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SAMMANFATTNING 

 
De senaste åren har frågan om barnfattigdom varit aktuell i den politiska 

diskussionen. I tider av lågkonjunktur och hög arbetslöshet behöver många 

ekonomiskt bistånd till sin försörjning och det finns en risk att barn, som är 

beroende av sina föräldrar och deras ekonomiska förutsättningar, kommer i 

kläm. Under 2012 levde 7 % av barnen i landet, eller 131 647 barn, i hushåll 

som fick ekonomiskt bistånd och 2,7 % av barnen levde i hushåll där biståndet 

var långvarigt (minst 10 månader under året). Ekonomiskt bistånd hanteras av 

kommunala socialförvaltningar och beviljas i enlighet med socialtjänstlagen 

(2001:453). Mot bakgrund av bland annat ratificeringen av Barnkonventionen 

ska barnets bästa beaktas i handläggningen. Till hjälp för bedömningen av 

behovet av ekonomiskt bistånd används i lagtexten begreppet skälig levnads-

nivå. Begreppet är dock relativt ospecifikt och det finns därmed generellt ett 

stort tolkningsutrymme, som möjligen blir ännu större när det gäller barn-

familjer då även barnperspektivet ska vägas in. Det övergripande syftet med 

den här uppsatsen är att bringa klarhet i hur den rättsliga regleringen ser ut 

avseende ekonomiskt bistånd till barnfamiljer. I detta syfte ingår att utreda och 

granska regleringen på området, men också att fördjupa förståelsen för den 

praktiska tillämpningen hos socialtjänstförvaltningarna. Till att börja med 

analyseras frågeställningarna utifrån en klassisk rättsvetenskaplig metod. För 

att få ökad förståelse för den rättsliga regleringens innebörd och effekt under-

söks, som komplement till analysen av rättskällorna, även den praktiska 

tillämpningen. Detta görs dels genom en analys av underrättspraxis och kom-

munala riktlinjer och dels genom samtal med praktiker. En slutsats är att det 

behövs förtydliganden för att göra biståndshandläggningen förutsägbar och 

rättssäker. Detta kan exempelvis göras genom att förtydliga lagtexten och att 

förklara en del avgörande begrepp. Förtydliganden skulle också kunna ges 

genom fler och tydliggörande prejudikat, antingen domar som skulle ge 

vägledande principer eller ett större antal in casu-domar som kan förtydliga 

gränserna för tillämpningen.  
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1. INLEDNING 
 
1.1. Bakgrund 

De senaste åren har frågan om barnfattigdom varit aktuell i den politiska 

diskussionen. I tider av lågkonjunktur och hög arbetslöshet finns en risk att 

barn, som är beroende av sina föräldrar och deras ekonomiska förutsättningar, 

kommer i kläm.  

 

Under år 2012 fick 225 106 hushåll i Sverige ekonomiskt bistånd, vilket 

motsvarar 5 % av hushållen. Av barnen i landet levde 7 %, eller 131 647 barn, i 

hushåll som fick ekonomiskt bistånd och 2,7 % av barnen levde i hushåll där 

biståndet var långvarigt (minst 10 månader under året). Ensamstående mödrar 

är särskilt överrepresenterade i statistiken, där 23 % av dessa fick ekonomiskt 

bistånd 2012.1 

 

Enligt Socialstyrelsens stora genomgång har långvarig fattigdom bland barn 

minskat under många år. Samtidigt visar den att ojämlikheten i hushållens in-

komster ökat kraftigt sedan 2006. Skillnaderna i inkomster har blivit större och 

fattigdomen koncentreras i allt högre grad till barn med föräldrar utan arbete.2  

 

FN:s barnkonvention3 anger att barn ska ges likvärdiga möjligheter. Det kan 

konstateras att ekonomiskt bistånd därför ställer särskilda krav när det gäller 

barnfamiljer jämfört med andra grupper. Barn förväntas få möjligheter till 

rekreation, ha en meningsfull fritid, sysselsättning på sommarlovet och att ha 

kläder för alla väderlekar, men även utrymme att utvecklas som människor. 

Socialstyrelsen har visat att det finns kopplingar mellan föräldrars ekonomiska 

förutsättningar och vad barn har för sociala relationer och vilka aktiviteter de 

deltar i.4  

 

                                                
1 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2012, juni 2013, s. 5. 
2 Socialstyrelsen, Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968-2010, 
s. 7. 
3 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, antagen av FN:s generalförsamling 
den 20 november 1989. 
4 A.a., s. 7. 
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Ekonomiskt bistånd utges av kommunernas socialförvaltningar och i enlighet 

med socialtjänstlagens (2001:453) bestämmelser. När det är fråga om bistånd 

till barnfamiljer ska särskild hänsyn tas till vad som är barnets bästa. Försörj-

ningsstöd ska generellt ges för att tillförsäkra enskilda, det vill säga både barn 

och vuxna, en skälig levnadsnivå.5 Det är utifrån vad som kan anses vara skälig 

levnadsnivå som bedömningen ska göras. Begreppet är dock relativt ospecifikt 

och det finns därmed generellt ett stort tolkningsutrymme. Möjligen blir det 

ännu större när det gäller barnfamiljer, där även barnperspektivet ska vägas in. 

Ur ett rättsligt perspektiv aktualiseras frågan om var gränsen går för hur dåligt 

en barnfamilj får ha det rent ekonomiskt, det vill säga vad är egentligen skälig 

levnadsnivå för en familj med barn. Vad kan en familj med svaga medel få 

hjälp med för att deras barn ska få samma förutsättningar som andra barn?  

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att bringa klarhet i hur den 

rättsliga regleringen ser ut avseende ekonomiskt bistånd till barnfamiljer. I 

detta syfte ingår att utreda och granska regleringen på området, men också att 

fördjupa förståelsen för den praktiska tillämpningen på socialtjänstområdet. 

 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i följande huvudsakliga frågeställning: 

- Vilken rätt har barnfamiljer att få ekonomiskt bistånd till sitt leverne? 

 

Till hjälp för att besvara denna övergripande frågeställning kommer följande 

underfrågor att belysas: 

- Hur formuleras beaktandet av barnets bästa i reglering och tillämpning? 

- Vad innebär begreppet skälig levnadsnivå för barnfamiljer? 

- Hur hanterar handläggare hos socialtjänsten begreppet skälig levnads-

nivå? 

 

 

 

 

                                                
5 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. 
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1.3. Metod & material 

1.3.1. Analys av rättslig reglering 

Inledningsvis analyseras frågeställningarna utifrån en klassisk rättsvetenskaplig 

metod, vilken ibland kallas rättsdogmatisk metod. Denna metod innebär att 

gällande rätt analyseras utifrån befintliga rättskällor och sätts i sitt sam-

manhang utifrån juridikens systematik.6 Frågorna som ställs analyseras med 

utgångspunkt i sedvanliga rättskällor, det vill säga lag, förarbeten, praxis och 

doktrin.  

 

Vilka rättskällor som granskas inom ramen för en rättsvetenskaplig undersök-

ning varierar ofta utifrån vilket ämne som undersöks. Inom nu aktuellt ämnes-

område, vilket ingår i offentlig rätt och närmast socialrätt, är den viktigaste 

lagen socialtjänstlagen och dess förarbeten. Till det kommer även bindande 

myndighetsföreskrifter, framför allt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 

2013:1) samt allmänna råd från Socialstyrelsen och andra myndigheter. Rent 

statsrättsligt kan aldrig allmänna råd få funktionen av bindande reglering efter-

som de inte utesluter alternativa handlingssätt.7 Men trots att de förvisso inte är 

bindande så torde de ändå styra tillämpningen i hög grad, bland annat tycks de 

följas av förvaltningsdomstolarna som ofta refererar till dem som om de vore 

en bindande rättskälla.8 I ett arbete som detta får råden därmed en central roll. I 

uppsatsen används även FN:s barnkonvention i de delar som den är relevant för 

frågeställningen. Konventionen har ratificerats av Sverige och det finns därmed 

en folkrättslig förpliktelse att följa och realisera konventionen. De högsta 

statsorganen ska se till att svensk rätt överensstämmer med konventionen. 

Däremot är inte FN:s barnkonvention direkt rättsligt bindande för rätts-

tillämpare. Dessa ska dock tolka svensk rätt i konventionsvänlig anda.9 

 

Bland förarbeten är den viktigaste propositionen 2000/01:80 Ny socialtjänstlag 

m.m. Därtill kommer vissa äldre förarbeten som kan ge ledning till den tidigare 

socialtjänstlagen (1980:620). På området finns förhållandevis begränsad praxis 

                                                
6 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 37 f. 
7 von Essen, Kommunal normgivning, s. 60. 
8 Se t.ex. RÅ 1994 ref. 81, samt RÅ 1993 ref. 11 där HFD uttalar att vägledning för begreppet 
skälig levnadsnivå i första hand bör sökas i de av Socialstyrelsen utfärdade allmänna råden. 
9 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 19 ff. 
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vad gäller prejudicerande domar från Högsta förvaltningsdomstolen10. Skälig 

levnadsnivå har inte omformulerats i ny lagstiftning. Även om socialtjänstlagen 

möblerats om är biståndsparagrafens lydelse fortfarande densamma i relevanta 

avseenden som vid tillkomsten av 1982 års lag. Äldre praxis ska därför fort-

farande anses ha prejudikatsvärde.11 Till praxis kan även uttalanden från JO 

räknas. Dessa är precis som när det gäller Socialstyrelsens allmänna råd inte 

rättsligt bindande, men väl rättsligt styrande, och kan därför betecknas som 

”kvasi-rättsliga”.12 När det gäller doktrin och rättsvetenskaplig litteratur som 

kan ge ledning och förståelse för den rättsliga regleringen används lagkom-

mentarer men även annan juridisk litteratur som anses vara relevant med tanke 

på frågeställningen. 

 

1.3.2. Analys av tillämpning 

För att få ökad förståelse för den rättsliga regleringens innebörd och effekt 

undersöks, som komplement till analysen av rättskällorna, även den praktiska 

tillämpningen. Detta görs genom analys av underrättspraxis, granskning av 

kommunala riktlinjer och genom samtal med praktiker. Detta är därmed en 

reflekterad del i den rättsvetenskapliga undersökningen som syftar till att visa 

hur rätten kan fungera i praktiken och vilka problem som eventuellt kan uppstå. 

Resultaten av denna undersökning av den praktiska tillämpningen ska inte ses 

som helt generaliserbar, utan som ett nedslag i verkligheten i syfte att fördjupa 

förståelsen för den rättsliga regleringens funktion och effekt.  

 

1.3.2.1. Genomgång av underrättsdomar 

Undersökningen av underrättspraxis är genomförd som en enklare genomgång 

av ett drygt tiotal domar från förvaltningsrätterna. Det gäller främst domar från 

Förvaltningsrätten i Stockholm, utvalda efter en sökning genom Sveriges dom-

stolars interna datasystem Vera på alla domar från perioden 2008-2013. Dessa 

har sökts fram med ”skälig levnadsnivå” och ”barn” som sökord. Utöver det 

tillkommer domar från andra förvaltningsrätter i den mån de funnits 

tillgängliga via de juridiska databaserna Zeteo eller Infotorg. I min genomgång 

                                                
10 Tidigare Regeringsrätten. 
11 Prop. 2009/10:57 s. 5. 
12 Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 41. 
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har jag valt ut domar som fokuserar på bistånd till rekreation och semester-

resor, samt lek och fritid, eftersom just dessa två poster är särskilt relevanta för 

barnfamiljer. Förvaltningsrättsdomarna har analyserats utifrån vilka poster som 

medgetts och inte medgetts, men även hur besluten motiverats med hänsyn till 

skälig levnadsnivå och barnperspektivet. 

 

1.3.2.2. Kommunala riktlinjer 

På området för ekonomiskt bistånd skapar många kommuner egna riktlinjer 

riktade till de som handlägger ekonomiskt bistånd i kommunala nämnder och 

förvaltningar. Dessa torde styra den praktiska tillämpningen i kommunerna i 

hög grad och kan därför ge en djupare förståelse för tillämpningen på området. 

Här granskas därför två kommuners riktlinjer för ekonomiskt bistånd och 

innehållet i dessa sätts i relation till tillämpningen i övrigt.13 Eftersom gransk-

ningen endast omfattar två kommuner aspirerar den inte på något sätt på att 

vara komplett eller att nödvändigtvis identifiera eller representera ”sanningen”. 

Istället har genomgången endast som syfte att skapa en djupare förståelse för 

hur kommunerna hanterar det ekonomiska biståndet och begreppet skälig 

levnadsnivå som sådant. 

 

1.3.2.3. Samtal med praktiker  

Det kan konstateras att granskningen av underrättspraxis på området som 

komplement till analysen av rättskällor inte ger en fullständig bild av hur den 

rättsliga regleringen faktiskt tillämpas hos kommuner och domstolar. Inte 

sällan är domskälen på detta område korta och standardiserade och de flesta 

ansökningar om bistånd som kommer till kommunernas socialtjänst medges 

redan där efter individuell prövning och når därför aldrig domstolsprövning. 

Om handläggarna beaktar barnperspektivet är det möjligt att det regelmässigt 

medges bistånd för poster utöver normen redan hos nämnderna, något som inte 

syns i praxis. För att få bredare inblick i och förståelse för tillämpningen av 

regleringen gällande ekonomiskt bistånd, har jag därför även sökt mer kunskap 

om hur de som handlägger ärenden avseende ekonomiskt bistånd resonerar 

kring frågan om skälig levnadsnivå för barnfamiljer.  
                                                
13 De kommuner vars riktlinjer jag analyserat är samma som i samtalen med praktiker, se 
avsnitt 1.3.2.3. 
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För att ytterligare öka förståelsen för tillämpningen på området har jag därför 

genomfört samtal med praktiker inom socialtjänsten i två olika kommuner. Jag 

har valt ut två kommuner med olika demografiska förutsättningar. Dels 

kommunen A, en medelstor kommun, och dels en stadsdel inom storstads-

kommunen B. I de två kommunerna har jag haft enklare samtal med handlägg-

are som hanterar ekonomiskt bistånd, omfattande cirka 60 minuter per samtal. 

Samtalspersonerna är utvalda mot bakgrund av att de har en mer övergripande 

roll i socialtjänstverksamheten och därmed kan se helheten i verksamheten. 

Samtalen har kopplats till de riktlinjer som finns i de två kommunerna, vilka 

också granskas inom ramen för denna uppsats (se ovan avsnitt 1.3.2.2). Redo-

visningen är anonymiserad utifrån allmänna etiska principer. Kvale & 

Brinkman har använts som inspiration för samtalen.14  

 

Samtalen med praktikerna är inte tänkta som en komplett kvalitativ intervju-

studie eller en komparativ studie som jämför tillämpningen i olika kommuner. 

Syftet är istället att få en inblick i tillämpningen och olika perspektiv på 

handläggningen samt att få en uppfattning om de olika metoder eller bedöm-

ningar som används på olika ställen i landet. Av den anledningen har jag valt 

att stanna vid två samtal. Denna undersökning, vilken också snarast kan ses 

som ett ”nedslag i verkligheten”, är därför inte generaliserbar och är inte tänkt 

att stå för sig själv. Istället är den ett komplement till analysen av den rättsliga 

regleringen och granskningen av underrättspraxis. Eftersom syftet inte är att 

genomföra en komplett intervjustudie eller att dra generella slutsatser bedöms 

detta inte utgöra något problem i denna uppsats. Samtalen är tolkade utifrån ett 

juridiskt perspektiv och resultatet redovisas utifrån teman som framkommit 

under samtalen. Svaren presenteras som en sammanfattning av det som varit 

relevant för uppsatsens frågeställning.  

 

 

 

 

                                                
14 Kvale & Brinkman, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2009. 
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1.3.3. Avgränsningar 

Av syftet och frågeställningarna ovan följer att det som ska utredas i första 

hand är regleringen av och tillämpningen av ekonomiskt bistånd för familjer 

med minst ett barn som inte fyllt 18 år.  

 

För att inte uppsatsen ska bli alltför omfattande har jag valt att inte ta upp 

frågor som rör kontaktperson, särskilt boende, ledsagning eller stödfamilj, 

något som annars skulle kunna vara aktuellt för barnfamiljer. Dessa frågor är så 

pass stora att de skulle kunna vara uppsatsämnen i sig. Frågor om barns till-

gångar och inkomster tas endast upp i den mån det är särskilt relevant. Likaså 

tas boende för och vräkning av barnfamiljer endast upp översiktligt. Uppsatsen 

rör i första hand ekonomiskt bistånd, vilket medför att bistånd till ”annat” ute-

sluts såvida det inte särskilt har relevans. 

 

1.4. Disposition 

Uppsatsen har tre huvudsakliga delar. Utredningen inleds med en rättsutred-

ning där den rättsliga regleringen avseende ekonomiskt bistånd granskas och 

analyseras med hjälp av rättskällorna. Denna del ger en teoretisk grund för den 

fortsatta framställningen och reder ut några grundläggande rättsliga frågor. Den 

andra delen ger ytterligare perspektiv på frågeställningarna utifrån den 

praktiska tillämpningen hos beslutsmyndigheterna och underrätt. Först be-

handlas förvaltningsrätternas tillämpning och därefter redovisas samtalen med 

praktiker inom socialtjänsten. Den tredje och avslutande delen innehåller ana-

lys, diskussion och slutsatser. 
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2. EKONOMISKT BISTÅND – RÄTTSLIG REGLERING 
 

I den här delen av uppsatsen går jag igenom ramar och regler för socialtjänst-

verksamheten. Avsnittet börjar med tillbakablick och beskrivning av fram-

växten av den nu gällande regleringen på området för ekonomiskt bistånd. Det 

fortsätter sedan med en genomgång av socialtjänstlagens ramkonstruktion, 

rätten till bistånd och vad skälig levnadsnivå innebär. 

 

2.1. Tillbakablick 

Rättslig reglering på socialtjänstområdet har funnits sedan 1700-talet och 

grundar sig i uppfattningen om statens plikt att vårda medborgarna.15 Den nu-

varande sociallagstiftningen kom i grunden till i och med socialtjänstreformen 

som trädde i kraft den 1 januari 1982. Lagen som infördes då blev den första 

samlade socialtjänstlagen.16 Innan dess var lagstiftningen på området i större 

mån splittrad i olika lagar som reglerade delar av det sociala området, där-

ibland barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och socialhjälpslagen. Efter 

denna stora reform har lagen uppdaterats och gjorts om ett antal gånger. Bland 

annat har rätten till försörjningsstöd preciserats under 90-talet.17 Lagen 

moderniserades vid den senaste stora förändringen som trädde i kraft 1 januari 

2002.18 Vidare uppdaterades lagen 1998 då bland annat barnperspektivet in-

fördes med utgångspunkt i Barnkonventionen.19 

 

I och med reformen 1982 betonades människans egen förmåga att påverka sitt 

liv. Socialtjänsten skulle hjälpa och stå till tjänst för den enskilde snarare än att 

kontrollera, principer som fortfarande gäller i socialtjänstens arbete.20 Social-

tjänsten ska ha en helhetssyn där den sociala situationen ska ses i förhållande 

till den sociala miljön och livskvalitet. Det är viktigt att handläggningen 

präglas av frivillighet och individens rätt till självbestämmande.21 Det är den 

enskilde som ska bestämma över sin situation och samhället är skyldigt att 

                                                
15 Prop. 2000/01:80 s. 81. 
16 Socialtjänstlag (1980:620). 
17 Lundgren & Thunved, Nya sociallagarna, s. 13 ff. 
18 Socialtjänstlag (2001:453). 
19 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd, 2003, s. 21. 
20 Prop. 2000/01:80 s. 81 f. 
21 A.a. s. 81. 
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hjälpa till i detta.22 I princip ska var och en som behöver bistånd ha rätt till det. 

Till skillnad från tidigare lagstiftning är rätten till socialhjälp heller inte knuten 

till speciella egenskaper, så som att vara minderårig, gammal eller att ha sjuk-

domar.23 Kretsen biståndsberättigade vidgades i och med 1982 års lag till att 

omfatta även personer med exempelvis otillräckliga inkomster i relation till 

utgiftsbördan, arbetslösa och personer som hade svårt att försörja sig på grund 

av barn.24 Bramstång kritiserade denna princip om helhetssyn, eftersom den 

skulle kunna innebära kollisioner mellan exempelvis objektivitetsprincipen och 

det kasuella ställningstagandet som baseras på helhetsbedömningen.25 Redan 

vid remissbehandlingen påpekades det att rätten till bistånd är oklar och att det 

är svårt att bedöma vilka rättigheter den enskilde har.26 

 

2.2. Barnperspektiv i socialtjänstens arbete 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är som tidigare nämnts att 

utreda hur den rättsliga regleringen ser ut avseende ekonomiskt bistånd för 

barnfamiljer. Detta avsnitt ger en överblick över det som reglerar barnperspek-

tivet och arbetet för barnets bästa i socialtjänstverksamheten. 

 

2.2.1. Barnkonventionen 

 

Art. 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 
alla beslut som rör barn. 
 

Art. 27: Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard. 
 

Art. 31: Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. 
 

FN:s barnkonvention har inte gjorts till svensk lag, men har efter ratificeringen 

den 21 juni 1990 ändå fått genomslag på många ställen i lagstiftningen.27 En av 

de viktigaste artiklarna i konventionen är art. 3: Barnets bästa ska komma i 

främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Det innebär inte att det som anses 

                                                
22 Prop. 1979/80:1 s. 210. 
23 Westerhäll, Den svenska socialrätten, s. 240. 
24 Bramstång, Sociallagstiftningen - en kommentar, s. 61. 
25 A.a., s. 64. 
26 Westerhäll, Den svenska socialrätten, s. 240. 
27 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 19 ff. 
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vara barnets bästa alltid ska vara det som är avgörande. Om andra avvägningar 

ger utslag ska dock myndigheten som tagit beslutet kunna visa att barnets bästa 

ändå har beaktats och redovisats i processen. Sammantaget medför det att ett 

barnperspektiv alltid ska vara närvarande i besluten. Vad det betyder är inte 

klart definierat utan får bedömas i varje enskilt fall.28  

 

Även artiklarna 27 och 31 har relevans för den här uppsatsen: Varje barn har 

rätt till skälig levnadsstandard, samt lek, vila och fritid. Den första artikeln 

specificeras i den långa versionen av konventionen: barnet har rätt till den 

levnadsstandard som krävs för dess fysiska, psykiska, andliga, moraliska och 

sociala utveckling. Föräldrar eller andra som är ansvariga för barnet har, inom 

ramen för sin förmåga och sina ekonomiska resurser, huvudansvaret för att 

säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling. Det 

ankommer på staten att vidta åtgärder för att hjälpa de som har ansvar för 

barnet att genomföra rätten, liksom att vid behov tillhandahålla bland annat 

materiellt bistånd och då särskilt ifråga om mat, kläder och bostäder. Den andra 

artikeln anger i den långa versionen bland annat att barnet ska ha rätt till vila 

och fritid, lek och rekreation anpassat till dess ålder, samt rätt att fritt delta i det 

kulturella och konstnärliga livet.29 

 

2.2.2. Tillämpning av Barnkonventionen 

Även om konventionen inte är införlivad i svensk lag har den som nämnts ändå 

fått genomslag i nationell rätt. Det är riksdag och regering som har ansvar för 

att Sverige som stat lever upp till konventionens krav och att beakta barnets 

bästa vid lagstiftningsarbetet.30 Arbete med att förverkliga Barnkonventionen 

sker dock även på mer lokal nivå. I kommunernas barnskyddsarbete har kon-

ventionen fått konkret påverkan, till exempel genom särskilda dokument om 

barnskydd.31 

 

 

                                                
28 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 27 ff.  
29 UNICEF, Barnkonventionen – FN:s konvention om barnets rättigheter, 2009, s. 14 ff. 
30 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 22 f. 
31 Se t.ex. Jönköpings kommun, Handbok för praktisk tillämpning av barnkonventionen i 
Jönköpings kommun, oktober 2012. 
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2.2.3. Barnets bästa i socialtjänstlagen 

Att barnets bästa ska beaktas i socialtjänstens verksamhet framkommer explicit 

av socialtjänstlagen. 1 kap. 2 § första stycket anger att vid åtgärder som rör 

barn ska barnets bästa särskilt beaktas. När denna bestämmelse infördes 1998 

uttalades att ”varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning 

om vad som är bäst för just det barnet.”32 Konkret innebär det att vid åtgärder 

som rör barn eller familjer med barn ska barnets situation uppmärksammas. 

Principen om barnets bästa innebär inte några utkrävbara rättigheter när det 

avser socialtjänstlagen, men kan ses som ersättning för barns bristande rätt att 

kräva att få komma till tals.33 Socialtjänsten ska i sin verksamhet anlägga ett 

barnperspektiv. Ofta utgår utredningar angående ekonomiskt bistånd från ett 

vuxenperspektiv där föräldrarnas situation utreds i första hand. Det är emel-

lertid viktigt att handläggarna även tar in barnens perspektiv och uppmärk-

sammar deras behov. Vad det betyder är inte klart definierat utan får bedömas i 

varje enskilt fall.34 De överväganden som gjorts och hur de påverkat beslutet 

ska även dokumenteras. Vid en intressekonflikt mellan ett barn och en vuxen 

ska barnets intresse väga tyngre.35  

 

I en rapport från Socialstyrelsen och länsstyrelserna om barnperspektiv i hand-

läggningen av ekonomiskt bistånd, utgiven 2003, betonades bland annat vikten 

av att kommunernas riktlinjer anger hur barnperspektivet ska tillgodoses i 

handläggningen samt att riktlinjerna följs upp. Man tryckte vidare på värdet av 

att handläggarna har delegation som gör det möjligt att bevilja barnfamiljer 

bistånd till en högre nivå än riksnormen eller till livsföring i övrigt när det 

anses lämpligt. Dessutom pekas på bland annat vikten av att handläggarna i sin 

verksamhet fokuserar på barn i familjer med långvarigt bistånd.36 

 

Socialstyrelsen publicerade i januari 2012 en stor kartläggning av kommun-

ernas riktlinjer för ekonomiskt bistånd och deras tolkning av skälig levnads-

nivå. Där konstaterades bland annat att barnperspektivet inte kan sägas genom-
                                                
32 Prop. 1996/97:124 s. 99 f. 
33 Leviner, Festskrift till Anna Hollander, s. 273. 
34 Prop. 1996/97:124 s. 100 samt Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd, 2003, s. 21. 
35 Bergstrand, Socialtjänstlagen 2012, s. 11 f. 
36 Socialstyrelsen och länsstyrelserna, Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd, 
s. 7. 
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syra biståndshandläggningen i de flesta av landets kommuner och att det finns 

stora brister i kompetens, politisk styrning och metodutveckling ifråga om 

barnperspektiv. 37 

 

2.2.4. Sammanfattning 

FN:s barnkonvention har fått genomslag på olika ställen i den svenska lag-

stiftningen, bland annat i socialtjänstlagen. Artikeln 3 i konventionen stadgar 

att barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör barn. Av 1 

kap. 2 § första stycket socialtjänstlagen framkommer att den myndighet som 

tagit ett beslut ska kunna visa att barnets bästa särskilt har beaktats och 

redovisats i processen. Det innebär att ett barnperspektiv alltid ska vara när-

varande i besluten och att när en åtgärd rör barn eller barnfamiljer så ska 

barnets situation uppmärksammas. Socialstyrelsen har i en rapport betonat 

vikten av att kommunerna i sina riktlinjer anger hur de ska tillgodose barn-

perspektivet i sin handläggning, samt att riktlinjerna följs upp.38 Samtidigt har 

styrelsen i en senare kartläggning konstaterat att biståndshandläggningen i de 

flesta av landets kommuner uppvisar brister ifråga om barnperspektiv.39 

 

2.3. Socialtjänstlagen som ramlag 

I det här avsnittet går jag in på den övergripande funktionen i den lag-

stiftning som reglerar socialtjänstområdet. 

 

1 kap. Socialtjänstens mål 
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidari-
tetens 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. 
 

                                                
37 Socialstyrelsen, Kartläggning om skälig levnadsnivå, s. 3 f. 
38 Socialstyrelserna och länsstyrelserna, Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt 
bistånd, s. 7. 
39 Socialstyrelsen, Kartläggning om skälig levnadsnivå, s. 3 f. 
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De grundläggande värderingarna i och målen med socialtjänstlagen samman-

fattas i portalparagrafen, lagens första paragraf: att på demokratins och soli-

daritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jäm-

likhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Andra stycket be-

tonar att socialtjänsten ska främja individers och gruppers förmåga att ta eget 

ansvar och bli självständiga, och tredje stycket framhåller respekten för själv-

bestämmanderätt och integritet. Portalparagrafen markerar också skillnaden 

från den tidigare konstruktionen som innebar inslag av kontroll samt misstro 

till individens egen förmåga att ansvara för sitt eget liv.40  

 

Socialtjänstlagen är en ramlag som är allmänt hållen och ger kommunerna stor 

möjlighet att själva anpassa det sociala arbetet till behoven i respektive 

kommun. På det sättet kan kommunerna samordna och väga in många olika 

faktorer för att ta fram de bästa åtgärderna för den enskilde.41 Ramlags-

konstruktionen kan också sägas innebära att lagen håller längre även om sam-

hället förändras, vilket hade varit svårt om lagstiftningen varit alltför detalj-

erad.42 Den huvudsakliga tanken med formuleringarna har också varit just att 

ge riktmärken för en långsiktig utveckling.43 En konstruktion som denna gör 

emellertid också att det är svårt att fastställa vad som egentligen är gällande rätt 

samt att ”utfyllnaden” av rätten, i det här fallet Socialstyrelsens allmänna råd 

och kommunala riktlinjer, får stort utrymme som rättskälla.44 

 

2.4. Rätten till bistånd 

Under den här rubriken går jag närmare in den grundläggande rätten till bistånd 

och de förutsättningar som ställs upp för denna rätt. Detta för att undersöka vad 

barnfamiljer kan få ekonomiskt bistånd till. 

 

 

 

 

                                                
40 Bergstrand, Socialtjänstlagen 2012, s. 10. 
41 Prop. 2000/01:80 s. 82. 
42 A.a., s. 90. 
43 Clevesköld m.fl., Handläggning inom socialtjänsten, s. 29. 
44 Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 31. 
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4 kap. Rätten till bistånd 

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få 
dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av social-
nämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livs-
föring i övrigt. 
     Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i 
övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhål-
landen 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.  
 
2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § 
om det finns skäl för det. 
 
3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, 
hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och radio- och TV-
avgift,  
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt med-
lemskap 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 pris-
undersökningar 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.  

 

I socialtjänstlagens fjärde kapitel definieras rätten till bistånd. Av ordalydelsen 

följer att ekonomiskt bistånd är det yttersta samhällsskyddet när övriga vägar 

till försörjning är uttömda. Rekvisiten är som framgår av lagtexten att den en-

skilde inte själv kan tillgodose sina behov samt att det inte finns andra sätt att 

tillgodose dem. När inga andra inkomster i form av arbete, bostadsbidrag, 

socialförsäkring, arbetslöshetsersättning eller andra delar av det socialpolitiska 

systemet finns att tillgå ska ekonomiskt bistånd vara det som träder in.45 Detta 

innebär således att den enskilde har ett eget ansvar för att klara sin livsföring 

själv, även om samhället i vissa fall ska träda in med stöd när den inte klarar 

det fullt ut.46 Den enskilde kan alltså inte bara lämna över ansvaret för sin för-

                                                
45 Lundgren & Thunved, Nya sociallagarna, s. 74. 
46 Prop. 2000/01:80 s. 89. 
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sörjning till socialtjänsten. Det har ansetts centralt att biståndet inte får bli 

passiviserande och skapa ett biståndsberoende.47 Ett exempel på detta med 

koppling till barnfamiljer är hur Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 1985 2:5 

slagit fast att det inte räcker att den ena föräldern arbetar och den andra stannar 

hemma med barnen medan familjen får ekonomiskt bistånd för att täcka upp 

för resterande behov. Nämnden hade erbjudit barnomsorgsplatser vilket av-

visats av familjen samtidigt som den ena föräldern inte hade anmält sig som 

arbetssökande till förmån för att ta hand om barnen. Istället betonar domstolen 

det som framgår av propositionen till 1982 års lag, att bistånd endast är 

tillfälligt för den som är arbetsför och kan beredas lämpligt arbete.48 

 

Rätten till bistånd är som nämnts det yttersta stödet från samhället till den 

enskilde. Det innebär att den som söker bistånd förväntas göra löpande försök 

att själv klara i sin försörjning. I praktiken innebär det en skyldighet att söka 

arbete och godta anvisade arbeten som är lämpliga, liksom att delta i andra 

samhällsåtgärder såsom arbetsmarknadsåtgärder för att öka möjligheterna till 

sysselsättning och egen försörjning.49 Även hemmavarande make med minder-

åriga barn är skyldig att försöka bidra till sin försörjning.50 Den enskilde för-

väntas vidare vid längre perioder av ekonomiskt bistånd sänka sina kostnader 

till exempel genom att byta till en billigare bostad som uppfyller skäliga krav. 

Stödet sättas till en nivå som anses skälig oavsett den faktiska kostnaden.51 

 

Biståndsparagrafen anger inte vem som kan vara aktuell för bistånd. Istället är 

den generellt skriven så att vem som helst som har behovet ska ha rätten.52 I 

lydelsen ingår också underförstått att ekonomiskt bistånd ska vara subsidiärt till 

andra insatser, det vill säga om någon annan huvudman har ansvar går detta i 

regel i första hand.53 Vidare är studiemedel vanligtvis ett hinder för ekonomiskt 

bistånd, även om den sökande studerar på heltid och studiemedlet ändå inte når 

                                                
47 Clevesköld m.fl., Handläggning inom socialtjänsten, s. 30. 
48 Jfr. prop. 1979/80:1 del A s. 526. 
49 Westerhäll, Den svenska socialrätten, s. 242. 
50 RÅ 1985 2:5. 
51 Lundgren & Thunved, Nya sociallagarna, s. 96. 
52 A.a., s. 78. 
53 Bramstång, Sociallagstiftningen - en kommentar, s. 64. 
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upp till biståndsnormen, eller om det rör en barnfamilj.54 I väntan på åtgärder 

från andra huvudmän är dock socialtjänsten skyldig att vidta tillfälliga och 

akuta åtgärder. Det innebär att socialtjänsten ibland kan behöva göra insatser 

där någon vanligen skulle ha försörjning på annat sätt.55 

 

Rätten till bistånd är delad i två delar, dels bistånd till försörjning och dels för 

livsföringen i övrigt. I försörjningsstödet ingår medel till mat, hyra och andra 

grundläggande levnadsomkostnader. Livsföringen i övrigt är allt annat som 

krävs för att uppnå en skälig levnadsnivå. Vad som ingår i detta definieras inte 

närmare i lagtext, utöver den negativa definition som ges genom 3 § första 

stycket där det klargörs vad som ska ingå i försörjningsstödet. Livsföring i 

övrigt torde alltså innebära allt därutöver. Någon uttömmande beskrivning ges 

inte eftersom gränsen dras genom en individuell bedömning i det enskilda 

fallet.56 Departementschefen uttalade i propositionen till 1982 års lag att det 

inte går att i lagen låsa fast vilka åtgärder som ska vidtas eller den förändring 

av den enskildes förhållanden som insatsen ska syfta till i varje enskilt fall.57 

 

2.4.1. Bistånd utöver 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

Utöver det som stadgas i 1 § ger 2 § en möjlighet att lämna ytterligare bistånd 

om det finns skäl för det. Bestämmelsen infördes efter att lagrådet påpekat att 

det förekommit i praxis att ekonomiskt bistånd lämnats till enskild utan att det 

egentligen funnits lagstöd.58 Det är värt att notera att lagstiftaren använt formu-

leringen ”får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det” 

(min markering), till skillnad från exempelvis ”särskilda skäl” som används i 

3 §, vilket indikerar att detta utrymme inte nödvändigtvis torde vara tänkt att 

tolkas strikt. Vad som egentligen varit tänkt med paragrafen framgår emellertid 

inte av förarbetena. Det finns alltså möjlighet för respektive nämnd att själv 

utforma gränserna.59 Denna möjlighet är intressant ur ett barnperspektiv, efter-

                                                
54 Prop. 1979/80:1 s. 201 samt RÅ 1996 ref. 13. 
55 Bramstång, Sociallagstiftningen - en kommentar, s. 64. 
56 Prop. 2000/01:80 s. 92. 
57 Prop. 1979/80:1 s. 187. 
58 Prop. 2000/01:80 s. 267. 
59 Bergstrand, Socialtjänstlagen 2012, s. 56. 
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som en typ av ärenden som skulle kunna falla under 2 § är just fall där barnets 

behov ges särskild påverkan.60  

 

Skillnaden mellan paragraferna är att 1 § prövas genom förvaltningsbesvär 

enligt 16 kap. 3 § socialtjänstlagen, medan 2 § prövas genom laglighetspröv-

ning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900). Denna ordning gör skillnad för 

den enskilde, eftersom ett beslut enligt 2 § därmed endast kan prövas avseende 

dess laglighet och inte det sökta biståndet i sak.61 Vidare är 2 § formulerad som 

en möjlighet eller befogenhet för kommunen (”Socialnämnden får ge 

bistånd…”, min markering) till skillnad från 1 § som är formulerad som en 

rättighet för den enskilde. Det gör att enskilda medborgare kan behandlas olika 

med stöd av denna bestämmelse.62 Med anledning av detta har Justitieombuds-

mannen i sitt beslut JO 2003/04 s. 236 slagit fast att nämnden inte kan välja 

vilken paragraf den vill pröva ansökan mot, utan alltid i första hand ska pröva 

rätten till bistånd enligt 1 §. 

 

2.4.2. Biståndets innehåll 

Detta avsnitt behandlar närmare vad som ingår i biståndet och vilka poster den 

enskilde kan få bistånd för avseende de mer grundläggande behoven.  

 

2.4.2.1. Försörjningsstöd 

Vad ekonomiskt bistånd innefattar specificeras närmare i 3 §. Paragrafen är 

alltså nära kopplad till 1 § och delar upp biståndet till försörjning, det vill säga 

försörjningsstöd, i olika poster. Första punkten pekar ut det som ingår i riks-

normen och som omfattar det mer generella i den grundläggande vardagliga 

livsföringen. Andra punkten tar upp de poster som varierar lite mer från person 

till person. Gemensamt för samtliga poster är att kostnaderna ska vara skäliga. 

Det ger utrymme för den enskilde bidragstagaren att påverka sin egen ekonomi 

såsom portalparagrafen stadgar, men ger inte en obegränsad möjlighet att dra 

på sig stora kostnader av olika slag.  

 

                                                
60 Bergstrand, Socialtjänstlagen 2012, s. 56 f. 
61 Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 144 f. 
62 Prop. 2009/10:57 s. 6. 
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2.4.2.2. Särskilda skäl att beräkna kostnaden högre 

Även vad gäller försörjningsstödet finns möjligheten att gå både över och 

under riksnormen efter individuell prövning. Bland orsaker som kan utgöra sär-

skilda skäl att beräkna kostnader högre finns medicinska skäl till dyrare kost, 

avgift för skolmåltider, liksom funktionsnedsättningar som gör det svårare att 

upprätthålla social kontakt och därför medför extra utgifter för exempelvis fri-

tidsaktiviteter som inte täcks av annat stöd. Orsaker kan vidare vara om den 

högre kostnaden är en förutsättning för att barn ska kunna delta i fritidsaktivi-

teter, för att en förälder ska kunna ha umgänge eller kontakt med sitt barn, vid 

tillfälligt och visst behov av att köpa kläder och skor, utrustning till spädbarn, 

samt vid tillfälligt höga kostnader som beror på att den enskilde varit utsatt för 

brott.63 Sänkningar är ovanliga, men kan göras till exempel i fall av nöd-

prövning där behovet av ekonomiskt stöd är högst tillfälligt och endast behövs 

för att reda ut en akut situation.64 Vissa poster pekas alltså ut specifikt i praxis 

och förarbeten. Vart gränsen går för vad som kan räknas in framgår inte, utan 

det är en fråga om bedömning.  

 

2.4.2.3. Boende 

Ett antal poster specificeras i försörjningsstödets andra punkt, såsom boende, 

hushållsel och försäkringar. Dessa varierar mer från person till person än de 

grundläggande levnadsomkostnaderna och har därför lämnats utanför normen. 

Boendekostnaden är den post som har störst relevans i ett arbete gällande 

barnfamiljer. Vid bedömningen av skälig boendekostnad är den faktiska kost-

naden och den enskildes behov utgångspunkten. Ett mått som nämns i de all-

männa råden är vad en låginkomsttagare på orten normalt skulle ha möjlighet 

att kosta på sig, dock utan att definiera låginkomsttagarbegreppet närmare, 

samt att kostnaden bör relateras till allmännyttans hyresnivå på orten.65 

Boendefrågan nämns som särskilt viktig ur ett barnperspektiv, eftersom hyres-

skulder och hot om vräkning är något som påverkar barn och deras trygghet. I 

sin rapport om barnperspektiv vid handläggningen av ekonomiskt bistånd 

                                                
63 Socialstyrelsen, Allmänna råd om ekonomiskt bistånd, 2013, s. 5 f. 
64 Lundgren & Thunved, Nya sociallagarna, s. 95. 
65 Socialstyrelsen, Allmänna råd om ekonomiskt bistånd, 2013, s. 6. 
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understryker Socialstyrelsen och länsstyrelserna vikten av att socialtjänsten 

hanterar detta tidigt och inte inväntar en vräkningssituation innan man agerar.66 

 

Vad som är en skälig levnadsnivå ifråga om bostad har inte klargjorts av rätten, 

men i RÅ 1994 ref. 76, som rörde en studerande vars bostadshyra översteg 

normen, uttalades att även i boendehänseende finns en övre gräns för biståndet 

– den enskilde har rätt till bistånd upp till skälig levnadsnivå men inte mer. 

Vilken nivå det innebar utvecklades inte där. I RÅ 1996 ref. 99 I fastslogs dock 

att bostadskostnader var acceptabla och biståndsgrundande upp till den nivå 

som är normalt förekommande på orten. Vid långvarigt biståndsbehov tas i 

biståndsbedömningen hänsyn till om sökanden har möjlighet att byta till en 

billigare bostad. För barnfamiljer uttalar de allmänna råden emellertid specifikt 

att det ska beaktas om barnen vid krav på bostadsbyte tvingas byta barnom-

sorg, skola och socialt nätverk.67 

 

2.4.3. Livsföring i övrigt 

I detta avsnitt behandlas sådana poster som inte ingår i de standardbelopp som 

riksnormen omfattar. I 4 kap. 1 § anges att det utöver normen går att få bistånd 

för sin livsföring i övrigt. De exakta gränserna för detta går inte att uttyda. 

Genom praxis har ett antal poster utkristalliserat sig som särskilt viktiga vid 

bedömningen av vad som är skälig levnadsnivå. Om dessa är uttömmande eller 

om allt inom livsföring i övrigt ska anses rymmas under någon av dessa 

framgår inte. De poster som tas upp här är de som har särskilt betydelse för 

barnfamiljer. 

 

2.4.3.1. Spädbarnsutrustning 

En post som har relevans för barnfamiljer är möjligheten att få bistånd till 

skäliga kostnader för nödvändig spädbarnsutrustning, som säng, barnvagn och 

bärsele.68 Någon praxis från Högsta förvaltningsdomstolen som reglerar detta 

närmare finns inte. 

 
                                                
66 Socialstyrelsen och länsstyrelserna, Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd, 
s. 39 f. 
67 Socialstyrelsen, Allmänna råd om ekonomiskt bistånd, 2013, s. 9 
68 A.a., s. 13 f. 
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2.4.3.2. Umgängesresor 

Föräldrar som vill ha umgänge med sina barn har möjlighet att få särskilt bi-

stånd för det. Det gäller även om barnet bor utomlands. Avgörande är vad en 

familj i allmänhet skulle ha råd med.69 I RÅ 1984 2:6 och RÅ 1987 ref. 109 

uttalades att vad som är skäligt beror på vad en förälder under liknande förhål-

landen normalt anses kunna klara av, samt om kostnaderna är skäliga i sig. I 

fallet från 1984 ansågs även hämtande av barn i utlandet för återförening med 

föräldrar i Sverige ingå i skälig levnadsnivå under förutsättning att omständig-

heterna är skäliga. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade i RÅ 1994 ref. 81 att möjligheten för 

barnen i målet att besöka sin far i Finland föll i huvudsak utanför deras abso-

luta grundbehov. Att någon gång få besöka honom var av stor betydelse för 

dem, men det skulle vägas mot resekostnadernas storlek. Dessa skulle i så fall 

inte vara högre än att de motsvarade vad en familj i allmänhet har råd med. 

Resan ansågs ligga inom ramen för en skälig levnadsnivå, när resans syfte och 

det relativt låga beloppet hade vägts in. 

 

2.4.3.3. Rekreation 

Bistånd till rekreation eller en semesterresa kan ingå i tolkningen av skälig 

levnadsnivå, om det finns särskilda skäl. Framför allt barnfamiljer som inte 

haft möjlighet att få någon form av semester på lång tid på grund av ekonom-

iska problem kan vara aktuella för bistånd till rekreation. Barnets behov ska 

bedömas särskilt. Till exempel kan det handla om bistånd till en kollo- eller 

lägervistelse, eller en resa för familjen. En gräns dras i förhållande till posten 

lek och fritid i riksnormen på så sätt att det handlar om aktiviteter som normalt 

hör ihop med semester, som resor och vistelser på annan ort.70 

 

För att det ska bli aktuellt med bistånd till rekreation krävs i regel ett uttalat 

behov av miljöombyte eller rekreation, utöver de grundläggande förutsättning-

arna att den sökande inte har möjlighet att själv bekosta resan och att behovet 

inte kan tillgodoses på annat sätt. Detta har slagits fast i RÅ83 2:59 som rörde 
                                                
69 Socialstyrelsen, Allmänna råd om ekonomiskt bistånd, 2013, s. 14. 
70 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd, 2003, s. 72. 
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en barnfamilj med litet ekonomiskt utrymme där barnen hade behov av 

miljöombyte. Familjen hade fått bistånd i åtta-nio år och hade aldrig haft råd att 

göra någon resa med barnen. Kostnaden för resan var måttlig och nämnden 

hade inte vidtagit några andra åtgärder för att tillgodose behovet. I liknande 

riktning gick RÅ 1987 ref. 22 där Högsta förvaltningsdomstolen beviljade en 

resa för två personer med psykisk funktionsnedsättning med motiveringen att 

det med hänsyn till personernas speciella situation kunde anses klarlagt att de 

hade behov av att göra den aktuella resan. Ett regeringsråd var där skiljaktig, 

denne ville ytterligare betona det uttalade behovet av miljöombyte och rekre-

ation och ansåg därför att biståndet inte skulle beviljas.  

 

Även om dessa två mål inte ger uttryck för exakt samma krav så står ändå klart 

att det krävs något ytterligare behov än enbart det allmänna biståndsbehovet. 

Kammarrätten har sedan tillämpat detta i ett mål som gällde en flicka med en 

fysisk funktionsnedsättning som ansökte om att få kostnaderna för en assistent 

betalda i samband med en språkresa. Rätten ansåg det då inte ha framkommit 

sådana omständigheter som gav för hand att hon hade så uttalat behov av en 

språkresa att det ingick i skälig levnadsnivå för henne att genomföra resan.71 

Sammantaget är praxis strikt ifråga om bistånd till rekreations- och 

semesterresor. I sin översyn av 1982 års lag motiverade Socialtjänstkommittén 

det med att många människor inte kan kosta på sig resor och att det därför inte 

ska anses ingå i skälig levnadsnivå.72 

 

2.4.3.4. Skulder 

Propositionen till 1982 års lag uttalade att skuldsättning kan vara ett allvarligt 

hinder för att återfå möjligheten att försörja sig själv. Eftersom det ekonomiska 

biståndet ska ges en förebyggande karaktär så ska bistånd till skulder utöver 

grundbeloppet prövas mer ingående i den individuella bedömningen.73 Social-

styrelsens allmänna råd från 1981 anförde vikten av rehabiliteringsaspekten, 

men att man inte okritiskt ska ersätta skulder genom ekonomiskt bistånd. Först 

när skuldsanering framstår som enda alternativet för framtida egen försörjning 

                                                
71 Kammarrätten i Sundsvalls dom den 23 augusti 1989 i mål 1437-89. 
72 SOU 1993:30 s. 259. 
73 Prop. 1979/80:1 s. 202 f. 
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ska kommunen ha skyldighet att betala skulder genom bistånd.74 Betalning av 

skulder ska vid den tidpunkten alltså ha varit restriktiv, men uppenbarligen 

möjlig.75 De allmänna råden från 2013 anger en måttstock på så sätt att bistånd 

för att betala en skuld kan ges om det annars skulle få allvarliga sociala konse-

kvenser om den inte betalades.76 I rättspraxis bekräftas att bistånd till betalning 

av skulder endast kan komma ifråga i undantagsfall.77 

 

2.4.4. Fritidspeng 

Inför 2014 finns ett förslag om att införa en fritidspeng för familjer med barn i 

grundskolans årskurs 4-9 som haft bistånd i minst sex månader under en tolv-

månadersperiod.78 Pengen är tänkt att gå direkt till barnets fritidsaktiviteter och 

ska inte fungera som en allmän förstärkning av familjens inkomster. Den får 

vidare inte påverka nivån på riksnormen utan ska vara ett fristående belopp. 

Den ska inte heller den hindra möjligheten att beräkna riksnormen till ett högre 

belopp när det finns skäl till det. Maximalt 3000 kr per barn och år är social-

departementets förslag om fritidspeng. Beloppet ska avse de faktiska kostnad-

erna för regelbundna ledarledda aktiviteter, som idrott, kulturverksamhet, fri-

luftsliv eller folkbildning. Förslaget aviserades i budgetpropositionen från 2014 

och om förslaget blir antaget så är det tänkt att träda i kraft den 1 juli 2014.79 

 

2.4.5. Sammanfattning 

Ekonomiskt bistånd är det yttersta samhällsskyddet när den enskilde inte kan 

tillgodose sina behov och det inte finns andra sätt att tillgodose dem. Rätten till 

bistånd stadgas i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Den enskilde har ett eget ansvar 

att klara sin livsföring och kan inte lämna över ansvaret för sin livsföring till 

socialtjänsten. Den biståndssökande förväntas göra löpande försök att bli själv-

försörjande och är skyldig att försöka bidra till sin försörjning. Rätten till 

bistånd är skriven så att vem som helst som har behovet har rätten, men den är 

subsidiär till andra insatser. Socialtjänsten är dock skyldig att vidta tillfälliga 

och akuta åtgärder när det behövs. Biståndsrätten består av två delar: dels 
                                                
74 Socialstyrelsen, Allmänna råd från Socialstyrelsen 1981:1, s. 66. 
75 Bramstång, Sociallagstiftningen - en kommentar, s. 79. 
76 Socialstyrelsen, Allmänna råd om ekonomiskt bistånd, 2013, s. 15. 
77 Se t.ex. RÅ 1991 not. 360. 
78 Ds 2013:70. 
79 A.a., s. 4 ff. 
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bistånd till försörjning som omfattar grundläggande levnadsomkostnader, dels 

till livsföringen i övrigt som omfattar allt annat som krävs för att nå en skälig 

levnadsnivå. Gränsen dras genom en individuell prövning i det enskilda fallet. 

Enligt 2 § samma kapitel finns möjlighet att lämna ytterligare bistånd om det 

finns skäl för det. Varje nämnd har där möjlighet att utforma gränserna. Para-

grafen är konstruerad som en befogenhet för kommunen till skillnad från den 

enskildes rätt i 1 §. Justitieombudsmannen har slagit fast att rätten till bistånd 

enligt 1 § ska prövas i första hand.80 

 

Biståndets innehåll specificeras i 3 §, där försörjningsstödet delas upp i poster 

på dels det som ingår i riksnormen och dels andra behov som varierar lite mer 

mellan personer. Gemensamt för kostnaderna för dessa poster är att de ska vara 

skäliga. Kommunen kan gå över och under riksnormen efter individuell pröv-

ning. Skäl att göra så kan vara till exempel om den högre kostnaden är en förut-

sättning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter. För de olika posterna 

finns varierande måttstockar för vad som ska anses vara skälig levnadsnivå, 

däribland vad en låginkomsttagare på orten normalt skulle ha råd med 

(bostadskostnad) och ”vad en familj i allmänhet skulle ha råd med” (um-

gängesresor). 

 

2.5. Ekonomiskt bistånd – en rättighet? 

I detta avsnitt behandlas frågan om biståndets rättighetskonstruktion. Går det 

att säga att rätten till bistånd faktiskt är en rättighet? Kan barnfamiljer utkräva 

bistånd för olika poster? Rättighetsfunktionen ska ställas mot portalparagrafen, 

som snarare är en målsättning än en rättighet. En rättighetsparagraf ska känne-

tecknas av ett precist innehåll och förutsättningar men också att den enskilde 

kan utkräva rätten.81 Kombinationen av ramlag och rättigheter innebär enligt 

flera författare en otillräckligt utformad reglering. Vaga formuleringar och 

oprecist innehåll i en ramlag gör risken större för godtyckliga bedömningar och 

svagare rättssäkerhet.82 Holmberg kallar till och med denna typ av rättigheter 

                                                
80 JO 2003/04 s. 236. 
81 Prop. 2000/01:80 s. 83 samt Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 261 f. 
82 Hollander, Rättighetslag i teori och praktik, s. 14 f. 
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som är svåra att utkräva för ”skenrättigheter”.83 Konstruktionen gör att det blir 

mycket svårt för den enskilde att ta reda på vilka egentliga möjligheter som 

finns för att få bistånd. Rättigheten är också villkorad genom behovspröv-

ningen och är beroende av kommunens resurser. Det är därför tveksamt om 

”rätten” faktiskt håller vad den lovar.84 En kritik består i att förvaltnings-

domstolarna ges uppgiften att utföra politiska funktioner och bestämma nivån 

för det som ska vara samhällets ansvar.85 

 

Bramstång gör i sin kommentar till 1982 års socialtjänstlag en utläggning om 

rättighetskonstruktionen i biståndskapitlet. Han beskriver konstruktionen av 

biståndsrätten som en rättighet vilande på naturrättslig grund. Bramstång redo-

gör för Uppsalaskolans kritik mot att använda rättighetsbegreppet, att det 

skapar en bild av att något ska inträffa men saknar reell betydelse och enbart 

ger en falsk trygghet.86 Han ställer sig allmänt kritisk till konstruktionen och 

pekar på skillnaden mellan en rättighet som kan utgå och en ovillkorlig rättig-

het inskriven i bindande lagtext. Han anser vidare att rättighetsbegreppet ska 

sparas till sådana situationer där rättigheten faktiskt är en rättighet som för-

tjänar att kvalificeras som sådan och där de tveksamma situationerna ska vara 

minimala. Vidare betonar Bramstång att rätten lätt ska kunna tillgodoses redan 

i första instans, och att rättighetskonstruktionen ska undvikas om det inte finns 

en allvarlig vilja att faktiskt trygga den enskildes position.87  

 

Det som möjligen talar för att rätten till ekonomiskt bistånd kan ses som en 

rättighet är det faktum att rätten är utkrävbar genom domstolarna. Detta syftar 

till att stärka den enskildes ställning samt skapa likhet i tillämpningen. Dess-

utom sker viss statlig tillsyn genom främst Socialstyrelsen och Justitieombuds-

mannen, vilket ska garantera god kvalitet och säkerhet i insatserna.88 Hollander 

konstaterar att bristen på sanktioner påverkar styrkan i rättigheterna men 

                                                
83 Landelius, Självbestämmande, valfrihet och samtycke inom socialtjänsten, s. 108 f.  
84 A.a., s. 108 f. 
85 Hollander, Rättighetslag i teori och praktik, s. 25. 
86 Bramstång, Sociallagstiftningen - en kommentar, s. 50 ff. 
87 A.a., s. 52 ff. 
88 Prop. 2000/01:80 s. 84. 
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hennes slutsats är mot bakgrund av utkrävbarheten att socialtjänstlagen ändå 

kan definieras som en rättighetslag, om än en vag sådan.89 

 

2.6. Riksnormen 

I detta avsnitt behandlas de specifika biståndsposterna närmare. I grunden är 

principen att det ekonomiska biståndet ska bestämmas individuellt. Varje 

kommun har också möjligheten att fastställa sina egna riktlinjer för det 

ekonomiska biståndet. I praktiken finns emellertid ett standardbelopp för hur 

högt bistånd som ska utgå: riksnormen. Normen beslutas årligen av regeringen 

enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen. Först om normbeloppet inte är lämpligt i det 

enskilda fallet ska en mer ingående individuell prövning ske.90 

 

2.6.1. Bakgrund 

Departementschefen uttalade redan i förarbetena till 1982 års lag sitt stöd till 

det system av basbeloppsgrundade bruttonormer och ersättning för skäliga 

boendekostnader som då allmänt användes av kommunerna. Han förespråkade 

att Socialstyrelsen skulle ta fram allmänna råd om lagens tillämpning för att 

motverka för stora skillnader i normnivåerna.91 Riksdagen anslöt sig till detta.92  

 

Före riksnormens tillkomst uttalade Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 1984 

2:13 och RÅ Ab 115/84 att Riksskatteverkets normalbelopp för existens-

minimum vid inkomsttaxering skulle vara en utgångspunkt för bedömningen 

av vad som skulle anses vara en skälig levnadsnivå. I allmänna råd 1992:4 för-

ordade Socialstyrelsen att bruttonormer, som utarbetats sedan 1985, skulle 

tillämpas av kommunerna och att så många som poster möjligt skulle räknas in. 

När Skatteverket inte längre fastställde sitt normalbelopp för existensminimum 

uppkom frågan återigen om vilka normer som skulle tillämpas. Högsta förvalt-

ningsdomstolen fann då att Socialstyrelsens bruttonormer istället skulle läggas 

till grund för vad som skulle anses vara en skälig levnadsnivå och att en kom-

munal bidragsnorm som låg därunder normalt inte kunde anses nå en sådan 

nivå. Enligt RÅ 1994 ref. 58 kan en kommun emellertid utesluta viss post om 
                                                
89 Hollander, Rättighetslag i teori och praktik, s.40 ff. 
90 Bramstång, Sociallagstiftningen - en kommentar, s. 67. 
91 Prop. 1979/80:1 Del A s. 186 och 204-205. 
92 SOU 1979/80:44 s. 26. 
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den på objektiva grunder finner att just den kostnaden är mindre lämpad för 

schablonisering.  

 

2.6.2. Beräkningen av riksnormen 

När riksnormen infördes motiverades den med en önskan om enighet mellan 

kommunerna avseende nivån på det ekonomiska biståndet.93 Den infördes 

därför i lagen i samband med att socialtjänstlagen uppdaterades 1998.94 Nivån 

fastställs idag årligen av regeringen genom beloppstabeller i 2 kap. socialtjänst-

förordningen (2001:937). Nivån för försörjningsstödet baseras på Konsument-

verkets konsumtions- och prisstudier och tas fram med hjälp av prisunder-

sökningar över baskonsumtionen hos olika hushållstyper.95 Den delas upp på 

olika hushållsgrupper samt åldersintervaller. Som exempel motsvarar normen 

för 2013 för en ensamstående vuxen 2 950 kr avseende personliga kostnader, 

ett åttaårigt barn får 2 410 kr. Till det kommer gemensamma hushållskostnader 

på 1 040 kr för ett hushåll på två personer.96 Normen omfattar de vanliga 

levnadskostnader som är möjliga att schablonisera på riksnivå och därmed inte 

varierar alltför mycket mellan olika delar av landet eller individer.97 När riks-

normen bestäms beaktas att bidragstagaren ska uppnå skälig levnadsnivå inom 

varje enskilt behov. Beräkningarna innehåller kostnadsposter för till exempel 

lek och fritid som innebär att schablonen ska täcka kostnaden för aktiviteter 

som är rimliga att kunna utöva, till exempel en idrott, biobesök eller att besöka 

en simhall.98 Fördelen med denna typ av norm är att det ger sökanden en viss 

levnadsstandard utan att nämnden behöver pröva varje enskilt behov särskilt. 

Den enskilde får också utrymmet att själv använda biståndet på det sätt den 

önskar.99 Det gör även biståndet mer enhetligt, samt att det är lätt att anpassa 

nivån på biståndet efter samhällets utveckling.100  

 

                                                
93 Prop. 1996/97:124 s. 46 f. 
94 Lag (1997:313). 
95 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen. 
96 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen, 2013 års nivå (2012:624). Nivån är oförändrad inför 
2014 (2013:799). 
97 Svensson, Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, s. 112. 
98 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd, 2003, s. 40 ff.  
99 Svensson, Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, s. 87. 
100 Prop. 2000/01:80 s. 90 f.  



32 

Fram till och med 2011 gav Socialstyrelsen ut beräkningar av fördelningen av 

kostnader på varje specifik post. För att använda åttaåringen från exemplet 

tidigare så beräknades lek och fritid för denna omfatta 360 kr per månad (av 

2130 kr som då var normen för personliga kostnader för en åttaåring).101 Från 

och med 2012 görs ingen sådan kostnadsuppdelning, vilket lett till protester 

från bland andra Sveriges kommuner och landsting, SKL.102 Istället anges 

endast en totalsumma i förordningen och ingen mer styrning ifråga om vad 

varje post beräknas kosta. Enskilda kommuner har däremot fortsatt dela upp 

normen i poster. SKL tar i sin skrivelse till kommunerna angående riksnormen 

2012 upp flera kommuner som på olika sätt räknat fram beloppen själva. En 

kommun använde Konsumentverkets broschyr ”Koll på pengarna” (beloppet 

för lek och fritid för en åttaåring blev då 490 kr per månad) medan två andra 

kommuner utgått från meddelandebladet året innan och räknat upp beloppen 

baserat på det (lek och fritid motsvarade då 410 kr för åttaåringen).103 I Koll på 

pengarna 2013 beräknas kostnaden för lek och fritid ligga på 690 kr för de 

äldsta barnen och är stigande med åldern (600 kr för åttaåringen).104 Riks-

normens post för samma kostnad stämmer inte överens beloppsmässigt med 

Konsumentverkets beräkningar, tvärtom har den legat betydligt lägre än det 

belopp som angetts i Koll på pengarna.105 

 

En fråga som specifikt gäller bistånd till barnfamiljer handlar om marginal-

kostnaden för varje ytterligare barn i en stor familj. Marginalkostnaden kan för-

väntas vara lägre för det nästkommande barnet än för det föregående, eftersom 

exempelvis kläder och leksaker kan ärvas från äldre syskon. Frågan är då om 

normen därför kan sättas ner för familjer med flera barn. Detta särskilt mot 

bakgrund av uttalanden i RÅ 1988 ref. 23 där domstolen konstaterat att ut-

gångspunkten för beräkningen av biståndet måste vara den faktiska kostnaden 

för att tillgodose ett behov. I RÅ 1993 ref 11 uttalade Högsta förvaltnings-

                                                
101 Socialstyrelsens meddelandeblad nr. 11/2010. 
102 Sveriges kommuner och landsting, skrivelse till socialdepartementet 2012-01-25, dnr. 
12/0592. 
103 Sveriges kommuner och landsting, skrivelse 2012-02-28 ”Riksnormen för år 2012”. 
104 Konsumentverket, Koll på pengarna 2013, s. 4 f. 
105 Som exempel var Konsumentverkets belopp för en 8-åring 530 kr för 2011, medan 
riksnormen var 360 kr för samma år, jfr. ovan samt Konsumentverket, Koll på pengarna 2011, 
s. 4 f.  
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domstolen emellertid att även om det är rimligt att anta att det ofta kan uppnås 

viss besparingseffekt i en flerbarnsfamilj så går det inte att generellt utgå från 

att så är fallet. Det fanns därför i målet inte skäl att frångå normen enbart 

baserat på att det fanns fler än två barn i den aktuella familjen. 

  
2.7. Skälig levnadsnivå 

Under den här rubriken utreds närmare vad begreppet skälig levnadsnivå 

betyder och innehåller. Var går den undre och övre gränsen för biståndet och 

vilka är kriterierna för vad som är skäligt? 

 
Skälig: befogad; motiverad; som överensstämmer med en 
normal och naturlig uppfattning om vad som är lämpligt, 
riktigt, rätt och billigt; rimligt; i den omfattning man 
rimligtvis kan begära. – Svenska akademiens ordbok106 

 
”Vad som är skälig levnadsnivå ska således knytas till 
enskilda personers behov. Vad som är skälig levnadsnivå i 
ett fall behöver inte vara det i ett annat, behoven skiftar 
mellan personer och över tid.” – Socialstyrelsen107 

 

I förarbetena till 1956 års socialhjälpslag uttalade departementschefen angå-

ende ekonomiskt bistånd att ”givetvis bör hjälpen inte utmätas så snålt att 

vederbörande nätt och jämnt hålles över svältgränsen, men å andra sidan bör 

hjälpen heller inte vara så frikostig, att hjälptagaren beredes en högre levnads-

standard än den, på vilken fullt självförsörjande medborgare i små ekonomiska 

omständigheter lever.” I utredningen inför 1982 års lag konstaterades att 

förhållandena som de såg ut då inte gjorde det nödvändigt att ha samma stränga 

syn längre.108 

 

2.7.1. Tolkningen av skälig levnadsnivå 

Det råder någon slags konsensus i praxis om att det inte är definierat vad 

begreppet skälig levnadsnivå ska innebära.109 Det är inte fastslaget i lag utan 

tvärtom har i förarbetena uttalats att det ankommer på respektive kommun att 

                                                
106 Svenska akademiens ordbok i elektronisk form, 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/256/4.html, 2013-11-23. 
107 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd, 2003, s. 37  
108 SOU 1974:39-40, refererad i Svensson, Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, s. 84. 
109 Se t.ex. RÅ 1993 ref. 11. 



34 

fastställa vad begreppet ska innebära, liksom att ange de normer som kom-

munen ska tillämpa ifråga om biståndet.110 I propositionen till 1982 års lag 

uttryckte departementschefen att innebörden av skälig levnadsnivå måste 

bedömas utifrån den tid och de förhållandena som den hjälpbehövande lever 

under, och att vad som ska anses skäligt därför måste överlämnas åt kom-

munerna att fastställa.111 Vidare har Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 1993 

ref. 11 uttalat att ledning vid uttolkningen av vad som är skälig levnadsnivå i 

första hand ska sökas i Socialstyrelsens allmänna råd. 

 

Att den närmare definitionen och uttolkningen lämnas åt kommunerna innebär 

sannolikt att det kommer att finnas skillnader mellan olika delar av landet. Det 

är problematiskt såväl ur rättssäkerhetshänseende112 som med tanke på objek-

tivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen (1974:152). I propositionen till 

den nuvarande lagen anförs att prövningen av ekonomiskt bistånd är komplex 

både till innehåll och karaktär och att den ger utrymme för personliga bedöm-

ningar och värderingar hos den enskilde handläggaren även om hänsyn tagits 

till riktlinjer och praxis.113 Att kommunerna tar fram sina egna normer och rikt-

linjer står dessutom i konflikt med domstolsprövningen, eftersom äldre praxis 

slagit fast att domstolarna inte är bundna av de lokala normerna när de i 

enskilda fall ska avgöra vad som ska ingå i skälig levnadsnivå. Istället ska 

domstolarna göra en självständig prövning av vad som är en skälig levnadsnivå 

för den sökande.114 

 

Karaktäristiskt för domarna från Högsta förvaltningsdomstolen på socialtjänst-

området är att de främst utgör exempel, in casu-avgöranden. De ger inga gene-

rella uttalanden om skälig levnadsnivå, utan är istället illustrationer av 

begreppet.115 Det gör att det inte alltid är möjligt att uttyda en norm, utan att 

domarna snarare är uttryck för hur de enskilda fallen kan tolkas. 

 

 
                                                
110 RÅ 1993 ref. 11. 
111 Prop. 1979/80:1 Del A s. 186. 
112 Se bland annat SoU 1979/80:44 s. 20. 
113 Prop. 2000/01:80 s. 89. 
114 RÅ 1984 2:13. 
115 Svensson, Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, s. 178. 
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2.7.2. Nivå och kvalitet 

Skälig levnadsnivå beskrivs ofta som en sorts minimistandard för insatsens 

kvalitet. Standarden avser inte en nivå som endast innebär absolut överlevnad 

utan förväntas också nå en viss kvalitet.116 Socialstyrelsen uttalade i de all-

männa råden om det ekonomiska biståndet tillhörande lagen från 1982 att bi-

ståndet inte bara ska möjliggöra existensminimum, utan att den enskilde måste 

”ha rätt att leva på en nivå som höjer sig över minimum utan att man för den 

sakens skull behöver tala om någon överstandard.”117 Detta reflekteras också i 

Högsta förvaltningsdomstolens uttalande i RÅ 1984 2:13, där det bekräftas att 

en bidragsnorm som ligger under existensminimum normalt inte är att se som 

en skälig levnadsnivå. 

 

Skälig levnadsnivå uttrycker alltså å ena sidan uppfattningen att det ekonom-

iska biståndet inte enbart ska innefatta det absolut nödvändiga, utan att det 

också ska uppnå en viss kvalitet. Utöver att leva på hjälpen ska det gå att ha en 

viss nivå på livet och den enskilde ska själv i någon mån kunna avgöra hur den 

vill leva.118 Innehållet ska möjliggöra en skälig levnadsstandard vad gäller 

specifika ting, det vill säga kost, kläder, bostad, hemutrustning, osv. Målet är 

att den enskilde ska ha bättre förutsättningar att i framtiden klara sig själv och 

leva ett självständigt liv, det vill säga ett slags rehabiliteringssyfte.119 Perspek-

tivet får inte heller vara för kortsiktigt eftersom en av målsättningarna är att 

den enskildes framtida förutsättningar att klara sig själv ska förbättras.120  

 

Å andra sidan beskrivs skälig levnadsnivå även som en maximigräns, och över 

den nivån ska inte bistånd beviljas. Behov över det är att se som ett ”lyxbehov” 

i biståndssammanhang.121 Med andra ord rör sig biståndet inom ett slags fält 

med en övre och nedre gräns, som båda betecknas skälig levnadsnivå. 

 

Men en norm som fastställs av en kommun kommer också att vara beroende av 

de resurser den enskilda kommunen har. Det får till följd att ”skälig levnads-
                                                
116 Prop. 2000/01:80 s. 90 f. 
117 Socialstyrelsen, Allmänna råd från Socialstyrelsen 1981:1, s. 60. 
118 Bramstång, Sociallagstiftningen - en kommentar, s. 69. 
119 Lundgren & Thunved, Nya sociallagarna, s. 81. 
120 Bramstång, Sociallagstiftningen - en kommentar, s. 72. 
121 Svensson, Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, s. 70. 
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nivå” kan innebära olika saker beroende av vilken kommun som tillfrågas.122 

Länsstyrelserna har granskat rätten att överklaga biståndsbeslut och konstaterat 

att bedömningen av biståndsansökningarna blivit mer restriktiv hos kom-

munerna och att handläggningen skiljer sig mycket åt mellan kommuner och 

handläggare.123 Samtidigt är det en del av socialpolitiken att det inte ska finnas 

alltför stora skillnader mellan olika delar av landet.124 I utredningen som före-

gick 1982 års lag uttalades att det inte kan accepteras att enskildas möjlighet att 

få bistånd till olika poster ska bero på vilken kommun denne vistas i.125 

 

I detta avseende är därför domstolsprövningen viktig för att motverka att skill-

naderna blir alltför stora. I två fall hos Högsta förvaltningsdomstolen år 1983 

fastslogs att domstolarna inte är bundna av kommunernas normer, men även 

vissa riktlinjer för hur den skäliga levnadsnivån skulle bestämmas.126 Tidigare 

hade domstolarna ofta godtagit de normer kommunerna antagit som mått för 

skälig levnadsnivå.127 

 

Vid domstolsprövningen är rätten alltså inte bunden av kommunens bidrags-

norm. Domstolen ska förvisso beakta kommunens resurser men den måste 

samtidigt pröva om den nivå som kommunen fastställt faktiskt innebär en 

skälig levnadsnivå för den enskilde.128 Det innebär att det måste finnas en viss 

lägstanivå, men också att begreppet skälig levnadsnivå måste definieras så att 

en övre gräns fastställs.129 Det är med andra ord en svår balansgång att å ena 

sidan tillåta flexibilitet och variationer, men å andra sidan ha en enhetlighet i 

bedömningarna så att den enskilde kan vara säker på en objektiv bedömning. 

På samma sätt är det viktigt med kommunernas självbestämmande, samtidigt 

som rättssäkerheten kräver besvärsinstansernas inflytande.130 

 

                                                
122 Bramstång, Sociallagstiftningen - en kommentar, s. 70. 
123 Prop. 2000/01:80 s. 89. 
124 SOU 1999:97 s. 15. 
125 SOU 1979/80:44 s. 20. 
126 RÅ 1984 2:13 och RÅ 1984 2:76. 
127 Hollander, Rättighetslag i teori & praxis, s. 87. 
128 SOU 1999:97 s. 18 ff. 
129 Westerhäll, Den svenska socialrätten, s. 243. 
130 Bramstång, Sociallagstiftningen - en kommentar, s. 71. 
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Vad skälig levnadsnivå ska innebära har vidare diskuterats i domarna RÅ 1993 

ref. 11 I och II. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade i dessa att Social-

styrelsens norm ”inte kan innebära någon överstandard” och att den bör ligga 

till grund för avgörandet av vad som är att se som skälig levnadsnivå såvida 

inte särskilda skäl ger grund för annat. Samtidigt framhöll rätten att de enskilda 

kommunernas resurser inte kunde tillmätas betydelse, på grund av den 

enskildes lagstiftade rätt till en skälig levnadsnivå. I RÅ 1994 ref. 80 konsta-

terade domstolen, i enlighet med domarna från 1993, att normen också ska ha 

funktionen av en nedre beloppsgräns som normalt inte får underskridas. Om 

särskilda omständigheter motiverar det måste emellertid fortfarande avsteg från 

normerna kunna göras.  

 

I domarna syns även konflikten mellan kommunernas normer respektive det 

som stadgas i lagen. Denna konflikt har funnits ända sedan 1982 års lag trädde 

i kraft. Kommunerna sätter en nivå för biståndet, medan förvaltningsdom-

stolarna genom den enskildes överklagningsrätt går in och petar i det kom-

munala självstyret.131 

 

2.7.3. Måttstock 

Hur nivån på den skäliga levnadsnivån ska fastställas beskrivs på varierande 

sätt i olika rättskällor och beroende på vilken post det gäller. I förarbetena jäm-

förs skälig levnadsnivå gällande boende med vad en låginkomsttagare på orten 

normalt skulle ha råd med.132 På andra ställen sägs att bedömningen förväntas 

ske efter en allmänt vedertagen genomsnittsnorm, och en ”skälig” levnadsnivå 

ska därför vara en genomsnittlig levnadsnivå.133 Avseende umgängesresor 

används ”vad en förälder under liknande förhållanden normalt skulle klara 

av”.134 Före riksnormens tillkomst användes Skatteverkets normalbelopp för 

existensminimum som måttstock för vad som kunde anses vara en skälig 

levnadsnivå.135  

 

                                                
131 Hollander, Rättighetslag i teori & praxis, s. 88. 
132 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd, 2003, s. 6 f. samt s. 83. 
133 Bramstång, Sociallagstiftningen - en kommentar, s. 70. 
134 RÅ 1984 2:6. 
135 Westerhäll, Den svenska socialrätten, s. 244. 
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En genomsnittsnorm och vad en låginkomsttagare på orten har råd med är två 

ganska olika mått. Det ena indikerar ett inkomstsnitt av en större del av befolk-

ningen, medan det andra snarare närmar sig de som tjänar allra minst. Frågan 

uppkommer då först vad en låginkomsttagare är och om en sådan faktiskt 

uppnår en skälig levnadsnivå. Denna jämförelsenivå torde vidare skilja sig från 

nivån för snittmedborgaren. 

 

Ytterligare något som påverkar bedömningen i vissa fall är familjens historia i 

det enskilda fallet. Det gäller framför allt avseende semesterresor, där det 

uttrycks att ett långvarigt biståndsbehov eller ett uttalat behov av miljöombyte 

eller rekreation kan göra att en semesterresa kan anses ingå i en skälig levnads-

nivå.136 

 

2.7.4. Sammanfattning 

Det råder generell konsensus om att definitionen av begreppet skälig levnads-

nivå är oklar. Förarbeten har uttalat att det ankommer på kommunerna att fast-

ställa innehållet. Ledning vid uttolkningen ska i första hand sökas i Social-

styrelsens allmänna råd. Att fastställandet faller på kommunerna ger ett stort 

tolkningsutrymme för enskilda rättstillämpare. Det står också i konflikt till 

domstolsprövningen eftersom domstolarna inte är bundna av kommunernas 

normer i enskilda fall. Skälig levnadsnivå har beskrivits som en slags minimi-

standard för insatsens kvalitet, både vad avser nivå och innehåll. Å andra sidan 

beskrivs det också som en maximigräns över vilken bistånd inte ska beviljas. 

Utöver detta är kommunernas normer beroende av resurserna i den enskilda 

kommunen, vilket gör att skälig levnadsnivå kan vara olika beroende av vilken 

kommun som tillfrågas. Domstolsprövningen är viktig för att skillnaderna inte 

ska bli alltför stora men kommer samtidigt i konflikt med kommunens själv-

styre. I praxis har slagits fast att Socialstyrelsens norm (numera riksnormen) 

ska ses som en nedre beloppsgräns som normalt inte får underskridas.137 Olika 

måttstockar används, exempelvis vad en låginkomsttagare på orten normalt 

skulle ha råd med, eller vad en förälder under liknande förhållanden skulle 

klara av.  
                                                
136 Se bland annat RÅ 1983 2:59. 
137 RÅ 1994 ref. 80. 
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3. PRAKTISK TILLÄMPNING 
 

I detta kapitel granskas och analyseras tillämpningen hos underrätt och 

kommuner, utifrån frågan om hur underrätt och handläggare hos socialtjänsten 

hanterar skälig levnadsnivå. Detta för att skapa en bättre förståelse för hur lag-

stiftningen tolkas hos de som tillämpar den i praktiken. 

 
3.1. Underrättspraxis  

Som undersökningen av den rättsliga regleringen visat lämnar ramregleringen 

ett stort utrymme för tolkning till rättstillämparen. Frågan är då vad tillämp-

ningen visar? I detta avsnitt undersöks och analyseras tretton domar från för-

valtningsrätterna utifrån vilka poster som medgetts eller inte medgetts, men 

även hur domarna motiverats med hänsyn till skälig levnadsnivå och barn-

perspektiv. Förvaltningsrättens domar ska här inte ses som en rättskälla i den 

meningen att de utvisar hur gällande rätt ska tolkas, utan snarare som en kun-

skapskälla till hur den rättsliga regleringen förstås och tolkas av rätts-

tillämparen. 

 

Bland de förvaltningsrättsdomar som hittats har valts ut sådana som fokuserar 

på bistånd till rekreation och semesterresor, samt lek och fritid. Detta för att 

dessa två poster särskilt kan sägas påverka barnfamiljer och i tydligare mån än 

andra kan visa hur barnperspektivet beaktats. Domarna har analyserats utifrån 

vilka poster som medgetts och inte medgetts, men även hur besluten motiverats 

med hänsyn till skälig levnadsnivå och barnperspektiv. 

 

3.1.1. Lek och fritid 

Barnets situation ska beaktas vid alla åtgärder som gäller barn eller barn-

familjer.138 Som framgår av avsnitt 2.6.2. ovan ingår i beräkningen av riks-

normen en särskild post för lek och fritid. Eftersom Socialstyrelsen inte längre 

bryter ner normen i olika kostnadsposter finns ingen exakt summa för vad lek 

och fritid beräknas kosta. Även om normen inte längre delas upp så gör Konsu-

mentverket fortfarande sina beräkningar. I Koll på pengarna 2013 beräknas 

                                                
138 Prop. 1996/97:124 s. 99 f. 



40 

kostnaden för lek och fritid ligga på 690 kr för de äldsta barnen och är stigande 

med åldern (600 kr för åttaåringen som tidigare använts som exempel).139 

Riksnormens post för samma kostnad stämmer emellertid inte överens belopps-

mässigt med Konsumentverkets beräkningar. Kostnadsposten lek och fritid är 

tänkt att täcka kostnader för aktiviteter som är rimliga att kunna utöva, som 

exempelvis en idrott, men även leksaker, cykel och liknande.140 En fast norm 

ger den enskilde en möjlighet att själv fördela pengarna som den önskar.141 

Samtidigt nämns i de allmänna råden att om en högre kostnad är en förutsätt-

ning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter så kan det vara ett skäl att 

beräkna normen till ett högre belopp.142 

 

I Förvaltningsrätten i Malmös dom den 10 juni 2013 i mål 2667-13 hade klag-

anden önskat bistånd till gitarrlektioner för sin son. Nämnden påpekade att det 

var den tredje fritidsaktiviteten som klaganden sökte om för året. Domstolen 

instämde med nämnden i att behovet av fritidsaktiviteter redan var väl tillgodo-

sett genom att sonen utöver riksnormen redan beviljats bistånd till träningskort 

och Kung Fu-träning och avslog därför överklagandet.  

 

Bistånd till fritidsaktivitet i form av balettskola var frågan i Förvaltningsrätten i 

Växjös dom den 3 april 2013 i mål 686-13. Barnet gick redan på scouterna men 

ville gärna dansa balett. Rätten konstaterade att riksnormens post för lek och 

fritid är en kostnad för sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlig-

het till. Det är upp till den enskilde att hushålla med det. Det hade inte fram-

kommit stöd för att barnets behov av fritidsaktiviteter var av sådan art att kost-

naderna skulle beräknas till en högre nivå än riksnormen varför överklagandet 

avslogs. 

 

I Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 15 mars 2010 i mål 17161-10 gällde 

frågan lektionsavgift och instrumenthyra för fiollektioner. Nämnden hade 

redan beviljat bistånd till medlemskap i fotbollsklubb för samma år med beak-

tande av barnperspektivet. Förvaltningsrätten ansåg inte visat att bistånd till 
                                                
139 Konsumentverket, Koll på pengarna 2013, s. 4 f. 
140 Lundgren & Thunved, Nya sociallagarna, s. 94. 
141 Svensson, Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, s. 87. 
142 Socialstyrelsen, Allmänna råd om ekonomiskt bistånd, 2013, s. 5 f. 
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fiollektioner och instrumenthyra var nödvändigt för att sonen skulle uppnå en 

skälig levnadsnivå och avslog därför överklagandet. 

 

I Förvaltningsrätten i Umeås dom den 17 april 2013 i mål 624-13 E gällde 

saken fotbollsskor och fotbollsstrumpor. Förvaltningsrätten ansåg att kostnaden 

ingick i posten för lek och fritid samt avslog överklagandet med motiveringen 

att det inte hade framkommit särskilda skäl för att beräkna kostnaderna för 

fritidsaktiviteter till en högre nivå än riksnormen. 

 

I likhet med föregående fall avslogs i Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 

16 april 2013 i mål 2999-13 E bistånd till en högre kostnad än riksnormen 

avseende och fotbollsutrustning. Klaganden hade tidigare beviljats extra 

bistånd till fotbollsträningsavgift med hänvisning till barnperspektivet. Rätten 

motiverade sin dom med att det inte kommit fram särskilda skäl att beräkna 

kostnaderna för utrustning till en högre nivå och att familjen fick anses 

tillförsäkrade en skälig levnadsnivå genom det bistånd de hade beviljats. Å 

andra sidan ansåg rätten det svårt att se att normen skulle räcka till klubb-

medlemskap och att en högre kostnadsnivå framstod som en förutsättning för 

barnet att kunna delta i sin fritidsaktivitet. Domstolen tillade dessutom att 

”fotboll får anses vara en aktivitet som fyller både en viktig social och 

idrottslig funktion för barn till en rimlig kostnad”. Därför beviljades bistånd på 

en högre nivå än riksnormen för medlemsavgift i fotbollsklubben, medan 

bistånd till utrustning avslogs. 

 

Även i Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 12 april 2013 i mål 3512-13 

beviljades medlemsavgift i en fotbollsklubb med motiveringen att det var en 

förutsättning för att barnet skulle kunna utöva aktiviteten och att kostnaderna 

därför skulle beräknas till en högre nivå än riksnormen. Även här avslogs 

bistånd till utgifter för fotbollskläder då de fick anses ingå under posten lek och 

fritid samt att särskilda skäl att beräkna dessa kostnader till en högre nivå inte 

var visade. 

 

I Förvaltningsrätten i Malmös dom den 18 april 2013 i mål 527-13 hade 

klagandena ansökt om bistånd till simskola. Familjen hade tidigare beviljats 
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simskola för två barn under två terminer och ett barn hade beviljats fiol-

lektioner under en termin. Nämnden anförde i sitt yttrande att fritidsaktiviteter 

beviljas generöst men vanligen bara under två terminer innan de hänvisas till 

normen. Rätten fann att det inte framkommit omständigheter som gav grund 

för någon annan bedömning och avslog därför överklagandet. 

 

3.1.2. Rekreations- & semesterresa 

I praxis har slagits fast att bistånd till rekreations- och semesterresa kan ingå i 

tolkningen av skälig levnadsnivå.143 Det gäller särskilt barnfamiljer som inte 

haft möjlighet till semester under många år. Bistånd till detta ändamål kan 

exempelvis handla om en kollo- eller lägervistelse eller en resa för familjen. 

Det krävs att familjen har ett uttalat behov av miljöombyte eller rekreation, 

eller i vart fall ett särskilt behov med hänsyn till förutsättningarna. Praxis är på 

denna punkt strikt, vilket motiverats med att många människor inte kan kosta 

på sig resor.144 

 

Förvaltningsrätten i Stockholms biföll i dom den 18 juli 2013 i mål 16830-13 

bistånd till en semesterresa till nöjesparken High Chaparral för en ensam-

stående mamma och hennes barn. Familjen hade vid tiden för ansökan fått eko-

nomiskt bistånd i åtta år och inget hade angetts om att de tidigare beviljats 

någon rekreationsresa. Med hänsyn till detta och till familjens situation fann 

rätten att de behövde biståndet för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. I 

bedömningen har barnens situation uttryckligen beaktats. Nämnden har över-

klagat biståndet till semesterresan till kammarrätten som i skrivande stund inte 

har avgjort målet. 

 

Ett besök på Gröna Lund avslogs i Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 4 

juli 2013 i mål 15754-13 med hänvisning till att ett besök på en nöjespark ska 

täckas av posten lek och fritid i riksnormen. Den reella skillnaden i förhållande 

till föregående dom var avståndet till den tänkta nöjesparken: här bodde 

sökandena inom samma kommun som nöjesparken, medan familjen i det 

tidigare fallet skulle resa till Småland för semestern. I nu aktuellt fall hävdade 
                                                
143 Se t.ex. RÅ 1983 2:59. 
144 SOU 1993:30 s. 259. 
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familjen i sitt överklagande att de inte hade råd med både inträde, åkband och 

resa till parken, men domstolen prövade resan såsom tillhörande posten lek och 

fritid snarare än som en semesterresa. Man har därför i bedömningen prövat 

den mot riksnormen och konstaterat att det inte var visat att familjen hade 

behov av större utgifter för fritidsaktiviteter än det som ingår i riksnormen. 

 

I Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 22 juni 2005 i mål 1865-05 E ville 

en mamma göra en resa till Skara sommarland med sina barn. Hon angav i 

överklagandet att det skulle bli familjens enda utflykt för sommaren och att 

barnen behövde något att se fram emot. Förvaltningsrätten hänvisade till RÅ83 

2:59 och konstaterade att familjen under en längre tid levt under begränsade 

ekonomiska förhållanden och inte hade utrymme att bekosta någon form av 

semester. Familjen, och framför allt barnen, skulle genom resan få ett genom-

gripande miljöombyte och möjlighet till rekreation, och kostnaderna ansågs 

måttliga. Mot bakgrund av det ansågs att semesterresan skulle inrymmas i en 

skälig levnadsnivå och överklagandet bifölls. 

 

En ensamstående mamma med sex barn hade i Förvaltningsrätten i Linköpings 

dom den 6 augusti 2013 i mål 4801-13 även hon ansökt om en resa till Skara 

sommarland. I överklagandet uppgavs att hushållet aldrig gjort något roligt 

tillsammans allihop. De bodde inte i den kommun dit resan skulle företas, men 

nämnden hade ändå bedömt resan som tillhörande posten lek och fritid. Målet 

återförvisades därför till nämnden för en utförligare utredning avseende 

familjens tidigare och framtida möjligheter till rekreation och semesterresor. 

 

Ytterligare ett mål avseende rekreation var Förvaltningsrätten i Linköpings 

dom den 2 juli 2013 i mål 4494-13, som gällde en barnfamilj som enligt sitt 

överklagande aldrig hade rest utanför sin kommun och ville resa till Skansen. 

Förvaltningsrätten konstaterade att det handlade om åtgärder som berörde ett 

barn och att nämndens utredningsskyldighet därför var mer omfattande. Efter-

som det berörda barnet endast var tre år ansåg emellertid rätten att en resa inom 

kommunen skulle vara tillräckligt för att uppleva aktiviteter som de flesta barn 

har möjlighet att göra. Bistånd till resan var inte nödvändigt för att familjen 

skulle uppnå en skälig levnadsnivå. 
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I det sista analyserade målet avslogs i Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 

7 juli 2011 i mål 13670-11 en semesterresa för en familj med ett ettårigt barn. 

Överklagandet motiverades bland annat med att de inte hade haft möjlighet till 

miljöombyte och att deras dotter var så ”lillvuxen” att hon skulle uppskatta de 

upplevelser som en semester skulle innebära. Nämnden ansåg att det inte var 

barnen som behövde miljöombyte utan föräldrarna. Förvaltningsrättens slutsats 

var att familjen mot bakgrund av deras situation tillsammans med resans kost-

nad och reslängd inte var i behov biståndet för att tillförsäkras en skälig lev-

nadsnivå. 

 

3.1.3. Sammanfattande analys 

Av domarna som analyserats ovan framkommer för det första att nämnderna i 

fråga om lek och fritid i viss mån redan tycks godkänna fritidsaktiviteter utöver 

normen. I fyra av sju fall som rör fritidsaktiviteter nämns uttryckligen att medel 

för andra fritidsaktiviteter redan har beviljats, vilket använts som ett skäl för att 

avslå det nu sökta biståndet. För det andra går att se en tendens att rätten hellre 

godkänner kostnader för själva aktivitetens genomförande, exempelvis med-

lemskapet i fotbollsklubben, än utrustning till aktiviteten, till exempel fotbolls-

skor. I detta avseende kan paralleller dras till en av de saker som kan utgöra 

skäl till att bevilja bistånd med högre kostnad än normen, nämligen att en högre 

kostnad är en förutsättning för att barnet ska kunna delta i fritidsaktiviteter. 

Rätten tycks alltså i dessa fall tycka att det ingår i skälig levnadsnivå att få 

spela fotboll, men inte att spela fotboll i speciella fotbollsskor. Det är för-

modligen obekvämare att spela fotboll i vanliga skor än i fotbollsskor, men det 

är ingen omöjlighet. Däremot lär det vara svårt att få tillgång till aktiviteten 

utan att vara medlem i klubben. Rätten hänvisar i flera fall till den enskildes 

ansvar att hushålla med riksnormens post för lek och fritid, och då särskilt när 

det gäller till själva utrustningen.  

 

När det gäller rekreations- och semesterresa kan till att börja med konstateras 

att detta skiljs från lek och fritid på så sätt att förvaltningsrätterna bedömer att 

en semesterresa inte kan företas på för nära håll, och på samma sätt att en resa 

som är lite längre inte ska räknas in under lek och fritid. De två domarna från 
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Förvaltningsrätten i Stockholm från 2013 gäller båda semesterresor, där det ena 

gällde en längre resa till Småland medan det andra var en resa inom kom-

munen. Även om båda resorna i teorin skulle kunna komma att ha likvärdiga 

kostnader och effekt för de enskilda så ansågs ändå Gröna Lund-besöket till-

höra lek och fritid. På samma sätt kan jämföras de två mål från Förvaltnings-

rätten i Linköping som rörde resa till Skara sommarland. Nämnden hade be-

dömt ärendena olika, i domen från 2013 hade det trots avståndet ansetts tillhöra 

lek och fritid. Detta gav domstolen bakläxa på och återförvisade målet för att 

bedöma det utifrån kriterierna för rätt till bistånd för semesterresa. 

 

Slutligen har i två mål barnens ålder och mognad varit avgörande för om en 

resa ska anses vara nödvändig. Barnen var små i båda målen, tre respektive ett 

år gamla, och båda domstolarna har bedömt att dessa inte behöver göra en 

längre semesterresa för att få miljöombyte. Det var alltså inte nödvändigt med 

bistånd till resorna för att barnen skulle uppnå skälig levnadsnivå. Vad föräld-

rarna haft för behov tycks i dessa fall ha spelat mindre roll, istället är det vad 

som är nödvändigt för barnen som varit avgörande. 

 

Övergripande kan noteras att det är svårt att utläsa av domarna vad som egent-

ligen har beaktats och hur stor betydelse barnperspektivet fått i relation till 

andra faktorer. Det framgår sällan att någon närmare individuell prövning 

gjorts eller vad den innehållit. Förvaltningsrättens domskäl är kortfattade och 

som regel med standardformuleringar (exempelvis ”Förvaltningsrätten finner 

inte visat att bistånd för detta ändamål kan anses nödvändigt för att sonen ska 

uppnå en skälig levnadsnivå”) vilket torde göra det svårt för den enskilde att 

förstå vad som egentligen är motivet till domen. Detta gör knappast förutsäg-

barheten eller rättssäkerheten bättre. Konstruktionen blir ofta sådan att man 

konstaterar att något krävs eller inte krävs för att uppnå skälig levnadsnivå i det 

enskilda fallet, men det ges inte någon förklaring till vad skälig levnadsnivå 

ska anses vara. Eftersom någon mer omfattande ledning inte ges av Högsta 

förvaltningsdomstolens praxis är det förmodligen detta som kan förväntas av 

underrätten. 
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3.2. Kommunala riktlinjer 

3.2.1. Generella reflektioner 

Statsrättsligt sett kan aldrig allmänna råd från exempelvis Socialstyrelsen få 

funktionen av bindande rättsliga normer eftersom de inte utesluter alternativa 

handlingssätt och alltså inte är ovillkorligen bindande. På samma sätt fungerar 

det med kommunala riktlinjer och anvisningar – även om de kan ha en lik-

nande funktion kan de aldrig anses som kommunala normer.145 Liksom Social-

styrelsens allmänna råd är kommunernas lokala riktlinjer därmed i första hand 

att se som rekommendationer.146 Eftersom de enskilda handläggarna är an-

ställda av kommunerna och jobbar ”under” dessa riktlinjer kan det dock för-

väntas att de i hög utsträckning också kommer att följa dem, trots att de inte är 

bindande. 

 

De kommunala riktlinjerna är betydligt mer detaljerade och omfattande än 

biståndsparagraferna och riksnormen. Socialstyrelsen gjorde en stor kartlägg-

ning om skälig levnadsnivå och överensstämmelsen mellan de allmänna råden 

och kommunernas riktlinjer, som publicerades i januari 2012. Där konsta-

terades att även om det inte framkommer stora generella avvikelser från de 

allmänna råden eller förändring över tid, så är styrelsen bekymrad över att 

riksnormen inte uppfyller en skälig levnadsnivå i alla delar.147 Vidare anses det 

problematiskt att skälig levnadsnivå inte kan definieras på ett generellt sätt 

eftersom konkreta tolkningar och närmare precisering saknas i både rättskällor 

och lokala styrdokument. Flera kommunala riktlinjer anger att riksnormen ska 

anses utgöra en skälig levnadsnivå, något som Socialstyrelsen i sin kartlägg-

ning anser är inkorrekt eftersom det råder skillnader mellan riksnormen och 

Konsumentverkets beräkningar av samma behov. Istället framhåller kartlägg-

ningen den individuella bedömningen för att uttolka skälig levnadsnivå. Vidare 

påpekar styrelsen att anmärkningsvärt många av de kommunala riktlinjerna 

inte alls tar upp aspekten att beräkna kostnaderna i riksnormen till en högre 

nivå.148 

 
                                                
145 von Essen, Kommunal normgivning, s. 60. 
146 Svensson, Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, s. 259 f. 
147 Socialstyrelsen, Kartläggning om skälig levnadsnivå, s. 3. 
148 A.a., s. 7 ff. 
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Ett ytterligare problem som kartläggningen framhåller är att det inte enbart är 

de kommunala riktlinjerna som styr handläggningen. Förutom dessa förekom-

mer checklistor, administrativa rutiner och andra dokument som inte beslutats 

politiskt men som ändå får vägledande eller normerande karaktär i kom-

munen.149 

 

På socialtjänstområdet får riktlinjerna funktionen att de fyller ut ramlagen så att 

den passar in i den faktiska verksamheten. Detta ska handla om att verkställa 

lagstiftningen, inte ändra den. En fråga som går att ställa sig är därför hur 

mycket kommunerna genom sina riktlinjer fyller ut lagen, och om det närmar 

sig en punkt där man i själva verket ändrar lagen. Detta får i så fall konse-

kvenser ur ett statsrättsligt perspektiv, med tanke på legalitetsprincipen i 1 kap. 

1 § tredje stycket regeringsformen. Det strider också mot den formella lag-

kraftens princip, som innebär att en myndighet inte får skapa föreskrifter på ett 

område som redan har reglerats i en överordnad författning.150  

 

3.2.2. Kommun A 

Kommunen A är en medelstor kommun i spannet 50 000-100 000 invånare. 

Riktlinjerna för det ekonomiska biståndet, ”Riktlinjer och regler för social-

bidrag”, är ett förhållandevis kortfattat dokument på sju-åtta sidor som i stora 

delar återger vad som framkommer av Socialstyrelsens allmänna råd. Doku-

mentet är upplagt så att man enkelt kan söka på olika poster som räknats upp i 

förarbetena eller behandlats i praxis. På några punkter skiljer sig kommun A:s 

riktlinjer emellertid från råden genom andra formuleringar eller måttstockar. 

Genomgående används i dokumentet ”socialbidrag” snarare än ekonomiskt 

bistånd. Utöver riktlinjerna har kommunens handläggare även en förhål-

landevis omfattande databas, benämnd ”anvisningar”, där alla möjliga frågor 

som kan tänkas uppkomma redovisas utifrån olika rubriker. I anvisningarna 

redovisas vidare rättsfall från både överrätt och den lokala förvaltningsrätten i 

aktuella frågor. Dokumentet lämnas även vidare till andra kommuner mot 

ersättning, som ett sätt att utbyta information och erfarenheter. 

 
                                                
149 Socialstyrelsen, Kartläggning om skälig levnadsnivå, s. 15. 
150 Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter – handbok i författningsskrivning, s. 21. 
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Som målsättning uttalas att man arbetar för att de mest utsatta grupperna i 

kommun A ska få den hjälp och det stöd de kan behöva för att kunna leva ”ett 

värdigt liv”. Detta skulle kunna tolkas som vad kommun A anser vara en skälig 

levnadsnivå, det vill säga ett värdigt liv. Någon sådan beskrivning har inte 

funnits att hitta i de allmänna råden och är ett uttryck för det som konstaterats 

om begreppet skälig levnadsnivå, det vill säga att det inte bara är en beskriv-

ning av en viss nivå utan även en viss kvalitet på insatsen, jfr. avsnitt 2.7. ovan. 

Vidare finns i socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap. 1 §, en skrivning om 

målet om självförsörjning. Detta beskriver kommun A som att arbetet ska syfta 

till att den enskilde ska få en ”annan stadigvarande försörjning.” Det under-

stryks under nästa rubrik, grunderna för bedömningen, där man påpekar att 

socialbidraget är en tillfällig lösning. Den följs av skrivningen att ”varje 

ansökan ska prövas enligt socialnämndens riktlinjer och de anvisningar som 

förvaltningen utarbetat”. Eftersom skrivningen föregås av en laghänvisning 

kan antas att den enskilde handläggaren också tillämpar lagtext och praxis i 

första hand, men ingen hänvisning görs till Socialstyrelsens allmänna råd 

genom hela dokumentet.  

 

Dokumentet stadgar att innan beslut fattas ska hänsyn tas till bland annat att 

kostnaderna är skäliga i jämförelse med vad en låginkomsttagare kan ha råd 

med. Låginkomsttagarjämförelsen återkommer när försörjningsstödet behand-

las, där stadgas att kostnader inte är skäliga om de överstiger denna. Vidare 

nämns att ”avsteg från riktlinjerna kan göras om särskilda skäl härför fram-

kommit”. Dessutom specificeras tre faktorer som ska tas hänsyn till vid bedöm-

ningen av särskilda skäl: familjesituationen med bland annat barnens situation, 

sökandens fysiska, psykiska och sociala förmåga att själv klara sin situation, 

samt socialbidragets varaktighet. 

 

I riktlinjerna specificeras vad som i kommunen anses vara en skälig boende-

kostnad. Denna är uppdelad något annorlunda än den genomsnittliga och 

högsta godtagbara boendekostnad för 2013 som fastställs av Försäkringskassan 

avseende bostadsbidrag men ligger ungefär i samma nivå som denna.151 Scha-

                                                
151 FKFS 2012:6. 
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blonen höjs i samma takt som genomsnittshöjningen i det kommunala bostads-

bolaget. 

 

En annan fråga där riktlinjerna i kommun A är väldigt specifika är avseende 

umgängesresor. Där specificeras att man beviljar kostnad motsvarande buss-

kort om barnet bor inom samma kommun som umgängesföräldern och i annat 

fall maximalt motsvarande länskort. Vidare anges att för en umgängesförälder 

som har umgänge mer sällan, en eller två gånger per år, kan det vara skäligt att 

medge fördyrade resekostnader. Detta får konstateras skilja sig något från 

Socialstyrelsens allmänna råd, som jämför med vad en familj i allmänhet skulle 

ha råd med.152 Likaså skiljer det sig från Högsta förvaltningsrättens praxis, där 

det ges möjlighet till umgängesresor även utomlands om det är skäligt i förhål-

lande till vad en förälder under liknande förhållanden normalt skulle klara av, 

samt om kostnaderna är skäliga i sig.153 

 

3.2.3. Kommun B 

Kommun B är en storstadskommun och är uppdelad i ett antal stadsdelsförvalt-

ningar. Kommunens riktlinjer, ”Handläggning av ekonomiskt bistånd – rikt-

linjer”, är ett stort dokument omfattande över 80 sidor. Som syfte för doku-

mentet anges likabehandling i staden gällande bidragsnivå och förutsättningar 

för rätt till ekonomiskt bistånd och insatser. I samma avsnitt betonas också att 

riktlinjerna anger skälig levnadsnivå i normalfallet, men inte ska tolkas som 

absoluta regler. Som utgångspunkt för den individuella behovsprövningen 

anges ”vad som skiljer den enskilde från andra i samma situation med hela 

kommunen som jämförelseunderlag”. Vidare anges att ”sakliga skäl” motiverar 

avsteg från riktlinjerna enligt socialtjänstlagen, ett uttryck som inte 

förekommer i lagtexten eller de allmänna råden. 

 

Angående skälig levnadsnivå hävdar riktlinjerna att förarbeten till socialtjänst-

lagen säger att nivån inte ska överstiga vad en låginkomsttagare i allmänhet har 

råd att kosta på sig. Detta förekommer först i och med utskottsbetänkandet till 

                                                
152 Socialstyrelsen, Allmänna råd om ekonomiskt bistånd, 2013, s. 14. 
153 Se bland annat RÅ 1984 2:6, RÅ 1987 ref. 109 och RÅ 1994 ref. 81. 
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den nuvarande lagen.154 I övrigt stämmer analysen främst avseende boende-

kostnad155 liksom i de allmänna råden avseende umgängesresor.156 Däremot är 

det tveksamt om låginkomsttagarjämförelsen ska användas i allmänhet för att 

definiera skälig levnadsnivå eftersom flera olika måttstockar förekommer.157 

 

När det gäller boendekostnad anges Försäkringskassans norm för genomsnitts-

hyra som vägledande,158 men det specificeras att denna inte får ses som ett tak. 

Den högsta godtagbara hyran enligt samma norm får dock inte överstigas utan 

synnerliga skäl. 

 

Riktlinjerna för kommun B anger regler för rekreationsresor som är tydligare 

och i någon mån strängare än praxis. För det första ska bistånd till rekreations-

resor för ensamstående bedömas mycket restriktivt och det krävs mycket starka 

sociala eller medicinska skäl för en resa till en anhörig i rehabiliterande syfte. 

För barnfamiljer anges istället ”särskilda behov” som måttstock, där familjen 

ska ha haft försörjningsstöd i minst tre år och inte kan förväntas få egna 

inkomster inom överskådlig tid. Något krav på antal år av försörjningsstöd 

uppställs inte i praxis, även om även denna tycks peka på ett behov som ska 

vara utöver det vanliga.159 Vidare anges att man ska pröva behovet utifrån 

barnets behov av miljöombyte och extra stödinsats, men också om behovet kan 

tillgodoses genom lek- och fritidsposten i riksnormen. Utöver det ska nivån 

prövas utifrån vad ”barnfamiljer med låga inkomster” har råd med i allmänhet. 

 

Umgängesresor är ytterligare en punkt där kommun B:s riktlinjer är tydliga. 

Här anges att behovet ska prövas utifrån barnets behov av umgänge 

(kursivering från riktlinjerna), de ekonomiska förutsättningarna hos båda för-

äldrarna, samt skäligheten av kostnaden för resan. Dessutom betonas båda för-

äldrarnas ansvar för barnets behov av umgänge. Först om föräldrarna tillsam-

mans inte har råd eller inte kunnat komma överens om betalningen av rese-

kostnaderna kan bistånd till umgängesresa beviljas.  
                                                
154 Betänkande 2000/01:SOU18 s. 31. 
155 Se prop. 1996/97:124 s. 83.   
156 Socialstyrelsen, Allmänna råd om ekonomiskt bistånd, 2013, s. 14. 
157 Se avsnitt 2.7.2. 
158 FKFS 2012:6. 
159 Se avsnitt 2.4.3.3. ovan. 
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3.2.4. Sammanfattande analys 

Med en ramlag som socialtjänstlagen är det naturligt att kommunens riktlinjer 

får fylla ut reglerna med vad som i kommunen är att anse som en skälig lev-

nadsnivå. Ett problem uppstår när riktlinjerna går längre eller är mer strikta än 

lag, förarbeten och praxis, eftersom det då närmar sig en gräns där man skapar 

rätt snarare än fyller ut den. 

 

De två kommunernas riktlinjer återger i stora delar Socialstyrelsens allmänna 

råd, vilket inte får anses orimligt med tanke på Högsta förvaltningsdomstolens 

uttalande i RÅ 1993 ref. 11 om att de allmänna råden ska användas vid tolk-

ningen av skälig levnadsnivå. Intressant i kommun A:s dokument är emellertid 

att dokumentet inte alls hänvisar till varken Socialstyrelsen eller de allmänna 

råden, utan istället snarare hänvisar till ”sig själv” i form av riktlinjer och 

anvisningar. Kanske är detta en konsekvens av att rätten i sig är oklar och att 

kommunen i någon mån tar saken i egna händer? 

 

På flera punkter är båda kommunerna striktare och går längre i sina riktlinjer 

än vad som framgår av lag, förarbeten och praxis. När det gäller umgänges–

resor uttalar kommun A att bistånd endast beviljas motsvarande kostnad för 

busskort respektive länskort, men att fördyrade resekostnader kan vara skäligt 

för en förälder som har umgänge mer sällan. Några kriterier av det här slaget 

har inte framkommit i praxis. Kommun B betonar barnets behov när det gäller 

umgänge med föräldrarna, vilket får anses rimligt, men begränsar också 

möjligheten till bistånd för umgängesresor till fall där föräldrarna tillsammans 

inte har råd eller inte kunnat komma överens om betalningen. 

 

Vad gäller rekreationsresor uttalar kommun B att för ensamstående bedöms 

dessa mycket restriktivt och för barnfamiljer krävs särskilda behov (mina 

kursiveringar). För barnfamiljer specificeras även krav på att ha haft försörj-

ningsstöd i minst tre år och att familjen inte kan förväntas få egen försörjning 

inom överskådlig tid. Dessa krav har inte ställts upp i praxis, även om det 

framgår att det ska till något särskilt för att vara aktuellt med rekreationsresor. 
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Även när det gäller jämförelsemått använder kommunerna andra måttstockar 

än vad förarbeten, praxis och de allmänna råden gör. I kommun A används låg-

inkomsttagarjämförelsen som en måttstock på vad som är högsta skäliga 

kostnad för biståndsposterna. Kommun B använder ”vad som skiljer den 

enskilde från andra i samma situation” som mått. 

 

3.3. Samtal med praktiker 

Av analysen av rättskällor, underrättspraxis och kommunernas riktlinjer fram-

kommer att lagen inte är helt okomplicerad att tolka och att den rättsliga regler-

ingen både innefattar begränsningar och möjligheter för domstolarna och kom-

munerna i deras tillämpning. Det finns fortfarande oklarheter kring vad som 

faktiskt beviljas i kommunerna, hur handläggarna hanterar den individuella 

prövningen och när det faktiskt finns skäl att gå över kostnaderna i riksnormen. 

Någon fullständig bild är svår att få utan att göra en större studie och utan att 

gå in i enskilda akter. Samtal med de som hanterar frågorna kan ändå ge en 

djupare bild av hur man ser på skälig levnadsnivå och ekonomiskt bistånd i 

kommunerna. 

 

I detta avsnitt sammanfattas de samtal jag gjort med handläggare i två kom-

muner. I samtalen har jag ställt frågor kring skälig levnadsnivå och barn-

perspektiv för att försöka förstå hur kommunernas handläggare hanterar eko-

nomiskt bistånd för barnfamiljer. Frågorna har exempelvis varit hur man tar 

hänsyn till barnperspektivet i handläggningen, om det finns poster som barn-

familjer ansöker om i större utsträckning än andra och om det finns poster över 

riksnormen som kommunen bifaller för barnfamiljer utan närmare individuell 

prövning. Samtalen redovisas integrerade med varandra, uppdelade på fyra 

teman baserade på olika problemområden som framkommit. Därefter görs en 

sammanfattande analys av vad samtalen påvisat. Texten är anonymiserad: den 

mellanstora kommunen benämns kommun A och handläggaren i samma 

kommun för AX. Den aktuella stadsdelen i kommun B benämns stadsdel B och 

de två handläggarna kallas gemensamt för BZ. Kommunerna är samma som i 

avsnitt 3.2. ovan och kommun A respektive stadsdel B är samma beteckning 

som på respektive kommun i analysen av riktlinjerna. Dessa benämningar är 

enbart till för att enklare kunna följa samtalen och har ingen betydelse i övrigt. 
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Handläggare AX är utredare på kommun A:s arbetsmarknads- och socialför-

valtning. Han arbetar enbart med regelverket för socialtjänstverksamheten och 

ansvarar för att hålla kommunens anvisningar för ekonomiskt bistånd upp-

daterade. Han föreläser också mycket för andra kommuner, både inom länet 

och i andra delar av landet och tycker om att fördjupa sig i frågeställningar på 

området. Dessutom får han många samtal från andra kommuner där handlägg-

arna ber om rådgivning eller handledning. Det finns en jurist på förvaltningen, 

men det är framför allt AX som är den som har koll på bedömningsfrågorna när 

det gäller biståndet. Hos stadsdel B arbetar de två biträdande enhetscheferna 

BZ på enheten för ekonomiskt bistånd. De arbetar med övergripande frågor och 

bollar ärenden med handläggarna samt tar enstaka specialfall själva. 

 

3.3.1. Barnperspektiv 

I samband med biståndssökandes första besök i både kommun A och stadsdel 

B utreds deras behov hos en mottagningsenhet. Ett av perspektiven som då 

beaktas är barnperspektivet. Om man ser till riktlinjerna från kommunens 

politiker så anser AX att det inte finns något konkret att luta sig mot avseende 

barnperspektiv. Han tänker sig att det skulle kunna göras en särskild utredning 

om barnens behov, men något sådant finns idag inte uttalat i kommun A. Av 

riktlinjerna framgår att handläggarna ska ta hänsyn till familjesituationen, men 

eftersom det är en enda punkt på sex-sju sidor tycker han inte att det är någon 

större betoning på det. Han anser att det är viktigt att handläggarna bedömer 

lika och att det ska gå att följa linjen över åren, men att det ibland är lite för 

mycket fokus på att skapa policydokument och riktlinjer när det är viktigare att 

verksamheten är väl fungerande. En verksamhet med välformulerade dokument 

är inte alltid den bästa verksamheten, anser han. Något som både AX och BZ 

nämner i förbifarten är betoningen av att det är föräldrarna som är de sökande. 

Även om barnperspektivet ska vara närvarande i handläggningen så utgår ändå 

bedömningen från föräldrarna såsom sökande. 

 

Gemensamt för både kommun A och stadsdel B är fokus på att barn inte ska 

vräkas. I ett läge där ensamstående som missat hyran inte ges bistånd till hyres-

skulder skulle en barnfamilj lättare kunna få det, uppger AX. Kommun A anser 



54 

att behovet vid och rädslan för vräkning är större när det gäller barnfamiljer. 

Samma sak bekräftar BZ som framhåller stadsdelens nolltolerans mot vräkning 

av barn. Ibland går det inte att förhindra, men särskilt i kommun B där det är 

svårt att hitta ny bostad är det angeläget med ett tätt samarbete med hyres-

värdarna samt att barnfamiljer alltid har pengar till hyra och mat. 

 

En annan post som just barnfamiljer ansöker om i kommun A är extra pengar 

runt jul och i samband med att någon tar studenten. Idag beviljas inget sådant 

extra. Enligt AX är det en del kommuner som ger lite större belopp till sökande 

som fått bistånd under en längre period, men det gör man inte alls i kommun A 

och det oavsett om barn är inblandade eller ej. Tjänstemännen har försökt lyfta 

frågan om möjligheten att kunna ge utökat bistånd i december och i samband 

med studentexamen till barnfamiljer med långvarigt biståndsbehov. AX tror att 

ekonomin väger tungt, om kommunen ligger back så är det inte läge att komma 

med förslag som innebär ytterligare kostnader. Då hänvisar nämnden till att de 

redan följer regelverket och att verksamheten håller sig inom lagens ramar. AX 

nämner vidare att normen egentligen inte är tillräcklig för personer med lång-

varigt bistånd, men att de ändå inte ger ökat bistånd till dessa. 

 

Inom stadsdel B ser man inte någon särskild post som barnfamiljer ansöker om. 

Visst händer det att det ansöks om extra pengar till jul, men det är inte vanligt. 

Inom kommun B har däremot beslutats på politisk nivå att alla barnfamiljer ska 

ha rätt till bredbandsuppkoppling. Detta anser de biträdande enhetscheferna BZ 

är bra, men att det skapar en del merarbete. Bredbandet är inte inräknat i 

normen utan får en egen post, vilket innebär att handläggarna förväntas be-

döma den skäliga kostnaden. Vilken hastighet är exempelvis skälig för en fyra-

barnsfamilj jämfört med en enbarnsfamilj? Handläggarna önskar att bredband 

istället skulle bakas in i normen för till exempel tv eller dagstidning. Idag har 

ingen nytta av en dator utan tillgång till internet och BZ önskar att det fanns ett 

bättre helhetstänk och förståelse för att behoven förändras. Samma sak uttryc-

ker de om posten för kollektivtrafik, på grund av förekomsten av en avstånds-

gräns måste mätas och räknas, vilket kostar mer än att bara bevilja biståndet. 

Särskilt när avslagen sedan överklagas och skickas till förvaltningsrätten.  
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Den post där stadsdel B upplever att barnfamiljer har störst behov är lek och 

fritid. Eftersom detta ingår i riksnormen beviljar man emellertid i princip inget 

extra. Efter individuell prövning händer det dock att en familj får extra stöd. 

Som exempel nämner BZ en familj med komplex hemsituation där föräldrarna 

var oförmögna att se barnens bästa. Barnen hade börjat med en idrott och deras 

tränare kom personligen till nämnden och påtalade vikten av att barnen fick 

möjlighet att delta. Där gjordes ett undantag och stadsdelen beviljade flera 

tusen kronor för att barnen skulle ha möjlighet att fortsätta delta. BZ framhåller 

dock att detta är just ett undantag. I ett annat fall beviljades bistånd till både 

kolloavgift och till sovsäck och luftmadrass som barnet behövde för att kunna 

delta på kollot.  

 

AX beskriver en liknande hållning i kommun A. I normen finns en post där 

fritid ingår med några hundra kronor, och genom det anses behovet för fritids-

aktiviteter tillgodosett. Vill den sökande ha ännu mer hänvisas tillbaka till 

normen. Han utesluter dock inte att det kan finns enskilda fall där andra 

bedömningar gjorts. En faktor som nämns är om familjen är känd på familje-

enheten och det därifrån påpekas att det finns ett visst behov, då väger detta 

tungt vid biståndsbedömningen.  

 

Överlag beskriver AX biståndsverksamheten i kommun A som byråkratisk. 

Motsvarande beskrivning kommer från stadsdel B, där BZ upprepade gånger 

framhåller att de håller sig till riktlinjerna och normen och sällan går över dem. 

BZ är entusiastiska till den fritidspeng som föreslås inför 2014. Med den skulle 

barnfamiljer som haft bistånd i minst sex månader få en extra slant till fritid 

och BZ tror att den kommer vara väldigt bra för många. 

 

3.3.2. Skälig levnadsnivå 

AX framhåller låginkomsttagarjämförelsen på frågan hur skälig levnadsnivå 

ska definieras och hur begreppet används i A kommun. Han säger att han är lite 

oense med Socialstyrelsen där, som på något ställe i de allmänna råden an-

vänder uttrycket ”folk i allmänhet”. Om detta begrepp skulle användas måste i 

så fall hänsyn tas till både låg-, medel- och höginkomsttagare anser han, och då 

skulle i princip alla låginkomsttagare vara berättigade till bistånd. Istället anser 
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han att man ska fråga sig om en låginkomsttagare har råd med det som frågan 

gäller. Om så inte är fallet känns det lite märkligt att låta biståndstagare hamna 

i bättre ställning än låginkomsttagare. Han påpekar att om en biståndstagare 

vars bistånd är högre än en låginkomsttagare skulle få ett jobb så skulle det 

innebära att den i så fall får sänka sin levnadsstandard när den arbetar vilket 

skulle förefalla märkligt.  

 

I stadsdelen B betonas riktlinjerna och riksnormen igen. BZ lyfter riksnormen 

som ett verktyg för att uttolka skälig levnadsnivå, att den är framarbetad och 

uträknad för att jämställas med vad en låginkomsttagare har ekonomisk möjlig-

het till. De nämner också hur en del biståndssökande reser utomlands för upp-

emot 50 000 kr och att det inte kan anses vara något en låginkomsttagare har 

råd med. Stadsdelen anser att om någon har möjlighet att låna ihop de beloppen 

så bör de kanske använda det till sin försörjning istället. 

 

3.3.3. Bistånd över riksnormen 

Biståndshandläggarna i kommun A pratar ihop sig varje vecka om vissa 

ärenden för att åstadkomma en jämn bedömning. AX påpekar att synen på vad 

som till exempel är ett akut nödläge många gånger kan skilja sig åt mellan den 

enskilde och handläggarna. För den enskilde kan det uppfattas som att hand-

läggaren inte lyssnar eller inte fattar. AX upplever att det är många sökande 

som inte förstår skillnaden mellan att få exempelvis sjukersättning och eko-

nomiskt bistånd. Många tror att när de blir utförsäkrade är det bara att istället 

gå till kommunen och få ekonomiskt bistånd. Men vid biståndansökan måste 

även redovisas inkomster och bankkontoutdrag varje månad och visas att situa-

tionen inte går att lösa på annat sätt, annars beviljas inte bistånd. 

 

Utöver riksnormen har varje handläggare i kommun A delegation på fem pro-

cent av basbeloppet. Det innebär att de kan bevilja upp till cirka 2200 kr extra i 

enskilda fall. Någon motsvarighet finns inte i stadsdel B, där tas sådana beslut 

istället i samråd med de andra handläggarna. Upplevelsen från BZ är att de som 

söker ekonomiskt bistånd inte ansöker om så mycket utöver det som ingår i 

riksnormen. De sökande vet vad de kan få bistånd till och det är tydligt vad 

som ligger inom riktlinjerna, anser BZ. 
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Något som BZ lyfter fram är hur de lämnar annat bistånd än i form av konkreta 

pengar. I stadsdelen har man upptäckt att det finns många olika fonder som 

familjer med små ekonomiska möjligheter kan söka, bland annat har några för-

samlingar i staden gott om pengar som de inte vet vad de ska göra med. Stads-

delen B hjälper sina klienter genom att både tipsa om fonder, skriva ut och 

fylla i blanketter samt att lämna ut uppgifter till fonderna för att underlätta för 

de sökande. Fonder räknas inte som inkomst vid beräkningen av försörjnings-

stödet och är därför en möjlighet för enskilda att få extra utrymme. Särskilt för 

barnfamiljer tycker BZ att detta är en bra möjlighet, de vet familjer som fått tio 

till femton tusen kronor extra och vissa som blivit beviljade fondmedel flertalet 

gånger. Handläggarna kämpar för att familjerna ska få extra där nämnden inte 

kan gå in. De betonar att det aldrig är så att de avslår något inom riksnormen 

och hänvisar till att söka fonder eller att de anser att kyrkan ska täcka upp 

biståndsbehovet, utan att det är för extra behov utöver normen.  

 

AX beskriver att varje handläggare har runt 80 ärenden och därför har små 

möjligheter att ta individuella hänsyn. Han återkommer till frågan om ekonomi, 

att när det är fråga om vad skattepengar ska läggas på så är det, i konkurrens 

med exempelvis gräsklippning, vägar och satsningar på vården, inte särskilt 

attraktivt att satsa på ekonomiskt bistånd.  

 

3.3.4. Ramar i handläggningen m.m. 

Något som utmärker samtalen med både AX och BZ är hur de refererar till 

”politikerna” som några som beslutar om saker som berör deras verksamhet i 

någon mån utan deras påverkan. Samtidigt uttrycker AX hur han upplever att 

handläggarna är ganska fria i sitt arbete och att de inte behöver ta upp varje 

fråga till nämnden för behandling. Även om det varit en del maktskiften i 

kommun A under de år han har arbetat, så har kommunens politiker aldrig 

tyckt olika i frågan om bistånd och det har inte ändrats hur biståndshandlägg-

arna ska arbeta. Har förvaltningen lagt fram förslag så har nämnden accepterat 

det och de har ett gott förtroende sinsemellan. Han kan minnas ett förslag för 

sjutton-arton år sedan angående företagare som var politiskt betingat där 

nämnden gick emot förvaltningen, men det är allt. 
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Enligt AX uppfattning finns en risk med alltför lösa ramar och individuell 

bedömning i biståndshandläggningen på så sätt att det riskerar att sänka 

förtroendet för socialtjänsten och att det blir en misstro till systemet. Med en 

fast summa för alla skulle det vara lika och rättvist, då kanske medborgarna 

skulle acceptera det lättare. På det sättet tror han att systemet skulle vara lättare 

att försvara, att folk skulle må bättre, att de lättare skulle ta sig tillbaka i arbete 

och att samhället därmed skulle tjäna på det. Han tycker att det får kosta lite att 

se till att de som har det allra sämst har en skälig levnadsnivå. Vi kan inte bara 

använda skattepengarna till att investera och förvänta oss pengarna tillbaka, 

anser han. Även om han förstår det ekonomiska perspektivet så betonar han att 

socialtjänstens uppgift inte får begränsas till sådant som ger pengar tillbaka. 

 

3.3.5. Sammanfattande analys 

Den bild som samtalen ger är av en byråkratisk och ganska strikt handläggning 

som lutar sig mot riktlinjer och inte går särskilt långt därutöver. Normen 

används som ett grundmått och låginkomsttagarjämförelsen som en övre gräns 

hos de aktuella kommunerna. Detta kan ställas mot den rapport som Socialstyr-

elsen och länsstyrelserna gett ut som bland annat betonar värdet av att hand-

läggarna har delegation och möjlighet att bevilja barnfamiljer bistånd till en 

högre nivå än riksnormen eller till livsföring i övrigt när det är lämpligt.160 En 

sådan delegation finns hos kommun A, men inte hos stadsdel B som istället 

hänvisar till diskussioner mellan handläggarna. Å andra sidan beskriver AX 

tydligt att handläggarna som regel inte lämnar bistånd utöver normen ens till 

familjer med långvarigt bistånd eller vid särskilda högtider.  

 

Trots att ramlagen ger ett stort tolkningsutrymme och att individuell prövning 

betonas, uttrycker handläggarna en form av stelhet i systemet. En brist på hel-

hetssyn, enstaka regler som i grunden är bra men som skapar merarbete, och 

endast extra stöd i undantagsfall. Det tycks vidare som det kan vara till en 

familjs fördel att vara känd hos flera enheter eller att utomstående intervenerar 

(som i exemplet med barnen vars tränare gick på möte med stadsdelen). Frågan 
                                                
160 Socialstyrelsen och länsstyrelserna, Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt 
bistånd, s. 7. 
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är om normen blir en ursäkt för att slippa ta individuell hänsyn? Handläggare 

AX beskriver hur handläggarna har många ärenden per person och därför har 

små möjligheter att ta individuella hänsyn. Samtidigt beskriver AX hur hand-

läggarna är ganska fria i sitt arbete och oftast får igenom sina förslag hos 

nämnden, men han uttrycker också en skepsis inför alltför lösa ramar och indi-

viduell bedömning och att det riskerar sänka förtroendet för socialtjänsten och 

skapa misstro till systemet. 

 

Handläggarna BZ berättar att de hjälper de biståndssökande att hitta olika 

fonder att söka för de behov som nämnden inte kan tillgodose. Detta är förstås 

ett bra sätt för familjer i en utsatt position med litet ekonomiskt utrymme att 

kunna få bättre förutsättningar, så länge detta inte blir ett substitut för kom-

munens biståndsansvar. Samtidigt nämner AX att personer med långvarigt 

bistånd egentligen inte klarar sig på det som normen uppställer. Frågan är om 

inte båda dessa saker är ett uttryck för att normen egentligen inte täcker de 

behov som en barnfamilj har, och då särskild de som har bistånd under längre 

perioder? Om familjerna inte klarar sig på det som lämnas så borde något rim-

ligtvis vara fel i nivån. Kombinera detta med en begränsad individuell prövning 

och frågan är om systemet når upp till sitt mål – att den enskilde ska nå upp till 

en skälig levnadsnivå. 
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4. ANALYS 
 

Den huvudsakliga frågeställningen i min uppsats är vilken rätt barnfamiljer har 

att få ekonomiskt bistånd till sitt leverne. Som underfrågor till det tillkommer 

hur beaktandet av barnets bästa formuleras i reglering och tillämpning, vad 

begreppet skälig levnadsnivå innebär för barnfamiljer, samt hur handläggare 

hos socialtjänsten hanterar begreppet skälig levnadsnivå. I detta avsnitt 

behandlas det jag kommit fram till i min utredning och de olika material som 

granskats i form av både rättslig reglering och praktisk tillämpning. 

Utgångspunkten är uppsatsens frågeställningar som också får utgöra teman för 

analysen. 

 

4.1. Hur formuleras beaktandet av barnets bästa i reglering och 

tillämpning? 

Principen om barnets bästa infördes i socialtjänstlagen vid en uppdatering 

1998. Utgångspunkten var Barnkonventionens artikel 3. Den uttrycks i 1 kap. 

2 § första stycket socialtjänstlagen och innebär att vid åtgärder som rör barn 

eller barnfamiljer ska barnets situation uppmärksammas. Barnets perspektiv 

ska då vägas in och vara närvarande i processen. Överväganden avseende barn-

perspektivet och hur det påverkar besluten ska dokumenteras. 

 

Socialstyrelsen och länsstyrelserna har i en rapport från 2003 betonat vikten av 

att barnperspektivet förs in i kommunernas riktlinjer och att dessa följs upp. 

Dessutom tryckte man på att handläggare i enskilda fall skulle ha större 

befogenhet att bevilja bistånd över norm.161 Likaså har Socialstyrelsen i sin 

kartläggning från 2012 konstaterat att barnperspektivet inte kan anses genom-

syra biståndshandläggningen som den ser ut idag.162 Det tycks alltså som att 

Socialstyrelsen anser att barnperspektiv ska vara mer synligt än vad det är, 

samt att normen inte nödvändigtvis borde användas så strikt som kommunerna 

verkar göra idag.  

 

                                                
161 Socialstyrelsen och länsstyrelserna, Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt 
bistånd, s. 7. 
162 Socialstyrelsen, Kartläggning om skälig levnadsnivå, s. 3 f. 



61 

I den underrättspraxis som analyserats här nämns i några fall uttryckligen att 

barnperspektivet beaktats vid kommunens beslut respektive i förvaltningsrät-

tens dom. Detta nämns emellertid oftast övergripande (”NN har utifrån ett 

barnperspektiv redan beviljats…”) eller underförstått genom att domen nämner 

barnet. Effekten av att särskild hänsyn tas till barnperspektivet kan emellertid 

vara att dessa mål mer sällan kommer upp för prövning i domstol, eftersom de i 

högre grad bifalls redan på nämndnivå. Det är därför svårt att granska hur 

barnets bästa beaktas utan att gå in i enskilda ärenden hos socialnämnderna.  

 

Något som inte lyfts upp varken i riktlinjerna eller av praktikerna är barns rätt 

att få komma till tals. Det ska vara en del av barnperspektivet att lyssna på barn 

och ta in deras specifika behov. Praktikerna betonar att barnets bästa ska 

beaktas, men att det är föräldrarna som är de sökande. Inte heller i riktlinjerna 

framkommer att man någon gång i biståndsprocessen tillfrågar barnen om 

deras synpunkt, önskemål eller behov. Tvärtom nämner de biträdande enhets-

cheferna BZ att det är föräldrarna som de som handläggare träffar såvida det 

inte görs hembesök för att undersöka hemmiljön och andra förhållanden. 

Frågan är om barnperspektivet verkligen är tillfredsställande utan att barnen 

fått komma till tals. Något utrymme att gå djupare in på denna fråga har inte 

funnits i det här uppsatsarbetet, men det är definitivt något som skulle kunna 

vara intressant att undersöka vidare. 

 

De kommunala riktlinjerna är tänkta att fylla ut rättskällorna, men barn-

perspektivet som faktor nämns ändå endast kortfattat och översiktligt i de båda 

riktlinjer som analyserats i denna uppsats. Under de specifika posterna nämns 

barn, men inte heller där fördjupas frågan om barnets bästa nämnvärt. Samtalen 

med praktiker bekräftar i någon mån bilden av att barnperspektivet inte betonas 

särskilt starkt i handläggningen. Perspektivet kommer främst in explicit vid 

frågan om vräkningar samt avseende barns lek och fritid, men av vad praktik-

erna berättat i samtalen framgår ändå att barnperspektivet finns med i bedöm-

ningen. Det kunde i samtalen anas att handläggarna hade önskat en större möj-

lighet att ta hänsyn till behoven i familjer med barn. Det begränsade urvalet 

avseende riktlinjer och samtal gör dock att dessa inte är generaliserbara och de 

möjliggör därmed inte underlag för några slutsatser.  
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4.2. Vad innebär begreppet skälig levnadsnivå för barnfamiljer? 

Socialtjänstlagen är en ramlag och är allmänt hållen med avsikten att lagen ska 

hålla länge även när samhället förändras. Både förarbeten och praxis är överens 

om att begreppet skälig levnadsnivå är ospecifikt. Det beskrivs som en sorts 

minimistandard för en insats som inte ska handla om absolut överlevnad utan 

ska nå en viss kvalitet. Socialstyrelsen har kommenterat normen med att den är 

tänkt som en undre gräns, men inte som en övre gräns. Det är dock ofta så den 

verkar hanteras, skälig levnadsnivå beskrivs i kommunernas riktlinjer som en 

maximigräns för när biståndet inte längre kan anses skäligt och denna nivå 

likställs med riksnormen. Både den övre och den undre gränsen benämns alltså 

skälig levnadsnivå, vilket ter sig en aning förvirrande och som att skälig lev-

nadsnivå är en absolut och fast standard.  

 

Utöver det finns möjligheten att lämna bistånd till högre kostnader med 

beaktande av olika faktorer. Det blir domstolarnas uppgift att pröva gränserna 

så att skillnaderna inte blir alltför stora. Något som komplicerar saken på 

socialtjänstområdet är lagens karaktär av ramlag kombinerat med betoningen 

på individuell prövning. Som resultat av det är avgöranden på området 

vanligen in casu-betonade och utgör endast exempel på vad som ska anses falla 

inom en skälig levnadsnivå eller inte. Problemet med ett rättsområde där 

gällande rätt bygger på kasuella ställningstaganden är att det inte utan prövning 

går att räkna ut hur utfallet kommer att bli i det enskilda fallet. Även med en 

omfattande analys av praxis kommer det att vara svårt att vara säker, såvida 

inte omständigheterna är exakt desamma. Det riskerar att leda till både 

frustration och förvirring bland de som berörs av lagstiftningen, men också risk 

för ojämn bedömning eftersom gränsdragningen är lika svår även för de som 

ska tillämpa den. Dessutom finns många olika faktorer som kan eller ska 

tillåtas påverka bedömningen, däribland barnperspektivet, vilket gör gränserna 

ännu oklarare.  

 

Ett annat problem med domarna på socialtjänstområdet är att domskälen sällan 

avslöjar vilka avvägningar som egentligen gjorts. Det gör att det är svårt att 

avgöra hur en individs villkor har prövats och om till exempel barnperspektivet 
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beaktats. Domskälen är ofta standardsvar som ger mycket lite information. 

Som Svensson skriver skulle den vanliga formuleringen ”Det begärda bi-

ståndet ingår inte i skälig levnadsnivå” kunna innebära både att nämnden 

kommit fram till att ett visst begärt bistånd inte ingår i den generella normen, 

eller att man gjort en individuell bedömning och kommit fram till att den 

enskilde inte har behov av det denne begärt bistånd för.163 Det gör det svårt att 

veta när en dom uttrycker det verkliga motivet och hur de individuella vill-

koren har bedömts, eller om detta bara är en tom fasad.164 

 

Ytterligare en omständighet som gör bedömningarna svårare är att det används 

en rad olika måttstockar för att bedöma gränserna för vad som är en skälig 

levnadsnivå. Den vanligast förekommande är låginkomsttagarjämförelsen som 

främst används när det gäller boendekostnad. Den har också nämnts i för-

arbeten och praxis när det gäller umgängesresor men även avseende eko-

nomiskt bistånd i allmänhet. Jämförelsen är besvärlig i sig själv – uttrycket har 

inte definierats närmare och det är därför svårt att avgöra vad en låginkomst-

tagare ska anses vara i biståndssammanhang. Klart är i alla fall att det bör peka 

på de som tjänar minst i samhället. Om måttet ska användas på även andra 

poster blir då frågan om en låginkomsttagare i sig når upp till skälig levnads-

nivå? Vad gäller rekreations- och semesterresor har konstaterats att detta kan 

rymmas inom tolkningen av skälig levnadsnivå. Samtidigt är frågan om detta 

verkligen är något en låginkomsttagare skulle ha råd med? En av mina samtals-

personer uttryckte orimligheten i om en biståndstagare som fick ett arbete 

skulle behöva sänka sin levnadsstandard för att kunna leva på sin lön. Ska en 

biståndstagare ges större utrymme än en annan familj med litet ekonomiskt ut-

rymme? 

 

Utöver låginkomsttagarjämförelsen används andra gånger uttryck som ”vad 

andra familjer normalt har råd med”, ”en genomsnittlig familj” eller ”vad en 

förälder under liknande förhållanden normalt skulle klara av”. Oklarheten i 

vilket jämförelsemått som faktiskt ska användas, samt bristen på en definition 

                                                
163 Svensson, Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, s. 29. 
164 A.a., s. 28 f. 
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av en sådan gör det ännu svårare att uttolka gränserna för det ekonomiska 

biståndet. 

 

4.3. Hur hanterar handläggare hos socialtjänsten begreppet skälig 

levnadsnivå? 

Som visats ger socialtjänstlagens ramlagskonstruktion tillsammans med in 

casu-betonad praxis stort utrymme för tolkning. När lagstiftningen ska hanteras 

av kommunerna resulterar det i att deras riktlinjer blir en utfyllnad av rätten för 

att kunna hantera de individuella situationerna. Problem uppstår när riktlinjerna 

går längre än lag, förarbeten och praxis, eftersom det då närmar sig en gräns 

där kommunerna skapar eller ändrar rätten snarare än fyller ut den. 

 

Tillämpningen hos kommunerna förefaller strikt och byråkratisk. Man hänvisar 

till eller använder sig av Socialstyrelsens allmänna råd och riksnormen för att 

definiera skälig levnadsnivå och visar en viss ovilja att bevilja bistånd för 

högre kostnader. Man sätter till och med upp andra gränser och striktare regler 

i de fall där praxis anger vissa kriterier, såsom vid semesterresor och um-

gängesresor. Det bekräftas också av Socialstyrelsens kartläggning, där det till 

och med uttalas att kommunernas tolkning av riksnormen som likställd med 

skälig levnadsnivå är felaktig.165 Styrelsen konstaterar att normen inte når upp 

till skälig levnadsnivå i alla delar, eftersom den inte är i nivå med de belopp 

Konsumentverket räknat fram som rimliga hushållskostnader.166 Detta bekräf-

tas till viss del av samtalen med praktiker, där det bland annat uttryckts att 

nivån för riksnormen inte är tillfredsställande för den som har bistånd under en 

längre period. Ändå beviljas inte bistånd för högre kostnader på den grunden. 

Samma sak visar det faktum att en av kommunerna aktivt hjälper sina bistånds-

tagare att söka fonder. Rimligen borde det vara så att de vanliga behoven som 

en barnfamilj kan tänkas ha, inom godtagbara gränser ska kunna täckas av 

bistånd. När privata initiativ eller fonder börjar ersätta eller komplettera det 

offentliga stödet är frågan om det ekonomiska biståndet längre förmår nå upp 

till sin uppgift att hjälpa de som är svagast i samhället. 

 
                                                
165 Socialstyrelsen, Kartläggning om skälig levnadsnivå, s. 7 ff. 
166 A.a., s. 3. 
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Samtidigt visar analysen av underrättsdomar det faktum att många fritidsaktiv-

iteter beviljas redan hos nämnden, med beaktande av barnperspektivet. Det är 

ett tecken på att kommunerna faktiskt ger handläggarna ett visst utrymme att 

bevilja bistånd för kostnader över riksnormen. Vidare är det ett tecken på att 

den individuella bedömningen ges större betydelse än vad som kan uttydas av 

de domar som finns att tillgå och av det som praktikerna fört fram. 
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5. SLUTSATS – VILKEN RÄTT HAR BARNFAMILJER ATT 

FÅ EKONOMISKT BISTÅND TILL SITT LEVERNE? 
 

På grund av socialtjänstlagens konstruktion är det svårt att uttolka vad som 

faktiskt är gällande rätt avseende ekonomiskt bistånd för barnfamiljer. Lagen 

har förvisso inte förändrats på många år, men den har heller inte blivit särskilt 

mycket klarare genom tillämpningen under de åren. Trots att det påpekats vilka 

svårigheter tillämpningen bär med sig har lagstiftaren valt att inte förtydliga 

den. Den begränsade och in casu-betonade praxisen på området gör inte tolk-

ningen mycket enklare. Tanken var möjligen att praxis och allmänna råd samt 

andra rådgivande dokument skulle fylla ut lagen, men det kan konstateras att så 

inte blivit fallet. För den enskilde biståndssökande måste det vara svårt att 

avgöra vad den kan förvänta sig av kommunen. För kommunen är det inte 

okomplicerat att sätta upp riktlinjer när domstolen i slutändan inte är bunden av 

vad kommunen beslutar. Dessutom tycks kommunerna enligt Socialstyrelsens 

mening ha förenklat användandet av skälig levnadsnivå och riksnormen så att 

dessa används som fasta och absoluta belopp snarare än att använda dem som 

en hjälp. I grund och botten är ekonomiskt bistånd dessutom ett högst politiskt 

område, där ideologiska faktorer mycket väl skulle kunna få påverkan på både 

riksnivå och kommunnivå såväl som på handläggarnivå. 

 

Vad skälig levnadsnivå innebär för barnfamiljer måste tolkas mot bakgrund av 

att det förekommer flera olika måttstockar och sätt att tillämpa lagen. Klart är 

att en biståndstagare inte kan förvänta sig något överflöd när den får hjälp av 

kommunen. Innan bistånd är aktuellt ska alla andra försörjningsmöjligheter 

vara uttömda, vilket också innebär att eventuella reserver kommer att vara slut. 

Den enskilde kommer bara att få hjälp till en i princip lägstanivå. Även om det 

sägs att skälig levnadsnivå även innefattar en viss kvalitet på insatsen, kan 

knappast riksnormen anses komma upp särskilt långt över existensminimum, 

med tanke på att den inte ens når upp i den nivå Konsumentverket beräknat 

som vanliga hushållskostnader. Det vore förstås märkligt om en biståndstagare 

skulle nå en högre inkomst än någon som förvärvsarbetar då ett sådant läge 

knappast skulle ge några incitament att söka sig till arbete och en väg ur sin 
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situation. Samtidigt tycks utrymmet att få bistånd till högre kostnader alltför 

snävt för att det ska vara en reell möjlighet utan väldigt speciella omständig-

heter. 

 

För att lagstiftningen ska kunna tolkas effektivt behövs förtydliganden av flera 

uttryck. Vad innebär skälig levnadsnivå? Vilken måttstock ska användas? Vad 

menas med låginkomsttagare på socialtjänstområdet? När är biståndet en 

förutsättning för att ett barn ska kunna delta i en viss aktivitet?  

 

Sammanfattningsvis behövs klargöranden för att göra tillämpningen av 

biståndsrätten enklare och tydligare. Det skulle kunna ske på olika initiativ. En 

möjlighet är genom ett förtydligande av lagstiftaren, genom lagstiftning alter-

nativt genom tydligare bemyndiganden till regeringen eller Socialstyrelsen att 

utfärda förordningar eller föreskrifter på området. En annan utväg är att dom-

stolarna ser sin roll inte bara som rättskipare utan även som rättsskapare. 

Genom att fler mål släpps upp till Högsta förvaltningsdomstolen och där-

igenom ger fler prejudicerande domar skulle det kunna skapas ytterligare väg-

ledande principer för att underlätta bedömningen. Om rätten fortsätter att göra 

in casu-avgöranden behövs ett större antal sådana domar som kan förtydliga 

gränserna för tillämpningen. På detta sätt skulle det bli tydligare vad barn-

familjer har rätt till och hur likhet mellan barn ska uppnås. Samhällets ansvar 

skulle förtydligas ytterligare och en större förutsägbarhet och rättssäkerhet 

skulle kunna uppnås. 
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