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Sammanfattning
I den allmänna debatten hävdar politiker ofta att det är kravlöst att få försörjningsstöd. Faktum är att det ställs 
mycket hårda krav på den som ansöker om försörjningsstöd – socialtjänsten är definitivt ingen uttagsautomat. 
Equal har undersökt vilka krav som socialtjänsten i Stockholms kommuner kräver för att utreda en ansökan. 
De flesta kommunerna kräver en mängd dokument som ska styrka att den sökande har rätt till bistånd. Männi-
skor som ansöker om ekonomiskt bistånd befinner sig ofta i kris och stark stress. De behöver i många fall hjälp 
med att lämna in en komplett ansökan. De är i stort behov av hjälp för att komma till rätta med sina prob-
lem. Men handläggarnas arbete blir i stället att kontrollera. Syftet med ekonomiskt bistånd är dels att hjälpa 
människor att komma till rätta med sina försörjningsproblem, dels att pröva den enskildes rätt till ekonomiskt 
stöd under tiden. Samtidigt har handläggare som hanterar försörjningsstöd ett mycket stort antal klienter och 
hinner ofta inte ens träffa dem. Vi har också synat statistiken om varför människor avslutar sin kontakt med 
socialtjänsten och funnit att allt fler avslutar pga att de inte kan leva upp till kraven som ställs, och färre avslu-
tar för att de får ett arbete. Vi på Equal möter människor som försörjer sig genom brott, prostitution, att man 
lever på sin gamla mammas pension, och våldsutsatta kvinnor som stannar kvar hos förövare av ekonomiska 
skäl. Människor som uppenbarligen behöver försörjningsstöd men som stängs ute av höga trösklar.
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Inledning 
I den politiska debatten framställs det ofta att man kan leva enkelt och gott på försörjningsstöd (ekonomiskt 
bistånd) från socialtjänsten. 

Politiker gör utspel om att man vill införa arbetsplikt och motprestation för att få försörjningsstöd, trots 
att motprestation redan är infört och trots att många personer som har försörjningsstöd inget hellre vill än att 
bryta isolering och komma igång, med hjälp av aktiviteter från socialtjänsten. Att sådana aktiviteter har funnits 
inom socialtjänsten men rationaliserats bort i jakten på kostnader talar samma politiker inte om. 

Politiker gör utspel om det stora problemet med ”bidragsberoende” trots att enligt statistik från Socialsty-
relsen och SCB bör endast en procent av den arbetsföra befolkningen (drygt 60 000 personer) betecknas som 
”bidrags-beroende” (det vill säga har försörjningsstöd minst 27 månader under tre års tid).1

Politiker utmålar denna grupp personer som behöver försörjningsstöd som lata och slöa parasiter som ”vi 
andra” bekostar livsföringen för. Föraktet för svaghet lyser igenom. Förfrämligandet av ”den andre” känns igen 
från andra, och mörka, epoker i mänsklighetens historia.

Politiker frammanar bilden av en kravlös socialtjänst som fungerar som en sorts uttagsautomat med 
obegränsade resurser på kontot. För personer som går på försörjningsstöd, och för personer som jobbar nära 
personer som går på försörjningsstöd, är det en bild som inte känns igen. Det är svårt att få försörjningsstöd.

Trösklarna är höga. Det är också svårt att behålla ett försörjningsstöd eftersom socialtjänsten är inne och 
gräver i ens liv på ett sätt som många uppfattar som mycket obehagligt. Statistiken talar sitt tydliga språk – en 
femtedel av personer som sökt och fått försörjningsstöd i Stockholms kommun, alltså har passerat nålsögat 
och är berättigade till insatsen, väljer att avbryta kontakten. Det leder till minskade kostnader för socialtjänsten 
vilket brukar beskrivas som något positivt och att personerna på något sätt hittat en egen försörjning. Men 
sanningen är ingen vet hur dessa bevisat fattiga och ekonomiskt utsatta personer försörjer sig. Det troliga är 
att de lever samma liv efter att de avslutat kontakten med socialtjänsten som de gjorde förut – vill säga ett liv i 
fattigdom.

1  Tankesmedjan Tiden, Moderaterna bluffar om bidragsberoende,  
https://tankesmedjantiden.se/arkiv/moderaterna-bluffar-om-bidragsberoende/
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Vad är syftet med ekonomiskt bistånd? 
Om egen försörjning innebär försörjning genom brott, prostitution, att man lever på sin gamla mammas pen-
sion, eller att våldsutsatta kvinnor stannar kvar hos förövare av ekonomiska skäl så är väl det knappast något 
positivt?

Syftet med ekonomiskt bistånd är dels att hjälpa människor att komma till rätta med sina försörjningsproblem, 
dels att pröva den enskildes rätt till ekonomiskt stöd under tiden.

Det ekonomiska stödet ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. Socialtjänsten har till 
uppgift att bidra till långsiktiga lösningar på människors försörjningsproblem. För att lyckas med det behöver 
utredningar och planering göras med fokus på egen försörjning. Det innebär att handläggaren i samarbete med 
den biståndssökande skaffar sig en helhetsbild av personens resurser, försörjningshinder och behov av insatser 
för att komma i arbete.2

Mycket pekar på att ekonomiskt bistånd i Stockholms län har fastnat i myndighetsutövningen och 
handläggningen av enskilda ansökningar. I Stockholms kommun har en enskild handläggare på ekonomiskt 
bistånd mellan 40 – 62 klienter per biståndshandläggare.3 Detta innebär att handläggare inte har tid att träffa 
alla klienter, inte lär känna dem, inte kan se deras behov av stöd och därför kan de heller inte uppfylla ett av 
de två långsiktiga syftena med ekonomiskt bistånd - det om att hjälpa människor att komma till rätta med sina 
försörjningsproblem på sikt. I stället ligger fokus på handläggning och kontroll. Inte för att handläggare är dåli-
ga tjänstemän som inte vill människors bästa utan för att handläggare i en ekonomiskt nedbantad socialtjänst 
måste fokusera på att garantera enskilda och familjers rätt till skälig levnadsnivå varje månad – så att de kan 
betala hyra och få mat på bordet. De måste dessutom göra det på ett rättssäkert sätt. 

Det höga antalet klienter per handläggare gör att handläggare på ekonomiskt bistånd riskerar att fastna i en 
kameral roll där man bara arbetar med papper. Man fjärmar sig från det sociala arbetet. Det finns inte tid, och 
kanske heller inte ork, till det. 

Den rådande situationen med hög arbetsbelastning för systemet socialtjänsten/ekonomiskt bistånd gör att 
det finns stora vinster för socialtjänsten att hålla människor ifrån sig, både vad gäller arbetsbelastning men 
också i att hålla budget. Det gör man genom att anlägga höga trösklar för att ens komma in i systemet. Dessa 
höga trösklar har vi undersökt.

2 Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen 2021
3 Utvecklingsprocess för ekonomiskt bistånd, Enskede-Årsta-Vantör, hösten 2021
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Detta kräver Stockholms socialnämnder för att bevilja ekonomiskt bistånd 

Equal har undersökt vilka krav som Stockholms olika socialnämnder kräver för att bevilja ekonomiskt bistånd.
Vi kom fram till att kraven är mycket hårda och att de blivit hårdare över tid. Det krävs en stor mängd handlingar 

för att styrka att det föreligger en rätt till ekonomiskt bistånd. Om en individ inte lyckas lämna in alla handlingar 
avslår vanligen socialnämnden ansökan med motiveringen ”biståndssökande har ej medverkat till utredningen”. 

En mer korrekt benämning i det stora flertalet av dessa fall vore: ”Biståndssökande har inte klarat av att leva 
upp till socialtjänstens krav och har därför inte kunnat medverka till utredningen fullt ut.”

Faktum är att andelen avslag i Stockholms stad pga. ”ej medverkan till utredningen” har ökat från ca: 10 % år 
2007 till 15 % år 2020. I absoluta tal ökade avslag pga. ”ej medverkan till utredningen” från 7,600 till 13,200.4

Vår erfarenhet är att personer som söker upp socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd ofta 
befinner sig i kris och stark stress. Man springer inte till soc det första man gör, utan man lånar från föräldrar, 
syskon, kamrater och till slut när man inte längre kan betala hyran kontaktar man socialtjänsten. Ofta för 
sent. När man varit utan el i månader. När man ätit alltför lite i veckor. När beskedet från kronofogden om 
avhysning redan dumpit ner i brevlådan.

Hos socialtjänsten möts man av en kravspecifikation som är lång och komplicerad att leverera. Svårt för väl-
fungerande personer med stadig uppkoppling på nätet. För personer i kris och svåra stresstillstånd, som inte är 
digitala och inte riktigt vet hur det moderna samhället med handläggarlösa myndigheter fungerar, blir kraven 
ofta övermäktiga. Hos de flesta socialtjänster saknas fungerande servicefunktioner som kan hjälpa personer att 
inkomma med alla olika handlingar som efterfrågas. Man kan inte leverera det socialtjänsten kräver att man 
ska kunna. 

Resultatet är att personer i behov av bistånd och som är berättigade till det, blir utan. Resultatet är att de inte 
uppnår skälig levnadsnivå. Vill säga raka motsatsen till det socialtjänstlagen syftar till.  
Vi kan inte se någon bättre förklaring till detta än medvetet fattade politiska beslut, på olika nivåer, för att hålla 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd nere. 

Motståndet man som politiker får för att genomföra beslut och riktlinjer som gör det svårare att erhålla 
ekonomiskt bistånd är ringa. Det är som att skjuta på sittande fågel. Personerna det berört är för svaga för att 
protestera. Socialsekreterarna håller tyst sedan länge. Det enda som hörs är något lågt protestmummel från 
civilsamhället.

Hur vi har genomfört denna undersökning 
Vi har kontaktat alla kommuner och stadsdelsförvaltningar i Stockholm under hösten 2020 och frågat om vilka 
handlingar de begär in vid en ansökan om försörjningsstöd. Det finns 26 kommuner och 13 stadsdelsförvalt-
ningar i Stockholm (en av kommunerna är Stockholm som består av stadsdelsförvaltningarna). Vi fick svar 
från 27 kommuner/stadsdelsförvaltningar.

Ett fåtal kommuner kan inte ge exempel på de underlag de efterfrågar 
Några kommuner och stadsdelsförvaltningar uppger att vilka handlingar de kräver in beror helt på individens 
förhållanden och att de inte kan uppge vilka handlingar som gäller i det enskilda fallet på förhand. Ytterligare 
några svarade att de kräver handlingar som styrker uppgifter om boende, sysselsättning, inkomster och utgift-
er, men utan att specificera vilka handlingar.

Ganska många kommuner kräver ”standard” - handlingar men kan kräva fler utefter förhållanden 
Ganska många kommuner begär in handlingar enligt listan nedan (handläggaren kryssar för de uppgifter som 
gäller individen som ansöker behöver lämna in, alternativt stryker alla handlingar som inte begärs av individ-
en). Denna lista är mindre omfattande än listor som vissa kommuner och flera stadsdelsförvaltningar kräver.

De flesta uppger dock att beroende på ansökandes personliga förhållanden kan de komma att kräva in fler 
handlingar, dock utan att specificera vilka slags handlingar det rör sig om.

4  Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd, Årsrapporter 2007 – 2020
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• Kontoöversikt från alla dina banker 
• Kontoutdrag för de senaste 3 månaderna från samtliga konton 
• Senaste inkomstdeklaration/preliminär skatteuträkning eller kontrolluppgifter 
• Hyreskontrakt 
• Köpekontrakt och underlag på årsavgift och bostadslån om du bor i bostadsrätt 
• Aktuella fakturor på de utgifter du vill ansöka om.

Om du är arbetssökande behöver du även bifoga följande handlingar: 
• Aktivitetsrapport - nås på mina sidor på Arbetsförmedlingen. 
• Handlingsplan - nås på mina sidor på Arbetsförmedlingen. 
• Arbetsgivarintyg från din senaste anställning 
• Eventuellt beslut om a-kassa eller alfakassa

Om du är sjukskriven behöver du bifoga: 
• Läkarintyg som styrker sjukskrivningsperiod och på vilket sätt din arbetsförmåga är nedsatt.  
• Eventuellt beslut om sjukpenning från Försäkringskassan.

En del kommuner kräver omfattande handlingar 
Ganska många kräver in fler handlingar. Det är några kommuner och de flesta stadsdelsförvaltningar som 
kräver in fler handlingar. Dessa handlingar är ungefär (kan skilja sig åt på någon punkt mellan kommuner/
stadsdelsförvaltningar) enligt denna lista:

PERSONUPPGIFTER/UPPEHÅLLSTILLSTÅND
• Kopia på giltig legitimation (id-kort) 
• Kopia på pass. Vid fler medborgarskap, alla dina pass. 
• Beslut om arbetstillstånd eller uppehållstillstånd (permanent eller tillfälligt)
• Underskriven ”Bekräftelse på mottagen information om ekonomiskt bistånd”

BOENDE
• Hyreskontrakt (inneboendekontrakt, andrahandskontrakt eller förstahandskontrakt)
• Hyresspecifikation
• Kvitto/underlag på senaste betald hyra
• Hyresvärden eller bostadsrättsföreningens godkännande om andrahandsuthyrning
• Underlag från bostadsförmedlingen som styrker att du står i bostadskön

Bostadsrätt
• Överlåtelseavtal/köpekontrakt 
• Avgiftsavi 
• Uppgift om räntebetalningar 
• Uppgift om lån hos banken 
• Beslut om skattejämkning

Villa
• Överlåtelseavtal/köpekontrakt
• Uppgift om räntebetalningar 
• Uppgift om lån hos banken 
• Beslut om skattejämkning
• Eventuella uppgifter om andra boendekostnader

UTGIFTER
• Uppgift om dina senaste utgifter de senaste tre månaderna t.ex. hyra, el, hemförsäkring, fackavgift, 

medicin eller högkostnadskort för läkarvård.

SYSSELSÄTTNING: ARBETE/ARBETSLÖS/SJUKSKRIVEN/ANNAT
• Anställningsavtal 
• Tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg (om du slutat arbeta)
• Intyg om inskrivning på Arbetsförmedlingen 
• Underlag på aktuell planering med Arbetsförmedlingen: daganteckningar/programanvisning/beslut 
• Kopia på senast inlämnad aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen
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• Underlag på minst 20-30 sökta arbeten under den senaste månaden: lista med datum för varje ansökan, 
mailsvar till och från arbetsgivare

• Jobbplan från Jobbtorget
• Beslut från CSN om utbetalningsplan 
• SFI-intyg/närvaro
• Läkarintyg/läkarutlåtande om du är sjukskriven 
• Medgivande till kontakt med Arbetsförmedlingen (underskriven fullmakt) 
• Medgivande till kontakt med läkare/vårdpersonal

TILLGÅNGAR
• Inkomstdeklaration med kontrolluppgifter och preliminär skatteuträkning för hela hushållet (även barn
• Besked om slutgiltig skatt med kontoutdrag för hela hushållet (även barn)
• Individuppgifter (finns att skriva ut på ”Mina sidor” på Skatteverket)
• Om du saknar en deklaration, inkom med ”Inkomstuppgifter” från Skatteverket som intygar detta. 
• Underlag gällande bankmedel/aktier/fonder
• Underlag gällande krediter/lån/pantsatta föremål
• Tillgångar i utlandet 
• Uppgift om bil och bilens värde. Handling som styrker eventuell försäljning av bilen. 
• Underlag om tillgångar om make/maka är i ett annat land 
• Övriga tillgångar som inte redan är angivna ovan.

Uppgifter om företag (ab, hb, en, ef):
• Registrering hos Skatteverket och Bolagsverket 
• F/FA/SA-skattesedel Momsregistreringsbevis 
• Momsdeklaration senaste halvåret 
• Senaste deklarationen 
• Årsredovisning/Årsbokslut 
• Resultat- och Balansräkning inklusive revisorsrapport 
• Redovisning av företagets konton senaste halvåret

INKOMSTER - redovisa samtliga inkomster tre månader tillbaka.
• Lönespecifikation (för de senaste tre månaderna) 
• Ersättning från A-kassa/Alfa-kassa (utbetalningar för de senaste tre månaderna)
• Kontoförteckning/översikt som visar samtliga konton i de banker där du har bankkonton.
• Kontoutdrag från alla bankkonton för hela hushållet. Kontoutdragen ska innehålla samtliga transaktioner 

med saldo efter varje transaktion för de senaste tre månaderna och som visar kontoinnehavare. 
• Årsbesked från dina samtliga banker
• Ålderspension/äldre försörjningsstöd (utbetalt från Pensionsmyndigheten eller privata försäkringar)
• Utbetalning från CSN 
• Inkomster från utlandet 
• Utbetalningar från Försäkringskassan: sjukersättning, aktivitetsersättning, sjukpenning, föräldrapenning, 

vårdbidrag, bostadsbidrag/bostadstillägg/boendetillägg, underhållsstöd, aktivitetsstöd, etableringsersät-
tning eller annan ersättning från Försäkringskassan.

• Underlag om inkomster om make/maka är i ett annat land 
• Andra inkomster som inte redan är angivna ovan.

BESLUT/UTBETALNINGSBESKED/ANSÖKAN FRÅN ANNAN MYNDIGHET  
– utbetalt för de senaste tre månaderna
• Försäkringskassan 
• CSN 
• Arbetsförmedlingen 
• A-kassan 
• Annan myndighet, ange vilken:
• Beslut om indragen ersättning

ÖVRIGT
• Intyg om umgänge med barn 
• Studieintyg för barnen som går i skolan 

Ett fåtal kommuner och stadsdelsförvaltningar kräver in någon handling som endast de kräver in 
Bland de sällsynta kraven finns:
• Underlag gällande inkomster och kontoutdrag för barnens konton          
• Påskriven blankett ”information om bidragsbrott”        
• Underlag som visar på om tillgångar finns eller inte i annat land.
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• Ersättning från Försäkringsbolag
• Har du inget bankkonto, intyg från Nordea, Handelsbanken, Swedbank, SEB som styrker detta.

Stämmer informationen som kommunerna/stadsdelsförvaltningarna lämnat till oss överens med de krav 
de riktar mot faktiska personer som ansökt om försörjningsstöd? 
Eftersom i stort sett alla uppger att de anpassar sina krav beroende på individen som ansöker och dennes 
förhållanden så kan de kräva in fler handlingar som de inte talat om för oss. Trots detta har vi fått in uppgifter 
(underlag från socialnämnden där vi verifierat att socialnämnden krävt dessa handlingar) från (ett fåtal) män-
niskor som ansökt om försörjningsstöd som visar på hur komplicerat det är att lämna in en komplett ansökan.

Bland de krav som riktas mot biståndsansökare är:
• Underlag från Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea, Länsförsäkringar Bank, ICA Banken, Danske 

Bank, Skandia och Marginalen Bank som visar att du inte har några engagemang eller innehar konto. 
Samtliga underlag ska ha bankens stämpel.

• Om det framgår att du har engagemang hos banker och kreditgivare behöver du redovisa ditt engage-
mang. Saknar du engagemang behöver du styrka detta.

• Kontoöversikt från Revolut, Klarna, Qliro, och Transferwise samt kontoutdrag tre månader tillbaka för 
eventuella konton.

• Kontohistorik/utdrag från spelkonto: Sport & Casino, Speedy Spel, Betsson, AB Trav och Galopp, Snab-
bare ltd, Leovegas, samt eventuella andra spelbolag du har konton hos.

• Då det finns uppgifter i inkomstdeklarationen ränteutgifter behöver underlag lämnas in som ger informa-
tion om lån och skulder. Du behöver lämna in underlag från: Aktiebolaget för varulåning (panthistorik), 
Sefina Svensk Pantbelåning (panthistorik), Nordea Finans Sverige (bankengagemang), Resurs Bank (un-
derlag som visar om du har kreditkort).

Negativ bevisföring dvs individen måste bevisa att den inte har ett konto i särskild bank 
För att kunna tillfredsställa dessa krav behöver individen ringa banker där de inte är kund och be om att få 
intyg som uppger att de faktiskt inte är kund hos dem. Detta är negativ bevisföring och är mycket betungande 
att skaffa fram. Alla bolag är inte så tillmötesgående och vill inte/har inte rutiner för att ta fram de uppgifter 
som krävs för att lämna in en komplett ansökan om försörjningsstöd. Det är mycket påfrestande och föröd-
mjukande att behöva ta kontakt med alla dessa banker och förklara att man är i behov av ekonomiskt bistånd 
och att socialnämnden kräver ett intyg som visar att man inte har ett konto hos dem. Vårt värsta exempel på 
detta område gäller en person som av ekonomiskt bistånd på Södermalms blev tvingad att skaffa intyg från 14 
banker om att hon inte var kund i dessa. 

Om personen inte tillmötesgår kraven avslår socialnämnden ansökan 
Om den som ansöker om försörjningsstöd inte lyckas lämna in alla handlingar som krävs avslår kommunen/
stadsdelsförvaltningen ansökan med motivering att ansökande inte har medverkat till utredningen. Detta är 
en motivering som vi på Equal stöter på väldigt ofta idag. Tyvärr godkänner förvaltningsdomstolen vanligen 
(alltid, i de ärenden vi varit part i eller sett) denna standardfras från kommunen utan att se närmare på de indi-
viduella förhållanden som råder.

Andelen avslag i Stockholms stad pga ej medverkan till utredningen har ökat  
Vi har tittat på statistik från Stockholms stad om orsaken till avslag av ekonomiskt bistånd. Vår undersökning 
är förvisso gjord i hela Stockholms län. Men statistiken från Stockholms stad talar tydligt om att avslag pga ej 
medverkan till utredningen har ökat från ca: 10 % år 2007 till 15 % år 2021. I absoluta tal ökade avslag pga ej 
medverkan till utredningen från 7,600 till 13,200.5 

Huruvida detta även gäller kranskommunerna eller ej vet vi inte, men vi misstänker att en liknande trend 
pågår även där.

Orsaken till att ett hushåll avslutas på ekonomiskt bistånd 
År 2020 var det 4060 hushåll i Stockholms stad som avslutades från ekonomiskt bistånd. För 890 hushåll, 21 
%, var avslutsorsaken okänt. Andelen hushåll som avslutat pga okänd orsak har legat mellan 19 och 23 % åren 
2007 – 2020 förutom år 2019 då andelen låg på 26 %.

Trenden är att andelen hushåll som avslutar för att de börjat arbeta minskar. Mellan 2007 och 2016 var det 
mellan 26 och 29 % av hushåll som avslutat pga de börjat arbeta. 2017 sjönk det till 20 %, 2018 ökade det till 23 
%, och 2019 till 2020 låg det på 21 %.6

5 Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd, Årsrapporter 2007 – 2020
6 Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd, Årsrapporter 2007 – 2020
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Kostnaden för ekonomiskt bistånd i Stockholms stad – löpande priser 
Kostnaden för ekonomiskt bistånd har varit mellan 900 miljoner och 1000 miljoner kr under åren 2007 – 2020. 
Detta är löpande priser och tar inte hänsyn till inflationen.7 

Avslutning 
En stor del av vår verksamhet, och andra föreningar verksamma på det sociala området, handlar om att bistå 
personer med att inkomma med handlingar som ska motsvara och efterleva socialtjänstens krav. Detta för att 
de ska erhålla försörjningsstöd och slippa bli hemlösa. 

Endast undantagsvis (OBS! Bland de som vi kommer i kontakt med) är förhållandet mellan handläggaren 
på ekonomiskt bistånd och den som söker, gott.
Många personer utvecklar mycket starka negativa känslor till socialtjänsten under den här processen. Det kan 
handla om maktlöshet, uppgivenhet och ångest inför ett brev från socialtjänsten men det kan också handla om 
vrede och hat. 

Dessa negativa känslor utgör ett hinder för det långsiktiga målet: Att hjälpa människor till en egen försörjning 
där de uppnår skälig levnadsnivå på ett sätt som inte skadar dem själva, eller andra. 

Ekonomiskt bistånd måste skifta fokus - från kontroll och ifrågasättande, till stöd, råd, rättigheter och möjligheter.

För kontakt eller vidare information:  
Per Sternbeck 
info@equalsthlm.se 
0707-972029

7 Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd, Årsrapporter 2007 – 2020
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Källförtäckning

- Tankesmedjan Tiden, Moderaterna bluffar om bidragsberoende, https://tankesmedjantiden.se/arkiv/moderater-
na-bluffar-om-bidragsberoende/

- Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen 2021
- Utvecklingsprocess för ekonomiskt bistånd, Enskede-Årsta-Vantör, hösten 2021
- Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd, Årsrapporter 2007 – 2020
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