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Abstrakt 

På 1800-talet var fattigvårdlagstiftningen uppdelad i en obligatorisk och en 

frivillig del och så är det fortfarande. 

I denna uppsats är det paragrafen i nutida lagstiftning om socialbidrag, som kan 

jämföras med den frivilliga delen från 1800-talet, som ställs i fokus.  

Syftet har varit att undersöka vad paragrafen används till, om där är någon 

variation gällande demografiska variabler eller ändamål, och vilka riktlinjer 

kommunerna ger till beslutsfattarna.  

Urvalet av kommuner till undersökningen av bifall till bistånd uppgår till fem 

kommuner. När det gäller riktlinjerna som ges till beslutsfattarna, har jag samlat 

information från 47 kommuner i varierande kommungrupper över hela landet. De 

blev utvalda av praktiska skäl efter vilka som hade publicerat sina riktlinjer på 

internet. 

Resultatet av denna studie är att användningen av paragrafen inte är så omfattande 

och det finns en indikation på att det finns en större variation när det gäller 

riktlinjerna för beslutsfattare. 

Studien gav även en indikation på att det finns problem i det svenska samhället 

när det kommer till att få tillgång till ett ställe att vara på, både när man lever och 

när man dör. 

 

 

Nyckelord: 4 kap. 2§ Socialtjänstlagen, Bifall, Ekonomiskt bistånd, 

Försörjningsstöd, Kommunala riktlinjer, Samhällsproblem.  
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Abstract 

In the 19th Century, the legislation about social welfare in Sweden was divided 

into a mandatory and a voluntary part for providing social welfare, and it´s still 

the case. 

In this essay the paragraph of the present social welfare legislation, this which can 

be compared with the voluntary part of 19th century legislation that´s in focus.  

The purpose have been to investigate what the paragraph is used for, if there is 

any variation in demographics variables or purpose with granted social welfare, 

and what guidelines the municipals are giving to the decision makers.  

The selections of municipals for investigation about granted social welfare were 

five municipals. Regarding the guidelines given to the decision makers I´ve 

collected information from 47 municipals in various municipal groups all over the 

country. They were selected, of practical reason, by which that had published their 

guidelines on the internet. 

The result of this study is that the paragraph isn´t used in a large-scale and there is 

an indication that there is a great deal of variation about the guidelines for 

decision makers. 

The study also gave an indication that there is a problem in Sweden when it 

comes to just have some place to be, both in life and in death. 

 

Keywords: 4 kap. 2§ Socialtjänstlagen, Approbation, Municipal guidelines, Social 

Welfare, Social legislation, Social problems 
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BAKGRUND 

 

Inledning 
I 1800-talets fattigvårdslagstiftning i Sverige var den behovsprövade hjälpen 

uppdelad i en obligatorisk och en frivillig del när det kom till stöd för den som 

inte själv kunde tillgodose sina behov, och så är det fortfarande (Grönwall, 

Holgersson, 2004: Socialtjänstlagen, 2001:453). 

Sverige har nu ett väl utbyggt socialförsäkringssystem som stöttar upp när man 

inte själv, av olika anledningar, kan arbeta för att erhålla en inkomst, till exempel 

pension eller ersättning vid sjukdom. 

Sociallagstiftningen är en av hörnstenarna i det moderna välfärdssamhället, den 

har framkommit genom flera årtiondens kamp mellan samhällets olika intresse, 

den har utvecklats genom konflikter mellan klassbundna intressen och 

kompromisserna av desamma, både i och utanför den politiska arenan. Att 

samhället har lyckats att rättsligt bekräfta de sociala behoven som är förknippade 

med medborgarskapet är ett resultat av flera olika samhällsomdanande processer 

(Hetzler, 1994). 

Det svenska socialförsäkringssystemet har sina begränsningar och kan inte fånga 

upp alla människor som är i behov av stöd och då har kommunerna det yttersta 

ansvaret att bistå med hjälp.  

Det yttersta ansvaret är reglerat i Socialtjänstlagens 4 kapitel 1§ om rätten till 

bistånd. Där kan man läsa att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få 

dem tillgodosedda på något annat sätt har rätt till bistånd för att kunna försörja 

sig. Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå både till 

försörjning och till livsföring i övrigt. I den första paragrafen kan man även läsa 

att biståndet ska utformas så att den stärker den enskildes möjligheter att leva ett 

självständigt liv (Socialtjänstlagen, 2001:453). 

Paragrafens första stycke reglerar att paragrafen ska tillförsäkra den enskilda rätt 

till stöd och hjälp från samhället om dem befinner sig i en situation där 

arbetsförmågan är påverkad.  

Med försörjning menas att man utifrån en riksnorm ska få sina återkommande 

behov tillgodosedda men även för livföring i övrigt kan man få ekonomiskt 

bistånd, men då är det utifrån en behovsbedömning (Grönwall, Holgersson, 2004). 

I 4 kap. 3§ ges en utförligare beskrivning av vad försörjningsstödet kan lämna 

skäliga kostnader för; 

 

Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien 

samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift är reglerat i en riksnorm som 

staten har fastställt, men som kommunerna både har rätt att höja och sänka 

biståndet om det finns särskilda skäl för detta. 

Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening 

och arbetslöshetskassa är de poster som beräknas individuellt eftersom dessa 

kostnader kan variera efter både var man bor och på grund av familjens storlek 

(Socialtjänstlagen, 2001:453). 

4 kap. 1§ och 3§ SoL reglerar den enskildes rättigheter till försörjning efter en 

behovsprövning som ska fastställa om det föreligger ett behov, men 4 Kap. 2§ 

SoL däremot kan jämföras med den tidigare fattigvårdlagstiftningens frivilliga del 

av bistånd som gavs till de som inte kunde tillgodose eller få sitt behov 

tillgodosett. Den andra paragrafen ger även nutida socialarbetare en möjlighet att 

ge ekonomiskt bistånd utan att den enskilde anses ha rätt till det, och i samband 
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med det har kommunen även rätt att enligt 9 kap 2§ återkräva ekonomisk hjälp 

(Grönwall, Holgersson, 2004). 

”2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1§ om det finns skäl 

för det (Socialtjänstlagen, 2001:453).” 

 

Vad gör då den andra paragrafen för påverkan för beslutsfattandet kring 

ekonomiskt bistånd nuförtiden? 

 

Syfte 
Syftet är att undersöka vad 4 kap. 2§ SoL används till, om det finns samband 

mellan olika demografiska variabler, såsom kön, ålder, hushållstyp eller vilket 

land man kommer ifrån när det gäller beslut som är fattade med den paragrafen. 

Studien syfte är också att undersöka till vilka ändamål biståndet ges och vilket 

stöd kommunerna ger till beslutsfattaren och även omfattningen av det. 

 

Förförståelse 
Jag studerar till att bli socionom och ett av de områden som intresserar mig är 

ekonomiskt bistånd. När jag läste in mig mer på lagtexten rörande just detta så 

uppstod ett frågetecken om vad 4 kap. 2§ kunde användas till. Jag valde att 

försöka hitta information på SCB:s hemsida för att se om det fanns någon statistik 

kring den 4 kap. 2§ SoL men det visade sig att det inte fanns, den andra 

paragrafen var sammanslagen med den första. I ett andra skede kontaktades dem 

för att se om de eventuellt hade mer information, som de inte hade publicerat men 

det visade sig att det hade de inte heller. Eftersom det nu finns tid och möjlighet 

att undersöka ett område närmare genom att ska skriva en C-uppsats, så var frågan 

om vilket område inte så svår.  

4 kap. 2§ SoL är den paragraf som står för den frivilliga delen av ekonomiskt 

bistånd till de som inte själva kan tillgodose sina behov. Paragrafen kan även ses 

som en möjlighet som kan öka handlingsutrymmet för en socialsekreterare. 

 

Problemformulering 
Jag anser att relevansen för att undersöka användningen av 4 kap. 2§ SoL är stor 

för att det inte finns speciellt mycket information om hur den ska eller kan 

användas. Det finns inom lagstiftningen paragrafer som är komplement för att 

täcka in områden som lagstiftningen inte kan förutse och som kan ses som 

uppsamlingsparagrafer. Uppsamlingsparagraferna gör att det är beslutsfattarna 

som gör bedömningen av vad som, i den beslutssituationen, är det bästa. Jag 

tolkar det som att 4 kap. 2 SoL är en uppsamlingsparagraf och att undersöka vad 

den används för kan ge svar på vilka problem som lagstiftningen inte kunde 

förutse eller som de bedömde gjordes bäst på beslutsfattandes nivå. 

Det finns ytterst lite kunskap som är systematiserad när det gäller rutiner, arbetsätt 

och bedömningsgrunder och socialbidragsområdet är nästan outforskat trots den 

ökade graden av specialisering på området (Bergmark, 2000). 

Lagtexten är i sig inte särskilt informativ. Paragraferna som reglerar ekonomiskt 

bistånd är förhållandevis strikt utformade men det innebär inte att de alltid är 

enkla att tyda ur handläggningshänseende (Ekdahl & Jansdotter, 2007).  

Ett exempel på olika bedömningar finns i en studie av Ehrlund & Ekberg (2011) 

där det framkom att det fanns skillnader i hur generösa socialsekreterarna är 

beroende på deras ålder eller yrkeserfarenhet. 4 kap. 2§ SoL är till synes helt styrd 

av beslutsfattare. Beslut kan inte heller överklagas enligt förvaltningsbesvär 

(Socialstyrelsen, 2013). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K4P1
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Biståndet enligt denna paragraf beviljas, eller inte, beroende på individuella 

bedömningar och det är ett intressant skäl för att undersöka användningsområdet 

närmare. Att biståndet regleras med en frivillig del kommer enligt Bergmark 

(2000) framöver ge en bild av stora variationer mellan olika kommuners 

generositet. I en rapport från riksdagen Forskning som berör socialtjänstlagen och 

kompletterande regelverk (2009)skrivs det att det behövs mer forskning om hur 

lagar och regelverk, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar påverkar dels 

socialtjänstens funktionssätt men även hur beslutsfattandet ser ut när det gäller 

enskilda ärenden. De menar även att rättssociologi och socialrätt generellt sett 

anses vara svaga i förhållande till andra delar av juridiken. Kunskap om hur lagar 

fungerar genereras när man studerar lagens faktiska tillämpning (Riksdagen, 

2009). 4 kap. 2§ Sol kan ses som en del av socionomers handlingsutrymme och 

det som ska undersökas i föreliggande uppsats är vilken problematik som inte har 

kunnat lagstadgas som rättigheter men som är ett problem bland medborgarna och 

som då ligger i händerna på beslutsfattarna att överväga.  

 

Frågeställning 
 

 Hur används 4 kap. § 2 SoL? 

 Vad används den till?   

 Finns det några indikationer på demografiska samband, såsom när det 

gäller kön, ålder, hushållstyp eller vilket land man kommer ifrån? 

 Krävs alltid återbetalning enligt 9 kap. 2§ SoL? 

 

Begreppsdefinitioner 
 

Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd 

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, även kallat socialbidrag är ett kommunalt 

bidrag som är till för att alla ska kunna ha en skälig levnadsnivå även om man inte 

själv tjänar tillräckligt för att ha råd med det man behöver i vardagen.  

 

Kommunala riktlinjer 

De flesta kommuner har egna riktlinjer som stöd för handläggning av ekonomiskt 

bistånd. Det är utförligare beskrivningar och tolkningar av lagens intentioner. 

 

Uppsamlingsparagraf 

En paragraf som används för att täcka upp för sådant som lagstiftaren inte kan 

förutse. 

 

Bifall 

Ett bifall innebär att en ansökan beviljas. Bifall är motsatsen till avslag. 

 

Demografiska variabler 

Demografiska variabler är ålder, kön, hushållstyp och vilket land man kommer i 

från.  
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METOD 

 

Studien görs med en deskriptiv ansats genom att använda en kvantitativ analys för 

att undersöka om det finns samband mellan bifall enligt 4 kap. 2§ SoL och olika 

demografiska variabler, en kvantitativ analys av utformningen av de kommunala 

riktlinjerna, med hjälp av datorprogrammet SPSS (IBM SPSS Statistics version 

22.0), kombinerat med en kvalitativ analys av det insamlade materialet i 

förhållande till övrig litteratur. Om man kombinerar kvantitativa och kvalitativa 

metoder så kan man öka trovärdigheten och precisionen både i datainsamlingen 

och i analysen (Larsson, 2005). Genom att undersöka samband mellan olika 

demografiska variabler där den oberoende variabeln är bifall enligt 4 kap. 2§ SoL, 

vad som besluten avser och vilket stöd det finns genom riktlinjer som stöd i 

beslutsfattandet. Anledningen till att det är bifall som är den oberoende variabeln 

är att det är enbart de som registreras av förvaltningen (Socialstyrelsen, 2011).  

I undersökning har resultatet analyserats med en kvantitativ ansats eftersom 

studiens syfte är att undersöka hur stor omfattning av bifall enligt 4 kap. 2§ Sol 

som förekommer och beskriva utfallet.  

Valet att begära ut avidentifierade delar av ärende med bifall jml 4 kap. 2§ Sol 

som underlag för undersökningen är för att se de faktiska utfallen och inte bara en 

beskrivning av hypoteser eller enbart förslag till användningen av paragrafen. 

Nackdelen är att urvalet begränsar genom att inte ta med samtliga bifall. 

Om man utgår från data i aggregerad form, där man inte får tillgång till den 

enskilda beslutsprocessen, finns en risk att det inte avspeglar verkligheten (Lilja, 

2005).  

I Billquist & Johnssons (2007) artikel om att använda sociala akter som empiri 

listas fyra kriterier för att värdera ett dokument, tillförlitlighet, trovärdighet, 

representativitet och mening/betydelse. Tillförlitligheten handlar om det finns 

några tvivel om det är rätt författare och om det är ett originaldokument. 

Trovärdigheten handlar om uppriktighet, noggrannhet och att det inte är 

förvanskat. Vem? Varför? Till eller åt vem? Och i vilket sammanhang? 

dokumenten är skapade är centrala. Representativitet betyder att dokumentet är 

typiskt för sitt slag och om allt material finns med i akten eller inte. Fjärde 

kriteriet; Mening/Betydelse har två innebörder bokstavlig/ordagrann och tolkande 

förståelse. Hur ska dokumentet förstås och är det begripligt. Utöver dessa kriterier 

är det viktigt att dokumentet ses i sitt sammanhang och hur det används och vilka 

konsekvenser det får i praktiken. På vilket sätt man dokumenterar kan skifta över 

tid och begrepp och definitioner kan ändras vilket kan försvåra metodens 

användning.  I förhållande till den här studien så finns en utgångspunkt ifrån att 

det material som begärts ut är i enlighet med de fyra ovan nämnda kriterierna. 

 

En fördel med att använda sig av sociala akter är att de oftast är lättillgängliga och 

utan att kräva tid av socialarbetare och de påverkas inte av det i efterhand kan 

vara svårt att minnas. Det är kostnadseffektivt och även praktiskt användbart om 

man vill utöka genom att göra longitudinella undersökningar (Billquist & 

Johnsson, 2007). Det finns även en möjlighet utifrån undersökningen att vid ett 

senare tillfälle göra en trendstudie. Trendstudier är till för att undersöka olika 

trender och om de förändras över tid (Befring, 1994). 

De insamlingskriterier som används i undersökningen är desamma som gäller för 

forskning i övrigt. Urvalet av bifall enligt de kriterierna gör att studien ska kunna 

återupprepas.  

Att undersökningen går att återupprepa höjer även reliabiliteten på uppsatsen 

(Bryman, 2010).  
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Urval 
Urval av beslut tagna med 4 kap. 2§ SoL 

Material till undersökningen har samlats in genom att uppgifter har begärts ut från 

kommuner med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet, 

2 kap. 1§ Tryckfrihetsförordningen (Tryckfrihetsförordningen, 2014:1370). 

Uppgifterna som begärs ut kommer att utgå från de mallar som finns för 

insamling av statistik gällande ekonomiskt bistånd. Underlaget för studien 

kommer bestå av tidigare publicerat material och genom analyser av uppgifter 

kring beslut som är tagna 2013, enligt 4 kap. 2§ från fem kommuner i varierande 

storlek, Helsingborg, Malmö, Kristianstad, Hörby samt Perstorp.  

Valet av kommuner är beroende på att de är närliggande eftersom man kan få ta 

del av materialet på plats, av ekonomiska skäl, var det att föredra eftersom det kan 

uppstå oförutsett höga kostnader om man begär ut material i papperskopior. 

Materialet kommer att ge ett underlag för olika analyser, för hur ofta det 

förekommer beslut enligt 4 kap. 2§ SoL, om det finns några indikationer på om 

besluten rör likartade ämnen eller om det finns någon variation. Med 

insamlingsmetoden kommer man även att kunna utläsa eventuella demografiska 

skillnader. Undersökning kommer att utgå ifrån de insamlingssätt som görs för 

statistiska undersökningar, och de riktlinjer som används för insamlingen av deras 

material men använda mig av de som är relevanta för en tvärsnittsstudie. De 

uppgifter som inte anses vara relevanta är de uppgifter som redovisar totala 

resultat och resultat som sträcker sig över tid, de är inom parantes i nedanstående 

avsnitt och med tillägg av vad besluten avser. 

Statistik i Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2013- Belopp samt antal 

biståndsmottagare och antal biståndshushåll (2013) redovisar: 

• antal personer och hushåll 

(• totalt utbetalda belopp avseende respektive år.) 

Statistiken är uppdelad efter: 

• kön 

• ålder 

• biståndstid 

• inrikes respektive utrikes födda 

• hushållstyp 

(• kommun, län samt totala uppgifter för hela riket) 

• flykting respektive inte flykting 

(• biståndsbelopp avseende år 2013 samt tidsserie avseende 1990–2013.) 

 

Besluten är tagna under 2013. Urvalsgruppen kommer att vara den samma som 

används när man sparar dokumentation för forskning, efter dag 5, 15 och 25 som 

klienterna är födda. Detta för att man i efterhand då kan verifiera uppgifterna.  

 

Urval för kommunala riktlinjer 

Underlag för bifall enligt 4 kap. 2§ SoL kommer även att kompletteras med en 

analys av kommunala riktlinjer för att undersöka hur kommunerna ger 

beslutsfattarna komplementerande information för användningen av 4 kap. 2§ 

SoL. Urvalet av kommunala riktlinjer består av praktiska skäl av dem som 

kommunerna har valt att publicera på sina respektive hemsidor.  

Vid sökning efter riktlinjerna genom hemsidorna har följande sökord använts; 

”Riktlinjer” ”Ekonomiskt bistånd” och ”Styrdokument”. Antalet kommuner som 

ingår är 47 stycken av landets 290 kommuner. Kommunerna varierar i storlek. 

Sveriges kommuner är uppdelade i tio olika grupper(Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2011) och det finns underlag till studien från alla Sveriges 
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kommungrupper. Representerade kommuner samt grupptillhörighet finns som 

bilaga 3. 

Urval av litteratur 

Sökord som användes var; försörjningsstöd, bistånd, bidrag, 4kap. 2§ och 

socialtjänstlagen. Ett mer detaljerat sökschema finner ni i tabell 6, se bilaga 1, där 

det även finns listat den litteratur som samlades in, urval gjordes därav efter vad 

som var relevant för studien. Litteratur utöver det som är listat där kommer genom 

tidigare kurslitteratur och genom scb.se. 

För att söka litteratur som underlag till studien användes i första hand Summon 

@hkr vilket är en söktjänst på Högskolan Kristianstads bibliotek men utan 

resultat, vidare sökning skedde på socialvetenskap.se, Google Scholar, 

Riksdagen.seDokument & Lagar, Socialstyrelsen.se, swepub.se, som gav 

resultat, sökningar skedde även på svt.forsa.nu och libris.kb.se men utan resultat. 

 

Teori 
Sociala problem uppkommer genom samhällets desorganisation, de blir till i 

mellanrummet av hur det borde vara och hur det är. Skadliga sociala förhållande 

kan föreligga oavsett om de upptäcks eller inte, de kan existera utan att vara 

erkända som problem. En uppgift för en socialvetare är att identifiera, beskriva 

och förklara faktiska förhållanden som har negativa konsekvenser för samhället 

och som kan hota centrala värden som förnuft och frihet. Sociala problem kan ses 

som sociala konstruktioner som är skapade av politiska, ekonomiska och sociala 

förhållande (Meeuwisse & Swärd, 2002). En teoretisk utgångspunkt och som 

använts genom denna studie är socialkonstruktivismen. Om man har ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan man förstå olika uppfattningar som finns 

kring ett fenomen och genom att använda sig av ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv kan man försöka få en djupare förståelse av det man vill studera (Lilja 

& Larsson, 2005). 

Enligt socialkonstruktivismen är alla sociala institutioner en social konstruktion 

och en mänsklig produkt men de kan även tillskrivas en viss oberoende existens 

när de har etablerats (Meeuwisse & Swärd, 2002). Innan vi får insikt i de sociala 

konstruktioner som de sociala institutionerna är, så är det vanligt att deras sociala 

fakta uppfattas som naturgivna (ibid.). Både de kommunala riktlinjerna och de 

bifall som fattas för ekonomiskt bistånd, som är underlag för denna studie är 

sociala konstruktioner som inte kan frånkopplas den kontext som de har beslutats 

om i eller är skrivna i. 

 

Mitt eget antagande är att man kan utläsa begynnande eller underliggande 

kontextuella problem som inte än har fokuserats av samhället genom att studera 

bifall genom 4 kap. 2§ SoL som är den del av den sociala lagstiftningen som kan 

jämföras med den frivilliga delen av bistånd som funnits genom tiderna. Att 

kommunala beslutsfattare inte anser att det finns skäl till att bevilja ekonomiskt 

bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL men gör ett undantag med stöd av 4 kap. 2§ SoL, kan 

ses som att det finns ett mellanrum mellan hur det är och hur det borde vara. Det 

är där i mellanrummet som sociala problem uppstår (Meeuwisse & Swärd, 2002). 

Om paragrafen uppmärksammas så kan det kanske leda till att socionomer kan 

öka sitt handlingsutrymme. 

  

Etiska aspekter 
Förnuftet har en viktig roll att spela i etiken, det mänskliga förnuftet är förvisso 

både bräckligt och begränsat men det är ändå det bästa redskap vi har, för utan det 

så blir allting kaos (Forsman, 1997).  
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Det är viktigt att ha ett etiskt tänkande när man ska genomföra en undersökning 

och skriva en uppsats. Underlaget till undersökningen är offentliga dokument och 

avidentifierade uppgifter från ärende med bifall enligt 4 kap. 2§ SoL som reglerar 

ekonomiskt bistånd. Jag förutsätter att underlaget av de bifall som analyseras i 

denna studie har genomgått en sekretessprövning innan jag har fått ta del av dem. 

Utöver det kommer inte ändamålen redovisas tillsammans med de demografiska 

variablerna för att undvika att någon oavsiktligt skulle kunna identifieras.  

Ett av de etiska kraven som ställs på en forskare är att det finns en strävan för att 

uppnå en hög vetenskaplig kvalitet på den kunskap som resultatet ger. Det innebär 

att resultaten så mycket som möjligt ska vara representativa för det aktuella 

forskningsområdet (Kvale & Brinkmann, 2009). Resultatet från denna studie kan 

vara representativa för de kommuner som ingår men för alla Sveriges kommuner 

så är underlaget inte tillräckligt gällande bifallen, underlaget för analyser av de 

kommunala riktlinjerna har en högre grad av representativitet eftersom alla 

kommungrupper finns representerade i analysen. 

En annan etisk aspekt är att reflektera över hur resultaten av studien kan komma 

att användas av andra. Trots goda avsikter kan man inte kontrollera hur 

forskningen kan komma att användas (May, 2001). Det finns både negativa och 

positiva aspekter med denna studie, dels kan den belysa ett handlingsutrymme för 

beslutsfattare som inte är så omdiskuterat och som i denna studie visar sig verka 

vara en del av lagstiftningen som inte används så flitigt. Å andra sidan kan de som 

har ett striktare kontrollbehov använda studien för att påvisa det negativa att det 

finns statliga utgifter som inte går att kontrollera på ett lätt sätt, så som genom 

SCB.  

 

 

TIDIGARE PUBLIKATIONER 

 

I det här avsnittet redovisas litteratur som tidigare publicerats som är relevant för 

den här studien. Avsnittet delas in i tre delar; Ekonomiskt bistånd, Statistik och 

Kommunala riktlinjer. 

 

Om Ekonomiskt bistånd  
I tidigare uppsatser som berör den andra paragrafen, nämns det framförallt om hur 

paragrafen har används till det som just den undersökningen tar upp. Nyberg& 

Persson (2009) nämner till exempel att paragrafen har använts för att bevilja ett 

boende för vuxna med dubbla diagnoser, en annan studie nämner omkostnader vid 

begravning (Ekdahl & Jansdotter 2007). Björling & Reidevall (2006) nämner att 

paragrafen används vid ansökan om kontaktfamilj. I en studie av Zielinski & 

Larsson (2009) nämner de i sin uppsats att det framkommit i deras undersökning 

att bedömningar kring paragrafen är olika, i detta fall gällde det rätt till 

ekonomiskt bistånd för att kunna behålla dotterns häst när föräldrarna hamnat i en 

dålig ekonomisk situation, ett lämpligt argument var att det kunde räknas som 

”fritidsaktivitet” som kan beviljas enligt 4 kap 2§ SoL. 

 

I en proposition till socialtjänst lagen kan man läsa exempel på vad den andra 

paragrafen kan användas till, exempel på insatser som omnämns i förarbetena är 

flyttningskostnader, komplettering eller nyanskaffning av möbler, husgeråd, TV, 

skuldsanering, alternativ medicinsk behandling, psykoterapi, mer omfattande 

tandvård, rekreations- eller semesterresor m.m. men det är upp till kommunerna 

att avgöra vilka insatser som kan ingå (Regeringen, 1997). Socialtjänstlagen är en 
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ramlag och genom den kan det politiska ansvaret för lösningen av ett problem 

läggas över på den myndighet som ska tillämpa lagen. Detta tillvägagångsätt kan 

vara nödvändigt för att lämplighetsbedömningar inte alltid kan avgöras på politisk 

nivå. Förskjutningen av ansvaret är inte oproblematiskt, det kan uppstå oklara 

beslutsvägar och det kan vara förknippad med normativ konkurrens. Problemen 

som kan uppstå är inte bara knutna till ramlagstiftning utan det kan även uppstå 

problem med hur man operationaliserar utifrån generella riktlinjer (Olsson, 1993). 

 

Socialstyrelsen (2013) ger vägledning i form av en handbok för handläggning av 

ekonomiskt bistånd och genom allmänna råd SOSFS 2013:1. I Handboken för 

ekonomiskt bistånd (2013) kan man läsa beslut enligt 4 kap. 2§ SoL kan enbart 

överklagas genom laglighetsprövning och inte genom förvaltningsbesvär som man 

kan göra vid avslag enligt de andra paragraferna. Vid laglighetsprövning läggs 

ingen vikt vid om det är ett lämpligt beslut.  

Att inte kunna överklaga den frivilliga hjälpen är en kvarleva sedan 1800- talet. 

I slutet av 1800-talet gav inte de processuella reglerna den enskilde någon 

möjlighet att som nu överklaga ett nekat fattigunderstöd eftersom insatserna till 

stor del var frivilliga (Åström, 2000). 

 

Socialstyrelsen ger även årligen ut allmänna råd och när man söker efter den 

andra paragrafen är resultatet noll, det förekommer inga råd kring paragrafen. Det 

är upp till kommunerna att fritt använda paragrafen. 

 

Akademikerförbundet (2013) har gjort en genomgång av hur många som faller 

igenom socialförsäkringssystemen, och av vilken anledning, och som fångas upp 

av kommunerna i stället. Utifrån den lista av kategorier som finns för 

försörjningshinder har de listat vilka som borde ha fångats upp av de andra 

systemen. Då återstår endast 18 % som försörjningsstödet från början rimligen var 

ämnat för, nämligen de kategorier som utgörs av dem som har arbetshinder och de 

som inte kan arbeta av sociala skäl, eller om det uppstått en tillfällig utgiftsbild 

som de inte kunde hantera. Den sista kategorin innefattar de där uppgift saknas. 

Vår generella välfärd är uppbyggt efter grundprincipen att ‘av var och en efter 

förmåga, åt var och en efter behov’. Det borde enligt förbundet innebära att alla 

som är sjuka får sjukförsäkring, eller sjuk‐ eller aktivitetsersättning och det borde 

innebära att de som är arbetslösa fångas upp av arbetslöshetsförsäkringen. 

Kommunerna är det yttersta skyddsnätet och försörjningsstödet ska fånga upp de 

människor som inte kan få sin försörjning säkrad i socialförsäkringssystemen. 

Begreppet ”sista skyddsnätet” som är ett centralt begrepp när det gäller 

försörjningsstöd visar på att våra socialförsäkringssystem har brister som gör att 

människor faller igenom (Akademikerförbundet, 2013: Halleröd, 2000). 

 

Om Statistik  
Syftet med statistik är att kunna följa vad som händer i samhället och att öka 

förutsättningarna för att identifiera behov (Socialstyrelsen, 2011). Statistik 

angående ekonomiskt bistånd används för att belysa statliga utgifter, men det 

finns inte några enskilda statistiska uppgifter kring 4 kap. 2§ SoL. I 

årsredovisningen redovisas inte paragrafen separat utan den redovisas tillsammans 

med 4 kap.1 § SoL (Socialstyrelsen, 2013). Samtliga ändamål ska registreras 

(Socialstyrelsen, 2011) men registrering görs bara vid utbetalt ekonomiskt 

bistånd. När man samlar in statistik är det bara bruttobelopp som redovisas så 

därför visas inte eventuella återbetalningar (ibid.). Det kan ge en missvisning av 



13 

 

hur stora belopp som används till socialbidrag och man kan inte heller se i vilken 

utsträckning 4 kap. 2§ SoL används.  

Statistiska uppgifter kan vara korrekta men de kan ändå vara vilseledande 

eftersom man inte ser vad som påverkar data man kan säg att statistik är 

berättelser av fakta (Rosengren, Arvidson, 2000). 

 

Om Kommunala riktlinjer 
I Mellan lag och rätt, en rättsvetenskaplig studie av kommunala riktlinjer 

avseende ekonomiskt bistånd i Stockholms län (2007) skrivs att uppgifter som ska 

utföras av socialförvaltningen bestäms av de diskurser som finns runt omkring 

och för att anpassningen till diskurserna ska ske så smidigt som möjligt 

formuleras målbeskrivningar eller andra styrdokument i allmänna ordalag. 

Socialtjänstlagen är en ramlag vilket innebär att politikerna har angett ramarna 

och överlåtit till kommunerna att utforma egna riktlinjer för deras bistånd. Att de 

har gjort så beror på att lagstiftningen kan vara stelbent och inte har samma 

möjlighet att anpassas efter skiftande förhållanden. 

Det är riksdag och regering som kan utfärda bindande föreskrifter, socialstyrelsen 

kan dock utfärda bindande föreskrifter på delegation. Kommunala riktlinjer är inte 

bindande men det har visat sig att de ändå tillskrivs en central roll, troligtvis för 

att de kan ses som en order från arbetsgivaren om hur arbetet ska utföras och om 

lagtext inte kompletteras med en tolkning så tillförs ingen vägledning för 

handläggaren (Ekdahl & Jansdotter, 2007). 

 

I Kjellboms (2009) artikel Rättssäkerhet och flexibilitet i kommunala riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd, skriver hon att Socialtjänstlagen beskrivs som en målinriktad 

ramlag och att kraven på rättsäkerhet i form av likabehandling och förutsägbarhet 

har tonats ner till förmån för flexibilitet i utformningen av biståndet utifrån 

individuella behov. 
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RESULTAT 

Det här avsnittet är uppdelat i två delar, som rör bifall enligt 4 kap. 2§ SoL och 

resultat som rör de kommunala riktlinjerna. 

 

År 2013. Ärende med bifall jml. 4 kap. 2§ Socialtjänstlagen 
Tabell 1 -Undersökningstabell - bifall 4 kap. 2§ SoL 
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M 55 2år7mån U E+1 Kristianstad J J  

K 45 13år8mån U E+8 Kristianstad J J  

K 24 2år10mån U E+1 Kristianstad J J  

K 22 2år9mån I E+1 Kristianstad N J  

M 21 1år8mån U E Kristianstad J J  

M 20 1mån U E Kristianstad N J  

K 39 1mån U E+3 Malmö N J  

K 29 1 mån U E+2 Malmö N J  

M 20 3 mån I E Malmö N J  

K 74 2mån I E Helsingborg N J  

K 28 2mån I E Helsingborg N J  

M 56 1mån I E Helsingborg N J  

K 77 3mån I E Helsingborg N J  

K 80 1mån U E Helsingborg N J  

M 39 1år10mån I E Helsingborg N J  

M 65 4mån I E Helsingborg N J  

K 79 4mån U E Helsingborg N J  

M 89 4mån I E Helsingborg N J  

M 67 4mån I E Helsingborg N J  

M 67 4mån  I E Helsingborg N J  

K 60 2mån I E Helsingborg N J  

K 60 2mån I E Helsingborg N J  

K 85 2mån U E Helsingborg N J  

Totalt: 23 bifall enl. 4 kap. 2§ SoL 

 

 

Redovisning av frekvenser för enskilda variabler; 
 

Figur 1 Könsfördelning ......................................................................................... 15 
Figur 2 Hushållstyp. .............................................................................................. 15 
Figur 3 Hushåll med barn. .................................................................................... 16 
Figur 4 Inrikesfödd respektive Utrikesfödd ........................................................... 16 

Figur 5 Flyktingstatus. ........................................................................................... 17 
Figur 6 Återbetalningsfrekvens. ............................................................................ 17 
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Figur 1 Könsfördelning. 

Resultatet för variabeln ”Kön” (i biologisk bemärkelse) indelas i M=Man respektive K=Kvinna 

 

 

 

 
Figur 2 Hushållstyp. Resultatet för ”Hushållstyp” är indelat i E=Ensamstående respektive 

S=Sambo. Samtliga i är ensamstående. 
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Figur 3 Hushåll med barn. Resultat för variabeln "Barn". Om det finns barn i hushållet är 

indelat i J=Ja respektive N=Nej 

 

 

 

 
Figur 4 Inrikesfödd respektive Utrikesfödd. Resultatet för denna variabel är indelat i 

I=Inrikesfödd respektive U=Utrikesfödd 
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Figur 5 Flyktingstatus. Resultatet för denna variabel är indelat i J=Ja respektive N=Nej. 

 

 

 

 
Figur 6 Återbetalningsfrekvens. Resultatet för variabeln ”Återbetalning av utbetalat bistånd” 

indelas i J=Ja respektive N=Nej. Samtliga bifall är beviljade med villkor om återbetalning enligt 9 kap. 

2§ SoL. 
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Efter en sammanställning av ända målen så framkom följande resultat; 

 

 

 
Figur 7 Ändamål för bifall.  

 

 

 

Tabell 2 Ändamål för bifall enligt 4 kap. 2§ SoL 

 

Ändamål Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Begravningsomkostnader 13 50,0 50,0 50,0 

Boende 9 34,6 34,6 84,6 

Medicin 1 3,8 3,8 88,5 

Ospecificerat bistånd 1 3,8 3,8 92,3 

Resekostnader 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Sammanställning av delresultat angående bifall enligt 4 kap. 2§ SoL till 
frågeställningen; 
 

Utifrån frågeställningen om hur 4 kap. 2§ Sol används så kan man av de 

avidentifierade ärendena utläsa att det finns ett glapp mellan människors 

inkomster som andra socialförsäkringssystem bör förse och vad som anses vara en 

skälig levnadsnivå. Paragrafen använd även för att bistå med ekonomiska medel i 

avvaktan på annan ersättning eller löneutbetalning. 

Ändamålen för utbetalt ekonomiskt bistånd hör till stor del till boendekostnader 

och begravningskostnader; 

 

13 st. bifall till begravningsomkostnader med villkor om återbetalning.  

5 st. bifall till hyresdeposition till boende med villkor om återbetalning.  

1 st. bifall till boendekostnader + resekostnader med villkor om återbetalning.  

1 st. bifall till boendekostnader + busskort med villkor om återbetalning.  

1 st. bifall till boendekostnader + medicin med villkor om återbetalning.  

1 st. bifall till ekonomiskat bistånd med villkor om återbetalning.  

 

När de gäller om det finns några demografiska samband så är Ensamstående den 

variabeln som är gemensam för samtliga bifall. Se figur 2. 

 

Av de som fick beviljat ekonomiskt bistånd för boendekostnader är där 

åldersmässigt ett årtionde som utmärker sig, 5/9 bifall var till unga som är födda 

på 1990-talet, enligt åldersvariabeln var de andra bifallen uppdelade på 50-60-70 

och 80-talet. 

 

Frågeställningens sista fråga om det alltid krävs återbetalning vid utbetalt 

ekonomiskt bistånd så visar resultatet att alla bifall är kopplade till 9 kap. 2§ Sol, 

som reglerar villkor om återbetalning. Se figur 6. 
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Resultat - Kommunala riktlinjer 
 

Tabell 3 Undersökningstabell - Kommunala riktlinjer X=Innehåller. 
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Borås X 
     

Eksjö 
  

X X 
  

Enköping 
  

X X X 
 

Eskilstuna 
 

X 
    

Eslöv 
   

X 
  

Finnspång 
 

X X 
   

Forshaga 
    

X 
 

Gislaved 
 

X X X 
  

Göteborg X 
    

X 

Haninge 
  

X X 
  

Hedemora 
 

X X 
 

X 
 

Karlskoga X X X 
   

Kil 
   

X 
  

Kungsör X 
     

Köping 
 

X 
  

X 
 

Laxå 
 

X 
    

Munkfors X 
     

Nacka X 
     

Nordmaling 
 

X X X X 
 

Nyköping X 
     

Orust X 
     

Osby 
  

X 
   

Oxelösund X 
     

Ronneby 
 

X 
  

X 
 

Sala 
 

X 
 

X X 
 

Salem 
  

X X 
  

Skinnskatteberg 
 

X 
 

X X 
 

Skurup 
   

X X 
 

Solna 
   

X 
  

Stockholm 
   

X 
  

Säter X 
     

Söderhamn 
    

X 
 

Tanum X 
     

Torsås 
 

X 
 

X X 
 

Täby X 
     

Töreboda 
 

X 
    

Ulricehamn 
  

X X 
  

Upplands bro 
   

X 
  

Uppsala 
 

X X 
   

Vara 
 

X 
 

X X 
 

Vetlanda X 
     

Vimmerby 
  

X X 
  

Värmdö 
   

X X 
 

Växjö X 
     

Åstorp X 
     

Älvsbyn 
  

X 
 

X 
 

Örnsköldsvik 
 

X X X X 
 

Totalt: 47 kommuner 



21 

 

Redovisning av frekvenser för enskilda variabler; 
 

 

Tabell 4 Sökning på "2§" 

De riktlinjer som nämner 2§ indelas i Ja respektive Nej. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nej 14 29,8 29,8 29,8 

Ja 33 70,2 70,2 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

Tabell 5 Enbart lagtext 

De riktlinjer som enbart har skrivit ut lagtext indelas i Ja respektive 

Nej.   

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nej 31 66,0 66,0 66,0 

Ja 16 34,0 34,0 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

Tabell 6 Villkor om återbetalning. 

4 kap. 2§ SoL nämns i riktlinjerna tillsammans med 9 kap. 2§ SoL 

indelas i Ja respektive Nej. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nej 27 57,4 57,4 57,4 

Ja 20 42,6 42,6 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

Tabell 7 Riktlinjer med förslag till användningsområde.  

Antal kommuner som ger förslag till ändamål indelas i Ja 

respektive Nej. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nej 29 61,7 61,7 61,7 

Ja 18 38,3 38,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

Tabell 8 Paragrafen nämns i samband med något annat. Förekomst 

indelas i Ja respektive Nej. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nej 32 68,1 68,1 68,1 

Ja 15 31,9 31,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Sammanställning av delresultat angående de kommunala riktlinjerna till 
frågeställningen; 
 

I riktlinjerna kan man utläsa följande om hur 4 kap. 2§ Sol används; 

”Ur rättsäkerhetssynpunkt är det viktigt att en ansökan om ekonomiskt bistånd 

först prövas enligt 4 kap. 1§ och först därefter om det finns förutsättningar att 

bevilja ekonomiskt bistånd med stöd av 4 kap. 2§. (Ulricehamn, 2012 s.4: 

Vimmerby, 2010 s.2)” 

Genom analys av de kommunala riktlinjerna kunde man utläsa att 34 % av 

kommunerna anger enbart lagtext. Se tabell 4. 

 

Den andra paragrafen i socialtjänstlagens fjärde kapitel används som komplement 

om bifall inte kan ges enligt första och tredje paragrafen, om det finns särskilda 

skäl till det. Enligt riktlinjerna så kan 4 kap. 2§ SoL även kopplas ihop med 9 kap. 

2§ Sol som reglerar återbetalning. 

 

Genom analys av de kommunala riktlinjerna framkommer det att paragrafen kan 

användas i förebyggande syfte och för att undvika allvarliga sociala konsekvenser; 

”Bistånd enligt 4 kap 2§ kan i vissa fall beviljas bland annat i förebyggande eller 

rehabiliterande syfte…(Uppsala kommun, 2014 s. 4).”  

Men även i mer begränsande former; 

” … denna paragraf ska i princip inte användas. Undantag kan vara exempelvis 

när rätt till bistånd inte föreligger men kommunen betalar ut ekonomisk hjälp med 

villkor om återbetalning (Köpings kommun, 2013 s. 8).”[sic] 

 

Genomgången av de insamlade riktlinjerna visade att av de 47 kommunerna som 

ingick i studien var det 38,3 % som har angett specifika ändamål om vad 

paragrafen kan användas till. Se tabell 6. 

 

Enligt vad som kan utläsas av de kommunala riktlinjerna som gav förslag till 

ändamål, så används den 4 kap. 2§ SoL till; 

 

9 st. gav förslag till användning av paragrafen för att bevilja bistånd till 

hyresskuld. 

1 st. gav förslag till användning av paragrafen för att bevilja bistånd för 

kontraktskrivning av kommunstyrelsen för uthyrning i andra hand. 

1 st. gav förslag till användning av paragrafen för att bevilja bistånd till 

borgensåtagande. 

5 st. gav förslag till användning av paragrafen för att bevilja bistånd till el-

skuld. 

1 st. gav förslag till användning av paragrafen för att bevilja bistånd till 

vattenskuld. 

2 st. gav förslag till användning av paragrafen för att bevilja bistånd till 

deposition till elbolag. 

1 st. gav förslag till användning av paragrafen för att bevilja bistånd till 

deposition till telefonbolag. 

1 st. gav förslag till användning av paragrafen för att bevilja bistånd till spis, 

kyl, frys och tvättmaskin för boende i hus.  

1 st. gav förslag till användning av paragrafen för att bevilja bistånd till beslut 

om att öppna servicekonto. 

6 st. gav förslag till användning av paragrafen för att bevilja bistånd till ej 

specificerad skuld alternativt skuldsanering. 
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5 st. gav förslag till användning av paragrafen för att bevilja bistånd till 

begravningskostnader. 

1 st. gav förslag till användning av paragrafen för att bevilja bistånd till skuld 

till arbetslöshetskassa. 

1 st. gav förslag till användning av paragrafen för att bevilja bistånd till 

försörjningsstöd trots försörjningsskyldighet. 

2 st. gav förslag till användning av paragrafen för att bevilja bistånd i avvaktan 

på ersättning/lön. 

 

  

Enligt vad som kan utläsas av de kommunala riktlinjerna angående återbetalning 

så krävs det inte vid alla bifall någon återbetalning enligt 9 kap. 2 § SoL. I de 

kommunerna som nämnde återbetalning i sina riktlinjer använde de ”kan”, ”har 

rätt att”, ”skall beviljas mot återbetalning” men även ”med eller utan 

återbetalningskrav”. När det gäller återbetalning tas beslutet mot bakgrund att det 

finns möjlighet hos den enskilde att kunna betala inom rimlig tid. ”Vid beslut om 

bistånd utöver skälig levnadsnivå bör beslutet fattas med villkor om återbetalning 

om den enskilde bedöms ha möjlighet att återbetala inom rimlig tid (Nordmaling, 

2009 s. 29: Örnsköldsvik, 2014 s. 28)” 42,6 % av riktlinjerna nämner 4 kap. 2§ 

SoL tillsammans med 9 kap. 2§ SoL som reglerar återbetalning. Se tabell 5. 

 

När det kommer till riktlinjer som stöd till beslutsfattarna så är det 34 % av de 

insamlade riktlinjerna som enbart har lagtext för den andra paragrafen och 38,3% 

fall av riktlinjerna har hänvisat till mer specifika ändamål.  

Från de kommunala riktlinjerna framkommer det att 4 kap. 2§ Sol används både i 

förebyggande syfte och för att undvika allvarliga sociala konsekvenser men även 

mer återhållsamt genom att alltid kopplas till 9 kap. 2§ Sol som reglerar 

återbetalning. 42,6% av riktlinjerna nämner 4 kap. 2§ SoL tillsammans med 9 kap. 

2§ Sol. Några demografiska samband kan inte utläsas av de kommunala 

riktlinjerna. 

 

 

ANALYS & RESULTAT   

 

I tidigare publikationer kan man läsa att det finns variationer både vad det gäller 

ändamål och beslutsfattarnas bedömningar när det gäller ekonomiskt bistånd. Det 

framkom av en tidigare studie av Ekdahl & Jansdotter (2007) att kommunala 

riktlinjer inte är bindande men att de ändå bedöms ha en central roll vid 

bedömningar.70.2 % av kommunerna nämner 4 kap. 2§ SoL i sina riktlinjer och 

38.3% ger förslag till ändamål. Om man jämför vilka poster som listats i de 

kommunala riktlinjerna så är underlaget av insamlade data angående bifall inte 

helt överrensstämmande. Av bifallen framgår att ekonomiskt bistånd har utgetts 

till hyresdepositioner för boende och för att den enskildas inkomst har varit 

otillräcklig alternativt försenad och till begravningsomkostnader. I riktlinjerna 

som samlats in för denna studie så är det som stämmer överens med bifallen bara 

Begravningsomkostnader.  

Likaså om man utgår ifrån exemplen som gavs som förslag till 

användningsområden i propositionen till socialtjänstlagen så är det inget man kan 

utläsa av analysen av bifall.  

I en jämförelse mellan propositionen och de kommunala riktlinjerna så är det 

enbart två poster som är gemensamma och det är skuldsanering och husgeråd. 
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För att återkoppla till frågeställningen så visar resultatet från undersökningen att 4 

kap. 2§ används i förebyggande syfte och utges oftast i form av ett lån genom att 

bifall ofta kopplas samman med krav på återbetalning enl. 9 kap. 2§ SoL.  

Undersökningens andra fråga om vad paragrafen används till kan utifrån resultatet 

visa att det gäller anledningar som beror på försenade eller otillräckliga inkomster 

och att till bifallen är kopplade till boende, genom ekonomiskt bistånd till 

hyresskulder och depositionsavgifter.  

Det visade sig även att de i de tidigare publikationerna nämner, i likhet med 

analysen av kommunala riktlinjer, att det finns ekonomiska hinder som kräver att 

en enskild behöver söka ekonomiskt bistånd till omkostnader för begravning. 

 

Vad gäller om det finns några demografiska kopplingar så är det variabeln 

Ensamstående som är den gemensamman i analysen av samtliga bifall. 

 

Att 4 kap. 2§ SoLs bifall kopplas med 9 kap. 2§ SoL om återbetalning är något 

som gäller i samtliga fall utifrån studiens underlag ifrån analysen av bifall.  

Utifrån analysen av de kommunala riktlinjerna visar de på att det är individuellt 

och att det förgås av en bedömning av den enskildes möjlighet att genomföra en 

återbetalning inom rimlig tid men det framkommer inte om det tas i beaktande för 

ett avslag eller för ett bifall.  

 

Av de kommunala riktlinjerna kan man utläsa att i en del av riktlinjerna kan det 

tolkas som begränsande och att man enbart undantagvis kan använda 4 kap. 2§ 

Sol och då tillsammans med villkor om återbetalning, och som framkom av 

tidigare publikationer så är det regering och riksdag som kan ge bindande 

föreskrifter men att de kommunala riktlinjerna ofta är centrala eftersom de kan 

tolkas som en order om hur arbetet ska utföras (Ekdahl & Jansdotter, 2007).  

Det kan tolkas som att det är en möjlighet att de kommunala riktlinjerna kan vara 

begränsande när det gäller 4 kap. 2§ SoL, det eftersom samtliga bifall i denna 

studie är sammankopplade med 9 kap. 2§ SoL som reglerar villkor om 

återbetalning och att användningen av paragrafen till synes inte verkar användas i 

någon större utsträckning. Enligt socialkonstruktivismen är alla sociala 

institutioner en social konstruktion och riktlinjerna inom densamma kan verka 

naturgivna om man inte ifrågasätter dem (Meeuwisse & Swärd, 2002). Resultatet 

kan inte generaliseras eftersom urvalet inte är så stort och det har inte framkommit 

av slumpmässigt- eller sannolikhets urval. I strikt mening kan man bara göra 

statistiska generaliseringar om man använder sig av sannolikhetsurval eller 

slumpmässiga urval (May, 2001). 

 

Om man söker statistik angående ekonomiskt bistånd så kan man inte utläsa vad 

som har beviljats enligt 4 kap. 2§ Sol eftersom det vid insamling av statistik bara 

är bruttobelopp som registreras och därför redovisas inte eventuella 

återbetalningar som kopplats samman med bifall enligt 4 kap. 2§ SoL. Utifrån 

studiens resultat av bifallen i den här studien så blir det ingen statistisk skillnad 

men utifrån vad man kan utläsa av de kommunala riktlinjerna så kan bifall enligt 

den andra paragrafen även ges utan villkor om återbetalning enligt 9 kap. 2§ SoL 

och det ger en indikation om att det kan uppstå en missvisning om hur mycket 

statliga medel som utgår till socialbidrag eftersom återbetalningen inte räknas in i 

redovisningen. 
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SLUTSATSER 

 

Genom reaktioner hos de personer som har kontaktats för att begära ut uppgifterna 

har det framkommit att 4 kap. 2§ SoL inte används i någon större utsträckning. 

Det finns en osäkerhet om tillgången till samtliga bifall enligt 4 kap. 2§ Sol 

eftersom det fanns en naiv tanke om att en begäran om de offentliga uppgifterna 

skulle hamna rätt eftersom det finns en serviceskyldighet för kommunerna men 

det har genom många samtal med olika människor hos kommunerna framkommit 

att det inte är en självklarhet, det finns en osäkerhet i kontakterna med i 

kommunerna om vem som handhar utlämnande av de här uppgifterna, de olika 

indelningarna inom kommunerna kan även ha påverkat resultatet genom att 

begäran om uppgifterna kanske inte nått alla som fattar beslut enligt 4 kap. 2§ 

SoL.  

Av de kommuner, Kristianstad, Perstorp, Malmö, Hörby samt Helsingborg som 

uppgifterna kommer ifrån är där ett bortfall från en av fem stadsdelsförvaltningar i 

Malmö. Hörby kommun hade inte fattat några beslut enligt 4 kap. 2§ SoL och 

Perstorps kommun hade bara fattat ett beslut enligt paragrafen och det ingick inte 

i studiens urval enligt dag 5,15 och 25 efter deras födelsedag.  

I fyra av fem stadsdelsförvaltningar hade det enbart fattats beslut i tre fall i 

Malmös kommun, fem bifall i Kristianstads kommun och fjorton bifall i 

Helsingborgs kommun. 

 

Utifrån resultatet av riktlinjerna och genomgång av tidigare litteratur så är 

paragrafen tänkt att användas i förebyggande och rehabiliterande syfte samt att 

paragrafen kan användas för att ge den enskilda ett individuellt behovsprövat lån 

till dess att den enskildas inkomst betalats ut retroaktivt. 

Av bifall för ekonomiskt bistånd för boendekostnader var det ändamål som var 

den näst största andelen av bifall och inom den var det till största delen till unga 

som är födda på 1990-talet.  

Av samtliga bifall var den största andelen till bistånd för att ombesörja 

begravningsomkostnader.  

Resultatet av undersökningen av bifall enligt 4 kap. 2§ SoL ger en indikation på 

att det finns svårigheter i samhället för att få sitt grundläggande behov i form av 

boende tillgodosett, eftersom resultatet visar på bifall för svårigheter kring 

boendesituationen som beviljas med den andra paragrafen som kräver särskilda 

skäl. Den indikationen stöds även av både hemlöshetsforskningen och media.  

Att det krävs att staten ska behöva ge ekonomiskt bistånd med villkor om 

återbetalning till begravningsomkostnader ger indikationer på att kostnaderna är 

alldeles för höga för att kunna få ett värdigt avslut på livet, både för den avlidne 

och för dem som vill ta adjö.  

Även resultatet av både analys av de kommunala riktlinjerna och analysen av 

bifallen i relation till tidigare publikationer ger indikationer på att det finns 

svårigheter i dagens samhälle för enskilda med att ha ett hem, vare sig man är död 

eller levande vilket är ett av de mest grundläggande behoven en människa har.  

 

Resultatet hade kunnat vara annorlunda utan begränsningen till det urval som 

gjordes, men anledningen till det valda urvalet är för att det ska kunna kontrolleras 

i efterhand och för att kunna användas i framtiden. Ett alternativ hade varit att 

begära ut alla uppgifter och sedan själv gjort avgränsningen.  

 

Resultatet kan tolkas som att det finns indikationer i denna studie på att det finns 

ett handlingsutrymme för socionomer som inte används så flitigt och  
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genom att riktlinjerna ges en central roll, trots att de inte är bindande, kan i sin tur 

tolkas som att de kan ha en begränsande inverkan på socionomers 

handlingsutrymme.  

Enligt socialkonstruktivismen så kan sociala konstruktioner tillskrivas en 

oberoende existens trots att de är en mänsklig produkt (Meeuwisse & Swärd, 

2002). De kommunala riktlinjerna kan inte frånkopplas sin sociala kontext varpå 

man då kan utifrån dem se vilka problem som ges uppmärksamhet. Dock är det en 

socialvetares uppgift att identifiera, beskriva och förklara faktiska förhållanden 

som har negativa konsekvenser för samhället och som kan hota centrala värden 

som förnuft och frihet (ibid.) Det är viktigt att socionomer utnyttjar det utrymme 

inom lagen som ökar deras handlingsutrymme och inte låter sig begränsas av 

riktlinjer, annars finns en risk att de centrala värdena som förnuft och frihet 

begränsas genom att man tillskriver riktlinjerna en central roll. Det är av vikt att 

socionomer litar på sin egen kunskap och sitt eget förnuft. Utav riktlinjerna så är 

det 38,3 % av kommunerna som nämner mer specifika ändamål, och om det är det 

som begränsar handlingsutrymmet eller om det är att det inte finns några kan 

riktlinjer är inget som kan utläsa av denna studie eftersom det inte är en 

jämförelse mellan bifall och riktlinjer i en bestämd kommun. Det kan också 

tänkas att det finns en rädsla från beslutsfattarens sida om det inte finns stöd i 

riktlinjerna beroende på att man som socialsekreterare är utbytbar i 

organisationen.  

Underlaget av bifall i den här undersökningen är inte så stort men i samtliga fall 

krävs återbetalning så en slutsats utifrån den här undersökningen är att 

användningen av 4kap. 2§ Sol inte används i så stor utsträckning och när det görs 

så är det väldigt restriktivt.  

 

Innan undersökningen förväntades att paragrafen användes i större omfattning än 

som nu var fallet inom det här urvalet. Det var inte heller förväntat att få ut 

uppgifterna per mail utan några kostnader. Med den vetskapen så hade 

undersökningen kunnat nå fler kommuner eller inte begränsats till år 2013.  

Att studien ska kunna kontrolleras i efterhand och kunna återupprepas kommer 

öka möjligheten till att kunskapen kan öka om hur den frivilliga delen av biståndet 

har använts historiskt och kommer att användas i framtiden, till exempel genom 

en tidsstudie, det hade även varit intressant att undersöka vad som är orsakerna är 

till den låga användningsfrekvensen av paragrafen.  

 

Mitt eget antagande att man kan utläsa begynnande eller underliggande 

kontextuella problem som inte än har fokuserats av samhället genom att studera 

bifall enligt 4 kap. 2§ SoL har inte i någon större utsträckning bekräftats eller 

motsagts och kan inte det heller genom en tvärsnittsstudie efter som det inte kan 

jämföras med något annat.  

Att det finns problem kopplat till boende är ingen nyhet, likaså att det är unga, 

som i detta fall är födda på 1990-talet, som har svårigheter med att få tillträde till 

bostadmarknaden är inte heller en nyhet, det är tyvärr en svårighet som fokuserats 

från flera håll tidigare.  

Däremot så är det, i alla fall för mig, en nyhet att man ska behöva söka hjälp för 

begravningsomkostnader, vad är det som gör att kostnader för en begravning kan 

bli så höga att inte alla kan få det behovet tillgodosett utan individuell 

behovsprövning? Det finns ett gammalt talesätt ”den enes död, den andres bröd” 

så det är kanske inte en nyhet egentligen? 
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1. Sökschema 
 

Tabell 9 Sökschema 

 

 

 

Socialvetenskp.se:  

Allt fler arbetslösa och sjukskrivna behöver försörjningsstöd  

Möjlighet att inhämta uppgifter om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd  

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2010 

Socialtjänstlagen inför framtiden 2012, Socialtjänstforum 

Utrymme för variation – om prövning av socialbidrag 

Artiklar av intresse som inte kunde kommas åt genom länk;  

Kunskapsöversikt: Socialbidrag i forskning och praktik. Annika Puide (red) 

(hittades på Summon) 

Sociala rättigheter i förändring: En konstitutionellrättslig studie Anna-Sara Lind. 

(beställt fjärrlån) 

 

Google Scholar:  
Det kanske var någonting och jag kunde inte göra någonting – en studie av 

socialarbetares handlingsutrymme i arbetet med våldsutsatta kvinnor 

Det ekonomiska biståndets villkor 

Rätten till bostad En kvantitativ vinjettstudie om kommunernas handläggning av 

boendeärenden 

Sö
ks

id
a

 

Sö
ko

rd
 

A
n

ta
l 

tr
äf

fa
r 

U
rv

al
 

A
n

ta
l 

ar
ti

kl
ar

 

A
n

d
ra

 

K
äl

lo
r 

 

Socialvetenskap.se försörjningsstöd 63  0 1  

 bistånd 54  0 1 * 

 bidrag 45  0 1 * 

 4kap 2§ Sol 0     

 ekonomiskt 
bistånd 

30  0 1  

 socialtjänstlagen 19  0 1  

Google Scholar 4 kap 2§ + 
socialtjänstlagen + 
beslut 

116 § 0 10  

 4 kap 2§ + 
socialtjänstlagen  

98  0 9  

 vetenskapliga 
artiklar 
socialtjänstlagen  

157 – vård – vårda-
skola-kriminalitet-
äldre-våld  

0 2  

Riksdagen.se 
Dokument & Lagar 

vetenskapliga 
artiklar 

75 Socialutskottet 0 1  

Socialstyrelsen ekonomiskt 
bistånd 

254 Föreskrifter och 
allmänna råd, 
publikationer & 
statistik  

0 6  

Swepub.kb.se försörjningsstöd 3 Refereegranskad 0 0  

 ekonomiskt 
bistånd 

5 Refereegranskad 1 0 * 

 4 kap 2§ Sol 0 Refereegranskad    

 bistånd 12 Refereegranskad 0 0  

 bidrag 106 Refereegranskad 0 0  

 socialtjänstlagen 5 Refereegranskad 0 0  

http://www.socialvetenskap.se/forskning/mojlighet-att-inhamta-uppgifter-om-felaktiga-utbetalningar-av-ekonomiskt-bistand/
http://www.socialstyrelsen.se/Sidor/SimpleSearchPage.aspx?q=Ekonomiskt+bist%c3%a5nd&defqe=hidden%3a-meta%3asiteseeker.archived%3aarchived&resid=1840700573&defcs=49&uaid=D42AA1965E24ECCA5EE68A23AA3AE425%3a3139322E3136382E3234352E36%3a5247198180551957623
http://www.socialstyrelsen.se/Sidor/SimpleSearchPage.aspx?q=Ekonomiskt+bist%c3%a5nd&defqe=hidden%3a-meta%3asiteseeker.archived%3aarchived&resid=1840700573&defcs=49&uaid=D42AA1965E24ECCA5EE68A23AA3AE425%3a3139322E3136382E3234352E36%3a5247198180551957623
http://www.socialstyrelsen.se/Sidor/SimpleSearchPage.aspx?q=Ekonomiskt+bist%c3%a5nd&defqe=hidden%3a-meta%3asiteseeker.archived%3aarchived&resid=1840700573&defcs=49&uaid=D42AA1965E24ECCA5EE68A23AA3AE425%3a3139322E3136382E3234352E36%3a5247198180551957623
http://www.socialstyrelsen.se/Sidor/SimpleSearchPage.aspx?q=Ekonomiskt+bist%c3%a5nd&defqe=hidden%3a-meta%3asiteseeker.archived%3aarchived&resid=1840700573&defcs=49&uaid=D42AA1965E24ECCA5EE68A23AA3AE425%3a3139322E3136382E3234352E36%3a5247198180551957623
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Vi månar om barnen… 

 Ett dubbelt uppdrag -En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av 

rollkonflikter 

Hästskons boendeenhet – samverkan och brukarinflytande i ett boende för 

personer med dubbla diagnoser.  

Mellan lag och rätt 

Utredningarnas retorik 

Hur socialarbetaren uppfattar sin yrkesroll 

... pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt 

lite annat: -Om pengars betydelse för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

 Att vara kontaktfamilj.  

 

Riksdagen:  

2009/10: RFR3 Forskning som berör SoL och kompletterande regelverk 

 

Socialstyrelsen: 

Ekonomiskt bistånd – årsstatistik 2013 – Belopp samt antal biståndsmottagare och 

antal biståndshushåll 

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013  

Instruktion för registrering av försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt 

bistånd - För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten 

SOSFS 2013:1 Ekonomiskt bistånd- Socialstyrelsens allmänna råd om 

ekonomiskt bistånd. 

Senaste version av SOSFS 2013:1. Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt 

bistånd 

 

Swepub.kb.se - Artiklar av intresse som inte kunde kommas åt genom länk;  

Kjellbom, Pia (2009)Rättsäkerhet och flexibilitet i kommunala riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd. Nordisk juridisk tidskrift. – 0105-1121.; 32:4/127, s. 80-103  

(Hittades genom Google: “Nordisk juridisk tidskrift” -> Träff 8 & 9 av 20900 -

>RETFAERD 

http://retfaerd.org/retfaerd-nr-127–20094/pia-kjellbom-rattssakerhet-och-

flexibilitet-i-kommunala-riktlinjer-for-ekonomiskt-bistaand/) 

 

Sökvägar utan resultat 

svt.forsa.nu sökord: försörjningsstöd, bistånd, bidrag, 4kap 2§, ekonomiskt 

bistånd, socialtjänstlagen 

 

Summon sökord: försörjningsstöd, bistånd, bidrag, 4kap 2§, ekonomiskt bistånd, 

socialtjänstlagen 

Begränsning: Peer Review + fulltext 

 

Libris.kb.se sökord: försörjningsstöd, bistånd, bidrag, 4kap 2§, ekonomiskt 

bistånd, socialtjänstlagen 

Begränsning: Avhandlingar, artiklar-övriga & arkivsamlingar svenska+översatt 

  

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:548802
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:548802
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-9-2
http://retfaerd.org/retfaerd-nr-127–20094/pia-kjellbom-rattssakerhet-och-flexibilitet-i-kommunala-riktlinjer-for-ekonomiskt-bistaand/
http://retfaerd.org/retfaerd-nr-127–20094/pia-kjellbom-rattssakerhet-och-flexibilitet-i-kommunala-riktlinjer-for-ekonomiskt-bistaand/
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2. Informationsbrev 
 

Till; Den det berör.   xxxx-xx-xx 

 

Hej! Mitt namn är Anna Ericsson, jag studerar vid Högskolan Kristianstad och ska 

skriva en C-uppsats som handlar om beslut som fattats med 4 kap. 2§ SoL. Jag 

har varit i kontakt med kommunarkivet och rekommenderades att höra hos er i 

första hand eftersom uppgifterna eventuellt kunde sökas elektroniskt hos er och 

den möjligheten finns inte på kommunarkivet. *Med stöd av 

tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet vill jag gärna få ta del 

av följande handlingar på plats*: 

Det jag är intresserad av är uppgifter om bifall enligt 4 kap. 2§ under år 2013 med 

samma urval enligt dag fem, femton och tjugofem, som gäller för arkivering för 

forskning med följande uppgifter som har utgångspunkt från de uppgifter som ni 

registrerar till SCB:s insamling för statistik; 

• kön 

• ålder 

• biståndstid 

• inrikes respektive utrikes födda 

• hushållstyp (ensamboende/sambo) 

• antal barn 

• flykting respektive inte flykting 

• ändamål (vilket eller vilka behov som ska tillgodoses.) 

• tillämpades 9 kap. 2§ SoL om återbetalning. 

 

Syftet med studien är att beskriva och analysera dokumentation av beslut som 

fattas i enlighet med 4 kap. 2§ socialtjänstlagen, särskilt med avseende på om 

samband finns. Studien begränsar sig till ovan nämnda indikatorer. I uppsatsen 

kommer sista punkten “ändamål” inte att kopplas till de övriga punkterna för att 

undvika att någon oavsiktligt ska kunna identifieras. Handlingarna i sin helhet 

omfattas av sekretess i vissa delar så jag vill ta del av handlingarna med de 

sekretessbelagda uppgifterna avidentifierade alternativt om det finns något 

sekretessavtal jag kan skriva under, för att underlätta för att få tillgång till de 

uppgifter jag är intresserad av.* Jag önskar även information om vilka 

sekretessbestämmelser som tillämpats. 

 

Vid ev. frågor nås jag bäst på mail. 

 

Uppsatsen skrivs under handledning av Universitetslektor Sven-Erik Olsson, 

Telefonnummer ges på begäran. 

 

Med Vänliga Hälsningar Anna Ericsson + kontaktuppgifter 

 

 

 

 

*Kursivt markerad text är borttagen vid utskick till övriga kommuner eftersom jag 

fick utöka urvalet. 
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3. Kommuner som ingår i urvalet av riktlinjer samt grupptillhörighet. 
 

1. Borås (3) 

2. Eksjö (9) 

3. Enköping (9) 

4. Eskilstuna (3) 

5. Eslöv (4) 

6. Finnspång (7) 

7. Forshaga (4) 

8. Gislaved (7) 

9. Göteborg (1) 

10. Haninge (2) 

11. Hedemora (9) 

12. Karlskoga (7) 

13. Kil (4) 

14. Kungsör (5) 

15. Köping (7) 

16. Laxå (7) 

17. Munkfors (7) 

18. Nacka (2) 

19. Nordmaling (8) 

20. Nyköping (3) 

21. Orust (5) 

22. Osby (5) 

23. Oxelösund (7) 

24. Ronneby (9) 

25. Sala (9) 

26. Salem (2) 

27. Skinnskatteberg(5) 

28. Skurup (2) 

29. Solna (2) 

30. Stockholm (1) 

31. Säter (5) 

32. Söderhamn (10) 

33. Tanum (6) 

34. Torsås (7) 

35. Täby (2) 

36. Töreboda (7) 

37. Ulricehamn (9) 

38. Upplands bro (2) 

39. Uppsala (3) 

40. Vara (7) 

41. Vetlanda (7) 

42. Vimmerby (7) 

43. Värmdö (2) 

44. Växjö (3) 

45. Åstorp (4) 

46. Älvsbyn (10) 

47. Örnsköldsvik (3) 

 

1. Storstäder - Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare.  

2. Förortskommuner till storstäder - Kommuner där mer än 50 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste 

utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna.  

3. Större städer - Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad 

överstigande 70 procent.  

4. Förortskommuner till större städer - Kommuner där mer än 50 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kommun. Det vanligaste 

utpendlingsmålet ska vara någon av de större städerna i grupp 3.  

5. Pendlingskommuner - Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen 

pendlar till en annan kommun.  

6. Turism- och besöksnäringskommuner - Kommuner där antalet gästnätter på 

hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 per invånare eller där antalet 

fritidshus överstiger 0,20 per invånare.  

7. Varuproducerande kommuner - Kommun där 34 procent eller mer av 

nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och 

utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet  

8. Glesbygdskommuner - Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent 

och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer.  

9. Kommuner i tätbefolkad region - Kommun med mer än 300 000 personer inom 

en radie på 112,5 kilometer.  

10. Kommuner i glesbefolkad region - Kommun med mindre än 300 000 personer 

inom en radie på 112,5 km.  

 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). 


