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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning behöver förtydligas med ett tillägg
med anledning av en ändring i rutin för handläggning av bistånd till boende utan stödinsatser för
hemlösa hushåll.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden reviderar delegationsordningen med tillägg enligt
förvaltningens förslag som reglerar bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen i form av boende.
Beslutsunderlag



G-Förslag till revidering av delegationsordning avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen i
form av boende

Beslutsplanering

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2018-12-06
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-12-19

Ärendet

SIGNERAD

2018-11-28

När ett hushåll befinner sig i hemlöshet och vänder sig till arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och ansöker om bistånd till boende utreds ansökan. I de fall som hushållet
har behov och rätt till bistånd i form av boende med stöd- och hjälpinsatser, utreds också om
hushållet har ekonomiska möjligheter att helt eller delvis betala avgift för stöd- och
hjälpinsatserna enligt 8 kap. 1 § socialtjänstlagen. Gäller ansökan boende utan stöd- och
hjälpinsatser utreds istället i vilken utsträckning hushållet själva, med egna medel, kan bekosta ett
tillfälligt boende på exempelvis ett vandrarhem. Finns egna medel som kan bekosta ett tillfälligt
boende kan förvaltningen besluta att avslå ansökan med motiveringen att behovet av boende
kan tillgodoses genom att den enskilde bokar ett boende och själv betalar kostnaden. Kvarstår
behovet av boende en längre tid än vad den enskilde själv har möjlighet att betala kan en
ansökan om bistånd göras och vid behov av fortsatt boende fattas ett beslut om att bevilja
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bokar då ett
boende och står för hela kostnaden fram till dess att den enskilde med egna inkomster på egen
hand åter kan boka och betala för ett tillfälligt boende.
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Ovanstående hantering medför att hemlösa hushåll riskerar att tvingas flytta runt mellan flera
olika typer av tillfälliga boenden. Många av de hemlösa hushåll som är i behov av boende utan
stödinsatser är strukturellt hemlösa barnfamiljer. En del av hushållen kan utifrån sin ekonomiska
situation bekosta den första tiden i boendet. I dessa fall handlar det vanligtvis om några dagar
upp till en vecka. Behovet av tillfälligt boende är nästan alltid längre än en vecka, ofta flera
månader. För att säkerställa för framför allt barnfamiljer att boendet blir rimligt stabilt och att
barnen i onödan slipper byta boende, även då hushållet kan betala en del av kostnaden, behöver
det finnas en möjlighet för arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bevilja bistånd och också
boka ett tillfälligt boende utan stödinsatser för hela den period som förvaltningen efter utredning
bedömer att behovet kvarstår under. Det handlar vanligtvis om någon eller några månader.
Detta innebär att de hushåll som har en ekonomisk möjlighet att betala delar av
boendekostnaden beviljas bistånd till endast en viss del av boendekostnaden enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen.
Enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen får socialnämnden ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1
§ socialtjänstlagen om det finns skäl för det. Den del som hushållet, enligt beräkning, kan betala
själva beviljas enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Eftersom beslutet fattas med stöd av 4 kap. 2 §
socialtjänstlagen kan biståndet beviljas mot återbetalning, om så avtalas med den enskilde. Vid
beslut om bistånd till boende enligt ovan ska av beslutet framgå att det gäller under förutsättning
att den enskilde till förvaltningen betalar den summa som utifrån en beräkning av hushållets
ekonomiska situation är avtalad.
Förslaget tillägg i Delegationsordningen
Punkt Ärende
xx
Bistånd utöver vad som följer
av 4 kap. 1 § SoL i ärenden som
avser boende, då den enskilde
har ekonomisk möjlighet att
betala en del av
boendekostnaden.
a) akutplacering i internt och
externt dygnsboende.
b) internt dygnsboende
c) externt dygnsboende

Ansvariga

Petra West Stenkvist Enhetschef
Katarina Lindeberg Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

Lagrum
4 kap. 2 §
SoL

Delegat
a) 1:e
socialsekreterar
e
Socialsekreterar
e vid social
jour.
b)
Socialsekreterar
e.
c) Sektionschef

Kommentar
Villkor om
återbetalning ska
övervägas.

