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Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Återremiss
Förslag till beslut
Arbets- och företagsnämnden beslutar att anta riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt
bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning
Arbets- och företagsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 mars 2022 att
återremittera förslaget till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd (§13) i syfte att
komplettera riktlinjerna utifrån ett antal punkter. Nämnden önskade dels förtydligande
skrivningar avseende anmälningsskyldighet för medarbetare vid misstanke om
bidragsfusk samt begäran om överprövning hos åklagare i de fall ärenden om
bidragsbrott läggs ner. Vidare önskades förtydligande kring vad som är att betrakta som
att följa en individuell planering, i syfte att uppnå krav på heltidsaktivering hos kund samt
tydlighet kring studiebidrag för skolungdomar vars föräldrar uppbär ekonomiskt bistånd.
I nu föreslagna riktlinjer har förtydligande skrivningar på ovan nämnda punkter gjorts.

Ärendet
Arbets- och företagsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 mars 2022 att
återremittera förslaget till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd (§13) i syfte att
komplettera riktlinjerna utifrån följande:






Införa att medarbetare har anmälningsskyldighet vid misstanke om bidragsfusk.
Att vid misstankar om bidragsbrott, men där anmälan läggs ned, bör man där så
är rimligt begära överprövning hos åklagare.
Förtydliga vad som är att betrakta som att följa en individuell planering, i syfte att
uppnå krav på heltidsaktivering hos kund. Utgångspunkten bör vara att alla
sökande kunder ska vara aktiva på heltid, utifrån sin arbetsförmåga.
Vid beräkning av inkomst för bedömning av rätten till bistånd, ska studiebidraget
räknas utifrån berättigad nivå, inte faktiskt utbetalning. Reducerat eller indraget
studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro ska som utgångspunkt inte
kompenseras av höjt försörjningsstöd.
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I nu föreslagna riktlinjer har förtydligande skrivningar på ovan nämnda punkter gjorts.
Förtydligande skrivningar har gjorts under följande avsnitt/rubriker:



1.2 Grundläggande principer för handläggning av ekonomiskt bistånd, Vägen till
egen försörjning samt Motverka felaktiga utbetalningar och otillbörlig påverkan.
4.1 Ekonomiskt bistånd när den enskilde har inkomster/egna tillgångar

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut innebär inga direkta konsekvenser för barn men syftar till att
tydliggöra barnrättsperspektivet då FN:s konvention om barnets rättigheter sedan 1
januari 2020 är svensk lag. Barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i alla beslut
där barn berörs.

Bilagor
1. Förslag till reviderade Riktlinjer ekonomiskt bistånd
2. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd AFN 2017/4, fastställd 2017-05-23
3. Protokollsutdrag med beslut om återremiss från sammanträde 23 mars 2022 (§13)
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