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Tillägg till riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Ärendebeskrivning
l:e socialsekreterare Karolina Strandberg och socialsekreterare Caroline Dahl Johansson 
föredrar ärendet.

2016-09-28 antar socialnämnden de reviderade rikdinjerna för ekonomiskt bistånd i 
Torsås kommun. Socialförvaltningen ser behov av att göra ett par tillägg till riktlinjerna.

I Torsås kommuns nuvarande riktlinjer så beviljar socialförvaltningen inte ekonomiskt 
bistånd till bredbandskostnader och bistånd till hyresgästföreningen.

Ekonomiskt bistånd till skälig kostnad för bredband bör bland annat beviljas till 
sökande som uppbär ekonomiskt bistånd för att möjliggöra ansökan om ekonomiskt 
bistånd elektroniskt. Tillgång till bredband anses också vara av särskilt vikt för familjer 
med barn och ungdomar som går i skolan för att barnet ska kunna delta i skolarbetet 
och för att föräldrarna ska kunna hålla kontakt med skolan om hur det går för barnet i 
skolan samt för information från skolan. Det kan också vara av vikt för den sökande för 
att kunna vara mer aktiv i sitt arbetssökande.

Avgift för medlemskap i hyresgästföreningen bör beviljas till sökande som uppbär 
ekonomiskt bistånd utifrån att det är en del av det vräknings förebyggande arbetet. Det 
blir ett stöd för klienten som de kan dra nytta av gentemot hyresvärden.

Det har även skett hyreshöjningar på det kommunala bostadsbolaget sen senaste 
revideringen av riktlinjerna.

Det är viktigt att socialtjänsten följer det kommunala bolagets hyreshöjningar och har 
det som en utgångspunkt när vi beviljar högsta godtagbara boendekostnad. Då 
riktlinjerna senast reviderades 2016-09-28 så har det inte gjorts några ändringar i 
riktlinjerna gällande socialtjänstens högsta godtagbara boendekostnad på flera år.

Förarbete
Socialförvaltningen har tittat på hur det ser ut i andra kommuners riktlinjer för att 
se hur de ställer sig till att se bredbandskostnader som en godtagbar utgift och 
många andra kommuner anser att bredbandskostnad är en godtagbar utgift. 
Socialförvaltningen har även tittat på andra kommuners riktlinjer för att se om de 
beviljar avgift för medlemskap i hyresgästföreningen. Det kan variera från kommun 
till kommun gällande den frågan.

Förslag till beslut
Att anta följande tillägg till nuvarande riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Justerandes signaturer
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1. att skälig kostnad för internet ska ses som en godtagbar utgift. Vad som bedöms 
skälig formuleras i verksamhetens dokument för handläggningsrutiner med 
utgångspunkt i gällande praxis.

2. att avgift för medlemskap i Hyresgästföreningen ska ses som godtagbar utgift.

3. att nivån för högsta godtagbara boendekostnad revideras enligt uppdaterade siffor 
från det kommunala bostadsbolaget:
Enrumslägenhet 3 700 kr 
Tvärumslägenhet 5 211 kr 
Trerumslägenhet 6 232 kr 
Fyrarumslägenhet 8 040 kr

samt att denna kostnad regelbundet höjs med belopp motsvarande det kommunala 
bostadsbolagets årliga procentuella hyreshöjning.

Arbetsutskottet föreslår 2020-02-11 socialnämnden besluta:
Att anta följande tillägg till nuvarande riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

1. att skälig kostnad för internet ska ses som en godtagbar utgift. Vad som bedöms 
skälig formuleras i verksamhetens dokument för handläggningsrutiner med 
utgångspunkt i gällande praxis.

2. att avgift för medlemskap i Hyresgästföreningen ska ses som godtagbar utgift.

3. att nivån för högsta godtagbara boendekostnad revideras enligt uppdaterade siffor 
från det kommunala bostadsbolaget:
Enrumslägenhet 3 700 kr 
Tvårumslägenhet 5 211 kr 
Trerumslägenhet 6 232 kr 
Fyrarumslägenhet 8 040 kr

samt att denna kostnad regelbundet höjs med belopp motsvarande det kommunala 
bostadsbolagets årliga procentuella hyreshöjning.

Socialnämnden beslutar
Att anta följande tillägg till nuvarande riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

1. att skälig kostnad för internet ska ses som en godtagbar utgift. Vad som bedöms 
skälig formuleras i verksamhetens dokument för handläggningsrudner med 
utgångspunkt i gällande praxis.

2. att avgift för medlemskap i Hyresgästföreningen ska ses som godtagbar utgift.

3. att nivån för högsta godtagbara boendekostnad revideras enligt uppdaterade siffor 
från det kommunala bostadsbolaget:
Enrumslägenhet 3 700 kr 
Tvårumslägenhet 5 211 kr 
Trerumslägenhet 6 232 kr 
Fyrarumslägenhet 8 040 kr
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TORSÅS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-27

Sid 6

samt att denna kostnad regelbundet höjs med belopp motsvarande det kommunala 
bostadsbolagets årliga procentuella hyreshöjning.

Sändlista:
Arkiv

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Plats och tid Sammanträdesrum Fulvik, Torsås, kl. 16:00-18:00

beslutande Christina Lönnqvist, S, ordförande
Ewy Svensson, M 
Linda Eriksson, C 
Frida Portin, C 
Lars Häggbring, S 
Gunilla Modin, I
Sven Söderbom, KD ersätter Anna Larsdotter, Kl) 
Maria Petersson, SD 
Melker Lyth, SD

Övriga deltagande

Utses att justera

justeringens 
plats och tid

Underskrifter

Claes Wiridén, socialchef 
Åsa Rasmussen, sekreterare 
Övriga se närvarolista

Kommunkontoret, Torsås 
2020-03-03 kl. 15:30

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer 

§§ 10-26

Organ

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2020-02-27

Datum för anslags 
uppsättande

2020-03-04 Datum för anslags
nedtagande 2020-03-25

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Torsås

Justerandes signaturer

ck
Utdragsbestyrkande
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Närvarolista

Närvarande §
Karolina Strandberg, 1 :e socialsekreterare §10
Caroline Dahl Johansson, socialsekreterare §10
Ann-Britt Mårtensson, MAS §11
Erik Sandell, alkoholhandläggare § 12-14
Birgit Svensson, MED - ej tjänstgörande ersättare
Leif Petersen, S — ej tjänstgörande ersättare
Cecilia Sjögren, C — ej tjänstgörande ersättare
Ingegerd Tornegård, M - ej tjänstgörande ersättare
Mikael Petersson, SD — ej tjänstgörande ersättning

Justerandes signaturer

Ok
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Utdragsbestyrkande


