Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
Tid:

2020-10-14, kl. 15:00

Plats:

Lokal Stampen i Utbildningens hus

Gunnevik Anne (L),
Ordförande

Pernilla Melin,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Kunskapsuppföljning år 1 avseende matematik, svenska och engelska
på Alströmergymnasiet 2020 (handlingar vid sammanträdet), 2020.279
KUN

2.

Alströmergymnasiets planer mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling (handlingar vid sammanträdet), 2020.278 KUN

3.

Frånvarouppföljning Alströmergymnasiet läsåret 2019/2020 (handlingar
vid sammanträdet), 2020.277 KUN

4.

Inkomna klagomål kvartal tre för verksamhet utbildning, 2020.135 KUN

5.

Uppföljning av biblioteksplanen 2020, 2020.265 KUN

6.

Sammanträdestider för kultur- och utbildningsnämnden 2021
(handlingar vid sammanträdet), 2020.266 KUN

7.

Svar med anledning av grundläggande granskning 2020, 2020.237
KUN

8.

Revidering av delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden,
2020.096 KUN
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9.

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd vid
integrationsavdelningen, 2020.270 KUN

10.

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2021, 2020.262 KUN

11.

Förslag interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal
vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021, 2020.263 KUN

12.

Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet Altrömergymnasiet,
2020.276 KUN

13.

Fikamuseum i Alingsås, 2020.273 KUN

14.

Godkännande av ekonomisk bistånd för boendekostnader längre än
sex månader (handlingar vid sammanträdet), 2020.272 KUN
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Inkomna klagomål kvartal
tre för verksamhet
utbildning
4
2020.135 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-10-08
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.135 KUN

Uppföljning av inkomna klagomål kvartal 3 för verksamhet
utbildning
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen ska varje kvartal redogöra och återrapportera
inkomna klagomål inom verksamhet utbildning till skolhuvudmannen.
Förvaltningens yttrande
Sammanställning av inkomna klagomål har skett avseende kvartal tre och visar att ett
klagomål har inkommit under perioden. Ytterligare information lämnas i rapport daterad
2020-10-07 som biläggs tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Ej tillämpligt i detta ärende
Förslag till beslut
Uppföljningen godkänns

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-10-08
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2020-10-07
2020.135 KUN

Uppföljning inkomna klagomål för kvartal 3 2020 – verksamhet utbildning
Sektor 1 (Alströmergymnasiet)
Inga klagomål har inkommit under perioden.

Sektor 2 (Alströmergymnasiet)
Inga klagomål har inkommit under perioden.

Sektor 3 (Alströmergymnasiet)
Inga klagomål har inkommit under perioden.

Sektor 4 (Alströmergymnasiet)
Inga klagomål har inkommit under perioden.

Sektor 5 (Alströmergymnasiet)
Inga klagomål har inkommit under perioden.

Sektor 6 (Alströmergymnasiet)
Klagomålets innehåll

Vidtagna åtgärder

Missnöje med utfallet av
uttagning till NIUfotboll. Vårdnadshavarens
uppfattning är att eleven borde
erbjudits en plats.

Ansvarig rektor konstaterar att
uttagningen genomförts
korrekt och en saklig
bedömning har genomförts

Sektor 7 (vuxenutbildningen)
Inga klagomål har inkommit under perioden.
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biblioteksplanen 2020
5
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-10-08
Johan Edgren

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.265 KUN

Uppföljning av biblioteksplan 2020
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2019 § 34 ”Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås
kommun”. Biblioteksplanen presenterar biblioteksverksamheten i Alingsås kommun och är
ett strategiskt dokument som anger riktningen för de fokusområden som biblioteken ska att
arbeta med under fyraårsperioden 2019-2022. Uppföljning av biblioteksplanen sker
kontinuerligt och ska följas upp i de biblioteksansvariga nämnderna kultur- och
utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i oktober varje år.
Förvaltningens yttrande
Enligt biblioteksplanen ska biblioteken i Alingsås arbete med följande fokusområden:






Tillgänglighet
Brett utbud samt fokus på barn och unga
Stöd i ett livslångt lärande
Rätten till ett språk
Skolbiblioteken - en pedagogisk resurs

Biblioteksplanen anger också att ett biblioteksråd ska finnas vilket ska styra och utveckla
samordningen av biblioteksverksamheten i kommunen. Biblioteksrådet består av
representanter från kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.
Under årets första nio månader har tre biblioteksråd ägt rum.
Uppföljning av biblioteksplanens fokusområden sker i separat skrivelse daterad den 8
oktober.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska kostnader.
Förslag till beslut
Uppföljning av biblioteksplanen godkänns
Beslutet ska skickas till
Barn- och ungdomsnämnden

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Johan Edgren
Verksamhetschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-10-08
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2020-10-08

Uppföljning av Alingsås kommuns
biblioteksplan 2020
Inledning
Enligt biblioteklagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner och landsting anta en biblioteksplan
för sin verksamhet. Bibliotekslagen anger biblioteksverksamhetens ändamål, ansvarsfördelning
och prioriterade grupper.

Uppföljning av fokusområden
I biblioteksplanen (KF 2019-02-27 § 34) anges att biblioteken ska arbeta med fokusområdena:






Tillgänglighet
Brett utbud samt fokus på barn och unga
Stöd i ett livslångt lärande
Rätten till ett språk
Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs

Under 2020 har kultur- utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen arbetat
med att implementera biblioteksplanen och nedan följer en redogörelse av detta arbete.
Fokusområde - Tillgänglighet
Inom ramen för detta fokusområden har låntagarna vid folkbiblioteket möjlighet att strömma
ljudböcker till sina mobila enheter. Utvecklingen går framåt inom e-mediaområdet och antalet
tillgängliga titlar växer snabbt. Sedan årsskiftet har kommunen en ny leverantör av e-media
vilket har lett fram till en bättre utformad och mer användarvänlig app. Arbetet med att välja
titlar har effektiviserats då detta sker lokalt istället för regionalt vilket innebär ett utbud mer
anpassat till alingsåsarnas behov. Ungefär 10 % av de utlån som genomförs utgörs av e-boklån.
Folkbiblioteket i tätorten samt filialerna i Sollebrunn och Ingared är meröppna. Det betyder att
personer med lånekort har möjlighet att besöka biblioteket under tider då det inte är
bemannat. Ungefär 10% av besöken till huvudbiblioteket genomförs under den meröppna
tiden.
Allmänheten har möjligheta lämna inköpsförslag av litteratur till biblioteket. Detta bidrar till
ett anpassat och efterfrågat utbud av media.
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Under pandemin har biblioteket ställt om sin verksamhet och erbjudit ett utökat utbud av
tjänster riktat till åldersgruppen 70+ :




Hemkörning av böcker
Uthämtning av beställda böcker kan genomföras på bibliotekets utsida efter
överenskommelse med personalen
En utökning av antalet omlån samt i vissa fall även förlängt lånetiden

Fokusområde - Brett utbud samt fokus på barn och unga
Folkbiblioteket arbetar med den mest prioriterade målgruppen, barn och unga, på ett
systematiskt och målmedvetet sätt och fångar upp alla åldersgrupper genom olika
läsfrämjande aktiviteter, såsom sagoläsning och bokcirklar. Folkbiblioteket strävar efter att ha
ett aktuellt bestånd av barn- och ungdomslitteratur genom gedigen bevakning av nyutgiven
och samtida litteratur.
Biblioteket genomför olika läsfrämjande aktiviteter under ett verksamhetsår. Under rådande
omständigheter med en pågående pandemi har dessa aktiviteter delvis utgått eller genomförts
i digitala former. Det är främst programverksamheten som genomförts digitalt så som bokprat
och teaterföreställningar. I vanliga fall genomförs följande aktiviteter, vissa av dessa aktiviteter
har kunnat genomföras:
-

Tillsammans med barnhälsovården (BVC) i Västra Götalandsregionen arrangerar
barnbibliotekarierna BVC-träffar som riktat sig till föräldrar för ökad medvetenhet
kring språkutveckling. Dessa aktiviteter har inte genomförts under perioden.

-

Bibliotekarierna samverkan också med barn- och ungdomsförvaltningen genom att
besöka förskolans föräldramöten och upprätta kapprumsbiblioteket på utvalda
förskolor. Dessa aktiviteter har inte genomförts under perioden.

-

Varje år delar biblioteket ut en bokgåva till småbarnsföräldrar med barn i olika åldrar.
Dessa aktiviteter har genomförts under perioden.

-

Biblioteken introducerar varje år sin verksamhet för elever som går i förskoleklass.
Därutöver bjuds skolklasser i årskurserna 2, 4 och 6 in för särskilda biblioteksvisningar
där också den senaste litteraturen som är lämplig för respektive åldersgrupp
presenteras. Även läsfrämjande aktiviteter under skolloven har genomförts. Dessa
aktiviteter har genomförts under perioden.
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Fokusområde - Stöd i ett livslångt lärande
Alingsås bibliotek ger service till personer i såväl formell som informell utbildning. Många titlar av den
kurslitteratur som distansstuderande vid högskolor och universitet efterfrågar införskaffas, undantaget
de som erbjuds i elektronisk form. Därutöver bevakas all utgivning av media inom fackområden och
eftersträvar att hålla kvalitativt hög bredd och spets för de som vill bilda sig på egen hand.

Fokusområde - Rätten till ett språk
Detta fokusområde riktar sig till det allra minsta barnen och tidiga insatser för att skapa
språkutveckling. Enligt förskolans läroplan (Lpfö 18) ska förskolan arbeta med att stimulera
barns språkutveckling. I läroplanen poängteras också förskolan ska utmana och stimulera alla
barns språkutveckling och lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer,
inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer.
Mot bakgrund av detta arbetar flera av barn- och ungdomsförvaltningens förskolor med
språkutvecklande insatser som en del i sitt utvecklingsarbete under läsåret 2020/2021. De
erbjuds olika studiepaket där skolorna själva väljer utifrån det egna inringande behovet. Dessa
utgörs av:
-

Språkstimulerande strategier och bygga ordförråd
Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt
Boksamtal och kapprumsbibliotek
Barns eget berättande
Delaktighet och utveckling för barn med språkstörning

I studiepaketet ”boksamtal och kapprumsbibliotek” samarbetar förskolorna med
folkbiblioteket. Det handlar om att utveckla samverkan mellan hem, förskola och biblioteket
för att gynna läslust och språkutveckling tillsammans, både hemma och på förskolan med alla
barngruppens språk som utgångspunkt. Som en del i detta finns en förhoppning om att på sikt
kunna ta del av ”tvillingböcker” på de språk som talas på förskolan. Vårdnadshavarna ges
möjlighet att få ta del av utbudet och även ta med sig böckerna hem.
Från den 1 januari använder förskolorna tjänsten i appen Polyglutt. Det är en app i vilken
barnen får tillgång till böcker digitalt i ett digitalt bibliotek. Böckerna kan ses i appen och man
kan få texten uppläst. I appen går det att söka efter böcker efter olika teman. Tjänsten
tillgängliggör böcker för barn i olika åldrar, olika språk och även med tecken som stöd (TAKK).
Barnen når tjänsten via en app i den surfplatta som finns på avdelningen. Förskolorna läser i
mindre grupper eller i storgrupp och använder ofta projektorn för att få en gemensam
läupplevese. Det finns även barn som uppskattar läsning på egen hand.
Fokusområde – Skolbiblioteken en pedagogisk resurs
Under året har Alströmergymnasiets skolbibliotek genomfört en registrering av läromedlen i
bibliotekskatalogen. På så sätt får man bättre kontroll av elevernas lån samtidigt som alla elever får en
kontakt med biblioteket och kunskap om servicen som finns att få där.
På Alströmers skolbibliotek arbetar en skolbibliotekarie som ger elever stöd i medie- och
informationskunnighet.
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Inom grundskolan finns olika utvecklade skolbibliotek där en eller flera lärare på varje skola ansvarar
föra att uppdatera och välja ut lämplig litteratur till skolbiblioteket. I skolans uppdrag ligger att skapa en
bred undervisning för att bättre kunna möta elevernas olika förutsättningar. Barn- och
ungdomsförvaltningen har en arbetsgrupp som arbetar med att se över hur förvaltningen på ett
strategiskt sätt kan arbeta för att säkerställa att verksamheten kan leva upp till Skolverkets uppsatta mål
kring medie- och informationskunnighet som återfinns i Skoldigiplan (en nationell strategi för att
digitalisera skolan) och läroplan. Skoldigiplanen lyfter fram skolbiblioteken som en viktig resurs på
skolorna.
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Svar med anledning av
grundläggande granskning
2020
7
2020.237 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-10-08
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.237 KUN

Svar med anledning av grundläggande granskning 2020
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en grundläggande
granskning av styrelse och nämnder. KPMG kommer på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna genomföra den grundläggande granskningen av nämnderna där fokus kommer
att vara verksamhetsstyrning, ekonomisk uppföljning och intern kontroll.
Inför denna granskning har KPMG skickat ut en enkät som nämnderna ska besvara.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har upprättat ett förslag på svar av enkäten samt lämnat kommentarer med
tillhörande bilagor.
Enkätfrågorna rör områdena:






Mål och måluppfyllese
Ekonomistyrning
Intern kontroll
Riskanalys
Framtida utmaningar på kort och lång sikt

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till svar till revisorerna med
anledning av grundläggande granskning 2020.
Beslutet ska skickas till
Kommunens revisorer,
Viktoria Bernstam KPMG

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Enhetschef ekonomienhet
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Grundläggande
granskning 2020
Alingsås kommun
Nämnd/styrelse:
Kultur- och utbildningsnämnden

_______________________________
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Information
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all
verksamhet.
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor
avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Likaså är nämndens och styrelsens
omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är
tänkt att utgöra underlag i denna granskning.
Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom
dokument, protokoll mm.
Ifylld revisionsenkät med tillhörande bilagor skickas senast 2020-10-23 till:
viktoria.bernstam@kpmg.se.
Svar, processer, rutiner mm. behöver beskrivas samt utvecklas i respektive fält.
Vänligen observera att bilagor som bestyrker svaren behöver skickas in.
Bilaganamn och ev. hänvisning till relevant sidnr. anges i sista kolumnen.
Om du har frågor är du välkommen att maila uppdragsledare: viktoria.bernstam@kpmg.se
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1

Mål och måluppfyllelse

1.1

Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt
kopplade till KF:s mål?

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga &
sidnr.

KUN budget
2020-2022
(Bilaga 1),
sidorna 6-8,
Delårsboksl
ut 2020
(Bilaga 5)

Beskrivning:
Ja dessa framgår av kultur- och utbildningsnämndens budget 2020-2022 (KUN 2019-12-18 § 150).
Nämnden har upprättat mål utifrån kommunfullmäktiges mål nummer:
1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv,
2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
utveckling
3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar
Kommunfullmäktige har kopplat indikatorer till respektive mål.
I mål 1 har nämnden angett ett eget mål som är kopplat till en indikator. Målet lyder ”Stimulera barn
och unga att börja samt fortsätta idrotta inom föreningsidrotten i samverkan med föreningslivet” och
är kopplat till indikatorn ” Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år”. Detta mål hör
samman med mål 3 i Agenda 2030 ”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i
alla åldrar”.
I mål 2 har nämnden angett ett eget mål som är kopplat till en indikator. Målet lyder ”Skapa
ekonomiska förutsättningar för att kunna utveckla innovativa och individuella möjligheter för ökad
självförsörjningsgrad samt utföra kartläggningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen” och är kopplat
till indikatorn ”Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat
arbeta eller studerat, andel (%)”. Detta mål hör samman med mål 8 i Agenda 2030 ”Verka för
varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla”.
I mål 3 har nämnden angett ett eget mål som är kopplat till en indikator. Målet lyder ”Invånare och
besökare samt elever får ett gott eller mycket gott bemötande i nämndens samtliga verksamheter.
Man möter engagerade, respektfulla och kompetenta tjänstepersoner” och är kopplat till indikatorn
”Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)”.
I mål 4 har nämnden angett ett två egna mål som är kopplade till två indikatorer. Första målet
lyder: ”Andelen gymnasielever med examen inom 3 år ska öka” och är kopplat till indikatorn
”Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)” .
Det andra målet lyder ” Öka andelen kurser och stödfunktioner på SFI som erbjuder individuellt och
flexibelt lärande” och är kopplat till indikatorn ” Elever på SFI som klarat minst två kurser på
studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)”
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Båda målen hör samman med mål 4 i Agenda 2030 ”Säkerställa en inkluderande och likvärdig
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”

Utöver dessa mål arbetar nämnden med flera konkreta processer som omnämns i
kommunfullmäktiges budget. Exempel på dessa ges nedan:
-

-

-

DIGITALISERING
I KF budget uppmärksammas vikten av att digitalisera verksamheterna. KUN arbetar med
digitaliseringen på en mängd olika områden. Föreningsbidragsprocessen är digitaliserad
och föremålmagasinets föremål och fotografier görs offentliga genom digitala plattformar.
Digitaliseringen av skolverksamheten är utbredd och omställning till fjärr- och
distansundervisningen av gymnasiet under våren var till följd av detta följsam och effektiv. I
juni tilldelades kommunen för andra året i rad Guldtrappan för sitt digitaliseringsarbete inom
gymnasieskola, gymnasiesärskola oh vuxenutbildning.
INTEGRATION
Nämnden arbetar med att vidareutveckla integrationsarbetet genom samordnande insatser
över verksamhetsgränserna där Arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen samt
föreningslivet utgör ett nav. Sysselsättning är i fokus exempelvis projektet ”inkluderande
bygg i Alingsås”. I samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen kommer nämndens
verksamheter att starta upp en öppen förskola med fokus på integration och språk med
hjälp av medel från Länsstyrelsen.
KULTUR OCH UTBILDNING
Med avstamp i kommunens vision arbetar KUN med utveckla ”kulturstaden” genom att
stärka kulturutbudet i samtliga kommundelar samt rikta sig och tillgängliggöra kultur för att
öka ett aktivt deltagande i kulturlivet.

-

Funktionen ”En väg ut” har förmedlat 100 sommarjobb/feriejobb till ungdomar i åldrarna 1618 år under sommaren 2020.

-

Gymnasiet har fler lektorstjänster.

-

Kommunen strävar efter ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Alingsås. De
tre hållbarhetsperspektiven ska genomsyra nämndens arbete. Kultur- och
utbildningsnämnden arbetar förebyggande på olika nivåer och där igenom nå social
hållbarhet. En aktiv och meningsfull fritid skapar förutsättningar för en social hållbarhet där
nämndens enheter för föreningsservice, fritidsgårdsverksamhet och kulturskola ingår.

-

Flera av nämndens arbetsområden går att koppla till Agenda 2030 olika utvecklingsmål.
Detta sker bland annat genom utbildning, riktade insatser för att öka
självförsörjningsgranden för de som står långt ifrån arbetsmarkanden,
fritidsgårdsverksamhet, satsningar på folkhälsa och kultur samt genom verksamhet som
gynnar integration och inkludering.

-

Föreningslivet och studieförbund stöttas genom att föreningsbidrag och idrottslokaler
förmedlas till både föreningar och till privatpersoner.

-

Riktade medel till föreningslivet för genomförande av sommarlovsaktiviteter för barn och
ungsomar under två månader,16 föreningar genomförde 22 olika aktiviteter.

-

Samverkan har skett i framtagandet av en ny isyta i kommunen.
4
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-

-

NÄRINGSLIVSSAMVERKAN, JOBB OCH FÖRETAGANDE
Nämnden har genomfört en genomlysning av näringslivssamverkan. Samverkan med
näringslivet sker bland annat för att skapa arbetstillfällen i form av jobb- och olika praktikspår
inom Arbetsmarkandenhetens verksamhet. Campus Alingsås har också samarbete med
näringslivet när nya utbildningar planeras.

-

Förvaltningen arbetar aktivt med att öka antalet extratjänster i kommunen.

-

I samverkan med kommunens handel och näringsliv har flera koncept utvecklats som
exempelvis ”Christmas Lights” och uthyrning av cyklar.
Ett särkskilt ”hemesterkoncept” utvecklades under sommaren 2020.

-

-

1.2

Förvaltningen har anställt en person som arbetar med att eftersöka externa medel.

ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER
Nämnden arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetaröverenskommelser har
implementerats där närmsta chef göra det tydligt vilket ansvar och förväntningar som finns
på respektive medarbetare. Medarbetaröverenskommelsen ska även tydliggöra vilka
möjligheter, befogenheter och stöd som kan hjälpa denne i det dagliga arbetet för att lyckas
med sitt uppdrag, samt innehåller en riktad adekvat kompetensutvecklingsplan. Denna del
utgör grund för lönesamtal. Utöver detta sker ett utvecklingssamtal gällande samverkan,
arbetsmiljö och hälsa.

Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är
mätbara?

KUN budget
2020-2022
(Bilaga 1)
sidorna 6-8,
Delårsbokslut
2020, (bilaga
5) s.18

Beskrivning:
Nämndens mål är kopplade till indikatorer och nyckeltal som är uppföljningsbara. Ett målvärde är
kopplat till indikatorn. Exempelvis i mål två:
Nämndens mål lyder:
Skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna utveckla innovativa och individuella möjligheter för
ökad självförsörjningsgrad samt utföra kartläggningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Detta följs upp med indikatorn och nyckeltalet:
”Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller
studerat, andel (%)”
2018 års värde var 51% och målet är att öka detta värde.
Nämnden får också ta del av relationen kvalitet och ekonomi där nämndens leverans av resultat
jämförs med förväntad referenskostnad och jämförbara kommuner. Detta görs bland annat i mål
fyra (se delåsbokslut 2020).
5
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1.3

Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under
året?

Delårsbokslut
2020 (bilaga
5) sidorna 612

Beskrivning:
Från och med 2020 gäller en ny styrmodell och enligt denna följs målen upp vid delårsbokslut och
årsbokslut.
I delårsbokslutet anges en nulägesanalys för arbetet med de fastställda målen. Här lämnas även en
prognos för måluppfyllelsen per helår.
1.4

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i
måluppfyllelsen?

Årsbokslut
2019 (bilaga
4) s. 34

Beskrivning:
Det har inte skett. Under tidigare års flerårsstrategier hade nämnden ett uppdrag att
”för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i
syfte att skapa OPS-lösningar”. Detta uppdrag har inte utförts bland annat på grund av en
komplexitet i juridiken avseende OPS-lösningar. Detta har nämnden rapporterat till
kommunfullmäktige. (Årsbokslut 2019 BILAGA 4 s.34)

2

Ekonomistyrning

2.1

Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga

KUN budget
2020-2022
(Bilaga 1)

Beskrivning:
Ja utifrån analyser och rådande förutsättningar. Nämnden
har hanterat nya verksamhetsområden så som AME och
turist- och evenemang .
Budgetförutsättningarna har medfört krav på
effektivisering för samtliga verksamheter.
Budgettering av de intäktsdrivande verksamheterna är
alltid känsliga för omvärldsfaktorer vilket påverkar
förutsättningarna att ta fram en budget i balans.
2.2

Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar
prognoser tillräckligt under året?

Ekonomisk
månadsuppföljning
maj (bilagor
9-10)
6
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Handlingspla
n (bilagor
11-12)

Beskrivning:
Prognoser rapporteras vid fördjupad månadsuppföljning i
april och delårsbokslut samt via månadsuppföljning för
mars, maj och oktober månad i enlighet med Policy för
ekonomistyrning. Ekonomisk muntlig information lämnas
på samtliga nämndsmöten. Maj månadsuppföljning
bifogas som exempel (bilagor 9-10)
Nämnden antog den 16 juni 2020 (§ 46) en handlingsplan
för ekonomi i balans (se bilagor 11-12).
Nämnden antog en handlingsplan för ekonomi i balans
avseende Arbetsmarknadsenheten den 20 mars 2019 §
42 (bilagor 2-3). Denna har följts upp vid varje
nämndsammanträde sedan den antogs.

2.3

Ekonomisk
månadsuppf
öljning
(bilagor 910),
Handplingsp
lan ekonomi
i balans
(bilagor 1112)
Handlingspl
an AME
(bilagor 2-3)

Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga
åtgärder för att uppnå budget?

Handlingspla
n (bilagor
11-12)

Beskrivning:

Handlingspla
n (bilagor
11-12),
Delårsbokslut
(bilaga 5)

Prognostiserat underskott 5,8 mkr. Handlingsplan har
upprättats (§ 46 16 juni 2020) om 2,4 mkr avseende den
del av underskottet som ej relaterar till coronapandemin.
Vid delårsbokslutet återstod 1,8 mkr att hantera av
underskottet återstoden av året.

2.4

Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys
till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till
uppdraget?

Delårsbokslut
2020 (bilaga
5)

Beskrivning:
Nämnden kommer att utifrån upprättade handlingsplaner
och delårsanalys (bilaga 5) genomföra en
konsekvensanalys inför kommande månader och
budgetår.
Vid uppkommen budgetunderskott följer nämnden
ekonomistyrningsprinciperna.
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3

Intern kontroll

3.1

Finns det en fastställd årlig internkontrollplan för
uppföljning av den interna kontrollen?

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga

KUN budget
2020-2022
(Bilaga 1)
sidorna 14-17

Beskrivning:
Den återfinns i kultur- och utbildningsnämndens budget 2020-2022.
Internkontrollplanen berör områden som till största delen är verksamhetsnära.
3.2

Genomförs årliga risk- och väsentlighetsanalyser?

KUN budget
2020-2022
(Bilaga 1)
Sidorna 16-17

Beskrivning:
Ja en risk- och väsentlighetsanalys sker under hösten inför nämndens arbete med ny budget.
Resultatet lämnas i en riskanalys i nämndens budget sidorna 16-17.
3.3

Har en risk- och väsentlighetsanalys genomförts inför val
av kontrollmål i 2020 års internkontrollplan?

Kallelse,
instruktioner,
presentation
(Bilagor 6-8)

Beskrivning:
Ja detta genomfördes av ett förstärkt arbetsutskott under hösten 2019. Se separat kallelse (bilaga 6)
med utskickade instruktioner samt ytterligare anvisningar (bilaga 7). I bilaga 8 biläggs den power
point presentation som politikerna fick ta del av.
Förvaltingen hade identifierat utmaningar och risker inför kommande år avseende ekonomi, personal
och för verksamheterna. Det förstärkta arbetsutskottet fick värdera dessa utmaningar utifrån vissa
parameterar.
3.4

Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och
väsentlighetsanalysen som ligger till grund för IK-planen?

Kallelse,
instruktioner,
presentation
(Bilagor 6-8)

Beskrivning:
Ja nämnden eller ett förstärkt arbetsutskott genomför en risk- och väsentlighetsanalys inför
budgetarbete och arbetet med att upprätta ny internkontrollplan. Se bilogorna 6-8 enligt ovan.
3.5

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen?

KUN budget
2020-2022
(Bilaga 1)
Sidorna 14-15,
Fördjupad
månadsuppföljni
ng 2020 (bilaga
13) sidorna 1-2,
8
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Delårsbokslut
2020 (bilaga 5)
sidorna 13-16

Beskrivning:
Detta följs upp vid fördjupad månadsuppföljning under våren (vissa delar) samt vid delårs- och
årsbokslut.
De kritiska verksamhetsfaktorer som ligger i linje med internkontrollpunkterna följs upp på såväl
förvaltnings- som nämndnivå kontinuerligt samt återrapporteras som information eller bokslut till
nämnden.
3.6

Upprättas en genomförande-/uppföljningsrapport
avseende resultatet av genomförda kontroller?

Delårsbokslut
2020 (bilaga 5)
sidorna 13-16

Beskrivning:
Resultaten av uppföljningen rapporteras till nämnd. För varje internkontrollpunkt/identifierad risk i
internkontrollplanen anges område, process, riskvärde, vad som kontrolleras, metod, ansvarig och
när uppföljning ska ske. I delårsbokslut och årsbokslut (ibland fördjupad månadsuppföljning under
våren) redovisas resultatet.
3.7

3.8

Hur ofta sker rapportering av uppföljning av IK-planen till
nämnden/styrelsen?

Fördjupad
månadsuppföljni
ng 2020 (bilaga
13) sidorna 1-2,
Delårsbokslut
2020 (bilaga 5)
sidorna 13-16

Beskrivning:
Detta följs upp vid fördjupad månadsuppföljning under våren (bilaga 13, vissa delar) samt vid delårsoch årsbokslut.
Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister
Beskrivning:
I delårsbokslutet 2020 bedömdes kontrollmomenten i internkontrollpunkterna ha genomförts utan
anmärkning/med försumbar anmärkning.

*Vänligen bifoga risk- och väsentlighetsanalyser & internkontrollplaner för åren 2018, 2019
och 2020.
4

Utmaningar och risker

4.1

Redogör för nämndens/styrelsens utmaningar på kort och lång sikt (ange minst 5 områden)

9
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1.Intäkter, nämnden är beroende av en hög andel externa intäkter vilket medför att man i sin
tur är känsligt för förändringar i omvärlden som exempelvis synliggjorts under nuvarande
pandemi.
2. Resursfördelningsmodellen för gymnasieungdomar 16-18 år. Denna tar ej hänsyn till elever
som tar fler år på sig än tre år att slutföra studierna. Även Lag (2017:353) om uppehållstillstånd
för studerande på gymnasial nivå (även kallad gymnasielagen) innebär att nämnden ej
kompenseras för dessa elever.
3. Ökad arbetslöshet i samhället medför en ökat tryck på vuxenutbildningen och
arbetsmarknadsenheten.
4. Migrationsverkets fördelning av kvotflyktingar och förändrad lagstiftning påverkar nämndens
verksamhetsområde ekonomiskt och sett ur ett resursfördelnings perspektiv.
5. Andelen elever med gymnasieexamen
6. Öka andelen individer i självförsörjning och integration.
7. Bostäder efter etableringsperioden för nyanlända.
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Sida 23 av 130

Revidering av
delegationsordning för
kultur- och
utbildningsnämnden
8
2020.096 KUN

Sida 24 av 130

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-10-09
Katrin Löfqvistt och Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.096 KUN

Revidering av delegationsordning för kultur- och
utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning är i behov av revidering rörande
flertalet områden. Nedan följer förslag till ändringar:
B. Dataskyddsförordningen
Nämnden har sedan 1 september 2020 ett nytt dataskyddsombud. I samband med dennes
tillträdande har en ny bedömning gällande anmälan av personuppgiftsincident till
tillsynsmyndigheten skett. Den nya bedömningen innebär att det är den
personuppgiftsansvarige som ska anmäla personuppgiftsincident och informera registrerade
som kan omfattas av personuppgiftsincident. Enligt GDPR art. 33 ska personuppgiftsincident
anmälan till tillsynsmyndighet utan onödigt dröjsmål och inte senare än 72 timmar efter
vetskap om incident. Därmed föreslås att beslut att anmäla personuppgiftsincident delegeras
till förvaltningschef, punkt B.8. Detsamma gäller information till registrerade, punkt B.9.
D. Personal
På grund av höjd pensionsålder sker en justering i D.10 i enlighet med 32a § LAS.
G. Utbildning
Ny punkt införs genom delning av G.27 för att förtydliga beslut om mottagande vid
gymnasiesärskolan. Beslut om sökande tillhör målgrupp för gymnasiesärskola och beslut om
mottagande vid gymnasiesärskola föreslås vara två olika beslutspunkter i
delegationsordningen, G.27 och G.28.
Den 1 juli 2020 upphörde särskild utbildning för vuxna (särvux) som egen skolform och ingår
numer i skolformen kommunal vuxenutbildning. Redaktionella ändringar avseende skolform
och lagrumshänvisning behövs därför under avsnitt Campus Alingsås, punkterna G.45-53.
H. Integration och arbetsmarknad
I tidigare ärende reviderades dokumentet Riktlinjer för ekonomiskt bistånd vid
Integrationsavdelningen så att de ”Högsta godtagbara boendekostnad ska följa
Försäkringskassans för året aktuella föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara
bostadskostnad.” Delegationsordningen behöver nu revideras i enlighet med denna
förändring av riktlinjerna där ny kommentar i H.20 istället ska lyda: ”Se Försäkringskassans
föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad”.
I nämndens Riktlinjer för ekonomisk bistånd hänvisas det till beslut om så kallat rådrum.
Beslut om rådrum kan fattas om hushållet har realiserbara tillgångar där man gör bedömning
att personen ej behöver göra sig av med dessa för att bidra till sin egen försörjning alternativt
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att hushållet behöver en tidsfrist för att kunna sälja sina tillgångar för att kunna bidra till sin
egen försörjning.
Rådrum kan även ges om boendekostnaden bedöms som inte skälig, men behöver beviljas
under en övergångsperiod så att den enskilde ges skäligt rådrum att förändra sin
boendekostnad. Beslut om rådrum gäller i kan förlängas om sökanden kan stryka att de
under denna tid varit aktiva i sitt bostadssökande och gjort allt för att lösa sin
boendesituation. Nämnden bör även godkänna den faktiska boendekostnaden så länge den
enskilde aktivt medverkartill att finna ett billigare boende eller på annat sätt försöker sänka
sina boendekostnader.
Med skäligt rådrum i båda fallen avses en tidsperiod som i regel inte understiger fyra
månader från den tidpunkt då den enskilde fick information om nämndens bedömning.
Beslut om rådrum saknas i dag i nämndens delegationsordning varför ett tillägg om detta bör
läggas till delegationsordningen, ny punkt H.2. Beslut om rådrum delegeras till
verksamhetschef.
Förslag till förändringar i delegationsordningen biläggs tjänsteskrivelsen och är markerade i
rött.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att revidera nämndens delegationsordning innebär inga kostnader.

Förslag till beslut
Förslag till för ändringar i delegationsordningen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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Delegationsordning
Kultur- och utbildningsnämnden
2019-01-09 § 2
Reviderad 2020-10-21 § x
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Delegering av nämndärenden (6 kap. 37-40 §§ kommunallagen)
Kultur- och utbildningsnämnden kan delegera beslutanderätten i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden. Delegation kan medges till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd i
kommunen i enlighet med 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725).
Så kallad blandad delegation (förtroendevald och tjänsteman) är inte tillåten.
Ersättare för delegat
Vid förhinder för den tjänsteman som fått delegation, om ersättare inte förordnats, inträder närmast
överordnad chef som ersättare. Förvaltningschefens ersättare är Kultur- och utbildningsnämndens
ordförande. Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större
nackdel, kan vänta till dess delegaten återkommer.
Ärenden som inte får delegeras (6 kap. 38 § kommunallagen)
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av Kultur- och utbildningsnämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige har
överklagats.
 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden.
 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Vidaredelegation
Förvaltningschefen får vidaredelegera beslutanderätt till annan anställd detta enligt 7 kapitlet 6 §
kommunallgen. Beslut som fattats efter vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen.
Förvaltningschefen har rätt att återkalla vidaredelegering.
Utövande av delegationsrätt
Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om nämnden själv har fattat beslutet.
Delegaten får, om ärendets beskaffenhet påkallar det, överlämna ärendet till nämnden för
avgörande.
Jäv
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga
förhållanden eller där annars jäv föreligger (6 kap 28-30 §§, 7 kap 4 § kommunallagen). Det är i
första hand den jävige själv som skall tillkännage att jäv föreligger. I sådana fall återgår
beslutanderätten till den som gett delegationen.
Anmälan av delegationsbeslut (6 kap. 40 § kommunallagen)
Beslut som fattats med stöd av delegation och som överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.
kommunallagen (laglighetsprövning) skall dokumenteras och skriftligen anmälas till Kultur- och
utbildningsnämnden (se bilaga 1).
Beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär anmäls ej till Kultur- och utbildningsnämnden. De
ska istället sammanställas i en rapport som lämnas till nämnden minst en gång per kvartal.
Rapportering sker för att ge nämnden insyn i verksamheten, men besluten behöver inte anmälas

3
Sida 30 av 130

för protokollförning, då besvärstiden börjar löpa när den enskilde tar del av beslutet.
Ansvarig för anmälan och rapportering är delegaten. Beslut fattade av ordföranden är
nämndsekreteraren ansvarig för anmälan till Kultur- och utbildningsnämnden.
Anmälan av delegationsbeslut görs snarast efter varje kalendermånads utgång. Detta görs på
särskild blankett (bilaga 1) till nämndsekreteraren. För att kunna härleda ärenden skall skriftligt
beslutsunderlag bifogas till varje anmält beslut.
Ett delegationsbeslut måste alltid anmälas till nämnden så att det kan skrivas in i nämndens
protokoll. I och med att justeringen av nämndens protokoll tillkännages på kommunens
anslagstavla börjar besvärstiden att löpa. Ett delegationsbeslut, som överklagas genom
laglighetsprövning, som inte anmäls vinner i princip inte laga kraft (6 kap. 40 § kommunallagen).
Återkallelse, omprövning
Nämnden kan när som helst återkalla en lämnad delegation. Beslut som redan fattas med stöd av
delegation kan däremot inte återtas. Nämnden har ingen möjlighet till omprövning.
Beslut som klassas som verkställighet
Alla beslut som tjänstepersoner fattar innebär inte ett delegationsbeslut. Alla beslut som fattas är
inte att anse som beslut enligt kommunallagens mening, det är av rent verkställande art. Det
innebär att tjänstepersonerna beslutar i ärenden som rör den dagliga verksamheten. Verkställighet
kan ses som ett utförande av arbetsuppgifter som åligger tjänstepersonen enligt
arbetsfördelningen.
Prisbasbelopp
I denna delegationsordning är beloppen satta utefter antal prisbasbelopp (Pbb). Prisbasbelopp
beslutas årligen av regeringen för att spegla inflationen i samhället och kan därför räknas upp och
ner.
Överklagande av beslut
Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär överklagas i enlighet med förvaltningslagens (FL) bestämmelser. Rätt att
överklaga har den som beslutet angår, om det gått hen emot och beslutet kan överklagas, FL 22 §.
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från det hen tog del av beslutet.
Beslutet överklagas till Förvaltningsrätten, men inges till nämnden. Om nämnden inte ändrar
beslutet enligt klagandens begäran, ska ärendet vidarebefordras till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten prövar både beslutets laglighet och lämplighet. Förvaltningsrätten kan vid sin
prövning ändra beslutet och ersätta det med ett nytt beslut. Vilka beslut som kan överklagas
framgår av respektive lag.
Laglighetsprövning
Laglighetsprövning innebär att beslutet överklagas på det sätt som föreskrivs i KL. Beslutet
överklagas till Förvaltningsrätten, som har att göra en prövning av t ex om beslutet tillkommit i laga
ordning, som att beslutet är fattat av rätt delegat eller att det inte strider mot lag. Förvaltningsrätten
kan endast upphäva beslutet, inte ersätta det med nytt beslut. Beslutet kan överklagas av
kommunmedlem – oavsett om beslutet angår hen personligen eller ej. Ett beslut ska överklagas
inom tre veckor från den dag justerat protokoll anslagits på kommunens anslagstavla.

4
Sida 31 av 130

Skolväsendets överklagandenämnd
Vissa beslut som fattas av huvudman eller rektor kan överklagas. Hur dessa beslut kan överklagas
anges i 28 kap skollagen. I detta kapitel framgår vilka beslut som får överklagas med hjälp av
förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. De beslut som anges i 28 kap. 12 §, 16 § och 17 §
överklagas hos skolväsendets överklagandenämnd genom förvaltningsbesvär.






Beslut kan överklagas enligt reglerna i kommunallagen, besvärshänvisning, bilaga 2.
Beslut kan överklagas enligt reglerna i förvaltningslagen, överklagandehänvisning, bilaga 3.
Beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd, besvärshänvisning, bilaga 4.
Beslut kan överklagas till Kammarrätten, besvärshänvisning, bilaga 5.

FÖRKORTNINGAR
AML
= Arbetsmiljölag (1977:1160)
ArkivL
= Arkivlag (1990:782)
DL
= Diskrimineringslag (2008:765)
FL
= Förvaltningslag (2017:900)
Gyf
= Gymnasieförordning (2010:2039)
KL
= Kommunallag (2017:725)
LAS
= Lag om anställningsskydd (1982:80)
OSL
= Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
GDPR
= Dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen (2018:218)
SL
= Skollag (2010:800)
SoL
= Socialtjänstlag (2001:453)
TF
= Tryckfrihetsförordning (1949:105)
VuxF
= Förordning om kommunal vuxenutbildning (2011:1108)
Pbb
= Prisbasbelopp – bestäms årligen av regeringen
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A

FÖRVALTNING/ALLMÄNT

Nr
A.1

Ärende
Beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens beslut inte kan
avvaktas

A.2

Avslag på begäran om utlämnande av allmän Förvaltningschef
handling

A.3

Överprövning av beslut att inte
lämna ut allmän handling
Beslut att avvisa försent inkommit
överklagande
Utfärda fullmakt att företräda
nämnden och föra dess talan vid
domstolar och myndigheter
Ingå förlikning i ärende om
skadeståndskrav
Avge yttrande vid överklagat beslut om
beslutet ej är fattat av nämnden i dess helhet
Organisationsförändringar inom
förvaltningens verksamheter

A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9

A.10
A.11
A.12

Delegat
Ordförande

Ordförande

TF 2:14

Förvaltningschef

FL § 45

Förvaltningschef

KL 6:15

Kommentar
Vid förfall vice
ordförande, därefter
ledamot i
arbetsutskott.
Kan överklagas hos
Kammarrätten
Förvaltningsbesvär
Får ej
vidaredelegeras

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Stiftelser – beslut om utdelning av fondmedel
/stipendier
Förvaltningschef
 Samfonden Alingsås kommuns
lärar- och skolledarstiftelse*
 Stiftelsen Alingsås kommuns
skolfond*
 Stiftelsen Alingsås kommuns
gymnasiefond
 Stiftelsen Sven Lendahls
stipendiefond
 Stiftelsen Lars Frasse Johanssons
minnesfond
 Stiftelsen Nils Trolle Lindgrens
stipendiefond
Antagande av administrativa
föreskrifter
Förtroendevaldas kurser och
konferenser
Yttranden till myndighet

Hänvisning
KL 6:39,
Ska anmälas
vid nämndens
nästkommande
sammanträde
KL 6:40
TF 2:14

KL 6:38 p. 2
Anpassningar inom
verksamhet eller
motsvarande
Enl. riktlinjer för
resp. fond.
* Beslut fattas efter
samråd med
förvaltningschef för
barn- och
ungdomsförvaltning

Utbildningschef
Stipendieansökan
gällande
gymnasieelever
handläggs av
arbetsgrupp på
Alströmergymnasiet.
Förvaltningschef

Vidaredelegering till
verksamhetschef.

Ordförande
Förvaltningschef

Ett samlat
nämndsärende
med remisser från
Skolinspektionen
ang. nyetablering
eller utökning av
fristående
gymnasieskola per
år.
Övriga yttranden till
myndighet inom
skolväsendet
besvaras av
förvaltningschef i
egenskap av
skolchef enligt SL
2:8a
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A.13
A.14
A.15

A.16

A.17
A.18

Yttrande - Planärenden som är av ringa
betydelse för nämndens verksamhet
Ingå samverkansavtal med
personalorganisationer
Beslut om investeringar upp till 100 000 kr
100 000 – 400 000 kr
400 000 uppåt
Tecknande och förlängning av hyresavtal
upp till 2 år, där årshyran
Understiger 2 basbelopp
Överstiger 2 basbelopp

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Kultur- och
utbildningsnämnd
Förvaltningschef
KUN

Förlängning av hyresavtal som gällt i 2 år
Teckna tillsvidarehyresavtal avseende
enskilda lägenheter och blockavtal i syfte att
hyra ut i andra hand till nyanlända för
bosättning enligt lag
Ingå andrahandsuthyrningsavtal mellan
nämnden och nyanländ för bosättning enligt
lag

KUN
Ordförande

A.20

Godkännande att nyanländ övertar
andrahandskontrakt

Verksamhetschef

A.21

Varning och uppsägning av
andrahandskontrakt
Köp av arbeten som rör fastigheten
d v s anläggnings- reparations- och
underhållsarbeten som medför en ökad
årshyra med 1,0 basbelopp eller högre
Uthyrning av verksamhetens lokaler

Verksamhetschef

A.24

Ingå avtal upp till 100 000 kr
100 000 – 400 000
400 000 kr uppåt

A.25

Tillfällig stängning av nämndens
verksamheter

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Kultur- och
utbildningsnämnd
Förvaltningschef

A.19

A.22

A.23

Verksamhetschef

Hyresavtal mellan
2-10 år skall
godkännas av KS.
Hyresavtal
överstigande 10 år
skall godkännas av
KF. Enl.KF 200804-23, § 88.

Fördelning enligt
rådgivande riktlinjer
för bosättning, KUN
§ 132
Fördelning enligt
rådgivande riktlinjer
för bosättning, KUN
§ 132

Förvaltningschef

Verksamhetschef

Kan
vidaredelegeras.
Gäller ej uthyrning
av lägenheter/
bostad
Anmäls ej

Förvaltningschefen
s beslut att tillfälligt
stänga nämndens
verksamheter (rör
ej
utbildningssektorn,
se separat
delegationsbeslut
till skolchef) gäller
till dess att
nämnden har
prövat saken och
förvaltningschefens
beslut får ej avse
tillfällig stängning
för längre tid än en
vecka.
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B

Dataskyddsförordningen

(GDPR)

B.1

Utlämnande av registerutdrag

Förvaltningschef

Art. 15 GDPR

B.2
B.3

Rätt till rättelse av personuppgifter
Rätt till radering av personuppgifter

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Art. 16 GDPR
Art. 17 GDPR

B.4

Förvaltningschef

Art. 18 GDPR

Förvaltningschef

Art. 19 GDPR

Förvaltningschef

Art. 21 GDPR

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Art. 28 GDPR
Art. 33 GDPR
Art. 34 GDPR

B.10

Rätt till begränsning av behandling av
personuppgifter
Anmälningsskyldighet avseende rättelse,
radering och begränsning av personuppgifter
Rätt att göra invändningar mot behandling av
personuppgifter
Ingå PUB-avtal
Anmälan av personuppgiftsincident
Information till registrerade om
personuppgiftsincident
Konsekvensbedömning av dataskydd

Verksamhetschef

Art. 35 GDPR

C

Ekonomi

C.1

Beslut om attestförteckning

Förvaltningschef

C.2

Upphandling av varor/tjänster
Upp till 100 000 kr
Över 100 000 kr

Verksamhetschef
Förvaltningschef

B.5
B.6
B.7
B.8
B.9

C.3
C.4

Förändring av avgifter och taxor av mindre
betydelse
Avbetalningsplaner

C.5

Avskrivning av skuld upp till 0,5 pbb per kund Förvaltningschef

C.6
C.7

Undantag från angivna taxor
Ordförande
Ansökan om externa medel för projekt som ej Förvaltningschef
ingår i basverksamhet upp till 1 000 000 kr

C.8

Ansökan om externa medel för projekt som ej Kultur- och
ingår i basverksamhet över 1 000 000 kr
utbildningsnämnd

D

Personal

D.1

Anställning

Förvaltningschef

D.2
D.3

Ställföreträdare för rektor upp till 7 dagar
Ställföreträdare för rektor mellan 7 – 21

Rektor
Utbildningschef

Får
vidaredelegeras
Innan beslut fattas
måste avstämning
ske gentemot
ArkivL och OSL.
Prövning skall ske
om i första hand
beslut om gallring
kan ske.

Upprättas efter
varje förändring
Upphandling över
20 000 kr sker i
samråd med
förvaltningens
ekonomienheten
och
upphandlingsenhet
en på KLK
För kulturskolans
avgifter se G.43
Får
vidaredelegeras till
verksamhetschef
Ändring under 1000
kr med 1/40 av pbb
med justering upp
eller ner 10 %
Se kommunens
centrala riktlinjer

Förvaltningschef
Förvaltningschef

KFN beslut 201704-18 § 35,
2017.054 KFN
KFN beslut 201704-18 § 35,
2017.054 KFN
Får
vidaredelegeras till
verksamhetschef
SL 2:9 3 st
SL 2:9 3 st
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D.4
D.5

dagar
Beslut om att ej behörig person får bedriva
undervisning under längre tid än sex
månader
Lönesättning i samband med
nyanställning och liknande
situationer

Förvaltningschef
Förvaltningschef

D.6

Arbetsmiljöansvar enligt AML

Förvaltningschef

D.7

Ersättning för skada på kläder, glasögon etc.
orsakad av underårig

Förvaltningschef

D.8

Ledighet utan lön upp till 3 månader

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

D.11

Ledighet utan lön mer än 3 månader
Ledighet för fackligt eller politiskt uppdrag
Beslut om rätt att kvarstå i
anställning efter 68 års ålder
Beslut om bisyssla

D.12
D.13
D.14

Disciplinåtgärd, skriftlig varning
Beslut om innehållande av lön
Avstängning m.m.

D.15

Omplacering/förflyttning

D.16

Uppsägning av personliga skäl och
arbetsbrist
Avsked
Beslut om avgångsvederlag

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef el
verksamhetschef
Resp. chef med
personalansvar
Förvaltningschef

D.9
D.10

D.17
D.18
E
E.1

SL 2:19

Förvaltningschef

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Enl. KS
delegationsförteckn
ing 2018-08-20, §
128 (dnr. 2018.414
KS) samt KS beslut
1994-12-12, § 215
Vidaredelegering
får ske till
verksamhetschef
Särskild delegation
Fördelas från
ordförande till
förvaltningschef till
chefer med
personalansvar

Får delegeras till
enhetschef/rektor

LAS § 32 a
AB § 8 och
LOA
AB § 11

Efter samråd med
personalchef.

AB § 10
LAS /AB § 6

Efter samråd med
HR-avdelningen

LAS §§ 7-10
LAS §§ 18-20

Anläggning och fritid
Kronan på verket

Förvaltningschef

E.2

Föreningsavtal om verksamhet

Förvaltningschef

E.3

Projektbidrag

Förvaltningschef

E.4

Beslut om registrering av lotteri och villkor för Förvaltningschef
hur spelverksamhet får bedrivas.

Spellagen
6:9-11
Spelförordning
4:7

Belopp enligt
riktlinjer för bidraget
Upp till belopp om 3
ppb
Upp till belopp om 3
ppb.
Alla avtal längre än
2 år beslutas av
nämnd.
Får
vidaredelegeras till
verksamhetschef
Kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol,
förvaltningsbesvär
Spellagen 20:2 2 st.
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F
F.1

Kultur, turism, evenemang
Beslut om inköp av utsmyckning

Förvaltningschef

Får
vidaredelegeras till
verksamhetschef
0,5 %-regeln

G
G.1
G.2

G.3

G.4

Utbildning
Upprättande/revidering av Plan mot
diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling likabehandling per sektor
Skyndsamt utreda omständigheter kring
misstänkt diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling av elev samt vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling av elev i framtiden.

Rektor

SL 6:8
DL 3:16

Återrapport till
nämnd årligen.

Rektor

SL 6:10
DL 3:18

Beslut om att helt eller delvis stänga av en
elev samt om avstängningen ska gälla
omedelbart

Kultur- och
utbildningsnämnden

SL 5:17-18

Anmälan om
misstänkt
kränkande
behandling av elev
sker omedelbart till
presidiet.
Information till
nämnd månadsvis,
KUN § 53/2019
Rektors beslut om
omedelbar
avstängning enligt
17 § 3 st gäller till
dess nämnden har
prövat saken och
får ej avse längre
tid än en vecka.

Beslut om att helt eller delvis stänga av en
elev från viss utbildning med praktiska inslag
samt om avstängning ska gälla omedelbart

Kultur- och
utbildningsnämnden

SL 5:19-20

Både rektors och
nämndens beslut
kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär
Rektors beslut om
omedelbar
avstängning enligt
19 § 3 st gäller till
dess nämnden har
prövat saken och
får ej avse längre
tid än en vecka.
Både rektors och
nämndens beslut
kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär

Gymnasieskola och
gymnasiesärskolan
G.5

Beslut kring inackorderingstillägg

Utbildningschef

SL 15:32

G.6

Beslut om elevresor

Utbildningschef

Lag
(1991:1110) om
kommunernas
skyldighet att
svara för vissa
elevresor

Kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär
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G.7

Skolskjuts

Rektor för sektorn
med ansvar för
gymnasiesärskolan

SL 18:30-31

G.8

Beslut om hur anmälningsskyldighet ska
fullgöras om elev inte kan delta i skolarbetet
pga. sjukdom eller annan orsak
Beslut om att eleverna i gymnasieskolan ska
hålla sig med enstaka egna hjälpmedel
Beslut om att det får förekomma enstaka
inslag i utbildning som kan medföra en
obetydlig kostnad
Beslut om kursplaner på nationellt program
vid gymnasieskolan
Beslut om kursplaner på nationellt program
vid gymnasiesärskolan
Fastställa programmål för nationellt program
på gymnasiesärskolan
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som
individuellt val vid gymnasieskolan
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som
individuellt val vid gymnasiesärskolan
Beslut om att erbjuda moderna språk utöver
franska, tyska och spanska
Beslut om anordnande av
modersmålsundervisning för elev i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Beslut om att arbetsplatsförlagt lärande ska
finnas på högskoleförberedande program
och beslut om i vilken omfattning
Upprätta utbildningskontrakt vid
lärlingsutbildning på gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan
Samråd med fysisk eller juridisk person som
tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen
av lärlingsutbildningen innan en elev inom
gymnasial lärlingsutbildning placeras på
arbetsplatsen
Läsårets omfattning för gymnasieskola och
gymnasiesärskola

Rektor

Gyf 12:1

Rektor

SL 15:17

Rektor

SL 15:18 och
SL 18:18

Rektor

Gyf 4:1

Rektor

Gyf 4:1a

Rektor

SL 19:5

Utbildningschef

Gyf 4:7

Utbildningschef

Gyf 4:7a

Utbildningschef

Gyf 4:10-10a

Utbildningschef

SL 15:19
SL 18:19
Gyf 4:15-20
Gyf 4:12

G.9
G.10
G.11
G.12
G.13
G.14
G.15
G.16
G.17
G.18
G.19
G.20

G.21

G.22

G.23
G.24

G.25

Rektor
Rektor

SL 16:11a
SL 19:10a

Rektor

Gyf 7:6a

Förvaltningschef

Gyf 3:2

Beslut om antalet undervisningsRektor
timmar för varje kurs och för gymnasiearbetet
eller gymnasiesärskolearbetet samt om hur
fördelningen av undervisningstiden över
läsåren ska göras
Beslut om utökat program för elev vid
Rektor
yrkesprogram för att läsa kurser för
grundläggande högskolebehörighet
Beslut om sökande ska tas emot vid
Utbildningschef
nationellt program

Beslut om att anta en sökande till
gymnasieskolan vid senare tidpunkt än vid

Rektor

Kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär

Efter samråd med
rektorsgrupp och
personalorganisationerna
vid FSG

Gyf 4:22

Gyf 4:23
SL 16:36,43-47 Beslut om
mottagande enligt
SL 16:36 kan
överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Gyf 7:8
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G.26
G.27

början av utbildningen
Beslut om att elev ska få byta
studieväg inom gymnasieskolan
Beslut om sökande till gymnasiesärskolan
tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan

Rektor

Gyf 7:9

Rektor

SL 18:5

G.28

Beslut om mottagande vid
gymnasiesärskolan

Rektor

G.29

Ingå avtal om NIU-samverkan med andra
kommuner
Beslut om att en elevs utbildning på ett
nationellt program i gymnasieskolan till sitt
innehåll får avvika från vad som annars
gäller för programmet (om särskilda skäl
finns)
Minska utbildningens omfattning vid IMprogram för elev om särskilda skäl finns
Beslut om att en elevs utbildning på ett
nationellt program i gymnasiesärskolan till sitt
innehåll får avvika från vad som annars
gäller för programmet (om särskilda skäl
finns)
Beslut om att utbildning på nationellt program
i gymnasieskolan får fördelas på längre tid än
tre läsår
Beslut om att utbildning vid
gymnasiesärskolan får
fördelas på längre tid än fyra läsår
Beslut om ersättning för förlängd studietid vid
utbildning i annan kommun
Beslut om att utbildning på nationellt program
i gymnasieskolan får fördelas på kortare tid
än tre läsår (om tillstånd från Skolverket)
Beslut om att erbjuda ytterligare utbildning av
samma slag trots att elev efter avslutad kurs i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan fått
lägst betyget E
Yttrande från den sökandes hemkommun
innan en sökande tas emot i annan kommun/
samverkansområde
Beslut om grundbelopp och tilläggsbelopp för
elev som studerar på nationellt program vid
en fristående gymnasieskola

Utbildningschef

G.40

G.41

G.30

G.31
G.32

G.33
G.34
G.35
G.36
G.37

G.38
G.39

SL 19:29

Rektor

SL 16:14

Rektor

SL 17:6

Rektor

SL 19:13

Rektor

SL 16:15,
Gyf 9:7

Rektor

SL 19:17

Utbildningschef

Beslutet ska
föregås av en
utredning.
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

GR
samverkansavtal

Rektor

SL 16:15

Utbildningschef

SL 16:24
SL 19:25

Utbildningschef

SL 16:48

Utbildningschef

SL 16:52-55

Beslut om mottagande vid IM-program

Utbildningschef

SL 17:14, 19,
21

Beslut om andra tider för en viss utbildning
inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan om utbildningsinslag

Rektor

Gyf 3:2

Kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
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G.42

G.43
G.44

förutsätter andra låsårstider
Beslut om behörighet och mottagande av
elever till ett fjärde tekniskt år

Beslut om individuella åtgärder inom det
kommunala aktivitetsansvaret
Beslut fattade med stöd av Förordning
(2020:115) om utbildning i vissa skolformer i
skolväsendet vid spridning av viss smitta

Rektor

SL 17a:18

Rektor

SL 29:9

Skolchef

Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Skolchefs beslut
fattade med stöd av
Förordning
(2020:115) om
utbildning i vissa
skolformer i
skolväsendet vid
spridning av viss
smitta gäller till
dess att nämnden
har prövat saken
och skolchefs
beslut får ej avse
beslut för längre tid
än en vecka.

Campus Alingsås
G.45

G.46
G.47

G.48
G.49

G.50
G.51

G.52
G.53

Beslut om att böcker och andra lärverktyg
som varje elev inom kommunal
vuxenutbildning har för eget bruk och får
behålla som sin egendom, ska anskaffas av
eleverna själva eller erbjudas mot avgift
Upprätta individuell studieplan vid
vuxenutbildningen
Beslut om att utbildningen på kursen inom
kommunal vuxenutbildning ska upphöra, om
eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra
sig utbildningen eller annars inte gör
tillfredsställande framsteg
Beslut om att minska omfattningen av SFIundervisning för enskild elev
Beslut om den sökande ska tas emot till
kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå eller i särskild utbildning
på grundläggande nivå

Rektor

SL 20:7

Rektor
Rektor

SL 20:8
VuxF 2:16
SL 20:9

Rektor

SL 20:24

Rektor

SL 20:13

Beslut om vilken utbildning som ska erbjudas Rektor
då flera kan leda till grundläggande
behörighet
Beslut om den sökande ska tas emot till
Rektor
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
eller särskild utbildning på gymnasial nivå

SL 20:19c

Beslut om en sökande ska antas till
Rektor
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
eller särskild utbildning på gymnasial nivå
Yttrande av vilket det framgår om
Rektor
hemkommunen åtar sig att svara för
kostnaden för den sökandes
utbildning för kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå eller särskild utbildning på
gymnasial nivå

SL 20:23

SL 20:22

SL 20:21

Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Beslut får ej
överklagas, SL
28:18
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
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G.54

Beslut om att en person ska tas emot till
utbildning i svenska för invandrare

Rektor

SL 20:33

G.55

Beslut om APL vid vuxenutbildning

Rektor

VuxF 2:27

Beslut kan
överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

Kulturskolan
G.56
G.57
G.58

Avstängning av elev i kulturskolan
Beslut om uppsägning av plats i kulturskolan
på grund av obetalda avgifter enligt av
nämnden fastställda riktlinjer
Nedsättning eller befrielse av
kulturskoleavgifter

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Jmf. C.3

Beslut om ekonomiskt bistånd enligt
gällande riktlinjer
Beslut om rådrum

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

Se Riktlinjer för
ekonomiskt bistånd

H.4

Beslut om borgensförbindelser med AB
Alingsåshem upp till tolv
månader.
Riksnorm

H.5

Reducerad norm

H.6

Reducerat försörjningsstöd

H.7

Förhöjd riksnorm, över 10 % av pbb

Administratör
Integrationsavdelningen
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.8

Kosttillägg upp till 50 % av pbb

H.9

Kosttillägg över 50 % av pbb

H.10

Uteätartillägg

H.11

Försörjningsstöd trots realiserbara tillgångar

H.12

Försörjningsstöd trots realiserbara tillgångar

H.13

Nödprövning

H.14

Omprövning av beslut

H.15

Beslut om återkrav av ekonomiskt bistånd
som beviljats enl. 4 kap. 1 § SoL pga
sökanden lämnat oriktiga uppgifter eller på
annat sätt medverat till felaktigt beviljat
försörjningsstöd
Beslut om eftergift

H
H.1
H.2
H.3

H.16
H.17

Integration och arbetsmarknad

Integrationshandläggare
Verksamhetschef
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef
Integrationshandläggare,
mottagningsassistent och
delegat samt den
som har rätt att
besluta om
försörjningsstöd
och ekonomiskt
bistånd.
Delegat

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 5 § SoL
4 kap. 5 § SoL
4 kap. 3 § SoL
4 kap. 3 § SoL
4 kap. 3 § SoL

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 3 § SoL

Upp till fyra
månader
Mer än fyra
månader
Tillfällig delegation
gällande
nödprövning kan
ges vid behov
under
semestertider av
närmaste
överordnad chef.
Beslut gäller i en
vecka per beslut.

Verksamhetschef

Arbetsutskott

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd mot Delegat, den som
återbetalning
har rätt att besluta
om ekonomiskt
Beslut enligt 4 kap. 1-2 § SoL
bistånd

8 kap. 1 §, 9
kap 1-2 §§ SoL
9 kap. 2 § SoL
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H.18
H.19

Framställan till Försäkringskassan om att
nämnden ska uppbära ersättning för utgivet
försörjningsstöd
Begravningskostnader upp till 50 % av pbb

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare

BOENDE
H.20

Boendekostnader enligt riktlinjer

Integrationshandläggare

H.21

Högre än riktlinjer, 6 månader

Verksamhetschef

H.22

I övriga fall

Arbetsutskott

H.23

Tillfälligt boende

Verksamhetschef

H.24

Hyresgaranti

Verksamhetschef

H.25

Godkännande av andrahandskontrakt

H.26

Hushållsel

H.27

Deposition till elleverantör

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.28

Arbetsresor och lokala resor

H.29

Hemförsäkring upp till 3 % av pbb

H.30

Hemförsäkring mer än 3 % av pbb

H.31

Flyttkostnader upp till 10 % av pbb

H.32

4 kap. 1-2 §§
SoL

Se
Försäkringskassan
s föreskrifter om
genomsnittlig och
högsta godtagbara
bostadskostnad

4 kap. 1-2 §§
SoL

Avser inhysning
över natt t.ex.
vandrarhem

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 2 § SoL

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

Flyttkostnader upp till 50 % av pbb

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.33

Flyttkostnader mer än 50 % av pbb

Arbetsutskott

H.34

Magasineringskostnader upp till 5 % per
månad av pbb

Integrationshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

Mot återbetalning

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

VÅRD OCH OMSORG
H.35

Glasögon/linser upp till 4,5 % av pbb

H.36

Glasögon/linser mer än 4,5 % av pbb

H.37

Medlemskap i fackförening/A-kassa

H.38

Läkarvård och medicin

H.39

Alternativ medicinsk behandling

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Arbetsutskott

H.40

Psykoterapi

Arbetsutskott

4 kap. 2 § SoL

H.41

Tandvård upp till 40 % av pbb

4 kap. 1 § SoL

H.42

Tandvård mer än 40 % av pbb

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.43

Barnomsorg Kommunal

4 kap. 1 § SoL

H.44

Barnomsorg Privat

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.45

Barnomsorg mer än 5 % /månad

Arbetsutskott

H.46

Trygghetslarm

Integrationshandläggare

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 2 § SoL

4 kap. 2 § SoL

UTRUSTNING
H.47

Hemutrustning 1 vuxen 20 % av pbb

Integrations-

4 kap. 1 § SoL

CSN
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handläggare
H.48

Hemutrustning 2 vuxna 35 % av pbb

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.49

Hemutrustning Barn 10 % av pbb

H.50

Hemutrustning I övriga fall

H.51

Babyutrustning 10 % av pbb

Integrationshandläggare

H.52

Babyutrustning I övriga fall

Verksamhetschef

H.53

Studentlitteratur upp till 10 % av pbb per
termin

Integrationshandläggare

hemutrustningslån
undersöks innan
beslut fattas.

4 kap. 1-2 §
SoL
4 kap. 1 § SoL

CSN
hemutrustnings-lån
undersöks innan
beslut fattas.

TELEFONI
H.54

Telefonikostnader Abonnemang och flyttning

Verksamhetschef

H.55

Mobiltelefon med betalkort upp till 10 % av
pbb

Verksamhetschef

H.56

SKULDER, AVBETALNING

H.57

Skulder upp till 50 % av pbb

Verksamhetschef

H.58

Skulder mellan 50 % upp till ett pbb

Förvaltningschef

H.59

Skulder över ett pbb

Arbetsutskott

H.60

Avbetalningsplan inom
Verksamhetschef
integrationsavdelningens verksamhet upp till
30 % av ett pbb
Avbetalningsplan inom
Förvaltningschef
integrationsavdelningens verksamhet över 30
% av pbb

H.61

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 2 § SoL

RESOR OCH BIL
H.62

Umgängesresor Inom Sverige

H.63

H.65

Umgängesresor I övriga fall upp till 50 % av
pbb
Umgängesresor I övriga fall över 50 % av
pbb
Bilkostnader Arbetsresor

H.66

Bilkostnader Andra resor

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.67

Bilkostnader Mer än 50 % av pbb

Verksamhetschef

H.68

Skatt och försäkring (om beslut a eller b)

H.69

Bilreparation 10 % av pbb (om beslut a eller
b)
Bilreparation mer än 10 % av ppb

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare

H.64

H.70

Integrationshandläggare
Verksamhetschef
Arbetsutskott
4 kap. 1 § SoL

JURIDIK
H.71
H.72
H.73

Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Ansökan till Tingsrätt
Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Resekostnader
Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Advokatkostnader

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 1 § SoL

Innan undersök ifall
hemförsäkring
täcker del av
kostnaden.
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H.74
H.75
H.76
H.77

Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Egenavgift, rättshjälpskostnad
Legitimation, pass vid behov.
Uppehållstillstånd
Beslut om att polisanmäla bedrägeri,
ekonomiskt bistånd upp till 10 % av pbb
Beslut om att polisanmäla bedrägeri,
ekonomiskt bistånd mer än 10 % av pbb

Verksamhetschef
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 1 § SoL

Arbetsutskott

KLÄDBIDRAG
H.78

Extra klädbidrag upp till 2,3 % av pbb

H.79

Extra klädbidrag mer än 2,3 % av pbb

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 2 § SoL
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BILAGA 1
Kultur-och utbildningsnämnden

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
ENLIGT KUN – DELEGATIONSORDNING
Namn på delegat:

Datum:

Ärendenummer:

Beslut:

Skriftliga beslutsunderlag bifogas

………………………………………………..
Underskrift av delegat
Skickas till kvalitets- och nämndcontrollern månadsvis
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BILAGA 2

Besvärshänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i
13 kap kommunallagen (2017:725) - laglighetsprövning
Om ni vill överklaga ett beslut skriv till:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg
Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om samt varför ni överklagar
beslutet.
Förvaltningsrätten eller kommunen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor
från den dag bevis om protokollets justering anslogs på kommunens anslagstavla,
annars kan överklagandet inte prövas. Anslagsbeviset finns på protokollets första sida.
Grunderna för en laglighetsprövning är:






Att beslutet inte tillkommit i laga ordning.
Att beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.
Att det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
Att beslutet strider mot lag eller annan författning.

För fullständig information om hur ett beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse
eller nämnd överklagas hänvisas till bestämmelserna i 13 kap kommunallagen
(2017:725).
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen,
tel 0322-61 60 00
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BILAGA 3

Överklagandehänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i
förvaltningslagen (2017:900)
Om ni vill överklaga ett beslut skriv till:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg
Överklagandet, ställt till Förvaltningsrätten i Göteborg
skall dock skickas till:
Alingsås kommun
Kultur- och utbildningsnämnden
441 81 Alingsås
Tala om i överklagandet vilket beslut ni överklagar, t ex genom att ange beslutets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför ni
överklagar beslutet och vilken ändring av beslutet ni begär. Bifoga de handlingar
som ni anser stöder er uppfattning.
Kultur- och utbildningsnämnden måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.
Om ert överklagande har inkommit inom besvärstiden, kommer det att skickas
vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg om inte kultur- och utbildningsnämnden
efter omprövning beslutar att ändra beslutet på det sätt som ni har begärt.
För fullständig information om hur ett beslut från kommunstyrelse eller nämnd
överklagas hänvisas till förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen (1971:291).
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsnämnden,
tel 0322-616 000.
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BILAGA 4

Besvärshänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i
Förvaltningslagen (2017:900) – Skolväsendets överklagandenämnd
Om ni vill överklaga ett beslut skriv till:
Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm
Överklagandet, ställt till Skolväsendets överklagandenämnd
skall dock skickas till:
Alingsås kommun
Kultur- och utbildningsnämnden
441 81 Alingsås
Tala om i överklagandet vilket beslut ni överklagar, t ex genom att ange beslutets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför ni
överklagar beslutet och vilken ändring av beslutet ni begär. Bifoga de handlingar
som ni anser stöder er uppfattning.
Kultur- och utbildningsnämnden måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.
Om ert överklagande har inkommit inom besvärstiden, kommer det att skickas
vidare till Skolväsendets överklagandenämnd om inte utbildningsnämnden efter
omprövning beslutar att ändra beslutet på det sätt som ni har begärt.
För fullständig information om hur ett beslut från kommunstyrelse eller nämnd
överklagas hänvisas till Förvaltningslagen (2017:900) och Förvaltningsprocesslagen
(1971:291).
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen,
tel 0322-61 60 00.
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BILAGA 5

Besvärshänvisning för avslagsbeslut på utlämnande av allmän handling
Om ni vill överklaga ett beslut ska ni skriva till:
Kammarrätten i Göteborg
Box1531
401 50 Göteborg

Överklagandet, ställt till Kammarrätten i Göteborg
skall dock skickas till:
Alingsås kommun
Kultur- och utbildningsnämnden
441 81 Alingsås
Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar, exempelvis genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad ärendet handlar om, samt varför ni överklagar beslutet.
Kommunen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick beslutet.
Annars kan överklagande inte prövas.
Om ert överklagande har kommit in inom besvärstiden, kommer det att skickas vidare till
kammarrätten om inte kultur- och utbildningsnämnden efter omprövning beslutar att ändra
på beslutet som ni har begärt.
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen,
tel 0322-61 60 00.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-10-08
Julia Mårtensson

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.270 KUN

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd vid
integrationsavdelningen
Ärendebeskrivning
Integrationsavdelningen har inom ramen för mottagande av nyanlända myndighetsutövning i
form av ekonomisk bistånd. Kultur- och utbildningsnämnden reviderade senast Riktlinjer för
ekonomiskt bistånd vid Integrationsavdelningen den 20 november 2019 § 143.
Förvaltningens ser nu behov av att åter revidera riktlinjerna.
Förvaltningens yttrande
Integrationsavdelningen handlägger ärenden om ekonomiskt bistånd för nyanlända de två
första åren efter mottagning i kommunen.
Ekonomiskt bistånd kan bland annat beviljas till en skälig boendekostnad enligt
försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad, där
genomsnittshyran ska vara vägledande och den högsta godtagbara hyresnivån inte ska
överskridas annat än om synnerliga skäl bedöms föreligga. Då nämnden senast reviderade
riktlinjerna för ekonomiskt bistånd hänvisade man till en bilaga där de högsta godtagbara
boendekostnaderna angavs för 2019. Dessa siffror baserades på Försäkringskassans
föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnader för 2019.
Förvaltningen föreslår att bilagans skrivning rörande ”Högsta godtagbara hyreskostnader”
utgår och att den istället ersätts med en skrivning i riktlinjerna som anger att ”Högsta
godtagbara boendekostnad ska följa Försäkringskassans för året aktuella föreskrifter om
genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad.” På så sätt behöver riktlinjer inte
revideras årligen med aktuella siffror.
Förslag till revidering av riktlinjerna markers i rött på sidan 11.

Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner de reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
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Beslutet ska skickas till
Integrationsavdelningen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Julia Mårtensson
Verksamhetschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-10-08

Sida 52 av 130

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd vid
Integrationsavdelningen
Kultur- och utbildningsförvaltningen Alingsås kommun

Dokumenttyp:

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd vid
Integrationsavdelningen

Dokumentet gäller för, personalkategori:

Handläggare vid Integrationsavdelningen

Fastställelsedatum, nämnd, paragraf:

Kultur- och utbildningsnämnden 2020-10-21 § x

Diarienummer:

2020.270.670 KUN

Dokumentansvarig, befattning:

Verksamhetschef Integration och arbetsmarknad

1
Sida 53 av 130

1. INLEDNING................................................................................................................................................... 5
Riktlinjernas syfte och tillämpning............................................................................................................................. 5
Utgångspunkter för arbetet.......................................................................................................................................... 6
Barnperspektiv................................................................................................................................................................. 6
Familjerelaterat våld....................................................................................................................................................... 6
Lagstiftning....................................................................................................................................................................... 6
2. ALLMÄNT OM UPPDRAGET....................................................................................................................... 7
Etableringslagstiftningen.............................................................................................................................................. 7
Integrationsavdelningens uppdrag inom etableringslagstiftningen................................................................. 8
Period innan etableringsersättning............................................................................................................................. 8
Kvotflyktingar.................................................................................................................................................................. 8
Gymnasielagen.............................................................................................................................................................. 8
Personer över 65 år....................................................................................................................................................... 8
Bostad.............................................................................................................................................................................. 9
Avslag på ansökan om försörjningsstöd.................................................................................................................. 9
Förebygga felaktiga utbetalningar.............................................................................................................................. 9
Delegation av beslutanderätt..................................................................................................................................... 10
3. FÖRSÖRJNINGSSTÖD.............................................................................................................................. 10
Riksnorm.......................................................................................................................................................................... 10
Livsmedel...................................................................................................................................................................... 10
Kläder och skor............................................................................................................................................................ 10
Lek och fritid................................................................................................................................................................. 10
Barn- och ungdomsförsäkring.................................................................................................................................... 10
Hygien............................................................................................................................................................................ 10
Förbrukningsvaror........................................................................................................................................................ 10
Dagstidning, telefon mm............................................................................................................................................. 11
Förhöjning av riksnormen........................................................................................................................................... 11
Övrigt försörjningsstöd - i förekommande fall och till skälig kostnad........................................................... 11
Boende.......................................................................................................................................................................... 11
Hushållsel...................................................................................................................................................................... 14
Hemförsäkring.............................................................................................................................................................. 15
Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa....................................................................................................... 15
Arbetsresor................................................................................................................................................................... 15
Merkostnader för särskild kost................................................................................................................................... 15
Merkostnader för umgänge med barn...................................................................................................................... 15
Merkostnader för barn som har växelvist boende.................................................................................................. 16
Merkostnader vid sjukhusvård................................................................................................................................... 16
Försörjningsstöd vid vistelse på institution.............................................................................................................. 16
Personliga kostnader vid institutionsvistelse........................................................................................................... 16
Norm för kläder och skor............................................................................................................................................ 16
Kostnader i samband med egen bostad.................................................................................................................. 16
Boendekostnader vid fängelsestraff......................................................................................................................... 17
Avgift vid sjukhusvård................................................................................................................................................. 17
Sökanden har haft tillräckliga inkomster.................................................................................................................. 17
Övrigt reducerat försörjningsstöd.............................................................................................................................. 18
2
Sida 54 av 130

Utlandsvistelse............................................................................................................................................................. 18
4. BISTÅND TILL LIVSFÖRING I ÖVRIGT.................................................................................................... 18
Adressändring................................................................................................................................................................ 18
Begravningskostnad.................................................................................................................................................... 18
Resa till begravning..................................................................................................................................................... 19
Behandling av spelberoende och dylikt.................................................................................................................. 19
Diskmaskin...................................................................................................................................................................... 19
Flyttkostnader................................................................................................................................................................ 19
Flyttstädning................................................................................................................................................................... 20
Färdtjänstavgift.............................................................................................................................................................. 20
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.......................................................................................................... 20
Glasögon eller kontaktlinser...................................................................................................................................... 20
Hemtjänstavgift.............................................................................................................................................................. 20
Hemutrustning................................................................................................................................................................ 21
Familjerelaterat våld.................................................................................................................................................... 21
TV....................................................................................................................................................................................... 21
Juridiska kostnader och stämpelavgifter............................................................................................................... 21
Advokatkostnader........................................................................................................................................................ 22
Stämpelavgifter exempelvis ID, pass eller kostnad för äktenskapsskillnad/bodelning..................................... 22
Kläder och skor utöver vad som ingår i försörjningsstödet.............................................................................. 22
Klädutrustning inför institutionsvistelse eller kraftigt viktförändring..................................................................... 22
Behov av särskilda kläder eller skor......................................................................................................................... 22
Läkarvård och medicinkostnad................................................................................................................................. 22
Magasineringskostnad................................................................................................................................................. 22
Psykoterapikostnader m.m......................................................................................................................................... 23
Resor................................................................................................................................................................................. 23
Sjukresor....................................................................................................................................................................... 23
Lägerverksamhet m.m. för barn................................................................................................................................ 23
Återvandringsresor...................................................................................................................................................... 23
Resor i samband med umgänge med barn............................................................................................................. 23
Skolskjuts...................................................................................................................................................................... 23
Skulder............................................................................................................................................................................. 24
Avbetalningsplan vid skuld......................................................................................................................................... 24
Tandvård.......................................................................................................................................................................... 24
Akut tandvård............................................................................................................................................................... 24
Nödvändig uppehållande tandvård........................................................................................................................... 25
Tekniska hjälpmedel..................................................................................................................................................... 25

3
Sida 55 av 130

Telefonabonnemang..................................................................................................................................................... 25
Depositionsavgift.......................................................................................................................................................... 26
Tvättmaskin..................................................................................................................................................................... 26
Studerande...................................................................................................................................................................... 26
Vuxenstuderande......................................................................................................................................................... 26
Kurslitteratur................................................................................................................................................................. 26
Par där en studerar...................................................................................................................................................... 26
Studerande under studieuppehåll............................................................................................................................. 27
Studerande med lov utan arbete............................................................................................................................... 27
Studerande med lov och arbete................................................................................................................................ 28
Ungdomar under 21 år som går i skolan.................................................................................................................. 28
Personer 65 år och äldre............................................................................................................................................. 28
Företagare....................................................................................................................................................................... 28
Inskrivna för kriminalvård eller rättspsykiatrisk vård.......................................................................................... 29
Hyreskostnad................................................................................................................................................................ 29
Intensivövervakning med elektronisk kontroll – så kallad fotboja........................................................................ 30
Kontraktsvård............................................................................................................................................................... 30
Samhällstjänst.............................................................................................................................................................. 30
Inskrivna för vård eller behandling inom socialtjänsten......................................................................................... 31
Resekostnader............................................................................................................................................................. 31
Asylsökande................................................................................................................................................................... 31
6. ANVISNINGAR FÖR HANDLÄGGNINGEN............................................................................................... 31
Allmänt............................................................................................................................................................................. 31
Registrering i Procapita............................................................................................................................................... 31
Hushåll........................................................................................................................................................................... 31
Avslutning av ärende................................................................................................................................................... 31
Dokumentation............................................................................................................................................................. 31
Utredningsunderlag och kontrolluppgifter inför nybesök/identitet................................................................. 32
Tillgångar...................................................................................................................................................................... 32
Bil/Fordon...................................................................................................................................................................... 32
Fritidshus/Fastighet..................................................................................................................................................... 33
Bankmedel, aktier, obligationer................................................................................................................................. 33
Bosparande.................................................................................................................................................................. 33
Pensionssparande....................................................................................................................................................... 33
Barns inkomster och tillgångar.................................................................................................................................. 33
Inkomster som delvis reducerar försörjningsstödet................................................................................................ 33
Inkomster som inte reducerar försörjningsstödet................................................................................................... 33
Överskjutande inkomst från tidigare månader...................................................................................................... 34
Arbetsinkomst för skolungdomar............................................................................................................................. 34
Hushållstyper.................................................................................................................................................................. 34
Sammanboende med hushållsgemenskap............................................................................................................. 34
Gifta men ej sammanboende..................................................................................................................................... 35
Gymnasiestuderande ungdom.................................................................................................................................. 35
Inneboende................................................................................................................................................................... 35
Underårig som bildat familj......................................................................................................................................... 36
Hushåll med underåriga barn.................................................................................................................................... 36

4
Sida 56 av 130

Avslagsbeslut och överklagande.............................................................................................................................. 36
Överklagan.................................................................................................................................................................... 36
Avvisning av överklagan............................................................................................................................................. 36
Återkrav och återsökning av beviljat ekonomiskt bistånd................................................................................. 36
Återsökning hos försäkringskassan enligt AFL....................................................................................................... 37
Formella krav vid återsökning enligt AFL................................................................................................................. 37
Handläggning av återsökning enligt AFL................................................................................................................. 37
Återkrav enligt SoL...................................................................................................................................................... 37
Återkrav av bistånd som förskott på förmån eller ersättning m .m...................................................................... 38
Återkrav av bistånd som getts under villkor om återbetalning.............................................................................. 38
Handläggning - förskott på förmån eller ersättning................................................................................................ 39
Handläggning – bistånd enligt 4 kap. 2 § med villkor om återbetalning.............................................................. 39
Återkrav enligt 4 kap. 1 § SoL.................................................................................................................................... 39
Handläggning - felaktigt utbetalt bistånd som inte avräknas direkt..................................................................... 40
Ersättningstalan........................................................................................................................................................... 40
Kraveftergift.................................................................................................................................................................. 40
Anmälan vid misstänkt bidragsbrott........................................................................................................................ 40
Utredning före anmälan.............................................................................................................................................. 41
Vad en brottsanmälan bör innehålla......................................................................................................................... 41

1. INLEDNING
Riktlinjernas syfte och tillämpning
Syftet med riktlinjerna är att främja likabehandling i kommunen när det gäller förutsättningar för rätt
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till ekonomiskt bistånd, bidragsnivå och bedömning av övrigt ekonomiskt utöver riksnormen.
Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning för arbetet. Riktlinjerna anger vad som är en skälig
levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. Enligt socialtjänstlagen ska en
individuell behovsprövning alltid göras och om särskilda skäl föreligger motiverar detta avsteg från
riktlinjerna. Utgångspunkten vid den individuella behovsprövningen är vad som skiljer den enskilde
från andra i samma situation i jämförelse med vad en låginkomsttagare i kommunen har råd med.
Även de krav som ställs på den biståndssökande ska anpassas efter dennes individuella förmåga
och förutsättningar. Hänsyn ska tas till den enskildes självbestämmande och integritet.

Utgångspunkter för arbetet
Reglerna i socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand är skyldig att själv försöka
tillgodose sitt behov och att det ekonomiska biståndet ska vara en tillfällig hjälp. Grunden är därför
att den enskilde ska klara sin försörjning på egen hand genom lönearbete eller andra ersättningar
och inte genom ekonomiskt bistånd. Arbete/studier gör den enskilde delaktig i samhället och gör
att individen bidrar till samhället vilket stärker självkänslan. Det är detta som menas med att
biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv.
Genom det ekonomiska biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vad som är
skäliga kostnader när det gäller de dagliga levnadsomkostnaderna inom ramen för riksnormen
finns angivet i 4 kap 3 § socialtjänstlagen. Försörjningsstöd utöver riksnormen kan lämnas för
skäliga kostnader för ett antal andra behovsposter enligt 4 kap 3 § socialtjänstlagen. Vad som
räknas som skäliga kostnader måste avgöras efter en individuell bedömning av vad som är skäligt
för just den personen/hushållet.

Barnperspektiv
I bidragshushåll där det finns barn och ungdomar ska deras situation alltid uppmärksammas. När
beslut rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver. I ärenden där det finns
barn i familjen ska konsekvenserna för barnen alltid övervägas innan beslut fattas, särskilt för
familjer med långvarigt behov av försörjningsstöd. Vid avslagsbeslut ska det dokumenteras att
detta övervägande har skett. Det är viktigt att barnet synliggörs i utredningen.

Familjerelaterat våld
Våldsutsatta kvinnor/män och deras barn kan erbjudas hjälp av socialtjänsten och dessa ska
kopplas in vid misstanke om barn som far illa eller bevittnar våld. I arbetet med ekonomiskt bistånd
är det viktigt att uppmärksamma det behov av hjälp som kan finnas i bidragshushållen i samband
med våld i nära relationer och i samband med hedersrelaterat våld. Hjälp så som socialtjänst,
kvinnojour etc. ska finnas nära till hands.
I arbetet med ekonomiska bistånd och familjerelaterat våld är det inte lämpligt att hänvisa till andra
partens försörjningsskyldighet i det akuta skedet. Det kan istället vara lämpligt att lägga upp
separata akter. I dessa fall kan det finnas skäl att beräkna kostnader till en högre nivå.
Som en del av Integrationsavdelningens förebyggande arbete mot våld i nära relationer får alla
nyanlända som kommer i kontakt med Integrationsavdelningen information om vad som anses
vara våld och vart man kan vända sig om man är utsatt. Detta görs bland annat genom ”scanning”,
vilket innebär att handläggaren kallar män och kvinnor till enskilda samtal för att prata om våld i
nära relationer utifrån en särskilt framtagen mall.
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Lagstiftning
De lagar som främst reglerar verksamheten är socialtjänstlagen (2001:453) (SoL),
förvaltningslagen (2017:900) (FL), offentlighet- och sekretesslag (2009:400) (OSL) och
kommunallagen (2017:725) (KL).
Dessutom finns kompletterande regler i en rad andra lagar såsom äktenskapsbalken (1987:230)
(ÄktB), sambolagen (2003:376), lag (1994:1117) om registrerat partnerskap, föräldrabalken
(1949:381) (FB), lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) (HSL), lag (1962:381) om allmän försäkring (AFL), Lag (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, Bidragsbrottslagen (2007:612) m.fl.
Integrationsavdelningen förhåller sig även till förordning (2010:407) om ersättning till vissa
nyanlända invandrare, lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare samt den lokala överenskommelse som finns mellan Arbetsförmedlingen och Alingsås
kommun.
Verksamheten regleras även genom kommunens övriga riktlinjer och styrdokument.

2. ALLMÄNT OM UPPDRAGET
Etableringslagstiftningen
Etableringsreformen infördes den 1 december 2010 i syfte att underlätta nyanländas etablering i
Sverige. Ny etableringslag trädde i kraft 1 januari 2018, lag (2017:584) om ansvar för
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (nedan kallad etableringslagen). Lagen
kompletteras av förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända (nedan kallad
etableringsförordningen). Enligt 4 § etableringslagen ansvarar Arbetsförmedlingen för att
nyanlända invandrare erbjuds insatser som syftar till att underlätta och påskynda nyanländas
etablering i arbets- och samhällslivet. Detta ska ske genom att nyanlända anvisas till
etableringsprogrammet, 1 § etableringsförordningen. Etableringsprogrammet omfattar nyanlända
invandrare i arbetsför ålder (20-64 år) med uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande.
Lagen omfattar även anhörig till flykting eller skyddsbehövande med uppehållstillstånd.
I etableringslagstiftningen betonas vikten av likvärdigheten i etableringslagstiftningen och
Arbetsförmedlingens övriga program och den nyanländes ansvar att etablera sig själv.
Alla nyanlända som omfattas av det så kallade etableringsprogrammet har en individuell
handlingsplan som upprättas mellan individen och handläggare vid Arbetsförmedlingen och ligger
som grund för introduktion och beviljad etableringsersättning. Ersättningen betalas ut av
Försäkringskassan och kan dras in om deltagaren inte deltar i insatserna som han eller hon ska.
Den nyanlände kan ta del av 24 månaders heltidsinsatser, alternativt insatser på hel- och deltid
som motsvarar 24 månaders insatser. Insatserna kan ges inom en 36-månadersperiod, räknat från
handlingsplanens upprättande. De insatser som är obligatoriska under etableringstiden är
vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) samt samhällsorientering. Om individen på grund av
sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan inte kan
delta i etableringsinsatser på heltid så kommer den skrivas ut från etableringsprogrammet.
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Ansvaret över individen tillfaller då kommunen och individen har då möjlighet att ansöka om
ekonomiskt bistånd.

Integrationsavdelningens uppdrag inom etableringslagstiftningen
Period innan etableringsersättning
Enligt reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden (KF 2019-06-19 § 124) ansvarar Kultur- och
utbildningsnämnden för ekonomiskt bistånd för individer inom etableringslagstiftningen.
Integrationsavdelningen handlägger ärende om ekonomiskt bistånd för nyanlända under individens
två första år i kommunen.
Enligt den lokala överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Alingsås kommun har
Arbetsförmedlingen 1,5 månad på sig att upprätta en individuell handlingsplan och se till att den
nyanlände får igång sin ersättning. Under denna period utgår ingen etableringsersättning till den
nyanlände och den nyanlände har då möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos
Integrationsavdelningen. Under denna period gäller de generella reglerna och riktlinjerna om
ekonomiskt bistånd enligt SoL. Däremot beviljar Integrationsavdelningen inte utgifter som till synes
inte varit akuta eller nödvändiga och som den nyanlände med planering kan betala av när denne
erhåller etableringsersättning. Exempel på detta är icke-akut tandvård och glasögonkostnader.
Förutsättningar för att en ansökan ska behandlas är att personen är folkbokförd i kommunen och
alla nödvändiga underlag finns.
Under perioden innan etableringsersättning beviljas ska allt försörjningsstöd som
Integrationsavdelningen beviljar beslutas som förskott på förmån. Har individen en ersättning som
väntas inom loppet av 10 dagar som kommer att täcka dennes utgifter beviljas inget bistånd om
inte särskilda skäl finns, så som minderåriga i familjen då särskild prövning görs.

Kvotflyktingar
För kvotflyktingar gäller samma regler och lagar som för andra nyanlända.

Behov och insatser utöver ekonomiskt bistånd
Om det behövs insatser av annan karaktär enligt exempelvis SoL eller LSS så faller detta under
Socialnämndens eller Vård- och omsorgsnämndens ansvar.

Gymnasielagen
Ungdomar som fått beviljat uppehållstillstånd enligt lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, även kallad gymnasielagen, ska i första hand försörja
sig med studiemedel från CSN.
Ekonomiskt bistånd kan dock beviljas fram till höstterminen de året de fyller 20 år. Ekonomiskt
bistånd kan beviljas under perioden fram till CSN betalar ut studiemedel. Ekonomiskt bistånd
beviljas då som förskott på förmån. Dessa ungdomar ska studera på gymnasial nivå då det är ett
krav för att de ska få förlängt uppehållstillstånd. Tillfälligt upphållstillstånd via gymnasielagen
beviljas 13 månader i taget under tiden de studerar och för sex månader efter avslutad
gymnasieutbildning.
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Personer över 65 år
Nyanlända personer över 65 år omfattas inte av etableringslagstiftningen. Nyanlända över 65 år får
ansöka om äldreförsörjningsstöd hos pensionsmyndigheterna och vid behov ansöka om
kompletterande försörjningsstöd.

Bostad
Integrationsavdelningen har bosättningsansvar för de som får en kommunplacering via anvisning
från Migrationsverket. Integrationsavdelningen kan inte ta emot ansökningar om förturslägenheter i
de fall familjer är bostadslösa utan ska i dessa fall hänvisa till socialförvaltningen.
Integrationsavdelningen får varje år ett antal förturslägenheter från Alingsåshem enligt avtal.
Förutom dessa förstahandskontrakt så hyr Kultur- och utbildningsnämnden ut boenden i andra
hand till de som faller inom bosättningslagen.
De lägenheter som Integrationsavdelningen erhåller från Alingsåshem går Kultur- och
utbildningsnämnden borgen för i ett år.

Avslag på ansökan om försörjningsstöd
Om den sökanden inte bedöms uppfylla förutsättningarna för rätt till försörjningsstöd ska ansökan
avslås.
Om den sökande fått reducerad etableringsersättning på grund av ogiltig frånvaro ska denna
summa inte ersättas av försörjningsstöd.
Sökande ska uttömma alla andra möjligheter till sin försörjning. Om den inte sökt andra
ersättningar kan detta resultera i avslag på ansökan.
Vid avslag på ansökan om försörjningsstöd kan en nödprövning göras och personen kan beviljas
ekonomiskt bistånd för livsmedelsnorm. Efter bedömning i det enskilda fallet kan eventuellt även
bistånd till hyra beviljas. Ett avslagsbeslut innebär oftast att den sökandes livsvillkor påverkas, och
även när försörjningsstödet avslås helt eller delvis bör alla lämpliga insatser och stöd till
egenförsörjning sättas in.

Förebygga felaktiga utbetalningar
Genom noggrann handläggning ska felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd motverkas.
Felaktiga utbetalningar kan uppkomma av olika orsaker. De kan uppstå till följd av att den sökande
medvetet lämnar oriktiga uppgifter, genom att den sökande saknar kunskap om regelsystemet eller
genom brister i ärendehanteringen. Felaktiga utbetalningar ska förebyggas genom tydlig
information och vägledning till de sökande om vad som gäller samt genom noggranna kontroller.
Uppgifter som alltid ska kontrolleras är identitet och medborgarskap, boende, folkbokföring,
vårdnadshavare för barn i hushållet samt om personen är anmäld som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen. Kontroll av inkomster och tillgångar genom deklarationsunderlag, kontoutdrag
och ekonomisk översikt samt utdrag från Transportstyrelsen ska också alltid göras. Rapporter har
visat på några omständigheter som kan leda till felaktiga utbetalningar och som särskilt bör
uppmärksammas. Det gäller att sökanden egentligen är sammanboende, att barn som uppges
ingå i hushållet inte vistas i landet, att den sökande samtidigt uppbär ekonomiskt bistånd i annan
kommun, har inkomster av svartarbete eller undanhåller tillgångar. Det mest kostnadseffektiva är
att göra nödvändiga kontroller redan innan beslut om utbetalning fattas. I de fall den enskilde
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obehörigt fått ekonomiskt bistånd eller fått bistånd med för högt belopp ska biståndet alltid
återkrävas när det är möjligt enligt lag. Om det finns anledning att anta att ett bidragsbrott har
begåtts i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd ska polisanmälan göras.

Delegation av beslutanderätt
Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att delegera beslutanderätt inom detta område. I
nämndens delegationsordning anges vilken funktion som har rätt att fatta beslut för nämndens
räkning i de olika beslutsärendena.

3. FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i 4 kap. 1 § SoL. Rätten till försörjningsstöd enligt
riksnormen preciseras i 4 kap. 3 § SoL. Försörjningsstöd består av två delar, riksnorm och övrigt
försörjningsstöd till skäliga kostnader för ett antal regelbundet återkommande behovsposter.

Riksnorm
Den del av försörjningsstödet som utgör den så kallade riksnormen omfattar sex budgetposter för
vuxna och sju budgetposter för barn och ungdomar. Beloppen för de olika normposterna fastställs
varje år av regeringen och bygger på Konsumentverkets beräkningar. Beräkningarna innehåller
även ett visst sparutrymme för inköp av sällanköpsprodukter, exempelvis cykel. Beloppen till
behovsposterna i Alingsås norm är valda så att inget hushåll vid något tillfälle beviljas lägre belopp
än vad som skulle utgå enligt riksnormen i socialtjänstförordningen (2001:937). I Alingsås tillämpas
inte heller en sänkning av beloppen för att barn äter lunch i förskola eller skola. Följande poster
ingår i normen:

Personliga kostnader
Livsmedel
Utgångspunkten är en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. Det förutsätts att all mat tillreds
hemma.

Kläder och skor
Avser att täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Även kostnader för
skoreparationer och viss kemtvätt ingår samt vissa tillbehör som paraply, armbandsur och väskor.
Ryggsäckar för barn och skolungdomar ingår.

Lek och fritid
Avser sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Aktiviteterna gäller både
inomhus och utomhus, viss motion och kultur. Även viss kostnad för mobiltelefon ingår.

Barn- och ungdomsförsäkring
Denna normpost ingår endast i normerna för barn och ungdom.

Hygien
Avser kostnader för den personliga hygienen, t.ex. tvål, tandkräm, blöjor och mensskydd. Även
produkter som t.ex. plåster och solskyddsmedel ingår. Kostnaderna omfattar även hårklippning.
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Hushållskostnader
Förbrukningsvaror
Avser varor som behövs för rengöring av bostaden och vård och skötsel av kläder och skor, t.ex.
disk- och tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor och skokräm.

Dagstidning, telefon mm.
I denna post ingår kostnader för en helårsprenumeration på en dagstidning och kvartals- och
samtalsavgift för telefon eller kostnad för mobiltelefon och mobiltelefonsamtal. Posten omfattar
också vissa kostnader för att skicka kort och brev.

Förhöjning av riksnormen
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet enligt norm beräknas till en högre
nivå. Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter som ingår i
riksnormen och om dessa kostnader inte täcks av annan ersättning såsom handikappersättning,
vårdbidrag eller underhåll. Gäller även för fritid och lek för barn om en aktivitet uppfyller en särskild
viktig social funktion.

Övrigt försörjningsstöd - i förekommande fall och till skälig kostnad
Vid behov ska skälig kostnad för följande budgetposter ingå i försörjningsstödet. Vid tillfälligt behov
av försörjningsstöd ska den sökandes tidigare och väntade inkomster beaktas vid behovsprövning
av dessa budgetposter med undantag av boendekostnad.

Boende
Utgångspunkten vid bedömning av skälig kostnad och boendestandard ska vara vad en
låginkomsttagare på orten normalt har råd med. Behovsprövningen ska omfatta både kostnad och
bostadsstorlek. För att förebygga uppkomsten av hyresskulder och för att rätt inkomst- och
utgiftsberäkning ska göras avseende kommande månad ska sökanden som huvudregel styrka att
föregående månads hyra är betald. Beträffande boendekostnader och boendeformer, se vidare
avsnitt nedan.

Hyresrätt
Skälig boendekostnad är vad en låginkomsttagare på orten har råd med. I Alingsås ska
Försäkringskassans norm för genomsnittshyra vara vägledande men får inte ses som ett tak.
Möjlighet till individuella bedömningar ska finnas. Den högsta godtagbara hyresnivån enligt
Försäkringskassans norm får dock inte överskridas annat än om synnerliga skäl bedöms föreligga.
Högsta godtagbara boendekostnad ska följa Försäkringskassans för året aktuella föreskrifter om

genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad.

Avgift för parkeringsplats eller garage som ingår i hyran godtas endast om den sökande inte kan
välja bort kostnaden. Inte heller avgift för medlemskap i hyresgästförening godtas. Kostnad för
kabel-TV och andra tillval ska inte godtas utom i de fall då den sökande inte har kunnat styra
tillvalet. Hyrestillägg för lägenhetsunderhåll som beställs under period då den sökande har bistånd
ska inte godtas.
Om boendekostnaden bedöms vara oskälig och behovet av försörjningsstöd inte bedöms vara
tillfälligt (mindre än tre månader) ska den sökande uppmanas sänka bostadskostnaden. Innan ett
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hushåll ställs inför kravet att förändra sin boendesituation ska följande förhållanden beaktas:








Bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal.
Sociala konsekvenser av en flyttning. Det gäller både barnfamiljer och ensamstående
vuxna med sociala problem. För barnfamiljer måste beaktas konsekvenser för t.ex.
skolgång, barnomsorg, socialt nätverk.
Sökandens ålder och hälsotillstånd samt möjlighet att klara av en flyttning.
Sökandens möjlighet att bli godkänd som hyresgäst vid byte på grund av exempelvis
arbetslöshet, betalningsanmärkningar.
Bostadens bytesvärde.
Sökandens möjlighet att i framtiden med egna inkomster själv klara den höga hyran.

Om Integrationsavdelningen efter ovanstående överväganden kommer fram till att sökanden ska
uppmanas ändra sin bostadssituation ska skäligt rådrum ges för att genomföra flyttning eller på
annat sätt förbilliga boendekostnaden. Skäligt rådrum är fyra månader som kan förlängas om
sökanden under denna tid påbörjat byte av bostaden. Om sökanden har oskäligt hög
boendekostnad och bedöms kunna flytta men avstår från försök att sänka sin boendekostnad ska
bistånd till hyran nedsättas i nivå med vad som ovan sägs om vägledande hyreskostnad. Om
någon som har kontinuerligt försörjningsstöd anser sig behöva byta bostad och detta medför ökad
boendekostnad ska detta ske i samråd med Integrationsavdelningen. Om den biståndssökande
flyttar till dyrare boende utan att samråda med Integrationsavdelningen ska bistånd för den tidigare
lägre hyran beviljas.

Bostadsrätt eller villa
Bostadsrätt eller villa är en realiserbar tillgång om den genom försäljning kan ge inkomster till
försörjningen. Om biståndsbehovet bedöms bli långvarigt, mer än 3 månader, utgör detta skäl för
försäljning av bostaden. Krav ska då ställas på att bostaden lämnas till mäklare för försäljning.
Rådrum för realisering gäller under fyra månader.
I övrigt gäller vad som ovan sägs om hyreslägenheter beträffande skälig kostnad, krav på flyttning
och överväganden i samband med det. Som boendekostnad för bostadsrätt räknas
månadsavgiften till bostadsrättsföreningen plus räntan på lån för lägenheten. I boendekostnad för
villa ingår tillsammans med räntan eventuella kostnader för vatten, uppvärmning, sophämtning,
försäkring och tomträttsavgäld.
Vid beräkning av boendekostnad ska underlag avseende räntekostnader, driftskostnader (dock ej
underhållskostnader och amorteringskostnader) och deklaration lämnas.
Med utgångspunkt från underlaget görs en beräkning av boendekostnaden i systemet Procapita
(boendekostnadsberäkning för villa och bostadsrätt). I boendekostnaden ingår förutom räntor och
drift även fastighetsskatt.
Vid beräkning bortses från amortering (kapitalbildning) samt från den skatteeffekt som uppstår på
grund av avdragsrätt för räntor. Nettokostnaden som uppstår är vad som räknas som
boendekostnad. Den faktiska kostnaden den enskilde har att betala är alltså större än vad som
räknas som boendekostnad.
Vid ansökan om ekonomiskt bistånd uppmanas den enskilde att jämka för skatteeffekten. Detta
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innebär att den sökande får en högre inkomst än vad han normalt hade haft eftersom den
skattesubventionerade delen av boendekostnaden utbetalas direkt. Denna mellanskillnad ska dock
inte räknas som inkomst eftersom den ska täcka den del som man bortser från vid beräkningen.
Finns ingen beskattningsbar inkomst går det inte att jämka.
Det är nettoboendekostnaden som ska räknas med. När personen fått jämkning görs vid beräkning
skatteavdrag på lönen enligt skattetabell. Kontakt tas med Skatteverket. Den summa som inte
räknas med är den skattedel som ska gå till boendekostnaden.

Andrahandsboende
För andrahandsboende gäller samma regler beträffande skälig standard och kostnad samt krav på
flyttning som vid förstahandskontrakt. Ett av fastighetsägaren godkänt andrahandskontrakt ska
finnas. Den sökande bör vara folkbokförd på adressen. Kostnaden för andrahandsuthyrning ska
vara den hyra som finns på hyresavin från hyresvärden och eventuellt påslag för möblerad
lägenhet.

Inneboenderum
Den faktiska boendekostnaden för en inneboende, som ej är släkting med bostadsinnehavaren,
bör vara den hyra som avtalats och som betalats fram till ansökan om bistånd. Rimlig
boendekostnad bedöms dock ej kunna vara mer än hyreskostnaden delat med antalet personer
som bor i boendet, är boendekostnaden för den inneboende högre avslås mellanskillnaden.
Personen räknas som ensamstående men de gemensamma hushållskostnaderna ska räknas
utifrån antal boende i hushållet.
Vid boende hos släkting räknas boendekostnad enligt andelar. Personen räknas som
ensamstående men de gemensamma hushållskostnader ska räknas utifrån antal boende i
hushållet. Den sökande bör vara folkbokförd på adressen.

Beräkning enligt andelar i ett hushåll.
Kök = 1 enhet
Övriga rum = 2 enheter.
Räkna hur många enheter som finns och hur många klienten använder.
Total hyra / Totala antalet enheter * Enheter som klienten använder= Hyresdel.
Ett inneboendeavtal ska finnas i de fall där inneboende inte är släkt med bostadsinnehavaren samt
underlag för den faktiska kostnaden såsom hyreskontrakt och senaste hyresspecifikation/hyresavi
eller vid boende i villa/bostadsrätt ska underlag för boendekostnad ifyllas, blankett avseende egen
fastighet.
Hyran för inneboenderum ska bedömas utifrån vad den sökande disponerar enligt uppvisat avtal
med hyresvärden. Den faktiska hyran ska beviljas om den inte är oskälig.

Bor runt hos olika bekanta
Boendekostnad beviljas inte. Räkna gemensamma hushållskostnad för 2 personer eller det antal
som bor i lägenheten.

13
Sida 65 av 130

Delad lägenhet
När syskon eller kamrater delar lägenhet ska hushållsgemenskap förutsättas om inget talar emot
det. Med hushållsgemenskap menas att man mer eller mindre delar på kostnaderna i hushållet.
Vid prövning av försörjningsstöd när sökanden delar lägenhet ska nettohyran delas på antal
boende i lägenheten, inklusive barn.

Vuxet hemmaboende barn
Bor hemma och inte flyttat hemifrån
Ungdomar som inte har flyttat hemifrån någon gång har INTE rätt till boendekostnad då de bor
kvar i föräldrahemmet.

Undantag:
När förälder förlorar bostadsbidrag/bostadstillägg då hemmaboende ungdom slutat gymnasiet kan
hyresdel beviljas för den del som bostadsbidraget/bostadstillägget sjunker. När föräldern är aktuell
för försörjningsstöd räknas andel av hyra som inkomst vid den ekonomiska beräkningen.
Ungdomen ansvarar för att visa underlag avseende ovanstående.
När ungdomar har flyttat hemifrån och flyttar hem igen gäller beräkning för boendekostnaden enligt
Hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren enligt beräkning av andelar (sid 57 i
Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd).

Förälder boende hos barn
Endast om bostaden införskaffas för att föräldern ska få plats och boendekostnaden då ökat ska
bistånd till hyresandel beviljas. Hyresandelen beräknas då som för hemmaboende vuxet barn
enligt ovan.

Ungdom utan egna inkomster som tecknat hyresavtal
Huvudregeln är att bistånd till boendekostnad inte beviljas om hyresavtalet tecknas under period
då den sökande saknar inkomst och möjlighet att själv betala hyran. Undantag från huvudregeln
kan göras om det föreligger starka sociala skäl till flyttningen.

Övriga boendeformer
Med övriga boendeformer menas vandrarhemsboende, campingboende, hyra av stuga, husvagn
eller båt, inneboende hos kamrat som bor i andra hand, hotell, etc. Bistånd till boendekostnader
ska i dessa fall prövas mycket restriktivt och beviljas endast om den sökande har mycket stora
svårigheter att få annat boende och kommunen inte kan erbjuda något alternativ.

Hushållsel
Bistånd beviljas till faktisk skälig kostnad.

Elkostnad vid boende med andelars- och inneboendeberäkning
När vi räknar andelar vid boende (exempelvis 2/5 av en hyra) så godkänns samma andel av
elfakturan. Vid inneboende delas elfakturan på antalet boende i lägenheten (exempel 1 par med 2
barn och 1 inneboende så räknas 1/5 av fakturan till den inneboendes andel).

Eluppvärmt boende
När personer har kallhyra och värmer bostaden med el inkluderas även hushållsel i fakturan. När
14
Sida 66 av 130

boendekostnaden beräknas räknas kostnaden för hushållsel med 800 kronor av för hushållsel och
resterande läggs på boendekostnaden. Räkna så att boendekostnaden inte hamnar över högsta
godtagbara boendekostnad per månad.

Bredbandsabonnemang
Beviljas med max 4 % av prisbasbeloppet per månad.

Hemförsäkring
Bistånd beviljas med faktisk kostnad till grundförsäkring som omfattar rättsskydd, ansvar, överfall
och egendomsskydd med maximalt enligt delegation.
I de fall den sökande har års- eller halvårsinbetalningar ska denne uppmanas begära
månadsinbetalningar. Vid hel- eller halvårsbetalning beviljas endast 1/12 varje månad. Möjlighet till
nedsatt premie via fackförening ska beaktas. Extra försäkringar såsom allrisk-, oturs- och
hemplusförsäkring etc. ingår inte i vad som betecknas som grundförsäkring. Alla som är
folkbokförda på en adress täcks av lägenhetsinnehavarens hemförsäkring. Det gäller personer
som har någon form av hushållsgemenskap med lägenhetsinnehavaren, t.ex. unga vuxna som bor
kvar hemma hos föräldrarna eller syskon eller kamrater som delar lägenhet.

Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa
Bistånd till avgift till fackförening eller arbetslöshetskassa ska beviljas med det belopp som gäller
för den organisation den sökande tillhör. Den sökande ska dock innan beslut fattas uppmanas att
undersöka och återkomma med besked om möjlighet till reducerad avgift.

Arbetsresor
Bistånd till resor beviljas inom ramen för försörjningsstödet om behov av resa föreligger för att
kunna arbeta eller för att kunna delta i regelbundna aktiviteter för att komma i arbete. Personer
som arbetar/deltar i arbetssökarverksamhet/rehabiliteringsresor/praktik och som bor inom tätorten i
Alingsås har ej rätt till bistånd för resor. Om man är arbetssökande och bor utanför tätorten har
man rätt till kostnad för ett månadskort. Om man inte är arbetssökande och bor utanför tätorten har
man rätt till 6 % av prisbasbeloppet för lokalresor. Om man bor utanför Alingsås tätort och har
behov av regelbundna resor, såsom exempelvis behandling/rehabilitering mm, kan ett månadskort
beviljas om det är ett billigare alternativ. Resor för aktivitet utanför kommunen beviljas av
Arbetsförmedlingen, med avdrag för egenavgift. Försörjningsstöd beviljas för egenavgiften.

Merkostnader för särskild kost
Merkostnad för särskild kost gäller enligt Konsumentverket för glutenfri kost, komjölksproteinfri kost
och fettreducerad kost.
Skälet till behov av särskild kost ska alltid styrkas med läkarintyg. Det ska framgå av intyget hur
länge läkarens bedömning gäller. Om den sökande har väsentligt ökade matkostnader, ska
möjligheten till handikappersättning undersökas. Vid vissa sjukdomar kan den sökande vara i
behov av särskilt näringstillskott. I de fall näringstillskott är ordinerat av läkare kan normen höjas
med merkostnaden om det inte står helt klart att näringstillskottet ersätter vanlig mat och inte
innebär någon merkostnad.

Merkostnader för umgänge med barn
Avser kostnader för barn som i samband med umgänge med förälder tillfälligt är medlemmar i
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hushållet. Tillägget beviljas maximalt för sex dagar per månad och omfattar normposterna
livsmedel, lek/fritid och hygien. Kostnader för umgängesperioder som överstiger fem
sammanhängande dygn eller totalt sex dygn under en månad ska i första hand regleras mellan
föräldrarna eller via att Försäkringskassan meddelas för reglering av underhållsstödet. Rätten till
umgänge ska kontrolleras och omfattningen framgå av dom, avtal eller intyg från boföräldern. Om
umgänget varje månad är mer omfattande än sex dagar eller om vårdnaden är gemensam ska den
ekonomiska uppgörelsen mellan föräldrarna kontrolleras innan beslut. Helg räknas som tre dagar
(fredag, lördag och söndag). Under lov och sommarperiod kan ytterligare dagar beviljas.
Barn och ungdomar bör räknas som medlemmar i hushållet, både där de stadigvarande bor och
där de vistas under umgängestid. Kostnader beräknas efter det antal dagar barnet/ungdomen
vistas hos respektive förälder.
Beträffande resor i samband med umgänge med barn, se avsnittet om Resor under avsnitt 4.
Bistånd till livsföring i övrigt.

Merkostnader för barn som har växelvist boende
Vid gemensam vårdnad när barnet bor växelvis hos båda föräldrarna ska normalt inkomster och
utgifter som rör barnet delas lika mellan föräldrarna. Halvt barnbidrag/studiebidrag och halv
riksnorm för barnet räknas in i den biståndssökande förälderns normberäkning.

Merkostnader vid sjukhusvård
Se nedan under avsnittet om Avgift vid sjukhusvård.

Försörjningsstöd vid vistelse på institution
Försörjningsstöd beviljas vid vistelse på institution eller i familjehem om behovet inte kan
tillgodoses med egen inkomst. Institutionsnormen är detsamma som personliga kostnader vid
institutionsvistelse och inkluderar kläder/skor, lek/fritid och hygiennorm och eventuell avgift till
fackförening eller A-kassa samt eventuella arbetsresor. I vissa fall kan även kostnader för egen
bostad under placeringstiden ingå i försörjningsstödet (jmf med vistelse på kriminalvårdsanstalt)
och beroende på vilken typ av placering som är beslutad kan egenavgift för kost och logi ingå.

Personliga kostnader vid institutionsvistelse
Personliga kostnader vid institutionsvistelse beviljas vid vistelse på exempelvis behandlingshem
eller sjukhus om behovet inte kan tillgodoses med egen inkomst. Personliga kostnader vid
institutionsvistelse är normposterna kläder/skor, lek/fritid och hygien ingår. Aktuellt månadsbelopp
beräknas genom summering av beloppen i dessa normposter. Norm till barn ska inte beviljas då
föräldern har barnbidrag.

Norm för kläder och skor
Bistånd till inköp av kläder och skor utöver prövas separat. Om personen saknar kläder inför en
placering kan det vara lämpligt att göra en överenskommelse med den sökande om att biståndet
till kläder och skor utbetalas klumpvis för två till fyra månader åt gången. Vid dessa fall frånräknas
klädnormen i kommande beräkningar för motsvarande perioder.

Kostnader i samband med egen bostad
För personer som under placeringstiden har kvar sin bostad ingår även kostnader med anknytning
till bostaden i försörjningsstödet. Dessa kostnader är hyra, abonnemangskostnad hushållsel och
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hemförsäkring. Bistånd till dessa kostnader beviljas efter sedvanlig prövning. Bistånd till fast
telefon beviljas om vistelsen på sjukhus eller behandlingshem understiger två månader. Om
vistelsen planeras bli längre kan den sökande begära avgiftsbefrielse.

Boendekostnader vid fängelsestraff
Mot bakgrund av anvisningar från Socialstyrelsen och rättspraxis är slutsatsen att rätt till
ekonomiskt bistånd till hyra (och el) inte föreligger om strafftiden är längre än sex månader. Detta
gäller även hyra under uppsägningstid. En individuell bedömning måste dock alltid göras (det kan
t.ex. vara skillnad om strafftiden är sju månader eller tre år). Är det viktigt för den enskildes
rehabilitering att få behålla bostaden? Bistånd kan i så fall beviljas enligt 4 kap. 2 § SoL.
Vad gäller elräkningar i samband med att en person döms till fängelsestraff längre än sex månader
bör man enligt Socialstyrelsen och rättspraxis gå efter den period som elen förbrukats och inte
efter förfallodatum på fakturan när bedömning av rätt till bistånd görs.

Avgift vid sjukhusvård
Patientens egenavgift vid sjukhusvård utgör avgift för kost och logi och ryms delvis inom
försörjningsstödets kostnadspost för mat. Mellanskillnaden, patientavgiften reducerad med
matpengar för samma antal dagar, beviljas som läkarkostnad.

Sökanden har haft tillräckliga inkomster
Situationer kan uppstå där den sökande har haft tillräckliga inkomster till sin försörjning, antingen
egna inkomster eller tidigare beviljat försörjningsstöd, men har använt dem på annat sätt, tappat
dem eller blivit bestulen och därför saknar medel till sitt uppehälle. Efter bedömning i det enskilda
fallet kan extra bidrag tillfälligt beviljas för att tillgodose de mest nödvändiga behoven såsom mat
och bostad för att ge sökanden möjlighet att reda upp den akuta situationen. Beslut om akut
bistånd ska i möjligaste mån föregås av sedvanlig utredning. Kontoöversikt och kontoutdrag med
aktuell kontoställning samt senaste månadens transaktioner ska uppvisas. Följande överväganden
ska göras:
 Är det en akut nödsituation?
 Finns barn i familjen?
 Finns sjukdom hos sökanden som skulle kunna förvärras om han eller hon inte får
ekonomisk hjälp?
 Har sökanden medicinska eller sociala problem som medför svårigheter att ta eget ansvar
för sin situation?
 Känner sökanden till socialtjänstlagens beräkningsgrunder och har han eller hon tidigare
fått information om dem?
 Kan sökanden få hjälp från underhållsskyldig?
 Är behovet av ekonomisk hjälp återkommande trots egen försörjning?
Akut bistånd till hushåll som regelmässigt har inkomster över försörjningsstödsnivå ska prövas
restriktivt och endast beviljas för att avvärja en akut nödsituation eller om den sökande bedöms
vara förhindrad att själv ta ansvar för sin ekonomi och sin livssituation. Om behovet av akut bistånd
är upprepat och det finns barn i hushållet ska särskilt uppmärksammas om behovet kan vara ett
uttryck för att det kan finnas anledning till oro för barnens hälsa och utveckling. Tappad plånbok är
i första hand en försäkringsfråga. Kopia på polisanmälan begärs in tillsammans med kontoöversikt
och aktuella kontoutdrag. Endast nödprövning görs. Sökande som upprepat tappar pengar eller blir
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bestulen ska informeras om hur han eller hon i fortsättningen kan förvara sina pengar så att inte
samma situation uppstår igen. Om någon trots denna information tappar eller blir bestulen på sina
pengar kan ansökan om bistånd avslås om det är uppenbart att fakta kring den beskrivna
situationen inte är trovärdiga. Detta gäller även i andra fall då det är uppenbart att beskrivningen av
en situation inte stämmer.

Övrigt reducerat försörjningsstöd
Om det är uppenbart att den enskilde inte har vissa kostnader som ingår i försörjningsstödet eller
att denne inte använder biståndet till avsett ändamål, exempelvis vid aktivt missbruk, kan
försörjningsstödet reduceras med kostnaderna för detta. Bidrag registreras i detta fall som
ändamål Reducerat försörjningsstöd.

Utlandsvistelse
Huvudprincipen är att försörjningsstöd inte beviljas vid utlandsvistelse. Det kan undantagsvis
finnas rätt till bistånd under vistelse utomlands, om det exempelvis är nödvändigt i samband med
egen sjukdom.

4. BISTÅND TILL LIVSFÖRING I ÖVRIGT
I detta avsnitt ges riktlinjer för ändamål utöver försörjningsstödet som det enligt erfarenheten är
vanligt att ansökan om ekonomiskt bistånd gäller. Ändamålen står i bokstavsordning. Vissa av
ändamålen ingår vanligtvis i en skälig levnadsnivå om kostnaden är skälig och sökanden i övrigt
uppfyller förutsättningarna för försörjningsstöd. Det gäller löpande kostnader för läkarvård, medicin,
barnomsorg och färdtjänst m.m. När det gäller rätten till bistånd till övriga ändamål krävs särskilda
förutsättningar. Utgångspunkten för bedömningen är vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd
med. En noggrann prövning ska ske av om behovet kan tillgodoses på annat sätt eller till lägre
kostnad. Den sökandes tidigare och väntade möjligheter att själv tillgodose behovet ska alltid
beaktas vid prövningen.

Adressändring
Generellt föreligger inte rätt till bistånd för adressändring. Adressändring görs till Skatteverket och
är kostnadsfri. Bistånd för eftersändning beviljas inte.

Begravningskostnad
Begravningskostnader ska i första hand täckas av tillgångar i dödsboet eller genom
försörjningsskyldigas, dvs. föräldrars och efterlevande makars/registrerade partners, inkomster
eller tillgångar. Om tillgångar saknas ska dödsboet vända sig till socialförvaltningen för att göra en
dödsboanmälan som handläggs av administrationen. Begravningskostnader går före alla andra
kostnader som kan belasta dödsboet. Vid bedömning av försörjningsskyldigas betalningsförmåga
prövas detta mot gällande norm för försörjningsstöd. Hänsyn ska tas till tillgångar exempelvis i
form av försäkringar. Begravningskostnader ska som huvudregel endast beviljas vid ansökan från
dödsbodelägaren eller från den som är försörjningsskyldig för den avlidne. Alla kända tillgångar
som finns på dagen för dödsfallet avräknas direkt vid ansökan om begravningskostnad, även
eventuell kommande skatteåterbäring. Som huvudregel ska kända innestående inkomster inte
förskotteras utan sökanden får begära avbetalning hos begravningsbyrån.
Återkrav ska upprättas mot tillgångar som kan visa sig senare. Bistånd ska prövas mot 4 kap. 1 §
SoL men beviljas enligt 4 kap. 2 § SoL med villkor om återbetalning enligt 9 kap. 2 § SoL. Beslutet
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ska delges med Rekommenderat brev och Mottagningsbevis. För begravning beviljas maximalt 50
% av gällande prisbasbelopp för skäliga faktiska kostnader som ska styrkas. Kostnadsposter som
godkänns är:
 Grundtjänster från begravningsbyrå (riktvärde ca 25 % av basbeloppet), dvs. kista med

enkel dekoration, bisättning (i bisättningen ingår normalt svepning och kistläggning,
utkörning av kista till bårhus, bärare vid bisättning, transport av kistan till
kyrkogårdsförvaltningens kapell) urna, representant vid begravningen och mindre förtäring.
 Gravsten/inskription på befintlig gravsten (riktvärde ca 15 % av basbeloppet).
 Dödsannons 70 mm.
 Officiant vid borgerlig begravning.
Bistånd beviljas inte för kostnader som tillgodoses inom ramen för begravningsavgiften, dvs.
förvaring av kista hos kyrkogårdsförvaltningen, lokal med eller utan religiösa symboler för
begravningsceremoni, kremering, gravöppning, gravplats för kista eller urna under 25 år,
gravsättning, alternativt spridning eller nedgrävning av aska i minneslund, samt transport av kista
från begravningsceremonin. Rätten till bistånd omfattar kostnader som är nödvändiga för att
begrava den avlidne på bostadsorten. Merkostnader för att begrava den avlidne utanför Sverige
ingår inte i rätten till bistånd.
Kostnader för hemtransport vid dödsfall utomlands beviljas inte. Om en svensk resenär avlider på
utlandsresan är det antingen personens hem- eller reseförsäkring eller de anhöriga som får betala
kostnaden för transport av den avlidna till Sverige. Om försäkring saknas och anhöriga inte har
ekonomisk möjlighet att betala för hemtransport, hjälper ambassaden till med att ordna en enkel
och värdig begravning utomlands.

Resa till begravning
Bistånd kan beviljas för resa inom Sverige om den avlidne är nära anhörig eller annan närstående.
Med nära anhörig menas make/maka eller motsvarande, förälder, barn, syskon, mor- och
farförälder och barnbarn. Med annan närstående menas person som, utan att vara nära anhörig,
stått den sökande mycket nära. Kostnaden ska vara i nivå med vad en låginkomsttagare har råd
till.

Behandling av spelberoende och dylikt
Kommunen har skyldigheter när det gäller åtgärder mot missbruk av alkohol och andra
beroendeframkallande medel, dvs. missbruk av kemiska preparat. Det är landstingets ansvar att
vårda sådana yttringar av psykisk ohälsa som kan ge upphov till olika former av beroenden och
missbruk som inte avser alkohol eller drogmissbruk såsom exempelvis spelmissbruk, matmissbruk,
köpmissbruk och sexmissbruk. En ansökan om bistånd för behandling av spelmissbruk eller dylikt
utreds och prövas inom ramen för rätten till ekonomiskt bistånd.

Diskmaskin
Bistånd till diskmaskin beviljas endast om det finns ett medicinskt behov som är styrkt med
läkarintyg och behovet inte kan tillgodoses genom exempelvis handikappersättning eller annan
boende i hushållet.
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Flyttkostnader
Bistånd kan beviljas till sökande som har försörjningsstöd eller inkomster i motsvarande nivå om
behovet av att flytta är motiverat av hälsoskäl eller sociala omständigheter, att flytten skulle öka
sökandens möjligheter att bli självförsörjande genom flytten eller att flytten skulle medföra att
sökandens boendekostnader skulle minska. Vid flytt till annan ort av arbetsmarknadsskäl ska även
utredas om behovet kan tillgodoses genom bidrag från Arbetsförmedlingen. Kostnad beviljas för
hyra av släpkärra eller mindre lastbil inklusive kostnader för bensin och försäkring mot uppvisande
av kvitto. Endast om särskilda skäl finns godtas anlitande av flyttfirma. Kostnadsförslag ska
inhämtas och stå på klienten. Bistånd till kostnad för flyttning utanför Norden beviljas inte. I
samband med att bistånd till flyttkostnad beviljas ska den sökande styrka att den gamla bostaden
har sagts upp samt kontrakt på den nya bostaden.

Flyttstädning
Ombesörjs av klienten. Kan beviljas vid funktionshinder.

Färdtjänstavgift
För färdtjänst beviljas som huvudregel grundavgiften. Bistånd till avgift för riksfärdtjänst ska
bedömas på samma sätt som kostnad för andra resor som inte är lokala.

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Bistånd till avgift för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg (årskurs 1-3) och öppen
fritidsverksamhet (årskurs 4-6) beviljas sökande som uppbär försörjningsstöd eller har inkomster i
nivå med försörjningsstödet. Detta gäller även fristående verksamhet om avgiften är i nivå med
kommunens.

Glasögon eller kontaktlinser
Den sökande ska uppvisa kostnadsförslag som styrker behovet av glasögon och vad som ingår i
begärt pris. Maximal kostnad för båge är 16 % av prisbasbeloppet. Skälig kostnad för glasögon är
lägsta möjliga pris som erbjuds av optiker. Klienten ska undersöka priset hos flera optiker. Klienten
får från sin handläggare två blanketter där optiker kan fylla i kostnadsförslag för just deras
optikerbutik som klienten sedan lämnar in till sin handläggare på Integrationsavdelningen.
För barn och unga upp till och med 19 år har Västra Götalandsregionen ett bidrag på 800 kronor
eller 1 600 kronor beroende på vilken styrka som ordinerats på glasen. Bidraget gäller både
glasögon och linser och dras av direkt på priset i optikerbutiken. Kostar glasögonen mer än
bidraget betalar sökande det överskjutande beloppet själv och om läkarintyg som styrker behovet
av annan typ av glasögon än det som täcks av bidraget så kan detta beviljas i form av övrigt
ekonomiskt bistånd.
Bistånd till vanliga läsglasögon som är avsedda för personer med avtagande synskärpa s.k.
ålderssynthet beviljas ej. Behovet kan tillgodoses inom ramen för riksnormens post för hälsa och
hygien. Bistånd till specialslipade eller specialbehandlade glas, såsom färgade eller extra tunna
glas, beviljas ej, om behovet inte är styrkt av läkarordination. Den extra kostnaden godtas om
speciell slipning eller behandling är det enda alternativet för att korrigera sökandens synfel.
Kostnad för ögonlinser godtas om det är det enda alternativet för sökanden och behovet är styrkt
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med läkarintyg.

Hemtjänstavgift
Ekonomiskt bistånd beviljas inte till kostnaden för hemtjänstavgift. Den enskilde ska alltid ha ett
skäligt belopp kvar till sina utgifter efter det att hyra och hemtjänstavgift betalats, så kallad
förbehållsbelopp. Om en person som betalar hemtjänstavgift ansöker om bistånd till glasögon eller
tandvård ska de i första hand uppmanas att ansöka om nedsättning av hemtjänstavgiften. Görs
beräkning för bedömning av bistånd till annan utgift som ingår i begreppet skälig levnadsnivå utgör
hemtjänstavgiften en godkänd kostnad i den ekonomiska beräkningen.

Hemutrustning
Vid ansökan om hemutrustning är grundprincipen att hembesök ska göras. Eventuellt lånade
möbler ska vara återlämnade när hembesöket görs. Skälig hemutrustning bedöms vara de möbler
som gör att det går att vistas i bostaden såsom husgeråd, säng, sängutrustning, köksbord,
köksstolar, badlakan, handduk, soffa, soffbord, lampor, gardiner, gardinstänger, städutrustning
samt TV. Samtliga poster avser inköp av begagnat dock ej säng och sängutrustning. Kostnad
avseende billigaste alternativet för hemkörning av säng eller soffa kan beviljas. För exakta
prisnivåer se bilaga.
Komplettering av hemutrustning
Bistånd till komplettering av befintlig hemutrustning beviljas vid behov till sökande med mer än sex
månaders behov av försörjningsstöd. Prövning av behovet ska göras i förhållande till vad som kan
anses vara skälig levnadsnivå och vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd med. Ta ställning
till när behovet uppstod och om behovet hade kunnat tillgodoses vid tidpunkten när det uppkom
och om behovet hade kunnat tillgodosetts på annat sätt.
Innan beslut fattas ska nedanstående beaktas:








Ställning ska tas till om behovet är akut och nödvändigt för att sökanden med kort varsel
ska kunna flytta in i sin bostad?
Kommer sökanden att inom rimlig tid själv kunna skaffa sig eller komplettera en
hemutrustning?
Vilka möjligheter har sökanden haft att spara till eller planera för inköp av hemutrustning?
Om behovet av bistånd är föranlett av en orsak som kan täckas av hemförsäkring ska detta
alltid prövas i första hand.
När det gäller barnfamiljer ska beaktas om särskilt behov finns hos barnen.
Vilken hjälp kan den sökande få av sitt sociala nätverket?
Vid skilsmässa ska bohaget delas. Även vid separation vid sammanboende ska
gemensamt inköpt bohag delas.

Familjerelaterat våld
För denna grupp kan det vara rimligt med en generösare bedömning utifrån barnperspektiv och
brottsofferperspektiv.

TV
Den som inte har TV kan använda denna del av normen att spara ihop till en TV. För barnfamiljer
och för sökande som har svårt att delta i föreningsliv eller annat fritidsutbud kan det vara befogat
att bevilja försörjningsstöd till TV.
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En begagnad TV beräknas kosta max 16 % av prisbasbeloppet.

Juridiska kostnader och stämpelavgifter
Advokatkostnader
I första hand ska den sökande utnyttja det rättskydd som ingår i hemförsäkringen. Detta rättsskydd
gäller t.ex. för tvister angående vårdnad och underhåll av barn men inte för tvister som rör
äktenskapsskillnad, upplösning av samboförhållanden eller bodelning. I vissa fall kan rättshjälp
från staten beviljas om det finns behov av mer omfattande insatser av juridiskt ombud. Hjälpen
prövas utifrån den enskildes ekonomi och är numera avsevärt begränsad. Ekonomiskt bistånd kan
beviljas till självrisken vid rättsskydd och till den kostnad som tillkommer sökanden vid statlig
rättshjälp om målet gäller familjerättsliga ärenden.

Stämpelavgifter exempelvis ID, pass eller kostnad för äktenskapsskillnad/bodelning
Huvudregeln är att bistånd till stämpelavgifter inte beviljas. Undantag kan göras för kostnader för
identitetskort och för äktenskapsskillnad eller bodelning. Kostnader i samband med ansökan om
svenskt medborgarskap beviljas inte. Kostnader för pass beviljas som huvudregel inte.
Migrationsverkets avgifter för ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd beviljas inte eftersom
skyddsbehövande och sökande av humanitära skäl inte behöver betala för det. För asylsökande i
Sverige och för make, maka eller sambo samt barn under 18 år som vill återförenas med en
utlänning som har fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande eller av humanitära skäl tas ingen
avgift ut. Flera stora medborgargrupper och vissa studerande är också undantagna från avgift.

Kläder och skor utöver vad som ingår i försörjningsstödet
Klädutrustning inför institutionsvistelse eller kraftigt viktförändring
Extra bidrag till kläder och skor beviljas som huvudregel inte. Sökande som placeras för vård eller
behandling kan vid akut behov av klädutrustning få bistånd till kläder och skor inom
försörjningsstödets ram utbetalt i en klumpsumma för två till fyra månader framåt, vilket därefter
justeras med normposten för motsvarande tid. Löpande komplettering av kläd- och skoutrustning
beviljas därefter som en del av försörjningsstödet.

Behov av särskilda kläder eller skor
Alla normala utgifter för kläder och skor ingår i normen. Dock kan kostnad för studentmössa
beviljas. Det kan finnas skäl att bevilja ekonomiskt bistånd till en högre nivå än riksnormen för
posten kläder. Detta gäller till exempel vid mottagande av nyanlända som kommer till Sverige
under hösten och är i behov av vinterkläder.

Läkarvård och medicinkostnad
Omfattar avgift vid läkarbesök och läkarföreskriven medicin och behandling som ingår i högkostnadsskyddet. Biståndet kan omfatta t.ex. besök hos distriktssköterska, sjukgymnast, psykolog
eller annan öppenvårdsbehandling. Endast kostnader för av staten rabatterade läkemedel
(egenavgift) ska godkännas. Kostnad för faktureringsavgift godkänns.
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Magasineringskostnad
Bistånd till kostnad för magasinering av bohag kan beviljas den som har löpande försörjningsstöd
om den sökande inom sex månader kommer att få en ny bostad. För personer som dömts till sex
månader fängelse eller mer har inte rätt till ekonomiskt bistånd för kostnad avseende
magasinering. Beslutet ska tidsbegränsas och omprövas vid behov. Det är den enskilde som ska
stå för kontraktet gentemot magasineringsfirman. Bedömningen ska även grunda sig på bohagets
skick och storlek samt om kostnaderna för magasineringen överstiger kostnaden för nyanskaffning
av bohag.

Psykoterapikostnader m.m.
Psykoterapi är sjukvårdshuvudmannens ansvar. Huvudprincipen är därför att bistånd till kostnad
för psykoterapi inte ska beviljas. Den som söker sådant bistånd ska hänvisas till vårdcentral eller
närmaste öppna psykiatriska mottagning.

Resor
Sjukresor
Sjukresor beviljas i regel inte då kostnaden ersätts av regionen. Egenavgiften beviljas som
ekonomiskt bistånd, resterande kostnad för sjukresan får sökas via sjukvården. Aktuella belopp för
egenavgifter samt färdsätt finns på 1177.se

Lägerverksamhet m.m. för barn
Med utgångspunkt från barns behov kan bistånd beviljas till kostnad för exempelvis
lägerverksamhet, idrottsresor eller kolonivistelse utanför skolans ram, utan att det finns särskilda
sociala skäl om kostnaden är rimlig. Biståndet ska reduceras med beloppet för matpengar för
motsvarande antal dagar om det är ett läger där barnet är borta hela dygnet. Vid dagläger
reduceras inte beloppet för matpengar.

Återvandringsresor
Utländska medborgare som kommit till Sverige som flyktingar kan söka återvandringsbidrag hos
Migrationsverket. Bidraget ges dels i form av reskostnad, dels som en allmän schablon per person.
Ibland önskar en person rekognosera i hemlandet innan eventuell återvandring. Inte heller i dessa
fall ska kommunen gå in med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen till reskostnad.

Resor i samband med umgänge med barn
Behovsprövningen ska innefatta:
 Barnets behov av umgänge.
 Båda föräldrarnas ekonomiska förutsättningar.
 Skäligheten av kostnaden för resan.

Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses. Den
förälder som barnet bor hos ska vara med och bekosta umgänget utifrån ekonomisk förmåga och
vad som är skäligt i förhållande till båda föräldrarnas ekonomi, om inget annat dömts via domslut.
Den förälder som ska utöva umgänge har dock huvudansvaret för kostnaderna. Även barn med
förälder som vistas i fängelse har rätt till umgänge med denne. Om föräldrarna tillsammans inte har
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råd eller inte kunnat komma överens om hur reskostnaderna ska betalas, kan bistånd till kostnad
för umgängesresa beviljas. Reskostnaderna ska jämföras med vad en inkomsttagare i allmänhet
har råd att bekosta, dock minst en resa per månad som huvudregel inom Norden.

Skolskjuts
Skolskjuts och elevresor för barn i grundskolan/gymnasieskolan prövas och beviljas av skolan.

Skulder
Bistånd till skulder som avbetalning på studielån eller banklån, kontokortskulder, privata skulder,
etc. samt böter och underhållsstöd beviljas inte. Om sökanden p.g.a. skulder har dålig kontroll över
sin ekonomi ska han eller hon erbjudas hjälp av budget- och skuldrådgivare.
Undantag kan göras för hyresskuld i följande fall:
 Skuld som uppstått under tid då sökanden av godtagbara skäl inte haft egna inkomster som

räckt till hyra. Om ansökan hade gjorts när hyresskulden uppkom hade han eller hon haft
rätt till bistånd.
 Då de sociala konsekvenserna för barnen i en familj skulle bli för stora vid eventuell
avhysning.
 För gamla och sjuka där alternativt boende inte går att ordna.
 Om eventuell avhysning riskerar medföra social utslagning och/eller försämrad möjlighet till
egen försörjning.
Vid upprepade hyresskulder ska restriktivare bedömning göras. För att undvika upprepning ska
hushåll som beviljats bistånd till hyresskuld så långt det är möjligt följas upp. I samband med
reglering av en hyresskuld i en barnfamilj ska en arbetsplan för hur uppföljningen ska genomföras
upprättas tillsammans med den sökande. Det ska särskilt uppmärksammas om hyresskulderna
kan vara ett uttryck för omsorgssvikt från förälderns sida och om det därmed finns anledning till oro
för barnens hälsa och utveckling.
Undantag kan också göras för bistånd till skuld för hushållsel i de fall där avstängning medför alltför
stora sociala konsekvenser för hushållet. Även i detta sammanhang ska barnets situation
uppmärksammas särskilt.
Skuld för avgift för förskoleverksamhet behandlas normalt som andra skulder. Den sökande får
pröva att göra upp en avbetalningsplan med förvaltningen. Hotas ändå barnet av uppsägning från
plats i förskoleverksamheten och det är viktigt att så inte sker så bör ekonomiskt bistånd beviljas.
Enligt barn- och ungdomsförvaltningen blir barnet avstängt från barnomsorgen om inte skulden
regleras och vid en nyplacering får familjen inte ha någon skuld.

Avbetalningsplan vid skuld
Avbetalningsplaner görs inte generellt, utan sökande hänvisas till möjligheten att lägga upp en
avbetalningsplan med inkassoföretagen. I de fall då kommunen själva agerar som inkassoaktör blir
detta ett beslut i diskussion med ekonomienheten på kommunledningskontoret.

Tandvård
Ekonomiskt bistånd utgår i första hand till akut tandvård.
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Akut tandvård
Med akut tandvård avses ofrånkomligt behov av behandling vid värk, infektiösa tillstånd och
traumaskador. Exempel på behandling kan vara tandutdragning, akut rotbehandling, temporära
fyllningar, enstaka fyllningar för att undanröja värk samt proteser. Detta är behandling som oftast
måste utföras omedelbart. Den får utföras utan kostnadsförslag i de fall ett sådant inte kan
inväntas. Det ska av tandvårdsräkning framgå att behovet av behandling var akut. Det bör
uppmärksammas att det faktum att det står ”akut besök” på räkningen inte i sig innebär att behovet
av behandling var akut.

Nödvändig uppehållande tandvård
Vid längre tids beroende av försörjningsstöd kan även annan tandvård än akut beviljas om det är
nödvändigt för att uppnå godtagbar tuggförmåga, förhindra väsentligt försämrad tandstatus och är
en förutsättning för att fungera socialt och kunna arbeta. Bistånd till nödvändig tandvård kan
beviljas personer som under minst sex månader har haft försörjningsstöd eller inkomster i nivå
med normen och som inte inom rimlig tid förväntas öka sina inkomster. Kostnaden för tandläkarens
undersökning i samband med kostnadsförslaget ska inkluderas i biståndet men inte kostnad för
uteblivande från besök.
Kostnadsförslaget ska skickas till konsulterande tandläkare med svarskuvert som bedömer om
tandvården är nödvändig och till ett rimligt pris. Ett beslut om bistånd till tandvård sträcker sig ofta
över flera månader men ska alltid tidsbegränsas. Rätten till ekonomiskt bistånd ska prövas månad
för månad och när beslut fattas som löper över flera månader ska en omprövningsklausul alltid
skrivas in i beslutet.
Tandvård som utförts före framställan ska inte beviljas utan betraktas som en skuld.
Sökande som har egen inkomst över försörjningsstödsnivå, på cirka 15 % av prisbasbeloppet, har
inte rätt till bistånd. Om person med inkomst över försörjningsstödsnivå ändå söker bistånd till
tandvårdskostnad kan bistånd i undantagsfall beviljas för nödvändig tandvård mot återbetalning.
Detta gäller om personen har försökt men inte fått en avbetalningsplan med tandläkaren. Ett beslut
om bistånd till tandvård sträcker sig ofta över flera månader men ska alltid tidsbegränsas.
Sökande som inom snar framtid kan komma att bli självförsörjande ska alltid skriva på en blankett
som intygar att om de blir självförsörjande så är de sökande själv som står för sina
tandläkarkostnader.

Tekniska hjälpmedel
Bistånd beviljas efter sedvanlig ekonomisk prövning till egenavgiften för läkarföreskrivna
hjälpmedel som t.ex. hörapparat, batterier, etc., om behovet inte kan tillgodoses via regionen eller
Försäkringskassan.

Telefonabonnemang
Bistånd till öppning av nytt telefonabonnemang beviljas endast hushåll med styrkt behov av
stationär telefon. Mobiltelefon med kontantkort kan jämställas med och utgöra ett billigare alternativ
till fast installation.
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I följande fall kan behov av stationär telefon motiveras:
 Personer som på grund av ålder, sjukdom eller skada inte har förmåga att använda en
mobiltelefon.


Fast telefoni är en förutsättning för att läkarföreskrivna tekniska hjälpmedel, som
exempelvis trygghetslarm, ska kunna installeras.

Kostnader för telefoninstallation på grund av intensivövervakning med fotboja ska inte beviljas då
detta bekostas av Kriminalvården. Alla löpande kostnader för telefon ingår i riksnormen.

Depositionsavgift
För de hushåll enligt ovan som kan beviljas ekonomiskt bistånd till fast telefonabonnemang kan det
bli nödvändigt att också bevilja bistånd till gammal skuld och till depositionsavgift om den sökande
har akut behov av fast telefoni och inte inom rimlig tid kan reglera eventuell skuld och betala
depositionsavgift.
Depositionsavgiften betalas direkt av förvaltningen till telefonleverantören. Det ska anges på
beställningen av abonnemanget vem som betalt depositionsavgiften och vart den ska återbetalas.
Om ny skuld uppkommer under tid som depositionen gäller kan telefonleverantören ta ur
depositionsavgiften för reglering av skulden. Det är därför viktigt att löpande följa dessa hushålls
betalningar av telefonräkningarna.

Tvättmaskin
Bistånd till inköp av tvättmaskin beviljas endast om det finns ett fysiskt eller psykiskt
funktionshinder som är styrkt med läkarintyg, som gör det omöjligt att använda fastighetens
tvättstuga. Bistånd kan även beviljas till personer som av medicinska skäl är tvingade att tvätta
mycket mer än normalt. Behovet ska styrkas med läkarintyg. En förutsättning för biståndet är att
behovet inte kan tillgodoses genom exempelvis handikappersättning, annan boende i hushållet
eller genom hjälp i hemmet. Om behov av tvättmaskin uppstått p.g.a. att fastigheten saknar
tvättstuga ska sökanden i första hand hänvisas till värden, hyresgästföreningen eller
hyresnämnden.

Studerande
Vuxenstuderande
Utgångspunkten är att vuxenstuderande inte står till arbetsmarknadens förfogande och därför inte
är berättigade till försörjningsstöd. Vuxenutbildning ska finansieras genom det statliga
studiemedelssystemet eller med aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen. Försörjningsstöd kan
beviljas för studier på grundskolenivå om personen ifråga inte har fullständig grundskolebetyg.
Denne ska ändå alltid söka studiemedlets bidragsdel. Personer som kommer från annat land som
har högskoleutbildning och vill läsa SAS grund (Svenska som andraspråk) har inte rätt att få
studera med försörjningsstöd då behovet kan tillgodoses genom studiemedel, lån och bidragsdel.
För SFI-studier gäller rätt till ekonomiskt bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Kurslitteratur
Om ekonomiskt bistånd ges för studier ingår även rimlig kostnad för böcker och annat
studiematerial i biståndet. Möjligheten att köpa in begagnade läromedel ska undersökas och
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utgångspunkten ska vara vad studerande i allmänhet har möjlighet att bekosta.

Par där en studerar
I par där ena parten studerar har Socialstyrelsen rekommenderat undantag från principen att stå till
arbetsmarknadens förfogande och jämställer studier med detta om studierna är en förutsättning för
en framtida försörjning och att den som studerar inte har möjligheter att utan studier få ett arbete
som medför en stadigvarande försörjning.
En bedömning ska göras om dessa studier kan leda till arbete. Om studierna inte kan leda till
arbete får studierna avbrytas.
Om grund för studier finns så innebär det att studiemedlet räknas som inkomst (gäller både lånrespektive bidragsdelen) vid ekonomisk beräkning.

Studerande under studieuppehåll
Studerande som under studieuppehåll behöver försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller
annan kompetenshöjande verksamhet. För att ha rätt till försörjningsstöd ska studerande kunna
visa att de i god tid sökt sommararbete då inkomstbortfallet är en förutsebar situation.
Studiemedlen ska täcka levnadsomkostnaderna under terminerna t.o.m. den dag terminen slutar
enligt studiemedelsbeslutet. Först därefter inträder rätt till försörjningsstöd. Högskolestuderande
har inget uppehåll mellan hösttermin och vårtermin och ska därför inte beviljas försörjningsstöd för
studieuppehåll då. För övriga studerande kan reducerat försörjningsstöd till matpengar beviljas för
studieuppehållet över jul och nyår.

Studerande med lov utan arbete
Studerande som söker försörjningsstöd under lov och inte har arbete eller annan ersättning kan
beviljas försörjningsstöd under lovet. Förutsättningen för att beviljas bistånd är att den sökande har
gjort vad den har kunnat genom att i god tid söka sommararbete, se dom KamR 2008 målnr 67692007.
Ta in beslut från CSN för att se vilken period studiemedlet avser. Studiemedel är endast avsedda
att räcka under terminen. Uppehälle beviljas från dagen efter terminens slut eller från den dagen
personen ansöker. De räkningar som förfaller under den period som studiemedlet avser beviljas
inte. Studerande har ett eget ansvar att planera sin ekonomi på ett sådant sätt så att studiemedlet
täcker den period som det avser.
Vid första besöket görs ekonomisk beräkning från dagen efter terminens slut (eller från den dag
personen ansöker) till och med månadens slut. Vid beräkning medtas ej studiemedel och
bostadsbidrag (då hyreskostnaden ej medräknas) som inkomst. Övriga inkomster (som ex. lön,
barnbidrag, underhållsstöd) räknas i delar per dag utifrån första ansökningsdag till och med sista
dagen i månaden.
Exempel: Ekonomisk beräkning för perioden 100614-100630 gällande ensamstående med barn –
Räkna inte med bostadsbidrag eller studiemedel som inkomst. Räkna övriga inkomster i delar som
t.ex. underhållsstöd 1 273 kr/30 dagarx16 dagar = 679 kr. Hyran räknas inte som utgift. Kostnader
som förföll efter 100614 räknas med som utgift.
Nästkommande månad räknas på vanligt sätt.
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Bistånd kan beviljas fram till och med dagen före skolan startar. Om utbetalning av studiemedel
dröjer (normalt sker utbetalning från CSN två bankdagar från det att studieförsäkran inkommit)
föreligger inte rätt till bistånd. Vid nöd kan ekonomiskt bistånd beviljas enligt 4 kap. 2 § SoL i form
av reducerad riksnorm i form av livsmedel mot återbetalning. Utredning kommuniceras med
delgivning och inbetalningsavi lämnas.

Studerande med lov och arbete
För studerande som arbetar under sommarlov och ska fortsätta studera till hösten kan reducerat
försörjningsstöd beviljas under den period som personen arbetar och kommer få lön för. I det
reducerade försörjningsstödet ingår matpengar, arbetsresor och eventuell hyra som förfaller till
betalning under perioden. Motivet till reduceringen är att biståndet ska anses tillfälligt i avvaktan på
lön. Biståndet beviljas som förskott på lön, då personen får dubbla ersättningar, med återbetalning
enligt 9 kap. 2 § 1 st. SoL.
Studerande som börjar arbeta senare under sommarperioden beviljas full riksnorm för den period
fram till dess arbetet börjar, se nedanstående exempel.
Exempel: Klient ansöker om försörjningsstöd för juni månad och uppger att sommarvikariatet börjar
i juli månad. Bistånd beviljas utifrån riksnorm för juni månad (ej som förskott då lön inte kommer att
utgå för samma period). För juli månad beviljas reducerad riksnorm som förskott på kommande
lön, se ovan.

Ungdomar under 21 år som går i skolan
Föräldrarna har enligt föräldrabalken försörjningsskyldighet för ungdomar som går i skolan till dess
den unge fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan
jämförlig grundutbildning. För ungdom som fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga bara om
den unge går i skolan. Gör den unge ett uppehåll i sin skolgång är föräldrarna inte
underhållsskyldiga under uppehållet men underhållsskyldigheten träder in igen om och när barnet
återupptar skolgången. Ferier och tid då barnet på grund av sjukdom är förhindrad att delta i
utbildningen anses i praxis utgöra tid då skolgång pågår. Underhållsskyldigheten upphör alltså inte
under sommarlovet mellan två årskurser i gymnasieskolan. I de fall föräldrarna har försörjningsplikt
ska ungdomen räknas in som barn i hushållet om det inte finns särskilda skäl för att ungdomen ska
ha bistånd som eget hushåll.
Från hösten det år en studerande ungdom fyller 20 år utgår inte underhållsstöd och bostadsbidrag,
eftersom ungdomen är berättigad till studiemedel, både bidrags- och lånedelen. Högsta
förvaltningsdomstolen har i RÅ 1996 not. 53 slagit fast en grundregel när det gäller
vuxenstuderande. Det är inte en uppgift för socialtjänsten att svara för den studerandes kostnader i
samband med studier. Enligt kammarrättsdom 2011-02-23, mål 3757-10 framgår att en studerande
skolungdom som fyller 20 år under hösten måste om den bor kvar i föräldrahemmet bidra till sin
egen försörjning. Det innebär att ingen riksnorm utgår för den unge men den ska ingå i
gemensamma hushållskostnader samt att andel av hyran och elkostnad från den studerande ska
räknas som inkomst för familjen.

Personer 65 år och äldre
Personer som är 65 år och äldre som ansöker om försörjningsstöd ska hänvisas till
Försäkringskassan för att ansöka om äldreförsörjningsstöd i stället. Om försörjningsstöd beviljas i
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avvaktan beslut hos Försäkringskassan ska biståndet utges som förskott på förmån framställan
ska skickas till Försäkringskassan.

Företagare
Ekonomiskt bistånd beviljas inte till den som är egen företagare. Aktiebolag representerar en
realiserbar tillgång liksom handelsbolag och enskilda firmor. Företaget ska avregistreras.
Företagare kan beviljas bistånd under en avvecklingsfas under fyra månader. Enligt
Socialstyrelsens skrivelse ”Ekonomiskt bistånd - stöd för rättstillämpning och handläggning av
ärende i den kommunala socialtjänsten” från 2003 anges på sidan 97 att från socialtjänstens
utgångspunkt representerar ett företag i de flesta fall en realiserbar tillgång. Tillämpningen av
socialtjänstlagen innebär att en egen företagare i många fall hänvisas till att avveckla
verksamheten i företaget och anmäla sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen när han eller
hon ansöker om ekonomiskt bistånd.
Det kostnadsfritt att avregistrera alla förekommande företag förutom aktiebolag. Det gäller även
handelsbolag/kommanditbolag (variant av handelsbolag) om samtliga bolagsmän skickar in en
gemensam underskriven blankett om avregistrering. Om bolagsman i handelsbolag av någon
anledning inte kan göra en gemensam ansökan om avregistering, kan bolagsman begära utträde
ur handelsbolaget. E-tjänst och blankett finns på bolagsverkets hemsida.
Enskilda firmor måste inte vara registrerade hos Bolagsverket. Däremot ska de ha F-skattsedel.
För att få besked om den enskilde firman har F-skattsedel ring Skatteupplysningen 0771-56 75 67
och kolla, organisationsnumret är detsamma som personnumret.
Det går också att söka information i Näringslivsregistret på www.bolagsverket.se. Där kan man
söka på namn eller organisationsnummer.

Inskrivna för kriminalvård eller rättspsykiatrisk vård
För personer inskrivna inom kriminalvården ska kriminalvårdsmyndigheten svara för alla kostnader
under verkställighetstiden. För hyra och andra kostnader förknippade med eventuell bostad gäller i
vissa fall särskilda regler som beskrivs nedan. Sökandens möjlighet till inkomst från arbete inom
kriminalvårdsanstalten ska alltid utredas innan ekonomiskt bistånd beviljas.
Personer som är häktade, inklusive de som genomgår rättspsykiatrisk undersökning, får
häktesbidrag från kriminalvården och ska inte beviljas fickpengar. Personer som dömts till
fängelsestraff har i princip rätt att omgående påbörja verkställigheten. Vid ansökan om
försörjningsstöd i avvaktan fängelsestraff kan behovet tillgodoses genom att den sökande inställer
sig hos kriminalvården. I samband med avslutning av kriminalvård ligger ansvaret för bistånd enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen på folkbokföringskommunen.
Den som genomgår rättspsykiatrisk vård eller är omhändertagen enligt smittskyddslagen har rätt till
ekonomiskt bistånd på samma villkor som personer inskrivna för vård inom socialtjänsten.
Observera att dömda till rättspsykiatrisk vård har kvar rätten till sjukpenning, pension,
bostadsbidrag, etc.

Hyreskostnad
Personer som är häktade har rätt till bistånd från Integrationsavdelningen till hyra om inte behovet
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kan tillgodoses på annat sätt. En sedvanlig ekonomisk prövning ska alltid göras.
Personer som är dömda till fängelse eller rättspsykiatrisk vård kan i vissa fall beviljas bistånd till
hyra under verkställighetstiden. I fall den sökande hyr andrahandslägenhet eller inneboenderum
kan bistånd beviljas om hyresrätten kvarstår efter frigivning. Enligt anvisningar från Socialstyrelsen
bör häktade och personer som avtjänar en faktiskt strafftid på högst sex månader ges ekonomiskt
bistånd till hyra (och el) under förutsättning att de har gjort vad de kunnat för att hyra ut lägenheten
i andra hand.
Om behov av bistånd föreligger (efter individuell bedömning) för mer än sex månader beviljas detta
enligt 4 kap. 2 § SoL.
Vad gäller elfakturor i samband med att en person döms till fängelsestraff längre än sex månader
så bör bedömning av rätt till bistånd enligt Socialstyrelsen göras efter den period som elen
förbrukats och inte efter förfallodatum på fakturan.
Om hyresavtal sägs upp kan det bli aktuellt med bistånd till kostnad för magasinering.

Intensivövervakning med elektronisk kontroll – så kallad fotboja
Fotboja förekommer dels som påföljd vid korta straff och dels som ett led i
frigivningsförberedelserna, så kallad IÖV-utsluss. Personer som avtjänar straff med fotboja
jämställs med frivårdsklient och har exempelvis rätt att fortsätta uppbära eventuell pension eller
sjukpenning, dock inte ersättning från A-kassa. Om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt har
personen rätt till ekonomiskt bistånd från kommunen till sin försörjning under verkställigheten med
fotboja. Om verkställigheten med fotboja upphävs och övergår till anstaltsvård gäller i stället
reglerna för inskrivna inom kriminalvården. Ekonomiskt bistånd till eventuella merkostnader på
grund av intensivövervakningen, såsom avgifter, telefoninstallation eller resor till och från
aktiviteter, ska inte beviljas då dessa bekostas av kriminalvårdsmyndigheten. Vid IÖV-utsluss är
personen fortfarande inskrivna i anstalt och har inte rätt till ekonomiskt bistånd för sin försörjning,
utan reglerna för inskrivna inom kriminalvården gäller.

Kontraktsvård
Kontraktsvård är ett alternativ till fängelse som innebär att den dömde får genomgå missbruksbehandling där Kriminalvården och kommunen upprättar en gemensam behandlingsplan.
Kriminalvården har kostnadsansvaret för behandlingen fram till tänkt dag för villkorlig frigivning
vilket inträffar efter 2/3 av det alternativa fängelsestraffet. Vid behandling på institution står
Kriminalvården för alla kostnader till vårdgivaren i samband med placeringen såsom fickpengar,
drogkontroller, sjukvårdskostnader, resor, klädutrustning, fritids- och sportutrustning och
hygienartiklar. I dessa fall ska försörjningsstöd inte beviljas.
Om behandlingen sker i öppenvård bekostar Kriminalvården enbart den behandling och kontroll
som följer av behandlingsplanen. Klientens behov av försörjningsstöd ska prövas av
Integrationsavdelningen. Kontraktsvård är en påföljd och om klienten avbryter eller missköter den
uppgjorda behandlingsplanen gäller i stället reglerna för inskrivna inom kriminalvården.

Samhällstjänst
Samhällstjänst är en dom till skyddstillsyn med föreskrift att utföra oavlönat arbete hos ideella
föreningar, organisationer eller kyrkor och är ett alternativ till fängelse. Samhällstjänsten ska
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utföras under den dömdes fritid, t ex kvällar eller veckoslut, under kontroll av Kriminalvården. Den
dömde kan behålla sitt ordinarie arbete, studier eller vara aktivt arbetssökande. Det faktum att en
bidragssökande person är dömd till samhällstjänst ska inte påverka nämndens krav på den
sökande att stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid, och t.ex. delta i praktik.

Inskrivna för vård eller behandling inom socialtjänsten
Personer som beviljas heldygnsvård eller behandling är berättigade till ekonomiskt bistånd på
samma villkor som andra. Biståndet ska reduceras för kostnader den sökande inte har under
vårdperioden. Gällande vilket bistånd som beviljas, se vidare under Försörjningsstöd, bistånd vid
institutionsvistelse.

Resekostnader
Bistånd till resor i samband med institutionsvård, t.ex. för informationssamtal, in- och utskrivning på
institutionen samt möten med integrationshandläggare beviljas. Observera att vissa resor kan ingå
i vårdavgiften, t.ex. resor till läkare eller tandläkare.

Asylsökande
Asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i form av dagersättning
enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Detta gäller oavsett om den asylsökande
vistas på förläggning eller hos släkting i kommunen. Asylsökande som fått avslag och överklagat
och får LMA indraget av Migrationsverket hänvisas till socialförvaltningen som utreder
försörjningsstöd enligt LMA.

6. ANVISNINGAR FÖR HANDLÄGGNINGEN
Allmänt
I detta avsnitt anges riktlinjer för ärendehandläggningen. Avsnittet innehåller definitioner av
begrepp, regler för dokumentation och registrering i Procapita, kontroller som ska utföras,
hantering av inkomster och utgifter i olika situationer samt handläggningen av återkrav och
misstänkt bidragsbrott. Mer utförlig vägledning om ramarna för ärendehandläggning och
dokumentation kan erhållas från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation
vid handläggning av ärenden.

Registrering i Procapita
Dokumentation och utbetalning görs i Procapita. Eftersom de uppgifter som registreras ligger till
grund för resultatuppföljning och planering ska anvisningarna för registrering av uppgifter i
Procapita följas omsorgsfullt. Försörjningshinder, ändamål och avslutsorsaker finns inlagda i
Procapita.

Hushåll
Det är av vikt att hushållbilden överensstämmer med de aktuella hushållsmedlemmar som
ansökan avser.

Avslutning av ärende
Ett ärende ska avslutas 24 månader efter mottagen i kommunen eller då individens etableringsplan
går ut. Vid familjeanknytningar ska hela familjen avslutas då registerledaren avslutas.
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Dokumentation
Integrationsavdelningen har skyldighet att dokumentera sin verksamhet. Särskilt viktigt är det i
samband med myndighetsutövning. All dokumentation sker i Procapita. Den enskilde ska hållas
underrättad om den dokumentation som förs om honom eller henne och rätten att ta del av all
dokumentation. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta
antecknas.

Utredningsunderlag och kontrolluppgifter inför nybesök/identitet.
Integrationsavdelningen utgår från Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets utredning med
information avseende hushållsbild, familjebild etc. som underlag till nyansökningar.

Tillgångar
Alla realiserbara tillgångar ska användas för den enskildes försörjning innan han eller hon har rätt
till bistånd. Med realiserbara tillgångar menas bankmedel, aktier eller andra värdepapper, fordon,
båt, fastighet, dyrbar konst eller samlarföremål etc. Kontroll av eventuellt fordonsinnehav ska göras
hos Transportstyrelsens bilregister i nya ärenden och därefter när så anses nödvändigt och
därefter en gång per år. När det finns tillgångar framgår det av Slutskattsedeln att den enskilde haft
inkomst av kapital. Vilken typ av tillgångar och värdet av dem syns dels på den förtryckta
deklarationsblanketten, dels på specifikationen till preliminär deklaration. Deklarationsunderlag och
specifikationen ska uppvisas vid nybesök. Saknas deklarationsunderlag och specifikation ska man
begära ut kontrolluppgift hos Skatteverket. Om det finns eller har funnits kontanta tillgångar, aktier
eller dylikt ska den sökande visa aktuella kontoutdrag från bank eller utdrag från
värdepapperscentralen. Integrationsavdelningen kräver inte att tillgångar säljs under perioden
innan etableringsersättning beviljas. Blir individen nedskriven och är i behov av fortsatt
försörjningsstöd så ska riktlinjer om tillgångar tillämpas. Undantag görs när perioden utan
etableringsersättning varar upp mot sex månader, då görs en individuell bedömning om rådrum.

Bil/Fordon
Om bilen är en förutsättning för att den sökande ska kunna ta sig till och från sitt arbete eller om
den behövs i arbetet godtas bilinnehav. I övrigt kan bilinnehav godtas högst fyra månad därefter
ska fordonet avyttras. Detta betyder att den nyanlände kan ha rätt att behålla sitt fordon under
perioden innan etableringsersättning beviljas.
Utgår milersättning som utbetalas på lön räknas inte det som inkomst då den ska täcka de faktiska
driftskostnaderna för bilen varför bistånd till kostnader för bilen inte beviljas.
Bistånd till arbetsresor med bil bör godtas om allmänna kommunikationer saknas, turtätheten är
starkt begränsad (jmf med Skatteverkets regler för avdrag för arbetsresor med bil) eller den
sökande har oregelbundna arbetstider eller lider av sjukdom eller funktionshinder. Kostnaden
beräknas till närmast högre krontal för bensinpriset i kommunen. Bilens värde får inte överstiga ½
basbelopp.

Bilkostnader
Om den enskilde har rätt till arbetsresor med bil kan bistånd beviljas till skäliga kostnader för:



Bensin (till arbetsresorna)
Skatt
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Försäkring
Självrisk vid skada
Besiktning
Reparationskostnader med 10 % av basbeloppet/år

Fritidshus/Fastighet
Ekonomiskt bistånd till personer som äger fastighet, eller andel av fastighet, bör i princip inte
beviljas annat än i akuta situationer eller under den tid som behövs för att sälja fastigheten, dock
högst fyra månader. Fastigheten ska omgående lämnas till mäklare för försäljning. Om det finns
särskilda skäl, fel säsong, tvist i samband med försäljning, etc., kan rådrum för försäljning
förlängas. Biståndet ges med villkor om återbetalning. Även del i fritidshus ska räknas som
realiserbar tillgång såvida det inte finns ett skrivet förbehåll som förhindrar försäljning.

Bankmedel, aktier, obligationer
Huvudprincipen är att ekonomiskt bistånd inte ska beviljas sökande som har tillgångar i form av
kontanta medel eller värdepapper. Ålderspensionärer får ha sparade medel upp till ett halvt
basbelopp och barn upp till 15 % av basbeloppet utan att det påverkar rätt till ekonomiskt bistånd.
Om barn har mer sparade medel än 15 % av basbeloppet ska överskottet reducera barnets norm.

Bosparande
Alla former av bosparande räknas som realiserbar tillgång.

Pensionssparande
Pensionssparande räknas i princip som en tillgång. Möjligheten att ta ut pensionssparande ska
alltid prövas. Om detta är omöjligt, vilket det i många fall är, ska den enskilde ges bistånd.

Barns inkomster och tillgångar
Om barn har inkomster i form av exempelvis barnpension eller inkomst av kapital, som ränta och
avkastning, ska de avräknas mot hela familjens försörjningsstödsbehov. Barns tillgångar i form av
kapital, fastighet eller dylikt ska inte räknas om de står under överförmyndarens kontroll, om inte
överförmyndaren ger sitt samtycke till uttag. Uttag ska i så fall göras för barnets försörjning enligt
norm. Hyresdel ska inte räknas. Barn får dock ha sparade medel upp till 15 % av basbeloppet, se
också under avsnittet Bankmedel, aktier, obligationer.

Inkomster som delvis reducerar försörjningsstödet
Familjehemsersättning kan reducera försörjningsstödet. Hela arvodesdelen räknas som inkomst
samt 25/12 % av gällande basbelopp, som utgör ersättning för bostad i omkostnadsersättningen
per månad och barn.

Inkomster som inte reducerar försörjningsstödet






Ersättning för merkostnader till följd av funktionsnedsättning
Extra tillägg till studiebidrag
Ersättning för omkostnader i samband med ett åtagande, t.ex. Familjehemsersättningens
omkostnadsdel
Inackorderingstillägg vid gymnasiestudier på annan ort
Försäkringsersättning eller skadestånd, ekonomisk del avsett för särskilt ändamål som t.ex.
ersättning för läkar- eller tandvårdsbehov som uppkommit av skadan.
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Fondmedel och stipendier som är avsedda för ett visst ändamål.
Skatteåterbäring räknas inte som inkomst om den tagits i anspråk av
Kronofogdemyndigheten, undantag för belopp som gäller böter eller skadestånd. Om den
enskilde riskerar att hamna i en nödsituation om skatteåterbäring som han eller hon inte
haft tillgång till räknas som inkomst ska en nödprövning utredas.

Överskjutande inkomst från tidigare månader
Huvudprincipen är att inkomster som överstiger hushållets behov enligt norm den ena månaden
överförs som inkomst till nästkommande månad. Tillämpning av denna princip förutsätter dock att
den sökande känner till kommunens beräkningsgrunder. För sökande som aldrig eller under lång
tid inte varit aktuell för ansökan om ekonomiskt bistånd så krävs det inte att sökande ska ha
planerat och anpassat sin ekonomi efter gällande nivå på försörjningsstöd. En ansökan om
ekonomiskt bistånd kan i denna situation inte kategoriskt avslås med hänvisning till ett
normöverskott som uppkommit genom summering av sökandens inkomster flera månader bakåt.
Om det tidigare överskottet varit stort ska dock en särskild prövning göras.
Det bör påpekas att en person som vid sista inkomsttillfället vet att han inte har sin försörjning
tryggad framåt har ett eget ansvar att efter förmåga planera för de nödvändigaste utgifterna. En
person som exempelvis fått avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner får anses ha ett eget
ansvar att sörja för sin försörjning under motsvarande tid eller fram till nytt arbete eller till
utbetalning av arbetslöshetsersättning. Vid nyansökan tittar Integrationsavdelningen på ekonomin
för tre inkomstmånader, det vill säga två månader bakåt i tiden samt den aktuella månaden.
Det är med hänsyn till eventuella överskott viktigt att de sökande kontinuerligt, men särskilt i början
av kontakten, får information om regler för beräkning av försörjningsstöd och att i princip alla
inkomster räknas, som exempelvis retroaktiva utbetalningar och överskjutande skatt. Har den
sökande varit medveten om hur förvaltningen räknar i samband med prövning av försörjningsstöd
kan ansökan avslås om han eller hon haft inkomst över eller i nivå med normen. Vid ankomst i
kommunen får den nyanlände information om överskott och inkomstmånader bakåt i tiden och hur
försörjningsstöd räknas om till exempel familjemedlemmar skulle anlända i framtiden.

Arbetsinkomst för skolungdomar
Skolungdomar får t.o.m. det år de fyller 20 år ha feriearbete på sommaren utan att lönen påverkar
familjens rätt till försörjningsstöd. Inkomst från kvälls- eller helgarbete under terminerna som är av
ringa omfattning ska inte heller räknas som inkomst vid behovsprövning för familjen. Regeln gäller
t.o.m. det år den unge fyller 20 år. Vad som är ringa omfattning får prövas individuellt men bör inte
överstiga nivån på studiemedel. Om en ungdom har inkomster så att han eller hon kan försörja sig
själv ska han inte inräknas i familjens behov enligt norm.

Hushållstyper
Sammanboende med hushållsgemenskap
Det finns två typer av sammanboende med hushållsgemenskap. Den ena typen är vuxna som
oavsett kön lever under äktenskapsliknande förhållanden. Mellan dessa gäller hushållsgemenskap
som innebär ett ömsesidigt ansvar för alla kostnader i hushållet. En gemensam ansökan och
bådas sammanräknade inkomster ska ligga till grund för beräkning av biståndsbehov. Det innebär
t.ex. att om bara den ene har inkomst får han eller hon stå också för sin sammanboendes
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kostnader så långt inkomsten räcker. Först därefter kan eventuellt kompletterande bistånd beviljas.
Om man räknar separat på någon som lever i denna typ av hushållsgemenskap ska halva normen
för makar/sammanboende användas och hälften av övriga gemensamma utgifter räknas in i
månadsbehovet.
Den andra typen av hushållsgemenskap är mer begränsad. Det gäller personer som bor ihop och
delar vissa kostnader men inte har ekonomiskt ansvar för varandra, t.ex. vuxna barn som bor kvar
hemma eller vänner som delar lägenhet. För denna grupp används ensamstående norm och
gemensamma hushållskostnader delat med antal boende i hushållet.
Hushållsgemenskap gäller normalt från den dag sammanflyttning sker. Exempel på situationer när
hel hushållsgemenskap gäller redan från första månaden är när ett par väntar barn eller då de sökt
och stått i kö för att få bostad tillsammans. Om sammanboendet är oplanerat och osäkert kan
undantag från principen om ekonomisk hushållsgemenskap göras upp till sex månader.
Hushållsgemenskap gäller till dess parterna flyttar isär. Under vissa förhållanden gäller den även
efter parterna flyttat isär, se nedan om Gifta men ej sammanboende.

Gifta men ej sammanboende
Gifta makar är enligt lagstiftning försörjningspliktiga gentemot varandra. Försörjningsplikten
kvarstår även om makarna har skilda hushåll. Prövningen av försörjningsstöd ska utgå från denna
princip om ömsesidig försörjningsplikt. Den gemensamma inkomsten ligger till grund för
bedömning av bistånd. Gemensam ekonomisk beräkning görs med hänsyn till kostnad för båda
hyror (ej högre än högsta godtagbara), elkostnad och hemförsäkring. Även under betänketid vid
skilsmässa är makar försörjningspliktiga gentemot varandra och gemensamma barn oavsett hur de
väljer att bo. Endast om det är uppenbart olämpligt att makarna har gemensam ekonomi,
exempelvis vid en familjevåldssituation, eller då någon av makarna är oförmögen att ta sitt ansvar
för resten av familjen ska principen om gemensam försörjningsplikt frångås. Undantag kan även
göras vid akuta nödsituationer. Försörjningsplikt kan inte hävdas gentemot den som får
försörjningsstöd.

Gymnasiestuderande ungdom
Föräldrarna har enligt föräldrabalken försörjningsskyldighet för ungdomar i åldern 18 till 20 år som
går i skolan i grundutbildning och i de fallen ska den unge räknas in i familjens behov och normen
för 15-21-åringar användas. Försörjningsplikten enligt föräldrabalken gäller till dess
gymnasiestudierna avslutas eller den unge fyller 21 år och oavsett om den unge har egen bostad
eller inte.
Vid biståndsprövning tas inte hänsyn till den extra kostnad det innebär att gymnasiestuderande
ungdom har eget boende. Undantag ska göras endast om det finns synnerliga skäl till att den unge
inte kan bo kvar hemma. I möjligaste mån ska den unge ingå i föräldrarnas hushåll, men ibland
kan det finnas skäl att se honom eller henne som ett eget hushåll. Även i det senare fallet ska om
möjligt föräldrarnas ekonomi och förmåga att bidra till den unges kostnader utredas.
Ungdomar som studerar på gymnasienivå kan från och med hösten det år de fyller 20 år söka
studiemedel, både bidragsdelen och lånedelen. Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 96 not 53
har slagit fast att bistånd ska ges först om den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt
för vuxenstuderande. Detta innebär att normen för ungdomen som kan få studiemedel från CSN
ska tas bort från beräkningen, vara med i gemensamma hushållskostnader och bidra med hyresdel
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och elkostnadsdel.

Inneboende
Norm beräknas enligt norm för ensamstående och gemensamma hushållskostnader i förhållande
till antal boende i hushållet. Om avtalet mellan hyresvärden och den inneboende innebär att vissa
hushållsutgifter, t.ex. telefon och förbrukningsvaror, ingår i hyran kan normen anpassas efter det.

Underårig som bildat familj
Förälder har kvar sitt försörjningsansvar för underårigt barn även om den underårige själv blir
förälder. Föräldrarna har däremot inget försörjningsansvar för sitt barnbarn. Vid giftermål övertar
make/maka försörjningsplikten för underårig eller gymnasiestuderande upp till 21 år. Om maken
inte kan fullgöra sin försörjningsplikt, primär försörjningsplikt, har den underåriges föräldrar
försörjningsplikt, sekundär försörjningsplikt.

Hushåll med underåriga barn
Föräldrarna ska ta ut full föräldrapenning, sju dagar per vecka, till dess att föräldradagarna tar slut
eller barnomsorgsplats erbjuds. Den som har försörjningsstöd i avvaktan på plats i
förskoleverksamhet är skyldig att ta första anvisning av plats. Undantag från denna princip kan
göras om barn av psykiska eller medicinska skäl är i behov av särskild typ av förskoleverksamhet
eller av senareläggning av inträdet i verksamheten. Behovet ska vara styrkt med läkarintyg.

Avslagsbeslut och överklagande
Beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen är myndighetsutövning. Avslagsbeslut enligt
4 kap. 1 § eller 5 § socialtjänstlagen ska alltid vara skriftliga och motiverade och delges den
sökande. Av beslutet ska följande framgå:









Vad ansökan avser, dvs. ändamålet
Motivering till avslaget sker under rubrik Bedömning. Under rubrik Bedömning finns förslag
på flera bedömningar som ska användas och vid behov kompletteras. Hänvisning ska ske
till rätt lagrum. I de fall det finns flera skäl till avslag ska samtliga avslagsgrunder skrivas in i
bedömningen och en närmare motivering i det enskilda fallet ska framgå av bedömningen.
Barnperspektivet.
Beslut. Under rubriken Beslut finns flera alternativ som ska användas.
Besvärshänvisning ska lämnas liksom hjälp med överklagandet om den sökande behöver
och begär det.
Besvärshänvisningen finns under flik i Beslutsmeddelandet.

Överklagan
När en överklagan inkommer ska en rättidsprövning ske. Överklagandet ska inkomma inom tre
veckor från det att den enskilde tog del av beslutet, 44 § förvaltningslagen. Om överklagandet
inkommit i rätt tid sker en omprövning av beslutet, 39 § förvaltningslagen. Om beslutet inte ändras
ska ett yttrande skrivas som översänds till allmän förvaltningsdomstol tillsammans med den
enskildes överklagan.

Avvisning av överklagan
Om överklagandet inkommer för sent ska överklagandet avvisas, 45 § förvaltningslagen.
Besvärshänvisning ska skickas.
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Återkrav och återsökning av beviljat ekonomiskt bistånd
Rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen är det yttersta skyddsnätet i samhällets
trygghetssystem. Huvudprincipen är därför att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL beviljas
utan återbetalningsplikt för den enskilde. Undantag från denna princip regleras i lagen om allmän
försäkring (AFL) 17 kap. 1 § och 9 kap. 1 och 2 §§ SoL. Återkrav av ekonomiskt bistånd kan
endast ske enligt reglerna i socialtjänstlagen och endast mot förmån eller ersättning som den
enskilde redan har eller som är beslutad. När det gäller förmån under prövning hos
Försäkringskassan och som kan komma att beviljas med retroaktivt belopp ges denna möjlighet i
stället i AFL. Beviljat bistånd kan enligt AFL återsökas hos Försäkringskassan. För att kommunen
ska kunna återsöka utbetalt bistånd ur retroaktiv periodisk ersättning (exempelvis sjukersättning,
tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning, vårdbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd) d v s
förskott på förmån använd Försäkringskassans blankett ”Begäran från socialnämnden utbetalning
för retroaktiv tid från Försäkringskassan”. Biståndet ska enligt AFL ha getts som förskott på förmån
inte som villkor om återbetalning för att kommunen ska kunna återsöka beloppet.

Återsökning hos försäkringskassan enligt AFL
Lagstöd finns i lagen om allmän försäkring (17 kap. 1 § andra stycket AFL). Kommunen kan
återsöka bistånd som den enskilde beviljas under den tid Försäkringskassan prövar en förmån
som kan komma att utbetalas retroaktivt. Villkoret är att den enskilde för motsvarande period som
Försäkringskassans beslut om ersättning avser fått minst 1000 kronor till sin försörjning genom
ekonomiskt bistånd från kommunen.
Om Försäkringskassan felaktigt betalar ut retroaktiv ersättning till den enskilde som kommunen har
rätt till kan kommunen kräva Försäkringskassan på skadestånd på motsvarande belopp.
Försäkringskassan kan själv ge förskott på sökt pension om det är troligt att förmånen kommer att
beviljas men beslut eller uträkning av ersättningen dröjer, enligt 20 kap. 2a § AFL. Denna möjlighet
ska undersökas innan ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen beviljas som förskott på sökt
förmån.

Formella krav vid återsökning enligt AFL
När det gäller bistånd som kan komma att återsökas hos Försäkringskassan enligt 17 kap. 1 § AFL
vid utbetalning av retroaktiv periodisk ersättning finns inga formella krav utom de som följer av
förvaltningslagen. Den enskilde ska vara informerad om att utbetalt belopp kommer att återsökas
hos Försäkringskassan (att biståndet beviljas såsom förskott på förmån) dvs har skrivit under
kommunikation på grundutredningen.

Handläggning av återsökning enligt AFL
Återsökning sker via framställan. När återsökning läggs upp görs en preliminär framställan till
Försäkringskassan. När Försäkringskassan fattat beslut om förmånen ska kommunen på
Försäkringskassans begäran göra en slutlig framställan om det totala beloppet överstiger 1000
kronor. Blanketter för preliminär och slutlig framställan finns på Försäkringskassans hemsida under
rubriken blanketter.

Återkrav enligt SoL
Reglerna om återkrav regleras i 9 kap. SoL och delas upp i två olika lagrum.
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9 kap. 1 § avser återbetalningsskyldighet av bistånd som betalats ut för mycket eller felaktigt
utbetalats.
9 kap. 2 § avser andra fall som ekonomiskt bistånd kan återkrävas, tex. förskott på förmån eller
ersättning.
Reglerna kring återkrav och handläggningen kring detta är omfattande och detaljerad och det är
viktigt att handläggningsanvisningarna följs noggrant. Återkrav av ekonomiskt bistånd ska bara
göras mot en väntad faktisk inkomst och får inte göras mot framtida försörjningsstöd utom i de fall
den enskilde obehörigt fått ekonomiskt bistånd eller fått bistånd med för högt belopp. I det senare
fallet ska biståndet alltid återkrävas. Den väntade inkomsten måste antas ge ett överskott efter
avdrag för den enskildes löpande levnadsomkostnader om ett återkrav ska vara meningsfullt. Kan
det inte bli ett sådant överskott eller finns inte återbetalningsförmåga inom överskådlig tid ska
beslut om eftergift fattas. Akut utbetalning av matpengar som gjorts av sociala eller medicinska
skäl ska inte återkrävas och ej heller beviljas vid upprepade tillfällen. Om den akuta hjälpen ges på
grund av att någon tillfälligtvis är förhindrad att disponera sina inkomster eller tillgångar kan den
dock återkrävas. Akut hjälp till exempelvis en hyresskuld eller elskuld för att undvika avhysning
eller avstängning av elen ska återkrävas om hushållet har inkomster över norm. De formella
kraven är absoluta och får inte åsidosättas. Vid en eventuell prövning i förvaltningsrätten innebär
åsidosättande av de formella kraven att talan inte kan fullföljas.

Återkrav av bistånd som förskott på förmån eller ersättning m .m
Enligt 9 kap. 2 § får Integrationsavdelningen kräva tillbaka bistånd enligt 4 kap. 1 § som lämnats:
1. som förskott på förmån eller ersättning,
2. till enskild som är indragen i arbetskonflikt, eller
3. till enskild som p.g.a. förhållanden som han/hon inte kunnat råda över hindrats från att förfoga
över sina inkomster eller tillgångar.
Som förmån eller ersättning räknas förmåner från Försäkringskassan som exempelvis
sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning, livränta, bostadstillägg för
pensionärer, sjukpenning, föräldrapenning, rehabiliteringsersättning, vårdbidrag och
underhållsstöd. Andra ersättningar eller förmåner kan t.ex. vara lön (gäller även statlig lönegaranti
vid konkurs), arbetslöshetsersättning och studiemedel från Centrala studiestödsnämnden.
Återkrav av förmån eller ersättning bygger helt och hållet på överenskommelse mellan
Integrationsavdelningen och den enskilde. Ett beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt
denna bestämmelse ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om de omständigheter som ligger till
grund för återbetalningsskyldigheten samt för vilken förmån/ersättning det gäller. Det är viktigt att
den enskilde delges beslutet och Integrationsavdelningen ska kunna styrka att den enskilde har
delgivits.

Återkrav av bistånd som getts under villkor om återbetalning
Enligt 9 kap. 2 § SoL får Integrationsavdelningen kräva tillbaka bistånd som beviljats enligt 4 kap.
2§ SoL. Detta gäller endast om biståndet beviljats med villkor om återkrav. Det ska finnas en tydlig
överenskommelse mellan kommunen och den enskilde om när och på vilket sätt återbetalningen
ska ske. I följande situationer kan bli aktuella för återkrav enligt 4 kap. 2 § och 9 kap. 2 § andra
stycket SoL:
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Hushåll med realiserbara tillgångar.
Hushåll med egen försörjning/inkomst över norm.

För att undvika allvarliga sociala konsekvenser kan exempelvis bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL med
villkor om återbetalning beviljas till hyresskuld/elskulder där behovet kunnat tillgodoses genom
egen inkomst och där återbetalningsförmåga finns.

Handläggning - förskott på förmån eller ersättning
Grundutredningen ska kommuniceras och skrivas under av den enskilde innan biståndet utbetalas.
Skriftlig fullmakt upprättas vid behov och i de fall utbetalaren av förmånen eller ersättningen begär
det. Observera att den enskilde när som helst ensidigt kan säga upp fullmakten.
Observera också att det är två beslut som ska fattas i grundutredningen:
1. Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om den
eller de omständigheter som utgör grund för återbetalningsplikten.
2. Beslut om återkrav enligt 9 kap. 2 § första stycket SoL.
Sökanden ska informeras om att beslut om återkrav inte kan överklagas särskilt (i 16 kap. 3 § SoL
anges vilka beslut som kan överklagas). Han eller hon ska också informeras om återbetalning inte
sker kan frågan om återbetalning prövas i förvaltningsrätten på initiativ av kommunen.

Handläggning – bistånd enligt 4 kap. 2 § med villkor om återbetalning
Skriftligt avtal om återbetalning ska upprättas med den enskilde. I avtalet ska framgå hur och när
återbetalning ska ske och detta ska vara påskrivet före biståndet utbetalas.
Observera att följande beslut ska fattas:
1. Avslag enligt 4 kap. 1 § SoL med besvärshänvisning.
2. Beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om den
eller de omständigheter som utgör grund för återbetalningsplikten.
3. Beslut om återkrav enligt 9 kap. 2 § andra stycket SoL.
Sökanden ska informeras om att beslut enligt 4 kap. 2 § SoL inte kan överklagas genom
förvaltningsbesvär (beslut som kan överklagas anges i 16 kap. 3 § SoL). Han eller hon ska också
informeras om återbetalning inte sker kan frågan om återbetalningsplikt prövas i förvaltningsrätten
på initiativ av kommunen.

Återkrav enligt 4 kap. 1 § SoL
Återkrav av bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL ska göras om någon fått ett felaktigt bistånd genom:
- Oriktiga uppgifter.
- Underlåtenhet att lämna uppgift.
- På annat sätt förorsakat att bistånd beviljats obehörigen eller med för högt belopp.
Kommunen får i dessa fall kräva tillbaka vad som utbetalt för mycket. Kommunen får alltså även
kräva tillbaka för högt eller obehörigt bistånd som den enskilde fått då han eller hon inte haft för
avsikt att framkalla en felaktig utbetalning. Detta gäller även då det är kommunen som förorsakat
den felaktiga utbetalningen, men där den enskilde borde ha förstått att den var fel. Exempel på det
senare kan vara rena felräkningar eller när dubbel utbetalning skett av misstag. Denna
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bestämmelse ersätter eller inskränker inte rutinen att göra polisanmälan om den enskilde avsiktligt
lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. Grunden för återkrav enligt 9 kap 1 § SoL är alltid att
biståndet är utbetalt på felaktig grund. Biståndet behöver således inte vara förskott på förmån eller
ersättning eller vara beviljat med villkor om återbetalning. Felaktigt bistånd avräknas kommande
period.

Handläggning - felaktigt utbetalt bistånd som inte avräknas direkt
Beslut om återkrav fattas efter genomförd återkravsutredning. Återkravet läggs upp och sökanden
krävs på betalning.

Ersättningstalan
I de fall den enskilde inte återbetalar återkrav enligt 9 kap. 1 eller 2 §§ SoL kan kommunen med
stöd av 9 kap. 3 § samma lag väcka talan om ersättning hos förvaltningsrätten. Talan hos
förvaltningsrätten måste väckas inom tre år från det biståndet utbetalades och får inte bifallas av
förvaltningsrätten om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller del av den kan
antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller livsföring i övrigt. Innan talan väcks ska förvaltningen
skicka två betalningspåminnelser och den enskildes aktuella ekonomiska situation utredas så långt
det är möjligt. Den enskilde ska alltid erbjudas möjlighet att presentera och diskutera sina
ekonomiska förhållanden. Visar genomförd utredning att det är styrkt eller troligt att den enskilde
har betalningsförmåga ska talan väckas hos förvaltningsrätten. Visar utredningen att den enskilde
för tillfället inte kan betala kan återkravet ligga vilande under en period. Är det troligt att den
enskildes betalningsförmåga inte inom rimlig tid förbättras kan återkravet efterges. Ansökan ska
göras till Förvaltningsrätten och innehålla följande:









Namn, adress och telefon till den nämnd som söker och till handläggaren
Beslutsdatum
Den enskildes namn, personnummer, adress och telefonnummer
Vilken typ av återkrav det är (hänvisning till lagrum i SoL)
Belopp
När biståndet som återkrävs utbetalades
Utredning som visar att den enskilde har betalningsförmåga
Yrkande

Kopior på ansökningsblanketter eller utredning som visar den enskildes ekonomiska förhållanden
när biståndet utbetalades och förvaltningens beslut samt överenskommelse om återbetalning ska
bifogas ansökan till förvaltningsrätten. Om den enskilde har betalat tillbaka del av återkravet ska
det redovisas. Eventuell förvaltningsrätts dom i kommunens favör utgör underlag för ansökan om
utmätning hos Kronofogdemyndigheten.

Kraveftergift
Om det är uppenbart att förhållandena ändrats så att den enskilde inte inom rimlig tid kommer att
kunna göra återbetalning får kommunen enligt 9 kap. 4 § SoL helt eller delvis efterge återkrav.
Detta beslut går inte att överklaga.

Anmälan vid misstänkt bidragsbrott
Polisanmälan enligt 6 § bidragsbrottslagen ska ske när det finns anledning att anta att ett brott har
begåtts. Har någon lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit inkomster och på så sätt obehörigen eller
med för högt belopp fått ekonomiskt bistånd kan detta vara en olaglig handling. Oavsett om det
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finns anledning att anta att ett brott har begåtts eller ej ska det belopp den enskilde fått obehörigen
eller med för högt belopp återkrävas med tillämpning av bestämmelserna i 9 kap. SoL. Avstående
från att polisanmäla får inte ”kvittas” mot återbetalning.

Utredning före anmälan
Innan anmälan görs ska en utredning av vad som hänt och hur detta påverkat rätten till bistånd
göras. Om felaktig utbetalning skett eller risk för felaktig utbetalning förelegat på grund av vad som
förefaller vara en brottslig handling från den sökandes sida finns anledning anta att ett brott har
begåtts och en brottsanmälan bör göras. Utredningen ska besvara om den sökande har fått
tillfredsställande information om vilka regler som gäller och om den sökande varit medveten om
konsekvensen av sitt handlande. Det är viktigt att dessa utredande åtgärder vidtas så att varje
brottsanmälan är välgrundad. Den interna utredningen bör göras så fort som möjligt sedan
indikationen uppstått.

Vad en brottsanmälan bör innehålla
Det är viktigt att brottsanmälan innehåller den information som är nödvändig för att polis och
åklagare ska kunna starta och genomföra en utredning utan att behöva begära kompletteringar av
sådan information som var känd vid anmälningstillfället. Det är också viktigt att anmälan innehåller
en beskrivning av händelseförloppet i det aktuella ärendet.
En brottsanmälan enligt 6 § bidragsbrottslagen ska som regel innehålla följande:
• uppgifter om brottsmisstanken (en klar, tydlig och kortfattad beskrivning av vad den anmälde
misstänks ha gjort eller underlåtit att göra samt när i tiden brottet har begåtts). En
brottsanmälan behöver inte innehålla en brottsrubricering,
• uppgifter om vilken förmån det gäller, ersättningens storlek och vilken tidsperiod som avses,
• uppgift om den misstänkte (namn, personnummer, adresser och telefonnummer),
• uppgift om ev. vittnen och andra som har upplysningar att lämna (namn, adresser och
telefonnummer),
• uppgifter om vem som handlagt ärendet hos den utbetalande myndigheten (namn och
telefonnummer),
• en dokumentation av samtliga eventuella kontakter med den som anmälts före och under
utredningen samt namn på och telefonnummer till dessa personer,
• en redogörelse för vilken information som myndigheten har lämnat till den anmälde om
rätten till förmånen och uppgift om när, hur och av vem informationen lämnats,
• om tolk använts: namn, adress och telefonnummer till denne,
• en redogörelse för de regler som har betydelse för ärendet,
• uppgifter om vem som polis och åklagare kan diskutera de aktuella reglerna med,
• uppgift om eventuella återbetalningskrav,
• original eller kopior av relevanta handlingar som bifogas brottsanmälan. Utredningen ska
delges den sökande.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-10-08
Martin Larsson

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.262 KUN

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan kalenderåret 2021
Ärendebeskrivning
Förbundstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har beslutat om förslag till
interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för 2021.
Enligt förbundsstyrelsens beslut den 24 september 2020, § 179 rekommenderas
medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret
2021.
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2020.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har deltagit i framtagandet av prislistan inom Göteborgsregionens arbetsgrupp
för gymnasieekonomer och utbildningschefer. Förslaget visar på en indexökning om 0,463 %
jämfört med 2020 års prislista.
Kostnader för IKE för gymnasieskolan förväntas öka med 260 tkr beroende på
indexuppräkning medan motsvarande ökning av intäkterna förväntas ligga på 80 tkr. Totalt
sett beräknas därmed en ökad nettokostnad om 180 tkr om elevers val av utbildning
fortsätter enligt läsåret 2020/21. Kostnader för IKE för gymnasiesärskolan förväntas enbart
påverkas marginellt jämfört med innevarande år
Ekonomisk bedömning
Förvaltningen bedömer att förväntad kostnadsökning om 180 tkr kan hanteras inom befintlig
ram inkluderat resursmodellens tilldelning utefter befolkningsförändring. .
Förslag till beslut
Förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för
kalenderåret 2021 godkänns.
Beslutet ska skickas till
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Enhetschef ekonomi

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-10-08
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Dennis Pavlovic <dennis.pavlovic@alingsas.se>
Martin Larsson <martin.larsson@alingsas.se>
Henrik Widlund <henrik.widlund@alingsas.se>
CC: Pernilla Melin <pernilla.melin@alingsas.se>
PlatinaMail KUN <kun.platinamail@alingsas.se>
Ämne: VB: Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 179 - Förslag till
interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
kalenderåret 2021
Skickat: 2020-09-25 09:27:11

Hälsningar
Alingsås kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
441 81 Alingsås
kultur.utbildning@alingsas.se
Telefon 0322-61 60 00

Från: kommunstyrelsen - KLK
Skickat: den 25 september 2020 08:47
Till: Kultur.Utbildning - KOU
Ämne: VB: Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 179 - Förslag till interkommunal
ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2021

Med vänliga hälsningar
Registrator
För kommunstyrelsen
Alingsås kommun
------------------------------------------------kommunstyrelsen@alingsas.se
telefon 0322-61 61 23

Från: Gunnel Rydberg <Gunnel.Rydberg@goteborgsregionen.se>
Skickat: den 25 september 2020 08:45
Till: diarium.ks@ockero.se; kommun@ale.se; Kommun@Harryda.se
(kommun@harryda.se); kommun@kungsbacka.se ; kommun@lerum.se;
kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se; kommunen@lillaedet.se;
kommunstyrelsen - KLK; kundcenter@partille.se; maria.renfors@stenungsund.se;
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registrator@kungalv.se ; stad@molndal.se; stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg.
se (stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)
Kopia: Diarium
Ämne: Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 179 - Förslag till interkommunal
ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2021
Till
Kommunstyrelsen

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2021
Här expedieras beslut § 179 från GR:s förbundsstyrelse 2020-09-24 i
rubricerat ärende.
Beslutet bör omgående vidarebefordras till berörd nämnd i kommunen.
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2020.
Skicka beslutet till gr@goteborgsregionen.se
Med vänlig hälsning
Gunnel Rydberg

----------------------------------------

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen
Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se
---------------------------------------Följ oss
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev
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Förbundsstyrelsen – ärende 6
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Fredric Alvstrand
Datum: 2020-06-12, Dnr: 2020-00169

Förslag till interkommunal ersättning inom
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
kalenderåret 2021
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna att
fastställa förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2021.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda
senast 30 november 2020.
Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf omedelbart.

Sammanfattning och bakgrund
Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket
genom Gymnasieekonomnätverket bestående av gymnasieekonomer, som i samverkan med
medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som
fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och
gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt.
Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med indexuppräkning för 2019, 2020 och 2021.
Totalt för år 2021 är indexuppräkningen 0,463%.

Beslutsunderlag
Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021
Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola 2021
Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola 2021

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Fredrik Zeybrandt
Utbildningschef

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna
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Förbundsstyrelsen
Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021
Datum: 2020-06-12

Rapport Interkommunal ersättning inom
gymnasieskola och gymnasiesärskola
kalenderåret 2021
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola kalenderåret 2021, för de kommuner som ingår i GR-området,
har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen.

Arbetsgång, medverkande och principer
Arbetet med interkommunal ersättning har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av gymnasieekonomer, som i samverkan
med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.
Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret
1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning av
gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då,
bygger på ett cykliskt tankesätt.
Grundprinciperna för prislistan
- Priset beräknas i normalfallet från och med år 2020 vartannat år mot tidigare
vart fjärde år. Mellanliggande år justeras priset med index.
- 2021 är ett mellanår och därmed justeras prislistan för 2021 genom en
indexuppräkning på prislistan från 2020.
- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader för
gymnasieskolan efter fastställt bokslut.
- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det
genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor
inverkan på genomsnittspriset.
Det finns två undantag till denna princip:
- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort
eftersom genomsnittet då skulle baseras på för få anordnare.
- Göteborg är pga. sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är dyrast
eller billigast.

Förslagets innehåll
Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för:
• gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt
år 1 och inriktningar i år 2 och år 3.
• gymnasiesärskolans nationella program.
• tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation
från SKL samt indexuppräkning.

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021

Sida 100 av 130

1 (4)

Förbundsstyrelsen
Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021
Datum: 2020-06-12

• tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella
val, programinriktade val och gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar.
• tillägg för lärcentrum och liknande utbildning.
• indexuppräkning.
• information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för
särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex
tillkommer för varje år de anordnas.
I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför
samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas av respektive GR-huvudman.
Detta gäller också vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och
individuellt program inom gymnasiesärskolan.

Index
Underlag för förslag till index från och med 2021-01-01 består av information från
SKL via webb samt cirkulär, se bilaga 3. Lärarlöneutvecklingen har uppskattats av
medlemskommunerna.
Utbildningschefsnätverket föreslår att indexuppräkningen för 2021 inte justeras
med en generell rationalisering.

Avstämningsdatum
Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt i
avstämningstillfällen enligt gällande samverkansavtal för gymnasieskolan i
Göteborgsregionen.
Den interkommunala ersättningen sker månadsvis from hösten 2019, ersättning
för juli och augusti månad korrigeras i enlighet med elevens hemkommun och
skolplacering per den 15:e september, vilket gäller samtliga årskurser.

Samverkansavtal för gymnasieskolan – ekonomisk reglering
Samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 – 2022/2023
I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller:
• Prislista
Tillägg till samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 - 2022/2023
• Nationellt godkänd idrottsutbildning
• Studieavbrott eller byte av studieväg
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Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utökat program
Reducerat program
Förlängd undervisning
Programinriktat val
Yrkesintroduktion
Resor
Extra anpassningar och särskilt stöd
Ersättning för modersmålsundervisning
Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till
särskolan
• Ansvarsförsäkring
• Investeringar
Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen.
Omvärldsfaktorer och iakttagelser
• Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolkningsprognoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år och 1620 år. Trenden är att elevunderlaget ökar under de kommande 7 åren, med
en liten större ökning 2022.
• En något osäker del av ökningen i elevunderlaget beror på att gruppen
nyanlända är mer svårprognosticerad bl.a. då gruppen tenderar att vara mer
rörlig över landet.
• Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för övergång
till studier på nationellt program eller för övergång till arbetslivet.
• Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till
gymnasieskolan är fortsatt en viktig parameter.
• Andelen elever som antas till en yrkesutbildning fortsätter att minska.
Vid antagningen 2019 till år 1 omfattade yrkesprogrammen 24 % av
elevgruppen och de högskoleförberedande programmen 76 %.
• Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund av
högre ingångslöner. Orsakerna är ökad konkurrens om behöriga lärare.
• Skollagens krav på att kommunerna skall ge eleven mer stöd har skärpts
vilket kan medföra högre kostnader.
• De regionala planeringsförutsättningarna har ökat tack vare den regionala
rapporten om det gymnasiala utbudet.
• Kommunerna står inför nya utmaningar som en effekt av pandemin,
exempelvis har digital omställning i krisens spår tvingat gymnasieskolan att
förändra sin undervisning i rekordfart.
• SKR beskriver pandemin som en total konjunkturkollaps som drabbar alla
länder inklusive Sverige. Lägre sysselsättning och lönesumma, minskad
konsumtion och produktion påverkar den ekonomiska utvecklingen och detta
påverkar indexuppräkningen för 2021.
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Samverkansavtal för gymnasiesärskolan
Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2019/2020 – 2022/2023
I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller:
• Prislista
• Avstämningsdatum
• Resor
• Elever med specifika, individuella behov
• Utbildning i kombination studier/idrott
• Elev- och ansvarsförsäkring
• Investeringar
Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen.

Omvärldsfaktorer och iakttagelser
Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund av högre
ingångslöner. Orsakerna är ökad konkurrens om behöriga lärare.

Gymnasieekonomnätverkets idé- och erfarenhetsutbyte
Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring bland annat:
• Processbeskrivning över vårt arbete i nätverket samt dokumentera våra
rutiner för framtagande av index och prislista
• Rutiner kring månadsvis fakturering
• Förlängd studietid (4e året)
• Socioekonomiska resursfördelningsmodeller
• Elevökningar kopplat till nya gymnasielagen
• ELIN-funktionaliteter
• Modeller för budgetarbete i kommunerna.
• Kostnader för skolkort vid Västtrafiks förändring av zonstrukturen.
• Översyn av indexmodellen i samarbete med Skolekonomnätverket

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021

Sida 103 av 130

4 (4)

Förbundsstyrelsen
Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
Datum: 2020-06-12

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom
gymnasieskola och gymnasiesärskola
Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den
interkommunala ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. Den
interkommunala prislistan är en förutsättning för det regionala samverkansavtalet.
Prislistan syftar till att möjliggöra de åtaganden och möjligheter som det regionala
samverkansavtalet medför.
Det finns inget beslut om att den regionala IKE-modellen ska användas för bidrag
till fristående gymnasieskola.

Vad är syftet med prislistan och hur ska den användas?
Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet
och möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett
enkelt och smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa
bördan för respektive kommun som IKE medför utan ett reglerat pris. Ytterligare
ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna
för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan.
Prislistan är avsedd och framtagen för att reglera IKE. Inom GR avser de ca 20 %
(2019) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför
hemkommunen. Prislistan är inte avsedd att reglera tilldelningen till de resterande
80% (2019) av eleverna som inte omfattas av IKE.
Prislistan för IKE är inte framtagen för att användas som resursfördelning till
gymnasieskolan i respektive kommun. Det är upp till respektive kommun att
avgöra om prislistan ska användas i något annat syfte än att reglera IKE.

Hur används prislistan i GR kommunerna?
Prislistan används inom samverkansområdet för att reglera de interkommunala
ersättningarna mellan kommunerna i samverkansområdet.
Det allra flesta GR kommuner har valt att använda prislistan som riktmärke för sin
egen resursfördelning till gymnasieskolan. Kommunerna gör justeringar i
förhållande till prislistan för att anpassa den till den egna kommunens resurser.
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
Datum: 2020-06-12

Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen
Den regionala prislistan för IKE beräknas from 2020 vartannat år och baseras på
uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har tagits fram så
att kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år räknas priset upp
med index.
Exempel:
För ett ge en förenklad beskrivning av modellen utgår Gymnasieekonomnätverket i
sin beräkning från ett gymnasieprogram, t.ex. samhällsvetenskapsprogrammet.
Programmet anordnas i åtta av GR kommunerna. Varje kommun har egna
programkostnader för programmet utifrån elevunderlag, infrastruktur och en rad
andra parametrar som påverkar kostnadsnivån. Vid beräkning av ett regionalt pris
inom GR för programmet listas samtliga kommuner som anordnar programmet
från den dyraste anordnaren till den billigaste. Den dyraste och billigaste
anordnaren exkluderas sedan från listan om minst sju kommuner anordnar
programmet.
När den dyraste och billigaste anordnaren är exkluderad från listan beräknas en
genomsnittskostnad utifrån resterande anordnares programkostnad för
samhällsvetenskapsprogrammet.
En sammanfattande bild illustreras i 1.1 Analysmodellen – Beskrivning av
modellen.
När det är ett mellanliggande år, ett så kallat indexår, då räknas prislistan upp med
aktuellt index.
Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket (UC) årligen.

Grundprinciperna för prislistan
- Priset beräknas i normalfallet vart annat år from 2020.
- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på
gymnasieskolan efter fastställt bokslut.
- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det
genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor
inverkan på genomsnittspriset.
Det finns två undantag till denna princip:
- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort
eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare.
- Göteborg är pga. sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är dyrast
eller billigast.
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Förbundsstyrelsen
Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
Datum: 2020-06-12

Mellanliggande år justeras priset med följande index:
- KPI
- Nominell ränta
- Arbetsgivaravgifter
- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKLs
cirkulär för övrig personal i skolan)

Hur kan GR-kommunerna påverka priset?
Prislistan sammanställs som summan av medlemskommunernas kostnader för
respektive gymnasieprogram. Kostnaderna är utifrån respektive kommuns
årsbokslut. Detta innebär att en stor del av prislistan är baserad på faktiska
kostnader. Följande påverkansmöjligheter finns:
Kommun: Samverkansavtalet bygger på att varje kommun beslutar om sin egen
gymnasieskola. Detta gäller investeringar, utbud, politiska prioriteringar,
finansiering, etc. Påverkansmöjligheter i kommunen finns dels i den löpande
verksamheten och dels på förvaltningsnivå och kommunnivå utifrån större
satsningar eller neddragningar inom gymnasieskolan. Alla beslut som tas på
kommunnivå och som påverkar kostnadsnivån kan ge genomslag på den regionala
prislistan.
Region: Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket årligen.
UC enas om att rekommendera nivån på eventuella rationaliseringar. Historiskt
har UC rekommenderat rationaliseringar enligt följande:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

- 0,54 %
- 0,50 %
- 0.25 %
Ingen generell rationalisering
- 0,30 %
- 0,50 %
- 0,50 %
- 0,50 %
Ingen generell rationalisering
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Förbundsstyrelsen
Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
Datum: 2020-06-12

1.1 Analysmodell – Beskrivning av modellen
Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom
samverkansområdet GR.
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Förbundsstyrelsen
Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
Datum: 2020-06-12

Vilka instanser beslutar om prislistan?
Gymnasieekonomnätverket tillika arbetsgruppen står för framtagning av förslag till
prislista. Nätverket utgörs av ekonomer från respektive medlemskommun.
Ordförande i nätverket är en av Utbildningschefsnätverket utsedd förvaltningschef,
GR bistår med samordning. Nätverket/arbetsgruppen sammanträder 8-10 gånger
per år.
Kort beskrivning av beslutsprocessen enligt nedan:
• Arbetsgruppen lämnar förslag om indexnivå till Utbildningschefsnätverket –
godkännande eller korrigering. Eventuella regionala rationaliseringar
föreslås.
• Arbetsgruppen lämnar förslag till prislista till Utbildningschefsnätverket –
godkännande eller korrigering. Rekommendation om beslut lämnas till
Utbildningsgruppen.
• Förslaget lämnas till Utbildningsgruppen – Rekommendation om beslut
lämnas till Förbundsstyrelsen.
• Förslaget lämnas till Förbundsstyrelsen- Rekommendation om beslut till
medlemskommunerna.
• Kommunerna beslutar i okt-nov och meddelar GR beslutet senast 30/11
• Prislistan börjar gälla 1 januari.

Analys
Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan påverkas av flera parametrar, för att
sammanfatta några:
- Demografi
- Konkurrens
- Investeringar
- Index
- Löneutveckling
Den demografiska utvecklingen påverkar IKE i allra högsta grad. Då priset
beräknas (förenklat) som summan av gymnasieskolornas kostnader dividerat med
antalet elever får den demografiska utvecklingen en stor inverkan på
programpriset. I och med att den demografiska utvecklingen får stor påverkan på
priset innebär det att även konkurrensen gentemot fristående verksamhet är en
viktig aspekt då volymen påverkas. En större andel elever i fristående verksamhet
innebär en lägre andel i den kommunala skolan och därmed en förändrad prisbild.
I tider då det krävs stora investeringar inom gymnasieskolan påverkas priset, då
den totala kostnaden ökar i form av årliga avskrivningar. Utvecklingen av
uppräkningsindex är också en parameter som oftast driver upp priset, men ska
också spegla den generella kostnadsutvecklingen i samhället och är ett naturligt
verktyg i avtal för årliga prisjusteringar.
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Förbundsstyrelsen
Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
Datum: 2020-06-12

Personalkostnader utgör den största posten i prismodellen och därmed blir
löneutvecklingen en viktig parameter som påverkar priset. Brist på personal och
konkurrens om personal i kombination med den generella årliga löneutvecklingen
bidrar till att kostnaderna ökar och därmed priset.
Sammantaget har vi en komplex bild där ovanstående parametrar påverkar
kostnadsutvecklingen och därmed priset. Vissa av parametrarna ovan hanteras av
respektive kommun, andra är generella indexuppräkningar, direktiv från
regeringen och ett resultat av regional samverkan kring det gemensamma utbudet.
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Förbundsstyrelsen
Bilaga 2, Prislista IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021
Datum: 2020-06-12

Prislista 2021 gällande interkommunal ersättning inom samverkansavtalet för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, inkl. ersättning för
skolmåltider
Prislistan för 2021 bygger på bokslut 2018 med indextillägg för 2019, 2020 och 2021.
PRISLISTA
Program

Benämning
Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogr.

Pris 2021
BF

Gemensamt år 1

114 100

Fritid och hälsa

114 100

Pedagogiskt arbete

114 100

Socialt arbete

114 100

BA Gemensamt år 1
Anläggningsfordon

El- och energiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Husbyggnad

127 500

Mark och anläggning

127 500

Måleri

127 500

Plåtslageri

127 500

Gemensamt år 1

117 200

Automation

117 200

Dator- och kommunikationsteknik

117 200

Elteknik

117 200

Energiteknik

117 200

EK Gemensamt år 1

85 200

EE

ES

Ekonomi

85 200

Juridik

85 200

Bild

105 000

Dans

118 900

Estetik och media

113 600

Musik

136 300

Teater

111 500

Flygteknik - riksrekryterande utb.
Fordons- och transportprogr.

Finns ej i GR
FT

Gemensamt år 1

143 500

Godshantering

163 100

Karosseri och lack

153 700

Lastbil och mobila maskiner

159 800

Personbil

152 200

Transport

194 400

Handel- och administrationsprogr. HA Gemensamt år 1

Hantverksprogrammet

127 500
Finns ej i GR

99 800

Administrativ service

99 800

Handel och service

99 800

HV Frisör

110 700

Textildesign

136 900

Hår- och makeupstylist (Göteborg)

101 800

Övriga hantverk (Tillstånd ges av Skolverket)
Hotell- och turismprogrammet

HT

Gemensamt år 1

104 300

Hotell och konferens

104 300

Turism och resor

104 300
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Förbundsstyrelsen
Bilaga 2, Prislista IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021
Datum: 2020-06-12

Program

Benämning
Humanistiska programmet

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet

Pris 2021
HU Gemensamt år 1

IN

96 400

Språk

96 400

Inriktning får börja år 1

147 400

Driftsäkerhet och underhållsteknik

147 400

Processteknik

147 400

Produkt- och maskinteknik

147 400

Svetsteknik

147 400

NB Djur (Göteborgs pris)

särsk.pris

96 400

Kultur

122 900

Samverkansavtal med region finns för NB
Naturvetenskapsprogrammet

NA Gemensamt år 1
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle

särsk.pris

Profil Marinbiologi (Öckerö)

särsk.pris

Profil NA IHGR (Göteborg)
Restaurang- och livsmedelsprogr. RL

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Vvs- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

TE

VF

89 100
150 900
99 100
138 000

Bageri och konditori

138 000

Färskvaror och delikatesser

138 000

Kök och servering

138 000
85 300

Beteendevetenskap

85 300

Medier, information och kommunikation

90 200

Samhällsvetenskap

85 300

Profil Den seglande gymnasieskolan (Öckerö)

särsk.pris

89 100

Gemensamt år 1

SA Gemensamt år 1

särsk.pris

89 100

180 200

Profil SA IHGR (Göteborg)

97 200

Gemensamt år 1

94 000

Design och produktutveckling

94 000

Informations- och medieteknik

94 000

Produktionsteknik

94 000

Samhällsbyggande och miljö

94 000

Teknikvetenskap

94 000

Gemensamt år 1

125 900

Fastighet

125 900

Kyl- och värmepumpsteknik

125 900

Ventilationsteknik

125 900

Vvs

125 900

VO År 1 - 3

104 000

Inga nationella inriktningar
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Förbundsstyrelsen
Bilaga 2, Prislista IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021
Datum: 2020-06-12

Regionalt sökbara programinriktade individuella val och yrkesintroduktionsutbildningar
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 kr/år
Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg om 15 900 kr/år
I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets belopp)
Övriga varianter av priser

Pris 2021

International Baccalaureate

104 200

Autismspektrum - gruppbaserad utbildning med olika programinnehåll ( GBG)

231 200

För elever som är individintegrerade på program gäller bilateral överenskommelse
särsk. pris

Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg 16 900 kr/år

särsk. pris

Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg 16 900 kr/år

bilateralt
Övrigt

Hörsel (Göteborg)
I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd
undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning,
utredning om elevs tillhörighet i särskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se
www.goteborgsregionen.se/utbildning
Särskilda varianter
Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2015) 1,019% (2016) 1,019% (2017) 1,0203 % (2018)
1,0265 % (2019) 1,0262% (2020) 1,0306%
Bygg och anläggning-Husbyggnad (Göteborg) 127 500 2020/2021 tom 2023/2024
Riksrekryterande särskilda varianter
Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2015) 1,019% (2016) 1,019% (2017) 1,0203 % (2018)
1,0265 % (2019) 1,0262% (2020) 1,0306%
BAHUSV

RLKOTV0R Kött/chark/styckning (Göteborg) 111 462 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021
RLKOTV0R Kött/chark/styckning (Göteborg) 137 358 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål
SX

Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 140 000 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021

SX

Sjöfartsutbildning (Göteborg) 152 252 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025
Sjöfartsutbildning (Öckerö) 181 579 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025

SX

Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. Ersättning enligt SFS 2008:793, 9§ riksprislistan
NANATOS

Naturvetenskapsprogrammet - Matematik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) beslut om antagning tom 2021/2022

Samhällsvetenskapsprogrammet - Engelska (IHGR Gbg) beslut om antagning tom 2021/2022
Riksrekryterande estetisk spetsutbildning
Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) 145 000 kr 2020/2021 beslut om antagning
ESMUS0S tom 2023/2024
Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag
SASPAVS

Friidrott (Göteborg)
Handboll (Göteborg)
Segling (Lerum)
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Bilaga 2, Prislista IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021
Datum: 2020-06-12

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns.
Tillägg 15 100 kr/lagidrottsplats, 18 100 kr/individuell idrottsplats enl rekommendation från SKR uppräknat
med GR-index
Alingsås: Fotboll, Handboll
Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Boxning, Fotboll, Friidrott, Futsal, Golf, Handboll
Innebandy, Ishockey, Konståkning, Orientering, Tennis, Truppgymnastik
Härryda: Innebandy
Kungsbacka: Fotboll, Handboll, Simning
Kungälv: Bandy, Rodd, Handboll
Lerum: Innebandy, Segling
Partille: Bowling, Fotboll, Handboll
Gymnasiesärskoleutbildningar enligt tidigare system och nya gymnasiesärskolan 2013
Nationella program
Övriga principer för prissättning

Pris 2021
316 700

Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris.
Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner.
Rg-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)).
Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner.
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Bilaga 3, Beräkning index för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021
Datum: 2020-06-12

Beräkning av index för prislista 2021 gällande
interkommunal ersättning för gymnasieskola och
gymnasiesärskola inom samverkansavtalet
Beräkningsförutsättningar för viktning av index
Viktning av ingående indexdelar
Personalkostnader
- varav lärarpersonal 78%
- varav övrig personal 22%
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

2019
63%

2020
63%

2021
63%

36%
1%
100%

36%
1%
100%

36%
1%
100%

I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället
Indexförutsättningar
Förändringsvärden
Löneökning övriga personal
Löneökning lärare
Arbetsgivaravgifter
KPI
Internränta

Uppdateringar inför 2021
Utfall
Prognos Prognos
2019
2020
2021
2,60%
2,20%
2,17%
2,16%
1,00%
0,00%
0,70%
1,00%
0,00%
-0,25%

Totalvärden
Arbetsgivaravgifter
Internränta
Generell rationalisering 2020
Generell rationalisering 2021
Summa innan korrigering index
Korrigering av index för 2019
Korrigering av index för 2020

40,15%
1,50%

40,15%
1,25%

-0,50%
2,21%

2,53%

Prislista index 2021

Senaste källa
SKR 20:20
GR-kommuner
SKR 19:59
SKR 20:20
SKR 20:07

0,00%
1,72%
-0,16%
-1,10%

UC
UC

0,463%

Kommentar:
Indexförutsättningarna är viktade enligt ovan. Index för 2021 års prislista har i förslaget räknats
upp med prognosticerade värden för 2021 samt korrigerats för förändring av indexuppräkningar
för 2019 och 2020.
Orsak till efterjustering för sänkt index år 2019 och 2020 beror på lägre utveckling av KPI än
SKR:s prognos vid beräkning av prislista 2020. Det är även lägre utveckling av lärarlöner och
övrig personal än vad prognosen visade 2020. Internräntan har sänkts med -0,25% för
kommunerna 2021 vilket också bidrar till en justering av index.
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Protokollsutdrag 2020-09-24
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Protokollsutdrag
§ 179. Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2021
Diarienummer: 2020-00169
Beslut
Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa förslag till interkommunal
ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens
kommuner kalenderåret 2021.
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2020.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av
Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av
gymnasieekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett
förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998.
Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader,
som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt.
Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med indexuppräkning för 2019,
2020 och 2021. Totalt för år 2021 är indexuppräkningen 0,463%.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola 2021
Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola
Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola 2021
Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom
gymnasieskola och gymnasiesärskola 202

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Justeras:

Sida 115 av 130

1 (2)

Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-09-24
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Jonas Attenius
Justerare

Justeras:
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-10-07
Martin Larsson

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.263 KUN

Förslag interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal
vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2021
Ärendebeskrivning
Förbundstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har beslutat om förslag till
interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i GR för 2021.
Enligt förbundsstyrelsens beslut den 24 september 2020, § 180 rekommenderas
medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom
kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2021.
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2020.
Förvaltningens yttrande
Förslag om interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning för 2021 är
identisk med prisnivå för 2020 varför ingen ekonomisk påverkan förväntas.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför ingen ekonomisk påverkan.
Förslag till beslut
Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i GR för år 2021
godkänns.

Beslutet ska skickas till
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Enhetschef ekonomienheten

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-10-08
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Från: Kultur.Utbildning - KOU <kultur.utbildning@alingsas.se>
Till: Anneli Schwartz <anneli.schwartz@alingsas.se>
Dennis Pavlovic <dennis.pavlovic@alingsas.se>
Martin Larsson <martin.larsson@alingsas.se>
Henrik Widlund <henrik.widlund@alingsas.se>
CC: Pernilla Melin <pernilla.melin@alingsas.se>
PlatinaMail KUN <kun.platinamail@alingsas.se>
Ämne: VB: Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 180 - Förslag
interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen 2021
Skickat: 2020-09-25 11:31:30

Hälsningar
Alingsås kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
441 81 Alingsås
kultur.utbildning@alingsas.se
Telefon 0322-61 60 00

Från: kommunstyrelsen - KLK
Skickat: den 25 september 2020 11:11
Till: Kultur.Utbildning - KOU
Ämne: VB: Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 180 - Förslag interkommunal
ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021

Med vänliga hälsningar
Registrator
För kommunstyrelsen
Alingsås kommun
------------------------------------------------kommunstyrelsen@alingsas.se
telefon 0322-61 61 23

Från: Gunnel Rydberg <Gunnel.Rydberg@goteborgsregionen.se>
Skickat: den 25 september 2020 10:34
Till: diarium.ks@ockero.se; kommun@ale.se; Kommun@Harryda.se
(kommun@harryda.se); kommun@kungsbacka.se ; kommun@lerum.se;
kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se; kommunen@lillaedet.se;
kommunstyrelsen - KLK; kundcenter@partille.se; maria.renfors@stenungsund.se;
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registrator@kungalv.se ; stad@molndal.se; stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg.
se (stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)
Kopia: Diarium
Ämne: Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 180 - Förslag interkommunal ersättning
(IKE) inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021

Till
Kommunstyrelsen

Förslag interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal
vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2021
Här expedieras beslut § 180 från GR:s förbundsstyrelse 2020-09-24 i
rubricerat ärende.
Beslutet bör omgående vidarebefordras till berörd nämnd i kommunen.
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2020.
Skicka beslutet till gr@goteborgsregionen.se
Med vänlig hälsning
Gunnel Rydberg

----------------------------------------

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen
Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se
---------------------------------------Följ oss
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev
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Förbundsstyrelsen – ärende 7
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Marie Egerstad, chef Vuxenutbildningen, Ulrika Krabbe,
projektledare
Datum: 2020-06-12, dnr: 2020-00170

Förslag interkommunal ersättning (IKE)
inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen år 2021
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna att
fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021 enligt
följande:
• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng.
Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,
• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per
poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,
• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas
bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,
• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på
36 kronor per poäng,
• för elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala
förhandlingar mellan berörda kommuner,
• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:
− Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner
− Studieväg 2 56 kronor per timme
− Studieväg 3 42 kronor per timme, samt
• att ovanstående priser föreslås gälla under 2021,
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda
senast 30 november 2020.
Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2021 avser
de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala
samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell.
Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom
Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning
på gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för
invandrare.
Då Vuxenutbildningsnätverkets ser över ersättningsnivån för regionala
yrkesutbildningar anordnade inom egenregin enligt det regionala
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Förbundsstyrelsen – ärende 7
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Marie Egerstad, chef Vuxenutbildningen, Ulrika Krabbe,
projektledare
Datum: 2020-06-12, dnr: 2020-00170

samverkansavtalet samt att det förekommer upphandlingsförfarande av
utbildningsanordnare i regionen, föreslås den interkommunala ersättningen vara
oförändrad 2021.
Under 2020-01-01—2020-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng för
både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser. Enhetspriset
föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och
genom flexibel undervisning för grundläggande kurser såväl som teoretiska
gymnasiala kurser. För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna
yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar.
För grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett oförändrat enhetspris
på 36 kronor per poäng under 2021.
För elever inom särvux föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar mellan berörda
kommuner.
Vidare föreslås ett oförändrat enhetspris för studieväg 2 på 56 kronor per timme
och för studieväg 3 på 42 kronor per timme samt för studieväg 1 föreslås oförändrat
bilaterala förhandlingar.
Vuxenutbildningsnätverket har den 2020-04-20 ställt sig bakom förslaget.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Fredrik Zeybrandt
Utbildningschef

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-09-24
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Protokollsutdrag
§ 180. Förslag interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal
vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2021
Diarienummer: 2020-00170
Beslut
Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal
vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021 enligt följande:
• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng.
Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,
• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per
poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,
• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas
bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,
• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på
36 kronor per poäng,
• för elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala
förhandlingar mellan berörda kommuner,
• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:
 Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner
 Studieväg 2 56 kronor per timme
 Studieväg 3 42 kronor per timme, samt
• att ovanstående priser föreslås gälla under 2021,
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2020.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2021 avser
de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala
samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell.
Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom
Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning
på gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för
invandrare.
Vuxenutbildningsnätverket har den 2020-04-20 ställt sig bakom förslaget.

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Justeras:
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-09-24
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Jonas Attenius
Justerare

Justeras:
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-10-08
Anneli Schwartz

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.276 KUN

Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på
Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
Skolhuvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, dokumentera, följa upp och
utveckla utbildningen (4 kap 1-8 §§ skollagen). Det systematiska kvalitetsarbetet skall
dokumenteras och analys och värdering av gymnasiets, gymnasiesärskolans och
vuxenutbildningens resultat och redan vidtagna åtgärder ska ligga till grund för nya beslut om
åtgärder för förbättring.
Den dåvarande utbildningsnämnden fastställde den 19 september 2018 § 61 en plan för
systematiskt kvalitetsarbete för gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen. Planen
ger en struktur som ska styra och leda att kvalitetsarbetet genomförs konsekvent och
kontinuerligt. Till planen hör en årsplanering för det systematiska kvalitetsarbete som
innehåller väsentliga händelser och avrapporteringspunkter under ett verksamhetsår/läsår.
Denna årsplan har därefter årligen reviderats av skolchefen, senast den 30 september 2020.
I årsplanering anges det att under augusti ska gymnasiet och gymnasiesärskolan arbeta med
det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) vilket ska resultera och redovisas i ”SKA-rapporter”
på skolenhetsnivå för föregående läsår. Rapporterna ska lämnas till skolchef senast den 14
oktober. SKA-rapporterna ska bland annat ligga till grund för den verksamhetsuppföljning av
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som rapporteras till huvudmannen i januari/februari
varje år.
Till följd av pandemin beslutad nämnden att införa fjärr- och distansundervisning under våren
2020 (2020-03-18, KUN § 27), vilket medförde en mängd nytillkomna arbetsuppgifter för att
säkerställa elevernas möjlighet till måluppfyllelse samt hälsa. Även personalens arbetsmiljö
och nya arbetssätt dokumenterades samt följdes upp av rektorerna. En genomlysning av
vårens resultat har skett både gällande måluppfyllelse och hälsa av rektorsgruppen. Vid
nämndens sammanträde 2020-05-15 informerade utbildningschef om betygsprognos,
samlade stödåtgärder samt elevhälsans arbete under fjärrundervisningen (KUN § 28).
Kvalitativ tid har inte funnits för den sammanhållna rapporten då man vid höststart skulle
säkerställa lärmiljöer och nya strukturer för den inre organisation i syfte att minska
smittspridning. Även digitala utvecklingssamtal, introduktioner och gymnasiemässa fanns på
agendan.
Till följd av detta kommer arbetet med SKA-rapporterna inte att presenteras till skolchef i
enlighet med årsplanering av det systematiska kvalitetsarbetet utan flyttas fram till vecka 46.
Förvaltningen bedömer dock att verksamhetsuppföljningen kommer huvudmannen till del
som planerat i februari 2021.
Ekonomisk bedömning
Ej tillämpligt i detta ärende.
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Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Rektorsgruppen Alströmergymnasiet

Anneli Schwartz
Skolchef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-10-08

Sida 127 av 130

Fikamuseum i Alingsås
13
2020.273 KUN

Sida 128 av 130

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-10-08
Anne Gunnevik

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.273 KUN

Fikamuseum i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Under våren 2020 tog representant för Turistrådet Västsverige i kontakt med ordförande i
kultur- och utbildningsnämnden i syfte att undersöka om intresse förelåg att tillskapa ett
Fikamuseum i Alingsås.
Representanter från kultur- och utbildningsnämnden, kultur- och utbildningsförvaltningen
samt Turistrådet Västsverige har i juni och i augusti träffats vid två tillfällen för att ytterligare
få information i ärendet. Turistrådet Västsverige är ett bolag som helt ägs av Västra
Götalandsregionen och vars uppdrag är att utveckla och marknadsföra den västsvenska
besöksnäringen.
Turistrådet påtalar bland annat att fikakulturen är unik för Sverige och att den går att koppla
till Alingsås som har en tradition av kafé- och bagerihistoria vilken finns dokumenterad redan
från 1731. Genom att lyfta fram sitt kulturarv kan Alingsås, enligt Turistrådet, likt Textilmuseet
i Borås och Rörstrandmuseet i Lidköping utveckla en besöksnäring kopplat till sin kultur- och
industrihistoria. Redan idag bedriver kultur- och utbildningsförvaltningen turistfrämjande
aktiviteter inom turismnäringen såsom ”Fikavandringar” som rör Alingsås bageri- och
kaféhistoria.
Turistrådet Västsverige har presenterat ett möjligt koncept för ett Fikamuseum och erbjuder i
ett första steg kultur- och utbildningsnämnden att delta i en halvdags workshop där syftet är
att undersöka om det finns ett intresse för att arbeta vidare med tanken på ett fikamuseum i
Alingsås.
Kultur- och utbildningsnämnden har nu att ta ställning till Turistrådet Västsveriges förfrågan
samt fatta beslut om man önskar delta i den föreslagna workshopen.
Ekonomisk bedömning
Turistrådet i Västsverige står för kostnader i samband med workshopen. Dock utgår arvode
till förtroendevalda i nämnden vilket betalas av kultur- och utbildningsnämndens budget.
Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Gunilla Davidsson, Turistrådet Västsverige

Anne Gunnevik (L)

Rebecka Gustin (S)

Ordförande

Vice ordförande
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Anne Gunnevik
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