsstöd. Socialsekreterare XB ser det som en svår situation utifrån att Harald 

egentligen inte har tackat nej till insatsen, men ”om han utan godtagbart skäl avböjer att 

delta kan försörjningsstödet vägras eller nedsättas”. Hon anser att det är oklart om det är 

möjligt att ställa krav på att lämna prover för att delta i verksamheten.  

Ingen av socialsekreterarna tar upp möjlighet till att göra nödprövning. Två socialsekreterare 

BB och XA menar att det inte föreligger någon nödsituation då Harald är inneboende och inte 

behöver betala någon hyra. Socialsekreterare XC antar att ”Haralds behov av mat och husrum 

troligen kan tillgodoses inom ramen för hans boende”. Ansökan avslås jml 4 kap 1§ och 5§§ 

SoL då Harald utan godtagbart skäl avböjer att delta i anvisad arbetsmarknadsinsats. XC 

förhåller sig till att Harald har ett barn, men då umgänget är oregelbundet anser hon inte att 

det finns skäl att göra en annan bedömning. XC gör bedömningen att Harald ska stå till 

arbetsmarknadens förfogande då han själv anser sig vara drogfri. 

Samtliga har gjort bedömningen att Harald ska stå till arbetsmarknadens förfogande, förutom 

socialsekreterare YA som anser att försörjningshindret inte är klarlagt och behöver utredas. 

En socialsekreterare XA markerar vikten av att Harald på grund av sin relativt låga ålder inte 

beviljas försörjningsstöd ”kravlöst utan klart definierad problematik”.   
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Samma socialsekreterare XA gör sin bedömning utifrån hur Harald ser på sitt missbruk, och 

om han ser det som ett arbetshinder. Då han inte ser på det som ett arbetshinder anser 

socialsekreteraren att arbetskravet inte ska frångås, då ”han inte kunnat styrka godtagbara 

skäl att inte vara aktivt arbetssökande”.  En annan socialsekreterare AC anser att Harald ska 

delta i öppenvården om det finns misstanke om missbruk, men att han samtidigt ska sköta 

arbetsmarknadsinsatsen några veckor innan försörjningsstöd kan beviljas. Socialsekreterare 

YA ser även till misstanken om missbruk och gör  

den individuella bedömningen i detta fall att Harald gör det han kan för att bidra till sin 

egen försörjning utifrån sin ”återkommande” missbruksproblematik och det bör i 

samförstånd med honom göras upp en ny planering med andra insatser, eftersom att om 

Harald befinner sig i ett aktivt missbruk kommer det troligtvis att bli svårt för honom att 

följa uppgjorda planeringar där det inte behövs några urinprov. Poängen är att ge 

Harald en chans och inte behandla honom utifrån ”misstankar.    

Ett par socialsekreterare BA och BB avslår ansökan med motiveringen att Harald inte lämnar 

drogprover och bryter därmed mot planeringen, och på så viss förlänger vägen till 

självförsörjning. En socialsekreterare AA tar fasta på att det finns en misstanke om missbruk. 

Hon avslår delvis på grund av att han inte står till arbetsmarknadens förfogande och delvis på 

grund av missbruket riskerar medföra att försörjningsstödet används till annat än vad det är 

avsett för. Hon menar även ”Genom att Harald ej vill gå på den kommunala insatsen går det 

ej att arbeta vidare med honom vare sig gentemot arbetsmarknaden eller för att erbjuda 

insats för att uppnå drogfrihet”. 

Resterande socialsekreterare XA, AB, AC och CA avslår med motiveringen att Harald inte 

har stått till arbetsmarknadens förfogande.  

 

5.3.4. Sammanfattande resultat vinjetter  
Respondenternas bedömningar av vinjetterna visar att behovet av försörjningsstöd inte utreds 

på ett sätt så att det framgår vilka behov den enskilde har. I vinjett 1 hänvisar flera av 

socialsekreterarna till att en ny planering med vuxenenheten behöver göras utan att utreda 

varför den aktuella planeringen har brustit. I vinjett 2 är det ett par socialsekreterare som 

ställer krav på att Torbjörn ska stå till arbetsmarknadens förfogande, utan att de först har utrett 

hans aktuella missbruksproblematik trots återfallet. I vinjett 3 framgår att det finns misstankar 

om ett pågående missbruk. Flertalet av socialsekreterarna förhåller sig inte till dessa 
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misstankar utan endast till att mannen ska delta i arbetsmarknadsinsatsen. Endast en 

socialsekreterare (YA) hänvisar till att misstankarna behövs utredas, och beviljar 

försörjningsstöd under tiden tills försörjningshindret är fastställt.  

Bedömningarna av missbruk varierande mellan socialsekreterarna. Om vi ser på 

bedömningarna som är gjorda för vinjett 2, framträder dels en syn på missbruk som en 

sjukdom, då missbruk jämförs med ”andra sjukdomstillstånd” (XA), dels en bedömning av 

missbruk som den enskildes eget ansvar genom att som socialsekreterare AB bedömer ”att 

Torbjörn själv har medverkat till att bli av med sin försörjning” och dels som det framgår i 

socialsekreterare YA bedömning av att Torbjörn har tagit ett återfall. Utifrån det anser hon att 

uppgjord planering är svår att fullfölja. Missbruket bedöms som en problematik, vilken den 

enskilde inte har möjlighet att påverka.  

Bistånd villkoras, i vinjett 1 och 2 av flera socialsekreterare, med rehabilitering i form av 

behandling, kontakt med vuxenenheten etc. främst i de bedömningarna som är gjorda av 

socialsekreterarna i kommuner med specifika riktlinjer för missbrukare. Även krav på att stå 

till arbetsmarknadens förfogande framkommer t.ex. i bedömningarna av vinjett 2. Tre 

socialsekreterare (XB, YB och BB) förväntar sig att Torbjörn ställer sig till arbetsmarknadens 

förfogande alternativt tar kontakt med Arbetsförmedlingen för att vara berättigad till 

försörjningsstöd.  

Det saknas i flera av socialsekreterarnas bedömningar av de olika vinjetterna referenser till 

lag, förarbeten eller rättspraxis. I bedömningarna gjorda av socialsekreterarna från 

kommunerna utan specifika riktlinjer för missbrukare hänvisas oftare till lag, förarbeten och 

rättspraxis.  

Det finns variationer i socialsekreterarnas bedömningar som främst beror på att 

socialsekreterarna ställer olika krav på de enskilda, snarare än att behoven bedöms olika. Att 

olika krav ställs på enskilda missbrukare kan troligen förklaras med att de enskildas 

problematik inte utreds i tillräcklig grad se t.ex. resultatet från vinjett 3, där endast en 

socialsekreterare bedömer att försörjningshindret behöver utredas på grund av misstankarna 

om pågående missbruk.  

Jag valde, som redovisats, att låta en av de fiktiva klienterna (i vinjett 1) vara kvinna. 

Resultatet av socialsekreterarnas bedömning visar på att kön inte har påverkat 

socialsekreterarnas bedömningar då det finns stora likheter i bedömningarna av vinjett 1 och 
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2. Ingen av socialsekreterarna, förutom XC, tar i sin bedömning hänsyn till att mannen i 

vinjett 3 är förälder med ansvar över ett barn. Han har dock inte regelbundet umgänge med 

barnet. Det är inte någon socialsekreterare som bedömer den enskildes behov olika om det är 

alkohol eller narkotika som ligger till grund för missbruket.  

Det visas i bedömningarna av vinjetterna att de socialsekreterare som arbetar i kommuner 

vars riktlinjer inte innehåller specifika riktlinjer för ekonomiskt bistånd till missbrukare 

använder sig i av lagtext, förarbeten och rättspraxis. Deras bedömningar är även i större 

utsträckning i linje med lagstiftningen.  

Flera av socialsekreterare har tagit fasta på att det finns en möjlighet att reducera biståndet. 

Vid flera tillfällen avslås hela försörjningsstödet, med hänvisning till att det finns en risk att 

biståndet inte används till vad det är avsett för.  
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6. Analys 
I den rättssociologiska ansatsen har jag valt teorin om lagen som styrande funktion. Det blir 

därigenom viktigt att analysera vilken funktion som lagen har haft i utformningen av de 

kommunala riktlinjerna och i socialsekreterarnas bedömningar av behovet av ekonomiskt 

bistånd. Det analyseras utifrån rätten till bistånd vid missbruk, reducering av bistånd enligt 4 

kap 3§ SoL, och beslut enligt 4kap 4§ SoL.  

I analysen kombineras de perspektiv som redovisades i avsnitt 3. Teoretiskt perspektiv – 

Rättssociologisk ansats. Analysen relateras också i förhållande till tidigare forskning.  

Inom rättssociologin anses det finnas andra faktorer än den rättsliga regleringen som påverkar 

beslutsfattandet t.ex. politik och ekonomi. Av tidigare forskning visas att det möjliggörs för 

politikerna att styra socialsekreterarnas arbete genom att utforma kommunala riktlinjer 

(Kjellbom, 2009;91). Det är relevant att studera huruvida socialsekreterarnas bedömningar 

påverkas av om de arbetar i kommuner som har utformat särskilda riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd till missbrukare. Det för att se hur riktlinjer påverkar beslutsfattandet.  

Sedan följer en analys av dels hur kommunerna i sina riktlinjer definierar missbruk och vilken 

syn på missbrukare som förmedlas, och dels vilken bild som socialsekreterarna i sina 

bedömningar ger av missbruk och missbrukare. Det är relevant utifrån att SoL ses som en 

ramlag och innehåller mer mål och principer än konkreta regler. Därigenom blir det relevant 

att undersöka vilka kunskaper i socialt arbete t.ex. om missbruk, som finns för att tolka den 

enskildes behov i bedömningen av ekonomiskt bistånd.  

Därefter följer en analys av socialtjänsten och missbrukare. Missbrukande socialbidragstagare 

är ofta lägre prioriterade än grupper som anses mer lättbehandlade inom socialtjänsten 

(Bergmark, 1995;103). Det blir därför relevant att se på missbrukarnas situation i 

socialtjänsten för att se om den påverkar bedömningen av behovet av bistånd.   
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6.1. Lagstiftning – legalitetsprincipen  
”All offentlig makt ska utövas under lagarna” (1 kap 1§ 3st RF) vilket innebär att bl.a. lagen 

ska ges en styrande funktion i bedömningen av ekonomiskt bistånd. Lagen ska vara den ram 

för vilken beslutet fattas inom (Hydén, 2002;17). Av tidigare forskning visas att 

socialsekreterare inte använder lagstiftningen som stöd i sitt beslutsfattande och att 

socialsekreterarna har begränsade kunskaper i juridik (se Stade, 2005; Nordlander, 2006). 

Dessa resultat stöds i viss mån även av denna studie. Fem socialsekreterare, (XA, XB, XC, 

YA och YB) av 11, refererar och hänvisar till lagtext, förarbeten och rättspraxis för att göra 

sina bedömningar av behovet av ekonomiskt bistånd till de fiktiva klienterna i vinjetterna. De 

socialsekreterare som refererar och hänvisar till lagen, arbetar i kommuner som inte har 

utformat särskilda riktlinjer för ekonomiskt bistånd till personer med missbruksproblem. 

Detta tyder på att socialsekreterare besitter de juridiska kunskaperna och använder dessa 

kunskaper om de får möjlighet. Det kan troligen förklaras utifrån vad som framkommer i 

Stranz avhandling, att kommunala riktlinjer kan inskränka socialsekreterarnas handlingsfrihet 

genom att vara allt för definierade och innehålla begränsningar (Stranz, 2007;133). Det bör 

påpekas att samtliga 11 socialsekreterare arbetar i kommuner som har tagit fram riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd, men endast sex st. arbetar i kommuner som har utformat särskilda 

riktlinjer för ekonomiskt bistånd till missbrukare. Dessa sex socialsekreterares bedömningar 

saknar referenser och hänvisningar till lag, förarbeten och rättspraxis. Dessutom är deras 

bedömningar mer restriktiva i förhållande till lagen genom att de t.ex. oftare villkorar 

ekonomiskt bistånd med rehabiliteringsinsatser, vilket tyder på att dessa socialsekreterare inte 

söker rättskällor för sina bedömningar utan använder sig av de kommunala riktlinjerna. Detta 

indikerar på att lagen blir sekundär i förhållande till de kommunala riktlinjerna, vilket även 

har framkommit i tidigare forskning (se Åström, 1988; Länsstyrelserna, 2006).  

Denna studies resultat tyder på att om socialsekreterarna främst använder de kommunala 

riktlinjerna, ökar risken för variation i socialsekreterarnas bedömningar. I bedömningarna som 

är gjorda av t.ex. vinjett 1, rörande om Pia är berättigad till hyran, har samtliga 

socialsekreterare i kommunerna utan särskilda riktlinjer för ekonomiskt bistånd till 

missbrukare beviljat hyran till Pia. Medan bland socialsekreterare, som arbetar i kommuner 

som har utformat särskilda kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd till missbrukare, 

framkommer en variation kring beslutet av hyran. Samtliga av dessa socialsekreterare, 

förutom socialsekreterare CA, avslår hyran. Men det finns variation i bedömningarna, från att 
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Pia uppmanas att göra en avbetalningsplan med hyresvärden till att hyran avslås men att 

beslutet kan omprövas om Pia överklagar. 

Två socialsekreterare (AA och AC) gör bedömningen att helt avslå Pia ansökan om 

försörjningsstöd inkl. hyra och fackavgift (vinjett 1), men anger att beslutet kan omprövas om 

Pia överklagar. Då kan, enligt båda socialsekreterarna, matpengar beviljas. Dessa två 

socialsekreterares bedömningar skiljer sig, från de andra socialsekreterare som helt eller 

delvis avslår Pias ansökan. Socialsekreterare AB, CA, XA, XB, och YB, avslår delvis 

ansökan om ekonomiskt bistånd. De beviljar antingen del av riksnorm alternativt matpengar i 

samband med ansökan. Att socialsekreterare AA och AC kan komma att bevilja matpengar 

först efter en överklagan har gjorts, kan tolkas på två sätt. Antingen menar de att den enskilde 

har möjlighet att överklaga beslutet enligt 22§ Förvaltningslagen (2003:246) (FL) om hon/han 

är missnöjd med beslutet. Det är även möjligt att tolka det utifrån hänvisning till överklagan 

och att beslutet kan omprövas, till att bevilja Pia matpengar. Det är då möjligt att se det som 

om att socialsekreterarna är medvetna om att de fattar ett juridiskt felaktigt beslut, och att den 

enskilde skulle få rätt till matpengar efter ett beslut i Förvaltningsdomstolen vid en 

överklagan. Utifrån det omprövas alltså beslutet innan överklagan skickas vidare till 

Förvaltningsdomstolen.     

 

6.1.1. Lagen i bedömningar och riktlinjer 
Här analyseras resultatet som har en koppling till vilken funktion lagen ges i de kommunala 

riktlinjerna och i socialsekreterarnas bedömningar.  

6.1.1.1. Rätten till ekonomiskt bistånd vid missbruk 
I flera av riktlinjerna26 framgår att det inte är möjligt att ställa samma krav som på arbetsföra 

personer, som på personer med ”allvarligt och omfattande missbruk”. Vad kommunerna 

menar med allvarligt och omfattande definieras inte närmare, utan beskrivs endast som vaga 

begrepp som respektive socialsekreterare måste tolka i användningen av de kommunala 

riktlinjerna.  

För att den enskilde ska vara berättigad till bistånd ställer flera kommuner i sina riktlinjer krav 

på deltagande i rehabilitering (behandlingsinsats, kontakt med vuxenenhet etc.). Krav på 

rehabilitering ställs även av socialsekreterarna, det framkommer då flera socialsekreterare 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Danderyd s. 8, Stockholm s. 13, Värmdö s. 7 & 28, Österåker s. 35 
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villkorar biståndet med rehabiliteringsinsatser i sina bedömningar av vinjett 1 och 2. Det 

framgår i flera riktlinjer att det inte är möjligt att ställa krav på att en viss behandlingsplan ska 

fullföljas, trots det villkoras det ekonomiska biståndet med behandlingsinsatser. Det är enligt 

lagstiftningen inte tillåtet att villkora ekonomiskt bistånd med krav på rehabilitering för 

missbruksproblem (RÅ 2009 ref. 103), vilket innebär att de kommunala riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd till missbrukare innehåller sanktioner som inte tillåts av lagstiftningen. 

Riktlinjerna är alltså inte utformade i linje med lagstiftningen, vilket påverkar 

socialsekreterarnas bedömning av behovet av ekonomiskt bistånd till den enskilde 

missbrukaren. Detta innebär att lagen, som tidigare tagits upp, kan komma att bli sekundär i 

förhållande till riktlinjerna i socialsekreterarnas bedömningar.   

Vallentunas riktlinjer är utformade utifrån att ekonomiskt bistånd till missbrukare, utöver 

akuthjälp till mat och tak över huvudet, endast beviljas vid uppvisade av drogfrihet eller 

nykterhet. Det krävs minst en veckas nykterhet, för att beviljas bistånd som betalas ut i 

efterhand. Den enskilde får först full norm efter fyra veckors dokumenterad drogfrihet eller 

nykterhet. Även socialsekreterare AC i bedömningen av vinjett 1 och socialsekreterare BA i 

bedömningen av vinjett 2 villkorar matpengar mot att nykterhet uppvisas. Lagstiftningen ger 

inget utrymme för att ställa krav på nykterhet eller drogfrihet för att vara berättigad till 

bistånd, utan rätten till bistånd kan endast, som tidigare tagits upp, prövas mot 4 kap 4-6 §§ 

SoL (HFD 2011 ref. 49). Denna typ av sanktioner kan medföra att enskilda under längre 

perioder kan behöva leva under existensminimum utan att det finns lagstöd för detta. Att 

ställa krav på nykterhet eller drogfrihet på en person som är inne i ett aktivt missbruk måste 

anses vara ett orimligt krav, vilket kan förstärka känslan av marginalisering (Bergmark, 

1997;17).  

SoL följs av aktualitetsprincipen (prop. 1979/80:1;182), vilket gör att krav på 

nykterhet/drogfrihet inskränker på aktualitetsprincipen om biståndet inte utgår till den 

enskilde då hon/han är i behov av det. Att ställa dessa krav som måste anses vara svåra för 

den enskilde med missbruksproblem att klara av, om inte annat på grund av den ambivalenta 

inställning som ofta finns kring vård av missbruket bland gruppen missbrukare (prop. 

1996/97:124;138). Kjellbom och Alexius tar upp i sitt resultat att socialnämnden måste 

respektera den enskildes val enligt frivillighet och självbestämmandeprinciperna, även om det 

anses vara ”fel” val (Kjellbom & Alexius, 2011;282).  
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6.1.1.2. Reducering enligt 4 kap 3§ SoL 

Ett rekvisit som är tydligt utformat i SoL är att det enligt 4 kap 3§ SoL finns möjlighet att 

beräkna riksnormen till en högre nivå eller en lägre nivå om det finns skäl för det (4 kap 3§ 

SoL). En anledning till att reducera riksnormen kan t.ex. vara att en person med missbruk 

uppenbart inte använder biståndet till vad det är avsett för. Det finns då möjlighet att reducera 

de poster som inte används som avsett (prop. 1996/97:124;170).   

I flera av de granskade riktlinjerna ges utrymme för att reducera hela försörjningsstödet om 

det inte används som det är avsett. Det framkommer i 4 kap 3§ SoL och förtydligas i 

prejudikat RÅ 2009 ref. 103 att den andra delen av försörjningsstödet där t.ex. hyra och 

fackavgift ingår, är inte menat att reduceras då biståndet ska utgå med faktisk kostnad om den 

är skälig. Socialsekreterare AA och AC gör denna sanktionering av lagstiftningen genom att 

reducera hela försörjningsstödet i sina bedömningar av vinjetterna med motiveringen att 

biståndet riskerar att inte används som det är avsett.  

I lagen står det uttryckligen att det ska vara uppenbart, att biståndet inte används till det 

avsedda. Men, i flera av de kommunala riktlinjerna27 anses det räcka med att socialtjänsten 

befarar att biståndet går till annat än vad det är avsett för. Socialsekreterarna inskränker även 

på lagens intention genom att reducera biståndet då det endast finns en risk att biståndet inte 

används till vad det är avsett för. Socialsekreterare XA och XB skiljer sig i sina bedömningar 

då de tydliggör att det endast är riksnormen som kan reduceras och då endast om det är 

uppenbart att biståndet inte går till vad det är avsett för. I vinjett 3 nöjer sig en av 

socialsekreterarna (AA) med att det finns en misstanke om missbruk för att sanktionen om 

reducerat försörjningsstöd ska tillämpas. Detta är inte i linje med rättspraxis, där det framgår 

att det måste finnas mer än en misstanke om aktivt missbruk (Kammarrätten Jönköping mål-

nr 2820-09).  

Genomgående i resultatet från granskningen av de kommunala riktlinjerna och 

socialsekreterarnas bedömningar framkommer inskränkningar av lagen, så som denna kring 

reducering av biståndet. Det som blir tydligt är att inskränkningarna oftast finns i både 

riktlinjerna och bedömningarna, främst de bedömningar som är gjorda av socialsekreterare i 

kommuner som har utformat särskilda riktlinjer för ekonomiskt bistånd till missbrukare. Det 

tyder på att denna restriktivitet i förhållande till lagen troligen har sin utgångspunkt i de 

kommunala riktlinjernas utformning, och att som tidigare forskning har visat på används de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Danderyd s. 20, Nacka s. 27, Sigtuna s. 8, Solna s. 9, Vallentuna s. 11 
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kommunala riktlinjer främst i beslutsfattandet (Åström, 1988;233;202). Tidigare i analysen 

visas att de socialsekreterare som arbetar i kommuner som inte tagit fram särskilda riktlinjer 

kring rätten till ekonomiskt bistånd för missbrukare, använder sig av kunskaper i juridik som 

stöd för sitt beslutsfattande. Det indikerar på att de juridiska kunskaperna finns inom gruppen 

socialsekreterare, men att de kunskaperna blir sekundära i förhållande till om det finns 

kommunala riktlinjer inom kommunen.    

 

6.1.1.3. Beslut enligt 4 kap 4§ SoL  
De hänvisningar som främst förekommer i riktlinjerna är till 4 kap 4§ SoL, beslut om 

kompetenshöjande åtgärd. I utformningen av kommunala riktlinjerna gällande 4 kap 4§ SoL 

framkommer att paragrafen kan användas för personer med lindrigare missbruk men ska inte 

ersätta vård och behandling för missbruk28, vilket bör anses vara i linje med SoL, då det 

enligt 4 kap 4§ SoL finns utrymme att fatta beslut om kompetenshöjande insats för ungdomar 

med begynnande missbruksproblem (Socialstyrelsen 2003;90). Dock ska inte 4kap 4§ SoL 

användas för personer med allvarlig missbruksproblematik. Det medför att 4 kap 4§ SoL är 

möjlig att tillämpa på personer med lindrig missbruksproblematik, dock ska alltid en 

individuell bedömning göras gällande vilka villkor som är möjliga att ställa utifrån den 

enskildes situation (Socialstyrelsen, 2003;84).  

Den fiktiva personen, Harald i vinjett 3 kan troligen anses ha ett lindrigt missbruksproblem på 

grund av sina korta återfall, men i övrigt har han varit drogfri i två år. Han saknar för tillfället 

giltigt skäl att inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Samtliga respondenter, förutom YA, 

som först ska utreda försörjningshindret, gör bedömningen att Harald ska stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Ingen hänvisar till 4 kap 4§ SoL gällande den 

kompetenshöjande kommunala arbetsmarknadsinsatsen. Alla socialsekreterare, förutom YA, 

avslår helt Haralds ansökan om försörjningsstöd. Flera respondenter anger som motivering till 

avslaget att han inte lämnar urinprover för att uppvisa drogfrihet och därigenom bryter mot 

planeringen.  XA och XC tar upp att Harald inte har styrkt ett godtagbart skäl till att inte stå 

till arbetsmarknadens förfogande. 

Enligt Kammarrättens dom (mål-nr 4114-11 och 4115-11) kan Harald inte anses berättigad 

till bistånd då han har blivit anvisad praktik enligt 4 kap 4§ SoL, men han omöjliggör 

deltagande genom att inte lämna urinprov. Han har inte heller angivit något giltigt skäl att inte 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Botkyrka s.38, Stockholm s. 46, Tyresö s.31, Värmdö s.29, Österåker s. 35	  
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kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Vad som inte framkommer i domen är att 

socialnämnden, utifrån ovanstående information har möjlighet att avslå biståndet enligt 4 kap 

5§ SoL. Socialsekreterare XC avslår försörjningsstödet utifrån att mannen avböjer insatsen 

utan godtagbart skäl, och hon hänvisar till 4 kap 5§ SoL. 

I kammarrättsdomen (mål-nr 4114-11 och 4115-11) framkommer att den enskilde ej är 

berättigad till bistånd utöver bistånd till mat, hälsa och hygien som redan har beviljats av 

nämnden. Ingen av respondenterna tar upp möjlighet till nödprövning i sina bedömningar. Tre 

socialsekreterare (XA, XC och BB) hänvisar även till att det inte föreligger nödsituation, då 

Harald är inneboende. Ingen av de tre socialsekreterarna utreder om det inte föreligger en 

nödsituation, utan tar det för givet då han är inneboende.     

 

6.2. Utformning och användning av kommunala riktlinjer  

Socialtjänstlagen som ramlag ger tillsammans med det kommunala självstyret (11 kap 7§ RF) 

möjligheter för kommunerna att utforma verksamheten efter lokala förutsättningar (Prop. 

1979/80:1;93, SOU 1999:97;123, Åström 1988;270). SoL är utformad som en målinriktad 

ramlag. Det innebär att lagens innehåll bestäms genom tillämpningen (Hydén, 2001;21). 

Ramlagskonstruktionen gör relationen mellan lag och politik tydlig (Hollander, 1995;22). 

Detta tydliggörs i utformningen av de kommunala riktlinjerna. Det har i granskningen av de 

kommunala riktlinjerna framkommit att de är restriktivt utformade i förhållande till lagen. Det 

har även Stranz i sitt resultat visat på. Stranz härleder det till att kommunpolitikerna både 

ansvarar för utformningen av riktlinjerna men också för budget och kommunmedborgarnas 

önskemål kring hur de ekonomiska resurserna ska fördelas. Detta kan påverka riktlinjernas 

utformning (Stranz, 2007;164).   

Inom rättssociologin anses det finnas andra faktorer än den rättsliga regleringen som påverkar 

den faktiska tillämpningen av lagen. Dessa faktorer kan vara t.ex. politik och därigenom de 

kommunala riktlinjerna (Hydén, 2002;18). Det finns en skyldighet för anställda att följa 

arbetsgivarens riktlinjer för arbetet, i detta fall innebär det att socialsekreterarna ska följa de 

kommunala riktlinjerna som politikerna har antagit (Åström, 1988;265). Kjellbom menar att 

det finns möjlighet för politikerna att styra socialsekreterarnas arbete genom de kommunala 

riktlinjerna (Kjellbom, 2009;91). Utifrån det är det viktigt att fundera kring politikernas 

(kommunens) möjligheten att styra socialsekreterarnas arbete. Socialsekreterarna som har 
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bedömt vinjetterna är samtliga socionomer och bör därigenom ha relevanta kunskaper i 

juridik, dvs. hur en bedömning av ekonomiskt bistånd görs juridiskt korrekt. 

Som tidigare framkommit, tyder användningen av alltför definierade (se Stranz 2007) 

riktlinjer på att socialsekreterarnas handlingsfrihet begränsas. Det visas genom att 

socialsekreterare i kommuner med särskilda riktlinjer för ekonomiskt bistånd till missbrukare 

inte använder sig av lagtext, förarbeten och rättspraxis. Detta trots att de kommunala 

riktlinjerna inte har legitimitet som lag (Kjellbom, 2009;83). Dock ska det poängteras att 

kommunerna är skyldiga att följa lagstiftningen, och därigenom bör deras kommunala 

riktlinjer för ekonomiskt bistånd överensstämma med lagens intention.  

 

6.3. Syn på missbrukare och missbruk 
Att SoL ses som en ramlag, innebär att mål och principer ges som riktlinjer för hur lagen ska 

tillämpas mer än att ge konkreta regler. För att bedöma behovet av ekonomiskt bistånd krävs 

kunskaper inom socialt arbete om t.ex. missbruk bland annat för att kunna utreda vilka krav 

som är möjliga att ställa för att bedömningen av behovet av bistånd blir så rättvis och lagenlig 

som möjligt.  

Det innebär att en bedömning av behovet av ekonomiskt bistånd kräver dels kunskaper i 

juridik och dels kunskaper i socialt arbete t.ex. kunskaper om missbruk. Det har slagits fast i 

propositionen att kunskapsläget inom socialtjänsten är en rättvise- och rättssäkerhetsfråga för 

de mest utsatta grupperna (prop. 2000/01:80;111). I tidigare forskning har det framkommit att 

socialsekreterares agerande kan härledas till personliga värderingar, istället för professionell 

kunskap. Skogens menar att det kan bero på att det saknas professionell kunskap att tillgå 

(Skogens, 2009;202). Exempelvis saknas det definition av missbruk i både SoL och LVM 

(Gustafsson, 2001;306). 

Definitioner av missbruk beror på vilken verksamhet och profession som definierar begreppet 

(Socialstyrelsen, 2007;142;37). Missbruk har definierats som en sjukdom, till att idag ges 

multifaktoriella förklaringar (Blomqvist, 2009;22). I de kommunala riktlinjerna framträder en 

bild av missbruk som ett problem som är behandlingsbart. Kommunerna utgår i sina riktlinjer 

från att det är den enskilde med missbruksproblem som ska ta ansvar för att ta sig ur 

missbruket genom att delta i rehabilitering för att bli arbetsför och därigenom kunna försörja 

sig själv. Något som kan anses vara i linje med den syn som verkar råda enligt Skogens 
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resultat att ”en vuxen arbetsför man måste ta det ansvar som bedöms ligga på honom för att 

få del av det ansvar som samhället lagstadgat är skyldigt att ta för hans försörjning” 

(Skogens, 2009;200). Vidare tar hon upp att denna syn kan påverka missbrukare om 

missbruket bedöms vara ett arbetshinder (a.a;199).  Den syn som förmedlas i de kommunala 

riktlinjerna är att missbruk är något behandlingsbart, och att det är den enskildes ansvar att 

komma ifrån sitt missbruk för att bli arbetsför. Det tyder på att kommunerna ser missbruket 

som ett arbetshinder och att den enskilde förväntas ta det ansvar som krävs för att ha rätt till 

samhällets förmåner.  

Socialsekreterarnas syn på missbruk varierar i bedömningarna. I vinjett 2, bedöms missbruk 

dels som en sjukdom då socialsekreteraren (XA) jämför missbruk med ”andra 

sjukdomstillstånd”, dels som den enskildes eget ansvar genom socialsekreterare AB 

bedömning ”att Torbjörn själv har medverkat till att bli av med sin försörjning” och dels som 

socialsekreterare YA, som bedömer att Torbjörn har återfallit i missbruk och det är svårt att 

följa uppgjord planering. Missbruket kan utifrån det ses som ett problem som ligger utanför 

den enskildes möjlighet att påverka.  

Socialsekreterarna uppvisar att de finns olika kunskaper och åsikter om hur missbruk kan 

tolkas och vad missbruket leder till för den enskilde. Deras olika kunskaper om missbruk kan 

leda till att bedömningen av behovet av ekonomiskt bistånd till missbrukare kan komma att 

variera.  

Socialsekreterarnas olika bedömning märks i denna uppsats resultat, olika krav ställs 

beroende på socialsekreterare. Dessa skilda krav märks i flertalet fall, t.ex. bedömer 

socialsekreterare XB att Torbjörn ska stå till arbetsmarknadens förfogande, medan 

socialsekreterare XA bedömer att en mjukare linje skulle tillämpas till följd av långt missbruk 

och mannens ålder. Som framkom inledningsvis ser socialsekreterare XA missbruk som en 

sjukdom och det går att tolka att socialsekreterare XB ser missbruk som den enskildes ansvar. 

Dessa två socialsekreterare arbetar inom samma kommun.   

De flesta av socialsekreterarna hänvisar i sina bedömningar inte till kunskaper om missbruk. 

Endast socialsekreterare XA, XC och YA tar i sina bedömningar hänsyn till det komplexa 

problem som missbruk anses vara utifrån bl.a. återfall. I andra socialsekreterares bedömningar 

visas främst på vilka krav som bör ställas för att den enskilde ska vara berättigad till 

ekonomiskt bistånd. I socialsekreterarnas ansvar ingår att utreda behovet av ekonomiskt 
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bistånd, men även att utreda problematiken som gör att behovet av ekonomiskt bistånd har 

uppstått.  

Socialsekreterarna tenderar mer till att se vilka krav som är möjliga att ställa på den enskilde 

för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd, än att utreda försörjningshindret. I 

bedömningarna av vinjett 3 framkommer att det finns misstankar om att Harald har ett 

pågående missbruk. Endast en av socialsekreterarna (YA) anser att det behöver utredas. Ett 

par socialsekreterare berör misstankarna men hänvisar ändå till att mannen ska stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Resterande socialsekreterare utgår endast från arbetslinjen i sin 

bedömning av Haralds behov av ekonomiskt bistånd. Då misstankarna om missbruk inte 

utreds finns det en risk att mannen inte klarar att sköta planeringen och delta i 

arbetsmarknadsinsatser på grund av det eventuella missbruket.  

 

6.4. Socialtjänsten och missbrukare	  
I två kommuners29 riktlinjer framkommer att socialtjänsten ska undvika att särbehandla 

missbrukare. I tidigare forskning visas att missbrukare och biståndstagare är lägre 

prioriterade, än de grupper som ses som mer lättbehandlade och mer mottagliga för hjälp 

(Bergmark, 1995;103). Dessa prioriteringar riskerar att konservera existerande strukturer 

mellan olika grupper, och de lågt prioriterade ex. missbrukande biståndstagare kan då ha svårt 

att ändra sin situation (a.a;84). I ett par av bedömningarna framkommer det saker som kan 

komma att konservera den enskildes utsatta situation, ex. att en socialsekreterare AB avslår 

Pias (vinjett 1) fackavgift då hennes chanser att komma tillbaka till arbetslivet inom de 

närmsta år anses vara mikroskopiska enligt socialsekreteraren.   

I SoL finns det ett implicit ställningstagande att enskilda ska klara myndighetskontakter, 

genom att det är den enskilde själv som främst ska ansöka om insats enligt SoL. Detta kan 

leda till att de resurssvaga inte får del av insatserna på samma sätt (Åström, 1988;268), trots 

att det i lagens förarbeten har slagits fast att ”Ingen grupps behov skall vara starkare skyddat 

än andras” (Prop. 2000/01:80;90). I Kjellbom och Alexius artikel framkommer att det ställs 

krav på ekonomisk planering i bedömning av ekonomiskt bistånd, vilket personer med t.ex. 

missbruksproblem kan ha svårt med. Därigenom menar Kjellbom och Alexius att personer 

med ”lagomproblem” kan anses ha ett större skydd i SoL (Kjellbom & Alexius, 2011;298). 

För att ge personer med missbruk lika stort skydd i SoL behöver deras behov tydligt utredas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Huddinge s. 6, Lidingö s. 19 
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utifrån kunskap om bl.a. missbruk, för att sedan kunna ge dem det stöd och skydd som krävs. 

I resultatet visas att detta inte görs, då socialsekreterarna inte utreder misstankar om missbruk 

(se t.ex. resultat vinjett 3).     

Bedömningen om en persons missbruks ses som tillräckligt allvarligt för att denne inte ska 

kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, är en bedömning som görs av socialarbetarna 

(Nybom, 2008;153). Som tidigare tagits upp saknas det definition av missbruk i både SoL och 

LVM (Gustafsson, 2001;306), och definitionen beror på vilken verksamhet som definierar 

missbruk (Socialstyrelsen, 2007;142). I mitt resultat framkommer att socialsekreterarna inte 

använder sina kunskaper i socialt arbete, t.ex. om missbruk, i tillräcklig utsträckning för att 

utreda den enskildes situation. Detta har som tidigare visats lett till en variation i vilka krav 

som ställs på den enskilde. Utifrån det går det att ifrågasätta rättssäkerheten i bedömningen av 

en enskilds behov, och därigenom även bedömningen om rätten till bistånd till personer med 

missbruksproblematik.   
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7. Diskussion 

Kommunerna och socialsekreterarna använder sig inte i tillräcklig grad av de juridiska 

källorna som finns att tillgå för att utforma riktlinjer och bedöma behovet av ekonomiskt 

bistånd, vilket resulterar i godtyckliga beslut. Vinjetterna är utformade utifrån rättspraxis 

vilket gör att en ”korrekt” juridisk bedömning går att göra om socialsekreterarna söker efter 

relevanta källor för sin bedömning. Genom att söka efter relevanta juridiska källor och 

använda kunskaper i socialt arbete bl.a. om missbruk, skulle även variationen mellan 

socialsekreterarnas bedömning av behovet för samma fiktiva person kunna reduceras och 

bedömningarna skulle därigenom bli rättssäkrare. Den individuella bedömningen ska spegla 

klientens situation, och inte socialsekreterarnas värderingar, och bristande användning av 

kunskaper i juridik och i socialt arbete bl.a. om missbruk. 

De variabler som finns i de fiktiva klientbeskrivningarna ex. kvinna, förälder, vilken substans 

som missbrukas, verkar inte ha påverkat bedömningarna. Det som påvisats är att 

socialsekreterarna som arbetar i kommuner utan specifika riktlinjer för hur bistånd ska 

bedömas till missbrukare, i större utsträckning använder sig av juridiska källor och kunskaper 

om missbrukets komplexa problematik i sina bedömningar, och i högre grad fattar juridiskt 

korrekta beslut. Den variationen som framkommer kan härledas till att socialsekreterarna 

använder sig av riktlinjer, som i denna studie visat sig vara restriktiva och innehålla 

inskränkningar i förhållande till lagen, istället för att använda sina juridiska och 

professionsspecifika kunskaper. Flertalet av socialsekreterarna använder inte sina 

professionsspecifika kunskaper bl.a. om missbruk, för att utreda försörjningshindret i 

bedömningen av behovet av ekonomiskt bistånd vilket resulterar i att det ställs olika krav på 

den enskilde som ansöker om ekonomiskt bistånd. Om försörjningshindret och behovet av 

bistånd inte utreds ordentligt och relevanta kunskaper inte används (i dessa fall juridik och om 

missbruk) riskerar socialsekreterarna att göra bedömningar utifrån egna värderingar 

(Bergmark, 1995;82, Skogens 2009;202). Därigenom blir bedömningarna godtyckliga, och 

beslutet går inte att förutse, utan det beror på vilken socialsekreterare som bedömer. I denna 

studies resultat har även socialsekreterarnas bedömningar av behovet av ekonomiskt bistånd 

kunnat kopplas till huruvida kommunen de arbetar i har utformat särskilda kommunala 

riktlinjer för ekonomiskt bistånd till missbrukare.   

Vidare brister rättssäkerheten, då det framkommer, både i de kommunala riktlinjerna och i 

bedömningarna av vinjetterna, att krav ställs på personer med allvarligt missbruk att fullfölja 
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planering för rehabilitering av missbruk för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd. Enligt 

SoL ska vårdinsatser ske med utgångspunkterna ”självbestämmande, frivillighet och respekt 

för människans integritet” (prop. 1979/80:1;181, prop. 1996/97:124;28). Kommunerna har 

utformat riktlinjer som uppmanar att krav ställs på rehabilitering för missbrukare, och 

socialsekreterarna ställer i sina bedömningar dessa krav, vilket gör att både riktlinjerna och 

socialsekreterarnas bedömningar strider mot lagen. Att ställa krav på vård av missbruk för att 

vara berättigad till ekonomiskt bistånd måste anses gå emot principerna om frivillighet och 

självbestämmande. För den enskilde som ansöker om ekonomiskt bistånd, är det den enda 

möjliga försörjningen. Det innebär att om den enskilde inte ska utsätta sig själv för en 

nödsituation blir hon/han tvungen att delta i vård för att vara berättigad till ekonomiskt 

bistånd vilket tangerar att bli vård under tvång, något som SoL inte ger utrymme för.  

Det är viktigt att ha i minnet att denna studie bygger på fiktiva klienter, som 

socialsekreterarna har fått ange hur de skulle bedöma bistånd till, och inte hur de faktiskt 

bedömer i verkligheten. Som Skogens (2007;44) menar är det svårt att spegla den komplexitet 

som finns i verkligheten i en vinjett. Socialsekreterarna som deltagit i studien ,anger endast 

hur de skulle göra, och inte hur de gör. De vet att detta är en studie där de blir granskade, 

vilket möjligen kan ha lett till att socialsekreterarna har angivit en ”mer korrekt” bedömning 

än hur det går till i verkligheten. 

Personer med missbruksproblem som uppbär ekonomiskt bistånd är, som tidigare 

framkommit, en grupp som är lågt prioriterade inom socialtjänsten, trots att de utgör ungefär 

en tredjedel av alla som uppbär ekonomiskt bistånd (Bergmark, 1991;125). De har ofta behov 

att få hjälp med dagliga sysslor som t.ex. betala hyran. Att vara biståndstagande medför en 

utsatthet, och att sedan dessutom vara missbrukare medför troligen en ännu större utsatthet. 

Det måste därför anses allvarligt att kommunala riktlinjer och bedömningar av behovet av 

ekonomiskt bistånd för personer med missbruk strider mot lagstiftningen. Detta måste anses 

vara övergrepp på en grupp som redan kan anses vara svag och som ofta saknar kunskap om 

sina rättigheter i förhållande till myndigheterna.        
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8. Sammanfattande resultat 

I denna studie har det framkommit  

ü att flertalet (18 st.) av kommunerna i Stockholms län har utformat särskilda riktlinjer 

för ekonomiskt bistånd till missbrukare. 

ü att kommunerna har utformat sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd till missbrukare 

restriktivt i förhållande till lagen.  

ü att socialnämnderna och socialsekreterarna ställer krav på personer med 

missbruksproblem att följa planering för att rehabiliteras för sitt missbruk för att vara 

berättigad till ekonomiskt bistånd. 

ü att flera kommuner i sina kommunala riktlinjer och flera socialsekreterare reducerar 

hela försörjningsstödet om det finns misstanke om att biståndet används till annat än 

vad det är avsett för. Det är inte förenligt med vad lagen ger utrymme för, då det 

endast finns utrymme för att riksnormen kan reduceras då det är uppenbart att 

biståndet används till annat än vad det är avsett för.   

ü  att socialsekreterare som arbetar i kommuner som inte har utformat särskilda riktlinjer 

för ekonomiskt bistånd till missbrukare, i större grad ger lagen en styrande funktion i 

sina bedömningar. 

ü att det är få socialsekreterare som använder sig av sina professionsspecifika kunskaper 

i socialt arbete t.ex. om missbruk. De socialsekreterare som använder dem arbetar alla 

inom kommuner som inte har utformat kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

till missbrukare. 

ü att synen på missbruk som framkommer i de kommunala riktlinjerna går att tolka som 

att missbruk är något behandlingsbart, och något som är den enskildes ansvar att 

komma ifrån. 

ü att socialsekreterarnas syn på missbruk varierar mellan att se missbruk som en 

sjukdom till att det är den enskildes eget ansvar.  

ü att bedömningen av behovet av ekonomiskt bistånd till personer med 

missbruksproblem beror på om kommunerna har tagit fram särskilda riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd till missbrukare, och om socialsekreterarna använder sig av sina 

kunskaper i juridik och socialt arbete.        
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Slutlig tanke: För att på ett rättssäkert sätt bedöma behovet av ekonomiskt bistånd till 

missbrukare krävs det att de kommunala riktlinjerna är juridiskt korrekt utformade, och att 

kommunerna påtalar för sina socialsekreterare att riktlinjerna inte har någon legitimitet, utan 

endast är ett hjälpmedel i handläggningen. Vidare måste socialsekreterarna använda sig av 

både kunskaper i juridik och socialt arbete t.ex. om missbruk, i sina bedömningar för att 

utreda behovet. Det är viktigt att den enskildes situation utreds till den grad, så att den 

enskilde får rätt hjälp och att relevanta krav ställs, som dessutom är förenliga med lagen.  
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9. Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har undersökt hur behovet av ekonomiskt bistånd för missbrukare bedöms 

utifrån vinjetter och utifrån hur de kommunala riktlinjerna är utformade. Vinjetterna har inte 

samma möjlighet att fånga alla intryck som följer av en ”verklig klient”. Det vore därför 

intressant att studera verkliga bedömningar t.ex. genom en aktstudie eller genom att granska 

förvaltingsrättsdomar. Genom vad som har framkommit i denna studie vore det intressant att 

intervjua biståndstagare med pågående allvarligt missbruk för att undersöka hur väl de känner 

till sina rättigheter.  
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Bilaga 1 – Mailförfrågan  
 

Hej, 

  

Mitt namn är Anna Asp, och jag är student på masterutbildningen för socialt arbete på 
Institutionen för socialt arbete (Socialhögskolan) på Stockholm universitet.  

Jag håller för tillfället på att skriva min masteruppsats om hur behovet av ekonomiskt bistånd 
bedöms till personer med missbruksproblem (alkohol och/eller narkotika). 

Jag ska undersöka detta genom att låta socialarbetare besvara en enkät med vinjetter, 
socialarbetarna ombeds att göra en bedömning av behovet av ekonomiskt bistånd utifrån tre 
fiktiva klientbeskrivningar. Se bifogad enkät. 

Min fråga är om det finns möjlighet för er att delta i min studie, genom att jag kan komma till 
er ge ut enkäterna alternativt skicka enkäterna via mail eller brev, beroende vad som är bäst 
för er och låta fem av era socialarbetare som handlägger ekonomiskt bistånd besvara dessa. 

  

Tack på förhand, 

   

Anna Asp 

Mail: asp_a@hotmail.com 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
 

 

 

Hej, 

Mitt namn är Anna Asp, och jag går masterutbildningen på Institutionen för socialt arbete 
(Socialhögskolan) i Stockholm. För tillfället skriver jag min masteruppsats, vars syfte är att undersöka 
hur behovet av ekonomiskt bistånd bedöms till personer med missbruksproblem (alkohol och/eller 
narkotika). Min handledare heter Anna Hollander, Professor i rättsvetenskap med inriktning på socialt 
arbete och kan nås på anna.hollander@socarb.su.se  

   

Min empiriska studie görs genom denna enkätstudie med vinjetter av fiktiva klientbeskrivningar. I 
denna enkät återfinns tre olika vinjetter (fiktiva klientbeskrivningar). Jag ber er att bedöma behovet av 
ekonomiskt bistånd utifrån den information som framgår. Gör bedömningen utifrån er normala 
handläggningsrutin. Redovisa beslut, motivering och annat som varit relevant för bedömningen.  

 

I denna studie förhåller jag mig till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav. Informationskrav vilket innebär 
att deltagarna får information om studiens syfte och innebörd. Samtyckeskravet som innebär att det är 
frivilligt att delta, och att deltagande kan avbrytas. Konfidentialitetskravet vilket innebär i denna studie 
att deltagarna ges anonymitet i form av att namn och arbetsplats inte kommer att användas i 
forskningsrapporten. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast kommer att användas 
i denna studie, och efter att forskningsrapporten är examinerad kommer materialet att förstöras.     

 

Den färdiga forskningsrapporten kommer att publiceras på www.diva-portal.org, efter att den 
har examinerats. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig! 

 

Stort tack för din medverkan! 

Anna Asp 

Telefon: XXXXXXX 

Mail: asp_a@hotmail.com 



	  

75	  

Bilaga 3 – Vinjetter (inkl. bakgrundsfrågor) 

 

Vinjett 1 

Ensamstående kvinna, Pia, född 1965, har uppburit ekonomiskt bistånd ca 15 år, och har ett flerårigt 
missbruk av främst alkohol. Pia har planering med kommunens vuxenenhet för att komma tillrätta 
med sitt missbruk, i planeringen ingår deltagande i öppenvården och även kontroll av nykterhet i form 
av utandningsprov. Hon har under de senaste åren erbjudits flera behandlingsinsatser, som antingen 
inte har påbörjats eller avslutats i förväg. Pia har uttryckt en önskan om ett nyktert liv. Hon hor blivit 
erbjuden möjligheten att flytta in på ett kommunalt nyktert och drogfritt boende.  

 

Aktuell situation är att Pia är inne i ett aktivt missbruk, och har inte följt uppgjord planering med 
vuxenenheten. Det finns misstanke om att hennes lägenhet är ett ”tillhåll” för kända missbrukare, och 
Pia har fått två störningsanmärkningar av hyresvärden. 

 

Pia ansöker inför mars månad om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd till hyra och fackavgift. 
Hon har själv inga egna inkomster. 

 

Hur bedömer du utifrån era handläggningsrutiner Pias behov av ekonomiskt bistånd för mars månad? 
Redovisa utförligt beslut, motivering och annat som kan varit relevant för bedömningen. 
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Vinjett 2 

 
Man född 1950, Torbjörn, har missbrukat narkotika sedan 20 års ålder och har uppburit ekonomiskt 
bistånd till och från sedan 30 års ålder. Mannen har senaste tiden varit på behandlingshemmet 
”Smörblomman” för att bli drogfri, och har därigenom varit sjukskriven och erhållit sjukpenning. 

 

Torbjörn återföll nyligen i missbruk, och blev i och med det utskriven från ”Smörblomman” innan 
behandlingen var fullföljd. På grund av detta är mannen inte längre sjukskriven, och därför inte 
berättigad till sjukpenning. 

 

Torbjörn ansöker för mars månad om försörjningsstöd för att klara sig. Han saknar i dagsläget helt 
pengar, och har ingen inkomst som väntas utbetalas. 

 

Hur bedömer du utifrån era handläggningsrutiner Torbjörns behov av ekonomiskt bistånd för mars 
månad? Redovisa beslut, motivering och annat som kan varit relevant för bedömningen. 
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Vinjett 3 

 
Man, Harald, född 1971 med ett barn som han inte har något regelbundet umgänge med. Har 
missbrukat narkotika främst amfetamin under flera år men har sedan två år tillbaka vara drogfri med 
undantag för några korta återfall. Blev tagen av polisen i slutet på förra året, och var då påverkad av 
amfetamin. Harald har själv berättat om detta, och erkänner ett kort återfall då han blev bjuden av 
”gamla kompisar”. Det finns misstanke om att Harald inte bara har haft ett kort återfall, utan att han är 
inne i ett aktivt missbruk igen. 

 

Harald har under flera år varit inskriven på Arbetsförmedlingen (AF), men kommer att avslutas då AF 
har gjort bedömningen att det saknas lämplig insats för honom. Handläggaren på AF rekommenderar 
arbetsträning i kommunal regi. Harald har därför remitterats till den kommunala 
arbetsmarknadsinsatsen som kan leda till praktik/arbetsträning. Han samtycker inte till detta då det 
innebär att han ska uppvisa drogfrihet genom att lämna urinprover för att delta i insatsen.  

 

Harald ansöker endast om försörjningsstöd, då han bor inneboende gratis.  

 

Hur bedömer du utifrån era handläggningsrutiner Haralds behov av ekonomiskt bistånd för mars 
månad? Redovisa beslut, motivering och annat som kan varit relevant för bedömningen. 
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Är du:  Kvinna______    Man______ 

Din ålder ________år 

Din utbildning ____________________ 

Sammanlagd erfarenhet av socialt arbete ___________år 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats ____________år 

 

 

 

 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 4 – Information kring de kommunala riktlinjerna 
 

De kommunala riktlinjer som ingår i det granskade urvalet är markerade med fetstil. Medan 
de riktlinjer som jag har tagit del av men som inte ingår i det granskade urvalet då det saknas 
särskilda riktlinjer kring missbrukare är kursivt.  

Botkyrka ”Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd” Beslutade av 
kommunfullmäktiges 2008-10-30, reviderad upplaga till riktlinjer antagna 2004-11-30.  

Danderyd ”Ekonomiskt bistånd 2008: Riktlinjer för handläggning” Antagna av 
socialnämnden 2008-06-17.  

Ekerö ”Socialnämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen m fl. lagar” Fastställda 
av kommunfullmäktige 2008-03-18.  

Haninge ”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd” Uppdaterade 2 mars 2009.  

Huddinge ”Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd” Antagna av kommunfullmäktige i Huddinge 2007-05-07.  

Järfälla ”Tillämpningsregler för handläggning av ekonomiskt bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen” Fastställda av socialnämnden 2008-05-07, rev. 2009-06-04. 

Lidingö ”Anvisningar för ekonomiskt bistånd” Daterade: 2008-03-01.  

Nacka ”Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun” Gäller från och med den 1 januari 
2012.  

Norrtälje ”Anvisningar och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd” Antagna av socialnämnden.  

Nykvarn Ingår inte 

Nynäshamn ”Riktlinjer avseende biståndsprövning enligt 4 kap 1§ SoL”  

Salem ”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd/Försörjningsstöd” Antagna av socialnämnden 2007-
11-12.  

Sigtuna ”Riktlinjer och vägledning för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd i övrigt” Antagna av utbildnings och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun 
2006-01-19.  

Sollentuna ”Riktlinjer för handläggning ekonomiskt bistånd för försörjning och för livsföring 
i övrigt enligt 4 kap 1§ Sol”  

Solna ”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd” Antagna av socialnämnden 2003-12-17.  

Stockholm ”Handläggning av ekonomiskt bistånd” Beslutade av kommunfullmäktige 2010-
05-24.  

Sundbyberg ”Riktlinjer för IFO handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form i 
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Sundbybergs stad”  

Södertälje ”Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd” Senast reviderade 2011-01-
17  

Tyresö Saknas uppgifter om antagning etc.  

Täby ”Riktlinjer inom försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 2008” Antagna av socialnämnden 
2008-06-18.  

Upplands-Bro ”Riktlinjer”  

Upplands Väsby ”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd” Reviderade 2008-06-18.  

Vallentuna ”Allmänna riktlinjer för försörjningsstöd 2009-08-20”  

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.  

Värmdö ”Ekonomiskt bistånd – Riktlinjer och vägledning för handläggning av ekonomiskt 
bistånd” Antagna 110503.  

Österåker ”Riktlinjer ekonomiskt bistånd” Tillämpas från och med 120101.  
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Bilaga 5 – Refererade paragrafer 
 

Här presenteras de paragrafer i sin helhet som refereras till i rapporten.  

Socialtjänstlagen 
1 kap 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. 
 
2kap 1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta 
ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen 
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. 
Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt 
denna lag finns i 2 a kap. 
I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns 
särskilda bestämmelser om bistånd i den lagen. Lag (2011:328). 

 
3 kap 7 § Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol 
och andra beroendeframkallande medel. 
Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom 
uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de 
hjälpmöjligheter som finns. 
 

4 kap 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för 
sin livsföring i övrigt. 

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) 

 

4 kap 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 
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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). 
 
4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall 
delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den 
enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och  
1. inte har fyllt tjugofem år, eller 
2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 
3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för 
studieuppehåll behöver försörjningsstöd. 
Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att 
utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall 
stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på 
en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella 
önskemål och förutsättningar. 
Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första 
stycket. (Lag 2007:409). 
 
4 kap 5 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras 
eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken 
eller den kompetenshöjande verksamheten. 
 
4 kap 6 § Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § ska i 
det sammanhanget inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter 
som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid 
förvärvsarbete, ska han eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1–
9 §§, 3 kap.1–4 och 6–13 §§, 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ samt 7–9 kap. arbetsmiljölagen 
(1977:1160) och av bestämmelserna om arbetsskadeförsäkring i socialförsäkringsbalken. Lag 
(2010:1284). 
 
5 kap 9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och 
vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd 
med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. 
 
 
Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 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). 
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Regeringsformen  
1kap 2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för 
den enskilda människans frihet och värdighet. 
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för 
den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och 
utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 
Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 
kommande generationer. 
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 
områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. 
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i 
samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av 
människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 
tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller 
den enskilde som person. 
Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408). 
 
 
1 kap 7§ I riket finns primärkommuner och landstingskommuner. Beslutanderätten i 
kommunerna utövas av valda församlingar. Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina 
uppgifter. Lag (1976:871) 
 
1 kap 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).  
 
 
 
Förvaltningslagen 
22 § Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och 
beslutet kan överklagas. 
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Bilaga 6 - Rättspraxis 
Här presenteras den rättspraxis som ligger till grund för vinjetterna.   

RÅ 2009 ref. 103 

Försörjningsstöd har utgetts till missbrukare för kostnader för bl.a. bostad, trots att han 
inte följt uppgjord behandlingsplanering. 

Socialnämnden i Östersunds kommun avslog i beslut den 26 augusti 2005 och den 27 september 
2005 P.S:s ansökan om försörjningsstöd till, såvitt nu är aktuellt, kostnader för boende och 
fackföreningsavgift. Som skäl för besluten angavs bl.a. att P.S. inte följde uppgjord planering. 

P.S. överklagade socialnämndens beslut hos länsrätten och yrkade att han skulle beviljas sökt 
bistånd. Som skäl anförde han att han annars skulle mista sin bostad och måste driva runt på stan. 

Socialnämnden bestred bifall till överklagandet. 

Länsrätten i Jämtlands län (2006-03-28, ordförande Modig) yttrade: Enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få 
dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin 
livsföring i övrigt. 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. - Av 
handlingarna i målet framgår att P.S. vid två olika tillfällen har ansökt om försörjningsstöd för 
september och oktober 2005 men blivit nekad detta på grund av att han inte följt det 
behandlingsprogram som han tillsammans med socialnämnden kommit överens om rörande hans 
alkoholmissbruk. Det uppgavs att han inte kommit till möten som varit utsatta för kontroll av att 
han avhållit sig från alkoholmissbruk. - Länsrätten gör följande bedömning. - En missbrukande 
person har samma rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen som övriga personer. Var och en ska 
dock efter bästa förmåga bidra till sin egen försörjning. I allmänhet innebär detta att man ska stå 
till arbetsmarknadens förfogande. Däremot är det inte enligt uttalad praxis (se Kammarrättens i 
Stockholm domar i mål nr 412-2001 den 3 december 2002 samt mål nr 3677-05 den 16 september 
2005) meningen att det som ett absolut krav på missbrukare ska ställas att denne ska följa en viss 
behandlingsplan för att få rätt till bistånd. - I nu aktuellt fall är det inte visat att sökt bistånd avser 
något annat än det som P.S. har behov av för att vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå i lagens 
mening. Socialnämnden har därför enligt länsrättens mening inte haft rätt att avslå eller reducera 
beloppet i de ansökningar som P.S. har gjort enbart av den anledningen att han inte följt 
överenskommen vårdplan. P.S:s överklagande ska därför bifallas i den del som avser hyra för 
september och oktober månad 2005 samt fackavgift för september månad. - Länsrätten bifaller 
överklagandet och förordnar att P.S. har rätt till bistånd för hyra för september och oktober månad 
2005 samt avgift för medlemskap i fackförbund för september månad 2005. 

Socialnämnden överklagade länsrättens dom och yrkade att kammarrätten, med ändring av 
länsrättens dom, skulle fastställa socialnämndens beslut. Till stöd för sin talan anförde 
socialnämnden bl.a. följande. P.S. har ett mångårigt alkoholmissbruk och har erhållit socialbidrag 
till sin försörjning sedan 1992. P.S. har blivit erbjuden åtskilliga insatser och stöd för att komma 
tillrätta med sitt missbruk. Enligt socialtjänstlagen ska biståndet vara av sådan omfattning att den 
enskilde uppnår skälig levnadsnivå och stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt 
liv. Länsrätten meddelade i sin dom att P.S. ska beviljas bistånd till hyra då det tillförsäkrar 
honom en skälig levnadsnivå. Socialnämnden vill tillägga att P.S:s lägenhet har blivit ett tillhåll 
för Östersunds kända missbrukare vilket bidragit till att hans missbruk, som redan är aktivt, har 
förvärrats och detta bedöms inte som skälig levnadsnivå. P.S. har genom socialnämnden blivit 
erbjuden att flytta in på Boendebasen, som är ett boende i nykter och drogfri miljö, där han skulle 
få stöd i att komma tillrätta med sitt missbruk. Behovet av boende har således kunnat tillgodoses 
på annat sätt. Han har dock vid flera överenskomna tillfällen för inflyttning inte dykt upp. En 
viktig princip i portalparagrafen är den enskildes eget ansvar för sitt liv och att socialnämnden har 
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till uppgift att frigöra och utveckla dennes egna resurser så att bistånd inte utformas så att det blir 
passivitet och leder till bidragsberoende. Frihet och självbestämmande ska vara vägledande och 
innebär att den enskilde bestämmer om denne vill ta emot erbjudanden om viss social tjänst. Detta 
betyder dock inte att socialnämnden ska vara kravlös. Ett krav är att den enskilde efter bästa 
förmåga ska bidra till sin försörjning. P.S. står ej till arbetsmarknadens förfogande och är ej heller 
sjukskriven av läkare. Han medverkar ej till att förändra sin situation genom att ta emot erbjuden 
hjälp för sitt missbruk, vilket är det som bedöms utgöra hindret för att bli självförsörjande. 
Socialnämnden har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att aktivt sörja för att den enskilde får 
den hjälp och vård som denne behöver för att komma ifrån missbruket. Att bevilja P.S:s 
ansökningar skulle innebära att socialnämnden medverkar till och möjliggör hans fortsatta 
omfattande missbruk, vilket inte är i överensstämmelse med ovanstående intentioner. 

P.S. förelades att svara men hördes inte av. 

Kammarrätten i Sundsvall (2006-09-19, J-Å Larsson, Eberstein, referent, P-O Larsson) yttrade: 
Av 4 kap. 1 § SoL framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva 
ett självständigt liv. - Av 4 kap. 3 § SoL framgår att försörjningsstöd ska lämnas för skäliga 
kostnader för 

1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt 
dagstidning, telefon och TV-avgift, 

2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och 
arbetslöshetskassa. - 

Av paragrafens sista stycke framgår att nämnden i ett enskilt fall får beräkna kostnaderna till en 
lägre nivå, om det finns särskilda skäl. - Socialnämnden har även en skyldighet att enligt 5 kap. 9 
§ SoL aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som denne behöver för 
att komma ifrån missbruket. - Frågan i målet är om socialnämnden haft fog för sina till länsrätten 
överklagade beslut. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Rätten till bistånd är inte kravlös 
utan den enskilde har ett eget ansvar för att skaffa sig inkomster till sin försörjning. Det kan därför 
uppkomma situationer när den enskilde inte är berättigad till försörjningsstöd. Ett sådant skäl kan 
vara att den bidragssökande är inne i ett aktivt missbruk. Av förarbetena till lagstiftningen framgår 
att försörjningsstödet kan reduceras bl.a. när det är uppenbart att den enskilde inte har vissa 
kostnader som ingår i normen. Det kan t.ex. gälla en missbrukare som uppenbart inte använder 
biståndet till vad det är avsett för (prop. 1996/97:124 s. 170). Nämnden ska tillsammans med den 
enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen följs. - Av handlingarna i målet 
framgår att den planering som handläggare på Beroendecentrum tillsammans med P.S. utarbetat 
avbröts av P.S. genom ogiltig frånvaro och att han därefter blev utskriven då han återfallit i 
missbruk. Av utredningen framgår vidare bl.a. följande. Det har varit mycket liv och drickande i 
P.S:s lägenhet med andra missbrukare. P.S:s missbruk, som redan är aktivt, har förvärrats. P.S. 
har sedan tidigare två störningar i sitt boende. Han står inte till arbetsmarknadens förfogande och 
är inte heller sjukskriven. - Det kan inte uppställas något generellt krav på att en behandlingsplan 
ska följas för att rätt till bistånd ska föreligga. Det bör dock enligt kammarrättens mening finnas 
en möjlighet att göra en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet som kan leda till 
slutsatsen att sådana särskilda omständigheter finns som medför att rätt till bistånd inte föreligger. 
Kammarrätten finner att bistånd i förevarande fall skulle innebära att socialnämnden medverkar 
till P.S:s fortsatta missbruk, vilket inte är i överensstämmelse med de intentioner som ligger 
bakom kravet i 5 kap. 9 § SoL att socialnämnden aktivt ska sörja för att den enskilde ska få den 
hjälp och vård som denne behöver för att komma ifrån missbruket. Kammarrätten anser därmed 
och med beaktande av att socialnämnden erbjudit P.S. annat boende att nämnden haft fog för sina 
beslut att avslå hans ansökningar om försörjningsstöd för september och oktober 2005. 
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Överklagandet ska i följd härav bifallas. - Med ändring av länsrättens dom fastställer 
kammarrätten socialnämndens beslut av den 26 augusti 2005 och den 27 september 2005. 

P.S. överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa att han hade 
rätt till bistånd för hyra för september och oktober månad 2005 samt för avgift för medlemskap i 
fackförbund för september månad 2005. - P.S. anförde bl.a. följande. Socialnämnden har använt 
biståndet som en form av utpressning för att tvinga fram ett nyktrare leverne hos honom. Detta har 
gjort att han under den i målet aktuella perioden inte har tillförsäkrats en skälig levnadsnivå. - Han 
har bott i egen lägenhet i drygt sex år och är övertygad om att hyresvärden hade vräkt honom om 
lägenheten hade varit ett ”tillhåll”. Hans missbruk är inte av den omfattningen som 
socialnämnden påstår. Han kan naturligtvis inte dricka alkohol varje dag eftersom han bara får 1 
740 kr i månaden för mat och hygien. - Ett bifall till socialnämndens talan innebär i förlängningen 
att nämnden efter eget skön kan bestämma när en missbrukare ska beviljas bistånd och tvinga 
missbrukare till insatser utan att förutsättningarna för vård enligt lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall, LVM, är för handen. 

Socialnämnden bestred bifall till P.S:s yrkanden och anförde bl.a. följande. Det kan vara svårt att 
göra bedömningar i ärenden där klienter har haft en långvarig missbrukssituation och erhållit 
försörjningsstöd i många år. I det aktuella fallet har P.S. inte stått till arbetsmarknadens 
förfogande och inte heller varit sjukskriven. Detta kan inte ses som enda krav för att erhålla 
försörjningsstöd, då det inte är meningen att detta alltid kan tillämpas när den enskildes problem 
är av annan personlig natur, som t.ex. allvarliga missbruksproblem. Att stå till arbetsmarknadens 
förfogande får inte ersätta vård eller behandlingsinsatser. Socialnämnden har därför erbjudit P.S. 
åtskilliga insatser och stöd för att han ska kunna komma tillrätta med sitt missbruk, men han har 
inte medverkat till att förändra sin situation genom att ta emot dessa insatser. - Det bör finnas 
möjligheter för socialnämnden att göra en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet 
som kan leda till slutsatsen att rätt till bistånd inte föreligger. Sådana omständigheter bör vara att 
socialnämnden medverkar till ett fortsatt missbruk om bistånd utbetalas, vilket inte är i 
överensstämmelse med de intentioner som ligger bakom bestämmelsen i 5 kap. 9 § SoL. 

P.S. anförde i genmäle bl.a. följande. Han har varit öppen för olika behandlingsinsatser, men 
dessa har tyvärr inte gett upphov till bestående nykterhet. Alkoholism är oftast mycket svår att 
”bota”. Han vill själv inte missbruka. Det är inte rimligt att avstänga honom från bidrag om han 
inte skulle följa den planering som socialnämnden har bestämt. Det är inte heller rimligt att neka 
bidrag med resonemanget att man vid bidragsgivande medverkar till hans missbruk. Det finns 
andra sätt att reagera på att en behandlingsplanering inte följs och/eller ett missbruk inte bryts. 

Regeringsrätten (2009-11-19, Billum, Nordborg, Kindlund, Jermsten, Stenman) yttrade: Skälen 
för Regeringsrättens avgörande. 

Rättslig reglering. 

Enligt 4 kap. 1 § första stycket SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få 
dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Enligt andra stycket ska den enskilde genom 
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller 
hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Försörjningsstöd lämnas enligt 4 kap. 3 § första stycket SoL för skäliga kostnader dels för sådana 
produkter som bör finnas i ett hushåll, som t.ex. livsmedel, kläder, hälsa och hygien (punkten 1), 
dels för, såvitt här är aktuellt, sådant som boende och fackföreningsavgift (punkten 2). Av andra 
stycket framgår att skäliga kostnader enligt punkten 1 beräknas enligt en s.k. riksnorm. Om det i 
ett enskilt fall finns särskilda skäl kan, enligt samma stycke, dessa kostnader beräknas till en 
högre eller lägre nivå. 

I 4 kap. 4 § SoL anges bl.a. att socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd 
under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet 
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om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Detta 
gäller bl.a. för den som inte har fyllt tjugofem år eller den som har fyllt tjugofem år men av 
särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser. Av 4 kap. 5 § SoL framgår att 
socialnämnden får vägra eller sätta ned fortsatt försörjningsstöd om den enskilde utan godtagbart 
skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §. 
Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den 
kompetenshöjande verksamheten. 

Enligt 5 kap. 9 § SoL ska socialnämnden aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den 
hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden ska i 
samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. 

Rätten till bistånd, som regleras i 4 kap. SoL, förutsätter således att den enskilde inte själv kan 
tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Det innebär bl.a. att en arbetslös 
biståndssökande som kan arbeta är skyldig att söka arbete. I skyldigheten att söka arbete inbegrips 
i princip deltagande i den verksamhet som anordnas för arbetslösa inom ramen för 
arbetsmarknadspolitiken. Bestämmelsen i 4 kap. 1 § SoL fick sin lydelse genom en språklig 
justering år 1998 av dåvarande 6 § socialtjänstlagen (1980:620). Syftet var att förtydliga den 
enskildes ansvar i aktuellt hänseende (prop. 1996/97:124 s. 75 och 168). 

I samma lagstiftningsärende infördes även, som ett komplement till de reguljära systemen, en 
möjlighet för socialnämnden att begära av vissa långvariga, i första hand yngre biståndstagare att 
de under viss tid ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som nämnden 
anvisar (nuvarande 4 kap. 4 § SoL). I förarbetena (a. prop. s. 77) anförs att det inte är meningen 
att den aktuella bestämmelsen ska användas för personer som har problem av mer personlig natur, 
som t.ex. allvarliga missbruksproblem eller andra klart uttalade sociala problem. I dessa fall måste 
socialtjänsten först på annat lämpligt sätt hjälpa denne med stöd eller andra vårdinsatser. 

Socialutskottet (1996/97:SoU 18 s. 42) uttalade att man inte delade inställningen i vissa motioner 
om att socialtjänstens rätt att ställa krav i samband med biståndsprövningen skulle omfatta krav på 
att t.ex. en missbrukare skulle delta i ett visst rehabiliteringsprogram eller att införa lagregler som 
utöver vad som följde av 6 c - e §§ (nuvarande 4 kap. 4-6 §§ SoL) vidgade socialtjänstens 
möjligheter att ställa krav på den enskilde när han eller hon ansökte om bistånd. Motionerna 
avstyrktes. Riksdagen följde utskottet. 

Socialtjänstens arbete med missbrukare ska vägledas av principerna om frivillighet och 
självbestämmande. Om nödvändiga hjälp- och vårdinsatser inte kan komma till stånd med 
samtycke kan det i vissa fall bli aktuellt med tvångsvård enligt regler om detta i LVM. Den lagen 
är dock förbehållen de fall när missbruket är så omfattande att allvarliga medicinska eller sociala 
skadeverkningar är nära förestående. Utgångspunkten, som kommer till uttryck i 5 kap. 9 § SoL, 
är att socialtjänsten genom aktivt uppsökande arbete och motivationsarbete ska försöka få den 
enskilde missbrukaren att medverka frivilligt i vården i syfte att motverka och förhindra fortsatt 
missbruk (prop. 1979/80:1 s. 208 ff. och prop. 1996/97:124 s. 138). 

Att försörjningsstöd för skäliga kostnader för produkter som bör ingå i ett hushåll kan utgå med 
lägre belopp än riksnormen framgår som nämnts av 4 kap. 3 § andra stycket SoL. Enligt 
förarbetena (prop. 1996/97:124 s. 170) kan detta gälla t.ex. en missbrukare som uppenbart inte 
använder biståndet till vad det är avsett för. 

Regeringsrättens bedömning. 

Frågan i målet är om socialnämnden hade fog för att i beslut i augusti och september 2005 neka 
P.S. försörjningsstöd till kostnader för boende och fackföreningsavgift med motiveringen att han 
inte hade följt uppgjord planering. 

P.S. hade vid tiden för socialnämndens beslut ett mångårigt alkoholmissbruk bakom sig. 
Nämnden bedömde att han på grund av det alltjämt aktiva missbruket inte kunde stå till 
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arbetsmarknadens förfogande. I målet saknas närmare uppgifter om P.S:s ekonomi men det 
framgår att han under lång tid hade fått försörjningsstöd. Planeringen av hans ärende var inriktad 
på att han skulle komma ifrån sitt missbruk. Således skulle P.S. under sommaren ha varit på 
”Brytpunkten”, men på grund av frånvaro hade han blivit utskriven därifrån. Han hade också haft 
en kontaktperson, men den insatsen hade avslutats eftersom han ofta hade ringt och avbokat 
planerade träffar. Under tiden mellan nämndens båda aktuella beslut hade planeringen varit att 
P.S. regelbundet skulle lämna alkoholutandningsprov. Han hade dock uteblivit från flera 
provtagningar. 

Rätten till bistånd förutsätter att den enskilde inte själv kan tillgodose behovet eller få det 
tillgodosett på annat sätt. En arbetslös biståndssökande som kan arbeta har därför att genom att 
t.ex. aktivt söka arbete själv göra vad han eller hon kan för att på sikt bli självförsörjande. 
Socialtjänsten har också ett ansvar för att erbjuda den enskilde behövlig hjälp för att kunna uppnå 
detta. 

När det gäller personer som på grund av t.ex. allvarligt missbruk inte bedöms kunna klara av att 
försörja sig själva måste socialtjänstens insatser emellertid ges en annan inriktning. I dessa fall har 
myndigheten att i första hand erbjuda honom eller henne hjälp mot missbruket. Lagstiftaren har 
betonat att i det arbetet ska principerna om frivillighet och självbestämmande vara vägledande. 
Det framgår också av förarbetena att lagstiftaren inte har velat ge socialtjänsten möjlighet att vid 
prövningen av rätten till försörjningsstöd uppställa andra krav än vad som följer av 4 kap. 4 - 6 §§ 
SoL. Det kan således inte uppställas villkor för en missbrukare att han eller hon ska delta i t.ex. ett 
visst rehabiliteringsprogram. Om försörjningsstödet villkoras i sådana hänseenden innebär det i 
praktiken att myndigheten tillämpar en sanktion som socialtjänstlagen inte ger utrymme för. 
Regeringsrätten finner på grund härav att socialtjänsten inte kan vägra en missbrukare 
försörjningsstöd av det skälet att han eller hon inte vill godta, eller inte fullföljer, viss planering 
eller vissa insatser som har till huvudsakligt syfte att rehabilitera honom eller henne från 
missbruket (jfr RÅ83 2:70 och RÅ84 2:86). 

Kammarrätten har, under åberopande av intentionerna bakom 5 kap. 9 § SoL, funnit att nämnden 
haft fog för sina beslut, eftersom en utbetalning av bistånd i förevarande fall skulle innebära att 
nämnden medverkade till P.S:s fortsatta missbruk. En sådan tolkning och tillämpning av 5 kap. 9 
§ SoL är enligt Regeringsrättens mening inte riktig. Som framgått ovan syftar den bestämmelsen 
till att framhålla dels socialtjänstens ansvar för aktivt uppsökande och motiverande arbete, dels att 
vård och behandling ska planeras i samförstånd med den enskilde missbrukaren. 

En annan sak är att socialnämnden enligt 4 kap. 3 § andra stycket SoL kan beräkna de 
kostnadsposter i försörjningsstödet som ingår i riksnormen till en lägre nivå i ett enskilt fall, om 
det finns särskilda skäl för det. Bestämmelsen är emellertid inte aktuell i detta mål, eftersom de 
kostnader som nämndens avslagsbeslut omfattade, för boende och fackföreningsavgift, inte ingår i 
riksnormen. 

Sammanfattningsvis finner Regeringsrätten att socialnämnden inte hade fog för att avslå P.S:s 
ansökningar om försörjningsstöd. Det har inte framkommit annat än att P.S. behövde det aktuella 
biståndet för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Hans överklagande ska därför bifallas. 

Regeringsrättens avgörande. Med bifall till överklagandet upphäver Regeringsrätten 
kammarrättens dom och fastställer länsrättens domslut. 

Föredraget 2009-10-28, föredragande Wahlberg, målnummer 6165-06 

 

 

 



	  

89	  

REGERINGSRÄTTENS DOM  

Mål nr 2855-07  
meddelad i Stockholm 19 november 2009  

KLAGANDE  

Omsorgsnämnden i Mörbylånga kommun  

MOTPART  

J.P.  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE  

Kammarrätten i Jönköpings dom den 24 april 2007 i mål nr 4464-06, se bilaga  

SAKEN  

Bistånd enligt socialtjänstlagen  

 

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

Regeringsrätten avslår överklagandet.  

 

YRKANDEN M.M.  

Omsorgsnämnden i Mörbylånga kommun yrkar att Regeringsrätten upphäver kammarrättens 
och länsrättens domar och fastställer nämndens beslut. Som grund för sitt överklagande 
hänvisar nämnden till vad som har anförts i kammarrätten.  

J.P. har förelagts att svara i målet men har inte hörts av.  

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

Regeringsrätten har i dom denna dag i mål nr 6165-06 (Författares anmärkning: mål nr 6165-
06 är samma dom som RÅ 2009 ref. 103) behandlat frågan om en missbrukare, som inte följt 
uppgjord planering, kan nekas försörjningsstöd för kostnader för bostad och 
fackföreningsavgift, dvs. för sådana kostnader som inte ingår i den s.k. riksnormen (4 kap. 3 § 
socialtjänstlagen /2001:453/). I domen har Regeringsrätten funnit att varken lagtext eller 
förarbeten ger stöd för att för rätt till försörjningsstöd för sådana kostnader ställa upp villkor 
eller krav på att missbrukaren ska genomgå eller fullfölja viss planerad verksamhet.  

Förhållandena i förevarande mål är likartade och det finns inte skäl att i detta mål göra någon 
annan bedömning. Som länsrätten och kammarrätten har funnit är således J.P. berättigad till 
försörjningsstöd för hyra och el för december 2006. Överklagandet ska därför avslås.  

Föredraget 2009-10-28 
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RÅ84 2:86 

Socialnämnden i Västerås kommun avslog genom beslut den 11 augusti 1982 en 
ansökan av H om visst ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. Nämnden 
angav som skäl att H erhållit 1 442 kr från försäkringskassan den 30 juli 1982 och att 
han inom en vecka skulle erhålla ytterligare 1 800 kr. 

H anförde besvär i länsrätten och yrkade att få ekonomiskt bistånd enligt norm för 
tiden den 30 juli - den 18 augusti 1982. Han uppgav att han efter betalning av vissa 
utgifter haft 150 kr till sitt uppehälle. 

Länsrätten i Västmanlands län (1982-11-12) yttrade: Av handlingarna i målet 
framgår följande. H skrevs ut från behandlingshemmet Vallmotorp den 30 juli 1982 
och erhöll då 1 442 kr i sjukpenning från försäkringskassan. Samma dag betalade han 
in 1 250 kr i elevavgift till Vallmotorp. Vidare betalade han 50 kr för resa från 
Katrineholm till Västerås. Under tiden 30 juli - 4 augusti 1982 var H anhållen av 
polisen i Katrineholm. Med hänsyn härtill får H anses behövt pengar till mat i tolv 
dagar under ifrågavarande tid, vilket enligt gällande "matnorm" i Västerås kommun 
utgör 288 kr, varav H själv haft 142 kr tillgängligt. H:s övriga behov är täckta av 
sjukpenning. Länsrätten finner därför att H under den tid som socialnämndens beslut 
avser saknade medel för sitt uppehälle. H är därför berättigad till bistånd enligt 6 
§ socialtjänstlagen med 146 kr. - Länsrätten bifaller besvären. 

Socialnämnden överklagade länsrättens dom med yrkande att beslutet skulle 
undanröjas. Som grund anfördes att H inte borde få åtnjuta ekonomiskt bistånd 
eftersom han inte följt uppgjord behandlingsplan. 

Kammarrätten i Stockholm (1983-02-11), Bondestam, Grunander, Grimby, referent) 
yttrade: Den av socialnämnden angivna grunden finner kammarrätten inte utgöra skäl 
att vägra ekonomiskt bistånd. - Kammarrätten avslår besvären. 

I besvär hos regeringsrätten fullföljde socialnämnden sin talan. 

Prövningstillstånd meddelades. 

Regeringsrätten (1984-12-19, Hellner, Wadell, Berglöf, Werner) yttrade: Enligt 6 
§socialtjänstlagen har den enskilde rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat 
sätt. 

Socialnämnden gör i målet gällande att H inte bör ha rätt till ekonomiskt bistånd, 
eftersom H inte fullföljde sin del av en plan för behandling av hans 
narkotikamissbruk som gjorts upp av H, socialnämnden och företrädare för 
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behandlingshemmet Vallmotorp i samråd. 

Av handlingarna i målet framgår följande. H, som är född XXXX, har sedan slutet av 
1960-talet haft problem med missbruk av narkotika. Han har sedan mitten av 1970-
talet kontinuerligt fått socialbidrag. Enligt behandlingsplanen som upprättades under 
hösten 1981 förband sig H att fullfölja behandlingen vid behandlingshemmet 
Vallmotorp, fram till den 1 september 1982. Under vistelsen på Vallmotorp uppbar H 
sjukpenning. Från Vallmotorp meddelades den 30 juli 1982 att H blivit utskriven och 
fått lämna hemmet samma dag på grund av narkotikamissbruk. Under tiden den 30 
juli - den 4 augusti 1982 var H anhållen hos polisen i Katrineholm. Den 30 juli 1982 
utbetalades 1 442 kr i sjukpenning från försäkringskassan till H. Av beloppet 
inbetalades 1 250 kr i elevavgift till Vallmotorp. Vidare betalade H 50 kr för resa från 
Katrineholm till Västerås. Nästa utbetalningstillfälle från försäkringskassan var den 
18 augusti 1982, då 1 800 kr utbetalades till H. För tiden från det han släpptes av 
polisen och till utbetalningstillfället den 18 augusti 1982 hade H således 142 kr 
tillgängligt för sitt uppehälle. Enligt då gällande matnorm i Västerås kommun ansågs 
H ha behövt 288 kr för mat under denna tid. 

Av utredningen får anses framgå att H behövde ekonomiskt bistånd till sitt uppehälle. 
Frågan är då om behovet såsom socialnämnden synes göra gällande kunde tillgodoses 
på annat sätt, nämligen genom att H i enlighet med sitt åtagande fullföljde 
behandlingsplanen. Därvid kan det konstateras att utskrivningen från 
behandlingshemmet ägde rum vid en tidpunkt då större delen av den överenskomna 
behandlingstiden gått till ända. Vidare var utskrivningen en följd av misskötsamhet 
från H:s sida och inte av en begäran från honom själv. Med hänsyn härtill och med 
beaktande av vad som upplysts om H:s personliga förhållanden kan den 
omständigheten att behandlingsplanen inte fullföljdes inte medföra att det 
ekonomiska biståndet skall förvägras H. 

På grund av det anförda bifaller regeringsrätten inte besvären. 

Föredraget 1984-12-04, målnummer 1126-1983 
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KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Mål nr 4114-11, 4115-11 

KLAGANDE 

M.J. 

 

MOTPART 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Förvaltningsrättens i Uppsala dom den 15 juni 2011 i mål nr 852-11 och 1162-11, se bilaga A 

SAKEN 

Bistånd enligt socialtjänstlagen 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

YRKANDEN M.M. 

M.J. fullföljer sin talan och anför i huvudsak följande. Trots hans intentioner att hålla sig helt 
drogfri har han vid några tillfällen återfallit. Vid två tillfällen, i november och den 10 
december 2010, blev han gripen av polis och ålagd att lämna urinprov. Proverna var positiva 
på droger. Socialtjänsten och Förvaltningsrätten i Uppsala skriver att det är uppenbart att 
pengar går till annat än vad de är avsedda för men de kan inte veta vad han gör med sina 
pengar. Han har inte köpt droger utan har blivit bjuden av "gamla kompisar". Han har inte 
pengar till att köpa droger, han har bl.a. behov av att äta mat, sköta sin hygien och hälsa samt 
att ladda sin telefon så han kan upprätthålla kontakten med sin son. Socialtjänsten kräver att 
han ska stå till arbetsmarknadens förfogande för den aktuella perioden, men nekar honom 
samtidigt bistånd till ett busskort. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun(nämnden) bestrider bifall till 
överklagandet och anför i huvudsak följande. Att lämna urinprover och på så sätt påvisa en 
drogfrihet är en förutsättning för att kunna delta i Jobbcenters verksamhet. Det är alltså inte i 
första hand det faktum att M.J. inte vill lämna urinprov på Beroendekliniken som är grunden 
för avslaget, utan att detta direkt omöjliggör ett deltagande i Jobbcenters verksamhet. Genom 
att vägra skriva på ett samtycke till Beroendekliniken samt att lämna urinprov där så försenar 
M.J. sitt inträde på arbetsmarknaden. 

M.J. anför i yttrande bl.a. följande. Han saknar helt möjligheter att försörja sig och är i behov 
av socialbidrag för att uppnå en skälig levnadsnivå. Han har en planering med Frivården i 
Uppsala att han ska genomgå ett av deras program "Prime for Life" under kommande 
höst/vinter. Han har även bokat en tid för en arbetsförmågebedömning på Jobbcenter den 27 
september 2011. 
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

I förarbetena till socialtjänstlagen (2001:453), SoL, uttalas att den enskilde inte kan anses ha 
rätt till ekonomiskt bistånd om han inte efter egen förmåga försöker bidra till sin egen 
försörjning. Den som kan arbeta är därför också skyldig att söka arbete. I skyldigheten att 
söka arbete inbegrips i princip också deltagande i den verksamhet som anordnas för arbetslösa 
inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, t. ex. arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete 
eller arbetsrehabiliterande åtgärder (prop. 1996/97:124 s.75). Socialnämnden får även begära 
att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik 
eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 kap. 4 § SoL. 

 

För att bedöma en enskilds rätt till bistånd enligt SoL krävs att socialnämnden utreder 
biståndsbehovet. För en bedömning av biståndsbehovet på längre sikt krävs en utredning av 
den enskildes möjligheter att bli självförsörjande. Den enskilde måste visa att han eller hon 
vidtar konkreta åtgärder för att ta sig in på arbetsmarknaden genom att söka arbete eller 
utbilda sig (jfr HFD 2011 ref. 49). 

 

Av utredningen i målet framgår att M.J. varit inskriven på Arbetsförmedlingen sedan 1994. 
Arbetsförmedlingen har uppgett att de inte kan hjälpa honom och därför kommer att skriva ut 
honom. Nämnden har erbjudit M.J. kontakt med Jobbcenter som kan anordna praktikplats. 
M.J. har vägrat att skriva på samtycke till Jobbcenter för att möjliggöra en planering hos dem 
och att lämna urinprov. Att lämna urinprov och på så sätt påvisa drogfrihet är en förutsättning 
för att kunna delta i Jobbcenters verksamhet. Grunden för nämndens beslut att avslå M.J.s 
ansökan om bistånd är att han genom att vägra lämna urinprov omöjliggör ett deltagande i 
Jobbcenters verksamhet. Han bedöms därmed inte medverka efter egen förmåga till att uppnå 
egen försörjning. 

 

Kammarrätten gör följande bedömning. M.J. har en mångårig missbruksproblematik. Han 
anför att han helt saknar möjlighet att försörja sig själv. Kammarrätten konstaterar att han 
emellertid inte uppger något skäl till att han vid tiden för nu aktuella ansökningar om bistånd 
inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. I målet har framkommit att han erbjudits en 
praktikplats under förutsättning att han visar drogfrihet. Vid sådant förhållande finns det 
enligt kammarrättens mening inte skäl att ifrågasätta att det från nämndens sida ställts krav på 
M.J. att han medverkar till att hans arbetsförmåga kan utredas genom att han lämnar urinprov. 
Vid den tid som är aktuell i målen samtyckte M.J. emellertid inte till att hans arbetsförmåga 
på detta sätt kunde utredas. Mot denna bakgrund har han inte gjort sannolikt att hans behov av 
medel för sin försörjning för februari och mars 2011 inte kan tillgodoses på något annat sätt 
än genom bistånd enligt SoL. 

Kammarrätten finner därför att M.J. inte är berättigad till bistånd för denna tid utöver det 
bistånd nämnden beviljat honom. Överklagandet ska därför avslås.  


