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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anna Svensson

2021-02-02

Dnr AN 2020-47

Arbetsmarknadsnämnden

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd gällande
bredbandskostnader
Förslag till beslut
1. Avdelningen vuxnas tolkning av att bredband- och internetkostnader
bedöms utifrån behov inom ramen för posten för livsföring i övrigt
godkänns
2. Arbetsmarknadsnämndens tidigare beslut (2020-10-21 AN §94) gällande
tolkning av att bredband- och internetabonnemang ingår som en del av
riksnormen upphävs.
3. Uppföljning och utvärdering sker i det dagliga arbetet med bedömning av
rätten till bistånd.
Ärende
Arbetsmarknad och försörjning har utifrån nämndbeslut i oktober valt att pröva
möjligheten till att bredband- och internetabonnemangsutgifter kan inrymmas
inom ramen för riksnormen. Kammarrätten i Jönköping, mål nr 6-21, 2021-0121 har uttalat sig i frågan. HFD 2017, ref. 23 kvarstår som praxis vilket innebär
att bredband- och internetabonnemang ska bedömas utifrån livsföring i övrig
och inte som en del av riksnormen. Avdelning arbetsmarknad och försörjning
föreslår därmed att riktlinjen för bredband- och internetabonnemang återgår till
att bedömas utifrån livsföring i övrigt.
__________
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Bakgrund
Verksamheten ansåg att det fanns skäl att pröva möjligheten för en ny
vägledning utifrån Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) angående bredbandoch internetabonnemang då nuvarande praxis är från 2017 samt att
socialtjänsten inte uppdaterats sedan 2013 utifrån den samhällsutveckling som
skett.
HFD domen säger att socialtjänsten ska säkerställa att tillgång till internet finns
inom ramen för skälig levnadsnivå och att det därför är skäligt att bevilja
bredband.
Kammarrätten i Jönköping mål nr 6-21 har nu uttalat att HFD 2017 ref 23
kvarstår som vägledande vilket innebär att den månatliga bredbandsavgiften
ska ersättas inom ramen för den enskildes livsföring i övrigt.1
Verksamheten föreslår därför att återgå till tidigare riktlinje i frågan.
Dator, internet och telefon



Ekonomiskt bistånd till dator kan beviljas med en kostnad om maximalt
4 % av prisbasbelopp.
Ekonomiskt bistånd till smartphone kan beviljas med en kostnad om
maximalt 1,5 % av prisbasbelopp.

Kostnad för bredband- och internetabonnemang bedöm utifrån behov och
ersätts inom ramen för livsföring i övrigt.
Internet genom mobilabonnemang finns ett visst utrymme för i riksnormens
post för Fritid/lek.
Ekonomiska konsekvenser
En återgång till tidigare riktlinje innebär en kostnadsökning av utbetalning för
ekonomiskt bistånd.
Kommunala mål
Ärendet relaterar till det kommunövergripande målet om:
Målområde Medborgare, Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och
individen i centrum
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål

1

Kammarrätten i Jönköping, mål nr 6-21, 2021-01-21
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Jämställdhet
Jämställdhet uppnås genom att riktlinjen inte gör någon skillnad på kön, ålder
eller annan diskrimineringsgrund. Ur ett barnperspektiv normaliseras familjens
förutsättningar att likna hushåll som ej är biståndsbehövande.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt i det dagliga arbetet i samband
med bedömningen av rätten till bistånd.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby, utbildnings- och
arbetsmarknadsdirektör

Beslutet skickas till:
-

