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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
DOM
Mål nr
5550-10
meddelad i Stockholm den 27 juni 2011
KLAGANDE
Socialnämnden i Linköpings kommun
Box 356
581 03 Linköping
MOTPART
AA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Jönköpings dom den 13 augusti 2010 i mål nr 1999-10, se bilaga
SAKEN
Bistånd enligt socialtjänstlagen
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

YRKANDE M.M.
Socialnämnden i Linköpings kommun yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska
undanröja kammarrättens dom och fastställa socialnämndens beslut. Socialnämnden anför bl.a. följande. Kammarrätten har funnit att den sista utbetalningen
av studiemedel för vårterminen 2010 avsåg att täcka veckorna 21 och 22, dvs. till
och med den 6 juni, och att bistånd för resten av juni därför ska omfatta även
hyreskostnader. Studiemedlen avser hela vårterminen och innefattar rimligen
också hyra som förfaller till betalning under den period som studiemedelsbeslutet
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avser. Omvänt gäller att bistånd för augusti månads hyra betalas ut i sin helhet
även om den studerande påbörjar studier före månadsslutet.

AA har inte yttrat sig i målet.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) följer att den som inte själv kan
tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd
av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Enligt
3 kap. 5 § första stycket studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas för
varje vecka då den studerande bedriver studier.

AA uppbar studiemedel fram till terminens slut. Studiemedel är avpassade till
terminen och avsedda att täcka levnadskostnader som hänför sig till denna. Det
saknas därför grund för att i ett biståndsärende kräva att den studerande med
studiemedel ska täcka kostnader som hänför sig till tid efter terminens slut.
Överklagandet ska således avslås.
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