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Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 
februari 2020  

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 

1.  att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-12-16 om en regelbunden återkoppling och 
uppföljning av ekonomiskt bistånd med ett särskilt uppdrag utifrån olika punkter 
utöver besluten som rör redovisning och uppföljning. 
 
Redovisade punkter visar sammanfattningsvis att arbetet mot svarta kontrakt och 
eventuella dubbla hyror fortlöper. Avdelningen genomför kontroller av 
månadsansökningarna om ekonomiskt bistånd genom slagning i 
informationssystemet Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd (SSBTEK). Totalt har 
6 525 personers uppgifter (inklusive barns) kontrollerats i förhållande till de 3 608 antal 
hushåll som sökte om ekonomiskt bistånd under februari månad. 

Under februari månad har en stor ökning av anvisade individer från avdelning 
Socialtjänst – ekonomiskt bistånd till avdelning Utbildnings-och jobbcenter 
arbetsmarknad (UJC) skett. 
 

Ärendet 
Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-12-16 om en regelbunden återkoppling och 
uppföljning av ekonomiskt bistånd med ett särskilt uppdrag utifrån olika punkter 
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utöver besluten som rör redovisning och uppföljning. För februari månad redovisas 
nedanstående punkter enligt nämndens beslut: 

1. att vid varje nämndmöte redovisa hur arbetet mot svarta kontrakt och 
eventuella dubbla hyror fortlöper 

2. att uppdra till förvaltningen att månatligen säkerställa kontroller, innan beslut 
har fattats, i bil- respektive företagsregister för samtliga i hushållet, såväl nya 
som gamla biståndstagare 

3. att vid varje nämndmöte redovisa hur många bidragstagare som har anvisas 
till en insats/utbildning under föregående månad 
 

4. Övrig information till nämnden om skadestånd 

Beslutsunderlag 

Redovisning punkt 1 

Det är få nyansökningar (hushåll) som erhållit avslagsbeslut på grund av icke godkänt 
andrahandsavtal eller där inneboendeavtalet bedömts vara ett icke godkänt 
andrahandsavtal. Två ansökningar har tillkommit under februari månad. Hittills är det 
totalt nio ansökningar som erhållit avslagsbeslut.  

För att motverka dubbla hyror sker alltid en slagning i kommunens invånarregister 
(KIR) för att utreda hushållets sammansättning samt antal skrivna på adressen som 
den biståndssökande är folkbokfört på. 

 

Redovisning punkt 2

 

Under februari månad sökte 3 608 hushåll om ekonomiskt bistånd. Socialsekreterarna 
har totalt fattat 7 105 beviljade- och avslagsbeslut kopplat till dessa ansökningar. Det 
har också genomförts 21 641 ”slagningar” i informationssystemet Sammansatt 
bastjänst ekonomiskt bistånd (SSBTEK). Genom SSBTEK kan handläggare inom 
socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt bistånd få utlämnat information från 
Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Arbetsförmedlingen, CSN, 
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Migrationsverket. Totalt 
har 6 525 personers uppgifter (inklusive barns) kontrollerats i förhållande till de 3 608 
antal hushåll som sökte om ekonomiskt bistånd under februari månad. 
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Redovisning punkt 3 

 

 

 

 

Under februari månad har en stor ökning av anvisade individer från avdelning 
Socialtjänst – ekonomiskt bistånd till avdelning Utbildnings-och jobbcenter 
arbetsmarknad (UJC) skett. Enheten för nyanlända står för den största delen av 
ökningen då man nu anvisar individer som har sin planering inom vuxenutbildningens 
SFI-verksamhet till UJC. Dessa individer har tidigare inte anvisats. 
Handläggningstekniskt har detta även inneburit att fler verkställighet öppnas. 

Redovisning punkt 4 

Information skadestånd 

Ett skadestånd som den enskilde får för att kompensera ekonomiska förluster och som 
inte utgör ersättning för inkomstförlust, bör socialnämnden i regel inte räkna med som 
faktisk inkomst (SOSFS 2013:1). Efter individuell bedömning kan socialtjänsten göra 
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undantag för t.ex. ideellt skadestånd som den enskilde har fått på grund av ett brott 
och behöver för att betala kostnader för rehabilitering av fysisk eller psykisk skada. 
Frågan om ifall försäkringsersättning avseende ideell skada ska undantas vid prövning 
av rätt till försörjningsstöd har prövats av Regeringsrätten (RÅ 2010 ref. 42). Normalt 
gäller att ideellt skadestånd räknas som tillgång. 

 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen 
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