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Reviderade riktlinjer för handläggning ekonomiskt bistånd
Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för
handläggning ekonomiskt bistånd.
Ärendet i korthet

Socialnämnden antog 2019-02-23 ordförandeförslag om att riktlinjerna för
handläggning av ekonomiskt bistånd ska revideras avseende former för utbetalning.
Nytt i de reviderade riktlinjerna är att i de fall det ingår två vuxna personer som lever
under äktenskapsliknande förhållanden i ett hushåll och där båda omfattas av
ansökan om ekonomiskt bistånd, ska grundprincipen vara att beviljat bistånd vid
utbetalning från socialförvaltningen delas i lika delar.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-24
2. Ordförandeförslag, 2019-02-20
3. Förslag reviderade riktlinjer för handläggning ekonomiskt bistånd
4. Gällande riktlinjer, beslutade 2018-06-14
Bakgrund

När två personer lever under äktenskapsliknande förhållanden har de ett ömsesidigt
försörjningsansvar och förutsetts bistå varandra ekonomiskt. Vid ansökan om
ekonomiskt bistånd beaktas bådas inkomster och avgifter. Utifrån ett
jämställdhetsperspektiv bör utbetalningen delas lika mellan parterna i hushållet.
Ärendet

Att göra förändringar avseende utbetalningar i riktlinjerna förväntas öka
jämställdheten genom att försvåra för någon av parterna i ett hushåll att styra den
andre genom kontroll av hushållets ekonomi. Det kan i vissa fall finnas
omständigheter då det är mindre lämpligt att dela utbetalningen lika mellan parterna.
Detta behöver klargöras genom de individuella bedömningar avseende biståndet som
alltid görs.
Riktlinjerna har reviderats genom att jämställdhet har tillkommit som ett av
grundperspektiven som ska prägla handläggningen. Den tillagda delen lyder:

Socialförvaltningen
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd

2019-05-24
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Jämställdhet
I de fall en ansökan om ekonomiskt bistånd görs av två personer som lever i ett
gemensamt hushåll, ska biståndet i så stor utsträckning som möjligt delas lika mellan
deras respektive bankkonton.
1.1.1.

I vissa fall har hushållet endast ett bankkonto. Sökande och medsökande uppmanas
då att öppna ett bankkonto till. Socialnämnden kan dock inte kräva att någon öppnar
ett konto, men bör alltid föra ett resonemang kring ekonomisk jämställdhet där
varsitt konto kan vara en del i att uppnå detta. Om endast ett konto finns tillgängligt
utbetalas biståndet till det bankkonto som finns.
I vissa fall kan avsteg från att dela upp utbetalningen av biståndet vara tillämpligt.
Det kan till exempel gälla om någon av de sökande har ett missbruk och/eller andra
svårigheter som gör att det finns en risk att biståndet inte går till avsett ändamål.
Det kan även vara så att en av de sökande är den som normalt sett betalar större
räkningar, exempelvis hyra, och därför önskar en större del av utbetalningen för att
kunna täcka dessa utgifter. I dessa fall kan en justering av utbetalningen göras så att
en större del sätts in på det konto som tillhör den person som betalar räkningarna.
Barnkonsekvensanalys

De potentiella konsekvenser revideringen kan innebära för barn i familjer som
uppbär ekonomiskt bistånd ses som övervägande positiva. Detta då biståndet fördelas
mellan hushållsmedlemmarna och antas öka jämställdheten i familjen.
Slutsatser

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för
handläggning ekonomiskt bistånd samt beslutar att de nya riktlinjerna ersätter de
befintliga riktlinjer som finns.
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