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Motion (2015:45) om ett ungdomsundantag i
biståndsnormen
Svar på remiss från kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att tjänsteutlåtandet utgör svar på
remissen.

Ann-Christine Jenvén
stadsdelsdirektör

Susanna Kiesel
avdelningschef

Sammanfattning
Isabel Smedberg Palmqvist (L) föreslår i en motion till
kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får i uppdrag att ge
förslag på riktlinjer som gör att personer under 25 år som delar
hushåll med någon av sina föräldrar ska kunna ha en arbetsinkomst
utan att detta påverkar hushållets rätt till försörjningsstöd.
Det som föreslås i motionen tillämpas redan. Gällande riktlinjer är
utformade så att unga vuxna som arbetar har rätt att förfoga över sin
egen inkomst även om de delar hushåll med någon av sina föräldrar.
Förvaltningen anser inte att det utifrån förslaget i motionen behövs
några förändringar i riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt
bistånd.
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Bakgrund
Från kommunstyrelsen har inkommit en begäran om att
stadsdelsnämnden yttrar sig över motion 2015:45 om ett
ungdomsundantag i biståndsnormen. Svarstiden sträcker sig till den
5 februari.
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Ärendet
Isabel Smedberg Palmqvist (L) föreslår i motion till
kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får i uppdrag att ge
förslag på riktlinjer som gör att personer under 25 år som delar
hushåll med någon av sina föräldrar ska kunna ha en arbetsinkomst
utan att detta påverkar hushållets rätt till försörjningsstöd.
Isabel Smedberg Palmqvist skriver i motionen att försörjningsstöd
är utformat utifrån antagandet att hushållsmedlemmar gemensamt
ansvarar för varandras försörjning och att bistånd endast kan
komma ifråga när hushållets gemensamma resurser är uttömda.
Isabel Smedberg Palmqvist anser att denna ordning inte är rimlig
när det gäller unga vuxna som delar hushåll tillsammans med någon
av sina föräldrar. Om den unga vuxna personen arbetar medan
föräldern eller föräldrarna har försörjningsstöd innebär det att den
unga vuxne tar ett ekonomiskt huvudansvar för hushållet och för att
försörja sina föräldrar.
Isabel Smedberg Palmqvist menar att en ung vuxen inte ska behöva
ta del i att försörja en eller båda av sina föräldrar då detta hindrar
den unges möjlighet till att utveckla ett självständigt liv, till
exempel genom att spara till en egen bostad. Hon anser vidare att
det sänder en negativ signal till unga personer som är på väg att
bryta en eller flera generationers utanförskap om deras väg till egen
försörjning påverkas av krav på att försörja en eller båda sina
föräldrar som den unga personen delar hushåll med.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Social omsorg. Sergio Leiva
enhetschef för försörjningsstöd på Östermalms stadsdelsförvaltning
har bidragit med sakuppgifter och synpunkter.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det som föreslås i motionen tillämpas redan. Gällande riktlinjer är
utformade så att unga vuxna som arbetar har rätt att disponera sin
egen inkomst även om de delar hushåll med föräldrar som uppbär
ekonomiskt bistånd.
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I handläggningen av ekonomiskt bistånd finns det två typer av
sammanboende med hushållsgemenskap. Den ena hushållstypen är
vuxna som oavsett kön lever under äktenskapsliknande
förhållanden. Mellan dessa gäller hushållsgemenskap som innebär
ömsesidigt ansvar för alla kostnader i hushållet. Samtliga inkomster
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i hushållet tas med i beräkningen av det ekonomiska biståndet. Den
andra typen av hushållsgemenskap är personer som bor ihop och
delar vissa kostnader men som inte har ekonomiskt ansvar för
varandra, till exempel vuxna barn som bor kvar hemma eller vänner
eller nära släktingar som delar lägenhet. För denna grupp används
en särskild norm, så kallad sammanboende-var-för-sig-norm.
Konstruktionen på denna norm innebär att de personliga
kostnaderna inom normen beviljas som för ensamstående, men de
hushållsgemensamma beviljas endast med den andel av hushållet
som den sökande utgör. Detta innebär att om en ung vuxen bor kvar
hemma hos sina föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd har denne
inga skyldigheter att försörja sina föräldrar. Den unge vuxnas
inkomster medräknas inte i föräldrarnas beräkning av
försörjningsstödets storlek.
Förvaltningen anser inte att det behövs några förändringar i
riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd utifrån
förslaget i motionen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner och
överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
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