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Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4  
 
Detta dokument ersätter riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2011-01-31, § 45  

Grunder för bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd  

Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd behandlas 
lika när det gäller bidragsnivå, förutsättningar för rätten till ekonomiskt bistånd samt 
insatser som kan erbjudas från Enheten för arbete och integration. Enligt social-
tjänstlagen ska alltid en individuell behovsprövning utföras, om särskilda skäl föreligger 
motiverar detta till avsteg från riktlinjerna. Vem som fattar beslut vid särskilda skäl 
framgår av delegationsordningen. 

 
Ansökan om ekonomiskt bistånd ska alltid bedömas utifrån de speciella omständigheter 
som råder för den enskilde. Vid alla steg i biståndsbedömningen ska barnets bästa vara 
en faktor i bedömningen. Vid beräkning av ekonomiskt bistånd kan beräkningen 
omfatta tre månader tillbaka i tiden, speciellt om det gäller nybesök. 
 

Detta ska alltid övervägas först 
• Behovet kan tillgodoses på annat sätt, t ex genom att sökanden har tillgångar som 

kan avyttras. 
• Sökanden själv har gjort vad han kunnat för att själv bidra till sin försörjning 

genom att vara aktivt arbetssökande, söka andra bidrag som kan utgå etc.  
• All annan finansiering inklusive skattejämkning går före ekonomiskt bistånd. 
• Att en annan huvudmans ansvar alltid har företräde. 
• Kostnaderna är skäliga samt ska kunna styrkas med underlag. 
 

Vid bedömning av särskilda skäl ska hänsyn tas till 
Familjesituationen (relationer, barnens situation). Finns det barn ska alltid barnets bästa 
beaktas. Det innebär att i utredningen ska det dokumenteras om det finns barn i 
familjen och vad den nuvarande situationen innebär för barnet. Däremot finns det 
ingen skyldighet att bevilja ansökan om bistånd. 
 
• Sökandens egen förmåga att själv klara situationen 
• Under hur lång tid ekonomiskt bistånd har utgått och hur snart sökanden bedöms 

kunna klara sig utan ekonomiskt bistånd. 
• Inkomster och tillgångar som reducerar biståndet. 
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I princip reducerar alla inkomster, bidrag och ersättningar storleken på det ekono-
miska biståndet. Undantag är ersättningar som ska täcka merutgifter t ex den 
skattefria omkostnadsdelen av handikappersättningen, samt omkostnadsdelen av 
vårdbidrag och familjehemsersättning. Undantagen är också ersättningen för de 
kommunala sommarjobben som utgår till högstadieungdomar. 
 
Ideella skadestånd undantas inte vid prövningen av ekonomiskt bistånd. Dock måste 
en individuell prövning alltid göras (Se prop 2000/01:80 sid 94-95). Kontanter, 
banktillgodohavanden eller lätt realiserbara tillgångar (aktier, fonder, obligationer) ska 
användas i första hand. Ålderspensionärer har dock rätt till att ha bankmedel mot-
svarande 50 % av basbeloppet. 
 
Vid förstagångsansökan ska den som söker ekonomiskt bistånd kunna visa upp 
kontoutdrag från banken, samt senaste självdeklaration och taxeringsuppgifter.  
 
Bil, båt, snöskoter, husvagn, sommarstuga etc ska avyttras inom skälig tid. Bilinnehav 
kan dock godkännas om bilen behövs för att kunna ta sig till/från arbetet, om tillgång 
till allmänna kommunikationer saknas, eller om medicinska skäl föreligger enligt 
uppvisat läkarintyg. 
 
Ansökan om ekonomiskt bistånd bör vara skriftlig. Dock kan ej en muntlig ansökan 
avvisas. Saknas skriftlig ansökan ska denna upprättas tillsammans med sökande/-
sökanden.  
 

Handlingar som ska kontrolleras 
Efter individuell bedömning kan följande handlingar begäras ut som underlag till 
ansökan. 

• lönespecifikation 

•  underlag för utgifter 
•  ersättning från försäkringskassa 
•  pension eller livränta 
•  bostadsbidrag 
•  skatteåterbäring 
•  studiebidrag, studiemedel 
•  underhållsstöd 
•  senaste kontoutdrag från bank, kontoöversikt 
•  hyreskontrakt samt kvitto på betald hyra/hyresavi 
•  verifikationer på belåning av fastighet 
•  slutskattsedel 
•  uppehållstillstånd 
•  uppgift på ev kapitaltillgångar, bil, skoter, husvagn, sommarstuga, kontanter, aktier, 

obligationer. 
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Arbetsperspektivet 
Grunden för rätten till ekonomiskt bistånd är att den enskilde ska klara sin egen 
försörjning på egen hand genom till exempel lönearbete och a-kassa. I första hand har 
varje person ett eget ansvar och är skyldig att försöka tillgodose sina ekonomiska 
behov. Ekonomiskt bistånd ska endast ses som en tillfällig hjälp. Stöd till att komma 
ut på den reguljära arbetsmarknaden kan erbjudas via arbetsförmedlingen eller 
kommunens arbetsmarknadsenhet. Huvudregeln är att alla som är helt eller delvis 
arbetsföra måste vara inskriven på arbetsförmedlingen, aktivt söka arbete samt vid 
behov delta i insatser enligt upprättad genomförandeplan. 
 

Barnperspektivet 
Enligt socialtjänstlagens portalparagraf 1 § ska alltid barnets bästa beaktas. Barn-
perspektivet grundar sig på FN:s barnkonvention om barns rättigheter. I Sverige 
omfattas alla barn och ungdomar under 18 år av barnkonventionen. 
 

Dokumentation 
Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande och beslut om 
stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Av dokumentationen ska 
framgå vilka beslut och åtgärder som fattats i ärendet samt faktiska omständigheter 
och händelser av betydelse. Handlingar som rör den enskildes personliga förhållanden 
ska förvaras så att obehörig inte får tillgång till dem. (SoL 11 kap 5 § samt SOSFS 
2006:5). 
 

Retroaktivt bistånd 
Normalt utgår inte retroaktivt bistånd. En naturlig utgångspunkt för bedömningen av 
när socialtjänstens ansvar inträder i det enskilda fallet är därför den tidpunkt när 
ansökan om bistånd inkommit. (Jfr RÅ 1989 ref. 90) 
 

Återbetalningsskyldighet 
Det finns situationer då ekonomiskt bistånd lämnas med villkor om återbetalning, 
vilket framgår av 9 kap 2 § Socialtjänstlagen. (se även Socialtjänstlagen – en väg-
ledning, Kommentus förlag 2005). Ett beslut om att ekonomiskt bistånd kan komma 
att återkrävas ska vara skriftligt. 
 

Återkrav 
Ekonomiskt bistånd som någon fått genom att lämna oriktiga uppgifter, genom att 
underlåta att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsaka att ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. 1 § utgetts felaktigt, kan återkrävas. Det kan också vara fråga om att 
någon tagit emot ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och 
skäligen borde ha insett detta. (SoL 9 kap.1 §). 
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Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap 3 § 
Ekonomiskt bistånd till livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, 
hygien samt dagtidningar, telefon och tv-avgift ingår i riksnormen, som preciseras i 4 
kap 3 §. 
 
Nämnden får enligt 4 kap 3 § i enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå om 
det finns skäl för detta. En lägre nivå bör bland annat tillämpas i följande fall: 
 
• då den enskilde hamnat i en akut nödsituation och endast är i behov av ett tillfälligt 

bistånd för att få möjlighet att reda upp det akuta läget. 
•  då den enskilde enbart har för avsikt att tillbringa en kortare tid i vistelse-

kommunen. 
•  då den enskilde inte har samtliga de kostnader som omfattas av riksnormen eller 

att dessa är lägre än den nivå som riksnormen utgår från. Detta gäller till exempel 
under vistelse i heldygnsvård. 

 

Livsmedel 
Förutsättningen är att all mat tillreds hemma. Vissa halvfabrikat ingår också. 
 

Kläder och skor 
Posten avser att täcka det vardagliga klädbehovet för hela året. 
 

Lek och fritid 
Avser aktiviteter som alla rimligt får möjlighet till, avser både inom- och utomhus-
aktiviteter samt motion och kultur. I posten ingår även inköp av cykel, skidutrustning 
för längdåkning och skridskor. Cykel beviljas inte till barn som inte börjat skolan. 
Begagnad utrustning är vad som i första hand avses. När det gäller vinterutrustning 
bör hyresalternativ undersökas. 
 

Barn och ungdomsförsäkring 
Ingår endast i norm för barn och ungdomar. 
 

Hygien 
Avser kostnader för personlig hygien, exempelvis tvål, tandkräm, blöjor och hår-
klippning mm. Även plåster samt solskyddsmedel ingår. 
 
Förbrukningsvaror 
I posten ingår städartiklar till bostaden såsom skurmedel, dammsugspåsar, trasor och 
andra förbrukningsvaror som hör till hemmet som glödlampor. Vidare ingår vård och 
skötsel av kläder och skor exempelvis tvättmedel och skokräm.   
 
Dagstidning, telefon och tv-avgift 
I posten ingår kostnad för dagstidning, avgift för tv-licens (ej kabeltv) samt kostnad 
för telefonabonnemang och samtalsavgift. 
 

Ekonomiskt bistånd till boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, samt 
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa ska utgå med de faktiska 
kostnaderna. De faktiska kostnaderna måste vara skäliga och i nivå med en 
låginkomsttagares. Samtliga utgifter ska styrkas med underlag. Lägg märke till att 
läkarvård, akut tandvård samt glasögonkostnad inte ingår i riksnormen. 
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Arbetsresor 
För den som varit arbetslös under minst sex månader kan kostnader för arbetsresor 
beviljas under första månaden vid uppvisande av anställningsbevis. Resande med 
kollektivtrafik ska i första hand användas. Sparar man minst två timmar genom att 
använda bil utgår ersättning med gällande bensinpris x antalet mil. Med arbetsresor 
jämställs reskostnader för att kunna söka arbete eller delta i andra aktiviteter som 
kommunen eller arbetsförmedlingen anordnar. 
 

Boende 
Hyreskostnader beviljas efter skälighetsbedömning. Riktmärket ska vara vad en 
låginkomsttagare i Älvsbyns kommun normalt har möjlighet att kosta på sig. Bedöms 
sökanden ha för dyr bostad, beviljas nuvarande hyreskostnad i max tre månader. Äger 
sökanden bostaden och biståndsbehovet beräknas bli långvarigt, mer än tre månader, 
ska sökanden omedelbart sätta ut sin bostad till försäljning. 
 
Om det bedöms rimligt att den sökande flyttar till en billigare bostad, men inte gör 
det, kan biståndet för bostadskostnaden fastställas till ett skäligt belopp helt utan 
beaktande av den faktiska kostnaden. 
 
Ungdomar som vill flytta hemifrån har bara ansetts ha rätt till bistånd till boende-
kostnad i undantagsfall. Regeringsrätten har i ett flertal domar bedömt att unga vuxna 
är tillförsäkrade skälig levnadsnivå genom att de får bo kvar hemma. 
 

Hemförsäkring 
Hemförsäkring ersätts med faktisk kostnad i förhållande till hushållets storlek. I en del 
fackföreningsavgifter ingår hemförsäkring. 
 
 
Bistånd till livsföringen i övrigt 4 kap 1 § 
Med bistånd till livsföringen i övrigt avses sådana utgifter som ingår i skälig 
levnadsnivå, men som inte förekommer så ofta. Som exempel kan nämnas läkarvård, 
tandvård, glasögon, hemutrustning, extra klädutrustning, vissa kostnader i samband 
med placeringar. För en smidig handläggning bör nedanstående beslut kunna tas av 
handläggande socialsekreterare ibland i samråd med arbetsledning. För de fall 
delegation inte är utlagd till tjänsteman ska dessa föras till Arbete- och omsorgsut-
skottet för beslut. Belopp avges i procent av basbelopp. 
 

Alternativ behandling 
Bistånd utgår inte till alternativ medicinsk eller psykiatrisk behandling. 
 

Advokat 
Bistånd till advokatkostnader ska som regel inte utgå utan förutsätts täckas genom 
möjligheten till rättshjälp och det rättsskydd som hemförsäkringen ger. 
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Anhörigs sjukdom och död inom Sverige 
Anhörig är barn, föräldrar eller den som stått i samma förhållande som dessa. Resa till 
anhörig i samband med sjukdom beviljas inte. Däremot kan resa till anhörigs begrav-
ning beviljas. Billigaste färdsätt gäller. 
 

Avgifter i äldreomsorgen 
Avgiftsbefrielse/avgiftsnedsättning ansöks om hos ansvarig enhetschef. 
 

Barnomsorgskostnader 
Kostnader för barnomsorg räknas som godtagbar kostnad. 
 

Begravningskläder 
Beviljas endast i yttersta undantagsfall. För nära anhöriga kan begravningskläder 
bekostas av dödsboet och avräknas i bouppteckning. 
 

Flyttkostnader 
Flyttkostnader kan endast beviljas av starka sociala och/eller medicinska skäl. 
Flyttningen ska ha planerats i samråd med Arbete och integration för att bistånd ska 
utgå. Flyttkostnader motsvarande hyra av släpvagn på lokal bensinstation beviljas. För 
flyttning på längre avstånd med behov av flyttfirma, ska man kunna uppvisa två 
kostnadsförslag. Högsta godtagbara kostnad är 25 % av basbeloppet. Bistånd till 
”följdkostnader” vid flytt in, ut eller inom kommunen är ingen godkänd kostnad. Med 
följdkostnader avses adressändring, flytt av teleabonnemang eller dubbla hyres-
kostnader. 
 

Fritidsaktiviteter 
Barnfamilj som uppburit ekonomiskt bistånd under en längre tid, mer än ett år i följd, 
kan beviljas ett tillägg på högst 6,5 % av basbeloppet per barn och år, efter det att 
familjen specificerat sina inköp genom uppvisande av kvitto. Det kan handla om 
cykelköp, avgift för idrottsverksamhet, speciell utrustning för att kunna utöva en 
fritidssysselsättning, examensfirande, skolresa, lägerverksamhet, simskola, ridskola, 
musikskola, idrottsaktivitet och julfirande. 
 

Glasögon 
Bistånd till glasögon medges endast efter uppvisande av kostnadsförslag från optiker. 
Det åligger sökanden i första hand att använda sig av paketpriser, andra lågpriser-
bjudanden. Bistånd gäller endast för båge samt glas, övriga tillägg beviljas ej. Bågens 
kostnad måste underskrida 2,5 % av basbeloppet. Kostnad för linser godkänns endast 
om det av medicinska skäl är nödvändigt. 
 
Hemutrustning 
Hembesök bör ske i samband med utredning av behov av mer omfattande 
hemutrustning. Bedömning av den enskildes framtida ekonomi är viktig. I de fall 
hjälpbehoven kan beräknas bli kortvarigt ska hjälp beviljas med de delar av 
hemutrustningen som är oundgängligen nödvändig för livsuppehället. 
 
Vid beslut om bistånd till hemutrustning ska barnets bästa beaktas. Barnet ska alltid 
garanteras egen säng med sängkläder. Vid separation får bohaget i första hand delas så 
att bägge parters behov tillgodoses. Finns det barn ska även umgängesföräldern ha 
möjlighet att ha sin bostad möblerad så att barnet kan bo där. 
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Hemutrustning till ungdomar som flyttar till sitt första egna boende ska i första hand 
vara ett föräldraansvar. 
 
Nödvändig hemutrustning omfattar sängutrustning, köksmöbler, sänglinne, städ- och 
köksutrustning. Detta ges till ensamstående och familjer som saknar elementär 
utrustning. Bistånd beviljas med 9 % till en person och 4 % för varje tillkommande i 
hushållet. Detta gäller inte flyktingar som har möjlighet till CSNs hemutrustningslån.  
 
TV och radio är samhällets viktigaste informationsvägar. Ekonomiskt bistånd kan 
därför beviljas till inköp av radio och tv i ärenden där biståndsbehovet bedöms bli 
långvarigt. Högsta kostnad som kan utgår blir 4 % samt 2 % till dem som saknar 
digital anslutning. Hemmavarande barn i skolåldern bör ha tillgång till dator. 
 

Klädutrustning 
Människor som varit beroende av ekonomiskt bistånd under längre tid, minst ett år, 
kan beviljas extra bistånd till kläder om 3 %. Detta gäller även för personer som 
kommer direkt till Sverige från ett land med varmare klimat, således flyktingar och 
andra invandrare om inte anhöriga i Sverige har en regelbunden inkomst över 
riksnorm (gäller familjeåterföreningar).  
 
När det gäller barn med vars föräldrar inte lever tillsammans är det boendeföräldern 
som kan beviljas bistånd till klädinköp. 
 

Läkarvård, medicinkostnader 
Receptbelagd medicin som omfattas av högkostnadsskyddet ersätts med de faktiska 
kostnaderna. Kostnaden av receptbelagd medicin ska styrkas med receptspecifikation 
där det framgår namn, personnummer och kostnad. 
 
Det förutsätts att sökanden har högkostnadskort. Kostnaderna för läkarbesök inom 
den allmänna försäkringen omfattas också med den faktiska kostnaden. Även här 
förutsätts att sökanden har högkostnadskort. 
 

Rekreation, semester 
Om bistånd till ovanstående anses vara en del av en pågående rehabilitering kan 
kostnaden för dessa insatser beviljas upp till ett belopp av 4 % per person, dock kan 
kostnaden för en familj aldrig överstiga 20 %. 
 
Spädbarnsutrustning 
Sådan utrustning utgår vid första barnets födelse. Utrustningen anses omfatta säng, 
vagn, kläder, skötbord samt övrig utrustning som hör till god barnavård. Biståndet 
kan uppgå till högst 12 % av basbeloppet. 
 

Tandvård 
Beträffande tandvård gäller i första hand begränsning till akut tandvård. Vid 
bedömningen om tandvård ska beviljas måste hänsyn tas till den enskildes möjligheter 
att inom rimlig tid själv bekosta vården. Möjlighet till avbetalning måste undersökas 
och kostnaden prövas då månadsvis. 
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Beviljande av tandvård förutsätter kostnadsförslag. Handläggande socialsekreterare 
bedömer om det finns behov av fler än ett kostnadsförslag, Detta ska presenteras 
innan behandling utförs. Framställan om redan utförd tandvård ska i normalfallet inte 
beviljas. Detta betraktas som betalning av skuld. 
 
Handläggare kan besluta om tandvård upp till 25 % av basbeloppet. Enhetschef kan 
ta beslut om tandvård upp till 50 % av basbeloppet. Kostnader som överstiger 50 % 
beslutas av Arbete- och omsorgsutskottet. Ansökan ska åtföljas av kostnadsförslag 
från två tandläkare. 
 

Utlandsvistelse 
SFI-studerande som avbryter svenskstudier, eller som avstår från att börja när plats 
beretts på grund av utlandsvistelse, är inte berättigad till ekonomiskt bistånd vid 
hemkomsten, då de inte bidragit till att bli självförsörjande. Huvudregeln är att 
ekonomiskt bistånd inte beviljas för tid som man vistas utomlands, då den sökande ej 
aktivt bidrar till sin försörjning. 
 

Umgängeskostnader/umgängesresor 
Dessa är godkända kostnader. För resor utgår ersättning enligt tryggaste färdsättet för 
barnet. För umgängeskostnader utgår ersättning enligt korttidsnorm. 
 

Underhållsstöd 
Bistånd utgår inte till underhåll och räknas ej heller som en godkänd och skälig 
kostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd.  
 
Vård och behandling 
Den vård och behandling som avses är sådant som ligger inom socialtjänstens 
ansvarsområde, det vill säga, framför allt behandling för missbruk, narkotika och 
liknande. Även spelmissbruk kan anses höra till socialtjänstens ansvarsområde. Även 
vård och behandling av barn och unga är insatser som blir föremål för bistånds-
bedömning. En skiljelinje dras dock mot sådana insatser som är att hänföra till hälso- 
och sjukvård och som är sjukvårdshuvudmannens ansvar att tillgodose. Se vidare 
riktlinjer missbruksbehandling.  
 
 
Bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap 2 § 
Denna paragraf i socialtjänstlagen ger kommunen befogenhet, men inte skyldighet, att 
bevilja bistånd utöver skälig levnadsnivå. 
 
Ekonomiskt bistånd som beviljas med stöd av denna paragraf kan återkrävas från den 
enskilde. I detta fall måste dock beslutet ha överlämnats personligen med villkor om 
återbetalning. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om de omständlig-
heter som utgör grunden för återbetalningsskyldigheten. Exempel på beslut enligt 
denna paragraf är hyresskulder mer än tre månader, borgensåtagande, begravnings-
kostnader. Av dessa är det endast begravningskostnader som delegeras till hand-
läggare. 
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Begravningskostnader 
Begravningskostnader kan beviljas upp till maximalt ett halvt basbelopp. Sedvanlig 
prövning av ekonomiskt bistånd utförs av dödsboets ekonomiska förhållanden. 
Begravningskostnaden beräknas täcka kista, kistdekoration, sammankomst med 
enklare förtäring för de allra närmaste, gravsten med inskription, bisättnings-
kostnader, en dödsannons, arvode till begravningsbyrån samt eventuell tillkommande 
kostnad för transport. En bedömning för varje post skall utföras för att avgöra om 
det är skäliga kostnader.  
 

Familjeåterförening 
Kostnader för resa för familjemedlemmar för återförening ska i första hand sökas via 
Röda Korset eller andra organisationer. Självkostnadsdelen kan beviljas med åter-
betalningsskyldighet. 
 

Ekonomiskt bistånd till särskilda grupper 

Egen företagare 
Ekonomiskt bistånd till egen företagare kan beviljas under maximalt en månad för att 
den sökande ska kunna utreda möjligheterna till fortsatt drift av företaget utan 
ekonomiskt bistånd, alternativt avveckling av företaget. Huvudregeln är dock att 
bistånd inte ska utgå till att finansiera affärsverksamhet eller till att reglera skulder som 
uppkommit i sådan verksamhet. Om verksamheten inte kan bedrivas vidare är 
försäljning, avveckling, konkurs eller ackord de utvägar som står till buds för den 
enskilde företagaren. 
 
Om den enskilde driver ett företag som inte lönar sig och ansöker om bistånd, kan 
ansökan avslås med hänvisning till att den enskilde antingen kan ta ut avtalsenlig lön 
ur företaget eller att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Den som beviljas 
starta-eget-bidrag som arbetsmarknadsåtgärd kan beviljas ekonomiskt bistånd upp till 
norm för den period som bidraget beviljas. 
 

Gymnasiestuderande 
Studerande ungdom under 21 år räknas in i familjens riksnorm om studierna bedrivs 
på gymnasienivå oavsett detta görs inom ungdomsgymnasiet eller vuxenutbildningen. 
 

Vuxenstuderande 
Studerande ska kunna finansiera sina studier inom ramen för samhällets studie-
finansieringssystem och är därför inte generellt sett berättigade till bistånd. Undantag 
kan göras för studerande vid SFI efter individuell bedömning. 
 

Högskolestuderande 
Den som studerar vid högskola eller universitet och inte kan försörja sig genom de 
möjligheter som ges via studiemedelsystemet har inte rätt till ekonomiskt bistånd. 
Däremot kan högskolestuderanden ha rätt till ekonomiskt bistånd under sommar-
ferier tre månader, under förutsättning att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 
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Barn och ungdomar under 18 år 
Utredning av ekonomiskt bistånd gällande omyndiga personer får ej utföras utan 
vårdnadshavarens samtycke. 
 

Våld i nära relationer 
I hushåll där det förekommer våld i nära relationer är det viktigt att uppmärksamma 
vilka behov av hjälp som kan finnas. Det är ej lämpligt att hänvisa till make/makas 
försörjningsskyldighet i det akuta skedet vid bedömningen om rätt till bistånd. 
Skyddat boende är en insats som kan erbjudas om bedömningen visar att det 
föreligger ett skyddsbehov. 
 
 
Överklagande av beslut 

Bistånd som beviljats enligt 4 kap 1 o 3 §§ får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Som tidigare är det endast den som berörs av ett beslut som får överklaga 
det. I dessa ärenden lämnas besvärshänvisning. 
 
Bistånd enligt 4 kap 2 § kan överklagas enligt den ordning som gäller för laglig-
hetsprövning enligt kommunallagen. Vid begäran om laglighetsprövning skall den 
som klagar lämna besvärshandlingarna direkt till förvaltningsrätten. Nämnden skall 
inte lämna besvärshänvisning vid beslut som endast kan överklagas genom laglig-
hetsprövning. 
 
______ 


