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Förvaltningens förslag till beslut
1.

Socialnämnden hänvisar till detta tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Fredrik Jurdell
Avdelningschef

Sammanfattning
Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) anser att det behövs
en ökad tydlighet från politiskt håll och att socialförvaltningen
bör få i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur arbetet med EUmedborgarna ska bedrivas i staden. Förvaltningen skriver i sitt
svar att socialtjänstens arbete styrs av bland annat
socialtjänstlagen (2001:453), Socialstyrelsens allmänna råd
m.m. samt i det här fallet utlänningslagen (2005:716) och
utlänningsförordningen (2006:97). I de fall en EUmedborgare ansöker om ekonomiskt bistånd ska socialtjänsten
utreda om personen har uppehållsrätt eller inte och i så fall på
vilka grunder. Utifrån detta har den sökande endera rätt till
nödprövning eller till full likabehandling med svensk
medborgare. Kommunen har inte möjlighet att ersätta detta
med egna regler och riktlinjer.
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Bakgrund
Socialnämnden har för beredning överlämnat skrivelse av
Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) om behovet av
riktlinjer för EU-medborgare.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande
sociala frågor.

Skrivelsen
Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) skriver att de anser
att det behövs en ökad tydlighet från politiskt håll och att
socialförvaltningen bör få i uppdrag att ta fram riktlinjer för
hur arbetet med EU-medborgarna ska bedrivas i staden.

Förvaltningens synpunkter
Socialtjänstens arbete styrs bland annat av socialtjänstlagen
(2001:453), Socialstyrelsens allmänna råd m.m. samt i det här
fallet av utlänningslagen (2005:716) och
utlänningsförordningen (2006:97).
I de fall en EU-medborgare ansöker om ekonomiskt bistånd
ska socialtjänsten alltid börja med att utreda om personen har
uppehållsrätt eller inte och i så fall på vilka grunder. Vilka
kriterier som gäller för detta beskrivs i lagstiftningen samt
tolkas mer utförligt i Socialstyrelsens ”EG-rätten och
Socialtjänsten”. Kommunen har inte möjlighet att ersätta detta
med egna regler och riktlinjer.
Om den sökande inte har uppehållsrätt finns heller inte rätt till
ekonomiskt bistånd. Dock föreligger alltid rätt till bistånd för
att i förekommande fall undanröja nöd. Den rätten är
densamma som för andra som vistas i kommunen, samma
överväganden och samma bedömningar.
I fråga om dem som har uppehållsrätt som icke-ekonomiskt
aktiv (till exempel studerande och pensionärer) är tanken att
de själva ska disponera över tillräckliga medel för att inte bli
en ”belastning för det sociala systemet”. Uppehållsrätten
gäller så länge dessa villkor är uppfyllda. Även för denna
grupp föreligger rätt till bistånd för att undanröja nöd, på
samma sätt som ovan.
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I de fall den sökande har uppehållsrätt som ekonomiskt aktiv
(till exempel arbetstagare) gäller full rätt till likabehandling
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och biståndsbehovet ska utredas på samma sätt som för
svenska medborgare. Detsamma gäller för sökande som har
permanent uppehållsrätt. Att skapa särskilda regler skulle
strida mot den inom EU grundläggande principen om
likabehandling.

Bilagor
1 Skrivelse om behovet av riktlinjer för arbetet med EUmedborgare av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V).
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