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Det ekonomiska biståndstagande har aldrig varit så lågt i Stockholms stad som
under Alliansens styre. Idag har Stockholms stad en historiskt lång nivå, den
lägsta sedan mätningarna påbörjades år 1982. Årsrapporten för år 2014 visar
också att antalet biståndshushåll inte har varit så långt som idag sedan före år
1965.
Socialnämnden fick 2014 i uppdrag att tillsammans med
stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet kan utvecklas med rehabiliterade
insatser för mottagare av ekonomiskt bistånd. Med syfte att hjälpa
stockholmare tillbaka i arbete och minska det långsiktiga biståndsbehovet. Ett
arbete som fortfarande inte har redovisats.
Att bryta ett långvarigt ekonomiskt biståndsbehov är viktigt för både den
berörda personen och för samhället i helhet. Det är fortfarande idag allt för
vanligt att bidragsberoende ärvs från generation till generation, vilket vi inte
kan acceptera. Det ska alltid löna sig att arbeta i Stockholms stad.
Trots att månadsrapporterna visar en fortsatt minskande trend på årsbasis
har vi de senaste månaderna sett en tendens på högre nivå jämfört med
motsvarande månad året innan. Det är av största vikt att majoriteten fortsätter
Alliansens påbörjade arbete och fortsätter arbetet för att bibehålla en låg nivå
av ekonomiskt biståndstagande i Stockholms stad. Det är genom ett
förebyggande arbete och genom att det alltid lönar sig att arbeta som
Stockholms stad fortsätter växa framgångsrikt.
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Med anledning av detta önskar jag ställa följande frågor till ansvarigt
borgarråd:
1. Vilka insatser pågår för att vända trenden och minska det långsiktiga
biståndstagandet i Stockholms stad?
2. Var i processen ligger Socialnämndens och stadsdelsnämndernas arbete
med att utreda rehabiliterande insatser för mottagare av ekonomiskt
bistånd?
3. Är detta ett arbete som ansvariga borgarråd avser att fortsätta driva?
4. Vilka konkreta insatser gör ansvariga borgarrådet göra för att minska
långvarigt ekonomiskt bidragsberoende?
Stockholm den 20 maj 2015
Andrea Ström

