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SAKEN
Ekonomiskt bistånd

KAMMARRATTENS AVGÖRANDE

Med delvis bifall till överklagandet ändrar kammarrätten den överklagade

domen endast på så sätt att biståndet sätts ned till 6 000 kr.

YRKANDEN M.M.

Socialnämnden i Hässleholms kommun yrkar att förvaltningsrättens dom

upphävs och att socialnämndens beslut fastställs. Socialnämnden anför

följande. Av socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, följer att

kommunens ansvar är begränsat till det egna uppdraget som utgör det

yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp

de behöver. Avsikten med bestämmelsen är inte att kommunen ska träda in i
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en annan huvudmans ställe. Ansvaret i aktuellt fall ligger inom den statliga

migrationspolitiken och inte hos kommunen. Migrationsverket kan bidra till

resekostnader för föräldrar till ett minderårigt barn om det med hänsyn till

barnets behov föreligger särskilda skäl, se förordningen (1984:936) om

bidrag till flyktingar och kostnader för anhörigas resor till Sverige.

Om socialnämnden ska ansvara för kostnader för anhörigas resor till

Sverige utökas socialnämndens ansvarsområde. Eftersom socialnämnden

saknar praktiska möjligheter att utreda enskildas ekonomiska förhållanden i

andra länder innebär detta att socialnämnden skulle bli ansvarig för en ny

generell bidragsform som skulle medföra märkbara utgifter för kommunen.

Sveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär 09:67 bedömt att det inte

torde finnas någon möjlighet att bevilja ekonomiskt bistånd för anhörigas

resor till Sverige.

Dessutom är Fardin Beg minderårig och därmed inte försörjningsskyldig för

föräldrar och syskon (se prop. 2000/01:80 s. 95). Därutöver kan inte den

som saknar hemvist i Sverige beviljas bistånd med stöd av SoL.

Fardin Beg anser att överklagandet ska avslås och anför följande. Han har

numera betalat den nedsatta egenavgiften om 6 000 kr till Röda Korset och

modern samt syskonen har ankommit till Sverige. Endast den som har

beviljats upphållstillstånd med klassningskod AF eller A3 kan söka

resebidrag för anhörigas resor till Sverige genom Migrationsverket. Det är

inte rimligt att en familjeåterförening ska hindras av en egenavgift.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten har inhämtat yttrande från Socialstyrelsen och Sveriges

Kommuner och Landsting (SKL).
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Av Socialstyrelsens yttrande framgår att myndigheten bedömer att den sökta

insatsen ligger inom ramen för kommunernas yttersta ansvar eftersom

ansvaret inte kan anses åligga en annan huvudman. Med hänsyn till Fardin

Begs bästa och syftet med det sökta biståndet behövs biståndet för att Fardin

Beg ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Fardin Beg bör beviljas det

sökta biståndet om den Övriga utredningen i målet visar att Fardin Begs

behov inte kan tillgodoses på annat sätt genom att modern och syskonen

själva betalar del av resan till Sverige.

Av yttrandet från SKL framgår att förbundet anser att Hässleholms kommun

är ansvarig för att Fardin Beg får det stöd och hjälp han behöver enligt SoL

och att förbundet inte betvivlar att Fardin Beg mår bast om hans familj är

med honom i Sverige. Det kan dock inte anses rimligt att utvidga

kominunens ansvar till att omfatta Fardin Begs moder och yngre syskon

som varken vistas eller är bosatta i kommunen. Situationen är annorlunda än

den som förelåg i RÅ 1984 2:6 eftersom Fardin Beg är minderårig. Barn har

ingen försörj nmgsskyldighet gentemot sina föräldrar och kommunen har

ingen möjlighet att utreda en persons ekonomiska förhållanden i ett annat

land.

Kammarrätten gör följande bedömning.

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det

yttersta ansvaret för att de enskilda som vistas inom kommunen får det stöd

och den hjälp de behöver, 2 kap. l § och 2 a kap. l § SoL. Den som inte

själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodsedda på annat sätt

har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin

livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig

levnadsnivå, 4 kap. l § första och tredje styckena SoL.

Kommunens ansvar är begränsat till de enskilda som vistas eller har sitt

hemvist i kommunen. Fardin Begs anhöriga befann sig inte i Sverige vid
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tiden för ansökan. De var därför inte berättigade till bistånd enligt SoL.

Kammarrätten ska därför bedöma om Fardin Beg varit berättigad till bistånd

för egenavgiften till Röda Korset avseende sina anhörigas resa till Sverige

och om han själv kunnat tillgodose sina behov eller kunnat få dem

tillgodsedda på annat sätt. Kammarrätten ska även ta ställning till om Fardin

Beg behövt bistånd för att själv uppnå en skälig levnadsnivå.

I rättspraxis har kostnader för familjeåterföreningar bedömts kunna utgöra

sådana kostnader i livsföringen som kan berättiga till bistånd enligt 4 kap.

l § SoL (jfr RÅ 1984 2:6 och RÅ 1987 ref. 109). I dessa fall har det dock

varit fråga om kostnader en förälder haft för att kunna utöva vårdnaden eller

rätten till umgänge med sitt barn. Med hänsyn till att Fardin Begs moder

och syskon inte varit berättigade till bistånd och till syftet med hans ansökan

om bistånd bedömer kammarrätten att egenavgiften utgör en sådan kostnad i

livsföringen som kan medföra rätt till bistånd. Det förarbetsuttalande som

socialnämnen hänvisat till avseende baras tillgångar (prop. 2000/01:80 s.

95) tar inte sikte på den aktuella situationen och medför därmed inte någon

annan bedömning.

Av utredningen framgår att Fardin Beg var 15 år vid tiden för ansökan och

att han saknade medel för att bekosta sina anhörigas resa till Sverige. Det

framgår vidare att Fardin Begs moder och syskon inte haft möjlighet att

bekosta resan.

Av l § förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för

anhörigas resor till Sverige följer att Migrationsverket får bevilja bidrag av

allmänna medel till resekostnader för vissa anhöriga till en flykting som

avses i 4 kap. l § utlänningslagen (2005:716), förkortad UtL. Fardin Beg

har dock meddelats permanent uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. 2 §

UtL och kan därmed inte beviljas bidrag för sina anhörigas resor till Sverige

med stöd av denna förordning.
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Mot denna bakgrund bedömer kammarrätten att Fardin Beg inte haft

förmåga att själv tillgodose sina behov. Han har inte heller haft möjlighet att

få behoven tillgodosedda på annat sätt.

Begreppet "skälig levnadsnivå" definieras inte närmare i SoL eller i dess

forarbeten utan bedömningen måste ske individuellt. En sammanvägning

ska göras av olika omständigheter, såsom den önskade insatsens lämplighet

som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra

insatser samt den enskildes önskemål (se prop. 2000/01:80 s 90 i).

Av l kap. 2 § socialtjänstlagen följer att vid åtgärder som rör barn ska

barnets bästa särskilt beaktas. Vad som är barnets bästa är inte definierat i

lag utan bedömningen får i stället avgöras i varje enskilt fall (se prop.

2012/13:10s.l26).

Av utredningen framgår att Fardin Beg kommit till Sverige sorn

ensamkommande barn. Han har därefter placerats på ett s.k. HVB-hem.

Fardin Beg har mått dåligt över moderns situation. Han har känt sig maktlös

och mycket ledsen. Periodvis har han haft sömnsvårigheter. Detta har

påverkat hans utveckling, skolarbete och integrering i Sverige på ett

negativt vis. Den numera nedsatta och till Fardin Beg utbetalade kostnaden

om 6 000 kr avseende egenavgift till Röda Korset framstår som rimlig med

hänsyn till sammanhanget och ändamålet. Mot denna bakgrund bedömer

kammarrätten att biståndet varit nödvändigt för att Fardin Beg ska uppnå en

skälig levnadsnivå. Rätt till bistånd föreligger därmed. Förvaltningsrättens

dom ska därför endast ändras på så sätt att biståndet sätts ned till 6 000 kr.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1).

Niclas Falkendal
referent

Åsa Ståhl

/Rebecka Isaksson
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr
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Avdelning l Meddelad i

Malmö
Bilaga A

KLAGANDE
Fardin Beg, 970714-9259

God man: Maija-Liisa Mogensen
Diskusvägen 3
28195Vankiva

MOTPART
Socialnämnden i Hässleholms kommun
Box 174
281 22 Hässleholm

ÖVERKLAGAT BESLUT
Socialnämndens beslut den 20 mars 2013

SAKEN
Bistånd enligt socialtjänstlagen

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten ålägger Socialnämnden i Hässleholms kommun att till

Fardin Beg utge ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. l § socialtjänstlagen med

8 000 kr för rese- och handläggningskostnad hos Röda Korset.

Dok.Id 154773

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 4522 Kalendegatan 6 040-353500 040-972490 måndag - fredag
203 20 Malmö E-post: forva!tntnEsrattenimaImofä).dom.se ns-on.lfi-fift
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BAKGRUND

Genom det överklagade beslutet avslog socialnämnden med stöd av 4 kap,

l § socialtjänstlagen en av Fardin Beg gjord ansökan om ekonomiskt bi-

stånd om 8 000 kr avseende rese- och handläggningskostnad hos Röda

Korset. Som skäl for beslutet angavs att biståndet inte ingår i begreppet

skälig levnadsnivå och att Fardin Beg redan uppnår en skälig levnadsnivå.

YRKANDE OCH INSTÄLLNING

I överklagande hos förvaltningsrätten vidhåller Fardin Beg sin ansökan och

anför bl.a. följande. Han kom till Sverige som ensarakommande flykting-

barn och beviljades permanent uppehållstillstånd den 8 februari 2012. Hans

moder och syskon beviljades uppehållstillstånd på grund av anknytning till

honom i februari 2013. Nu behöver han biståndet for att kunna återförenas

med sin familj. Röda Korset har beviljat honom ett resebidrag för att hans

familj ska kunna komma hit, men han måste först betala en rese- och hand-

läggningskostnad om 8 000 kr till organisationen. Han har ingen möjlighet

att själv betala kostnaden för att kunna återförenas med sin familj och hela

situationen gör att han mår mycket dåligt.

Socialnämnden vidhåller det överklagade beslutet.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Enligt 4 kap. l § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose

sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av

socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i Övrigt. Den en-

skilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
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Vad som utgör skälig levnadsnivå finns inte reglerat i lag eller förarbeten

utan bedömningen måste ske individuellt och far anpassas efter tiden och

under vilka förhållanden den hjälpsökande lever i. En sammanvägning

måste göras av olika omständigheter, såsom den önskade insatsens lämp-

lighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med

andra insatser samt den enskildes önskemål (se prop. 2000/01:80 s 90 f).

Av l kap. 2 § socialtjänstlagen följer att vid åtgärder som rör barn ska bar-

nets bästa särskilt beaktas.

Förvaltningsrätten gör följande bedömning.

Förvaltningsrätten anser att kostnader i samband med en familjeåterför-

ening kan utgöra sådana kostnader för livsföringen som kan berättiga till

bistånd enligt 4 kap. l § socialtjänstlagen (jfr Högsta förvaltningsdomsto-

lens avgörande RÅ 1984 2:6). Fråga är därför om biståndet behövs för att

den sökande ska uppnå en skälig levnadsnivå.

Av utredningen i rnålet frarnkomrner att Fardin Beg är i 5 år och saknar

familj i Sverige. Han har levt i Sverige sedan år 2011 och hans moder och

tre syskon befinner sig på gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. Fa-

miljen saknar fast bostad. Eftersom Fardin Beg är ett barn ska vid bedöm-

ningen särskild hänsyn tas till vad som kan vara bäst för honom. Förvalt-

ningsrätten anser mot bakgrund av utredningen i målet att det bästa för

Fardin Beg är att återförenas med sin familj i Sverige, j enlighet med hans

eget önskemål. Den uppgivna kostnaden härför om 8 000 kr framstår i

sammanhanget och med hänsyn till ändamålet som rimlig. Förvaltningsrät-

ten gör därmed bedömningen att återföreningen mellan Fardin Beg och

hans moder samt tre syskon är nödvändig för att han ska anses tillförsäkrad

en skälig levnadsnivå. Fardin Beg har gjort gällande att han saknar medel

för att kunna betala den aktuella kostnaden till Röda Korset och eftersom
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det inte har framkommit uppgifter som visar på motsatsen konstaterar för-

valtningsrätten att behovet i förevarande fall inte kan tillgodoses på annat

sätt än genom att Fardin Beg beviljas ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. l §

socialtjänstlagen till kostnaden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1B)

Ola Brändström

I avgörandet har även nämndemännen Christina Billving, Britt Kjellgren

och Inger Pettersson deltagit.

Karin Nilsson har föredragit målet.



Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men
ska skickas eller lämnas till kammarrätten,

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling,
eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska
dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut
meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag
beslutet meddelades.

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-,
jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man
anser att prövningstillstånd bör meddelas.
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Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter;

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till
bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan
plats där klaganden kan nås for delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen
och mobiltelefonnummer anges.Om någon person- eller adressuppgift ändras Sr det viktigt att anmälan
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, måmummer samt dagen för beslutet

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att fl prövningstillstånd

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill fl till stånd och skälen för detta

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hor* vill styrka med varje särskilt bevis.

Formulär l


