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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till Reviderade riktlinjer för
handläggning av ekonomiskt bistånd till samtliga stadsdelsnämnder
med flera för yttrande.
Nuvarande riktlinjer från 2014 har reviderats utifrån lagstiftning,
förändring i praxis samt ett antal politiska beslut i Stockholms stads
budget för 2015 och 2016. Därutöver har riktlinjerna förtydligats
och dispositionen har ändrats något.
Det som i huvudsak skiljer sig från nuvarande riktlinjer rör frågor om
utländska medborgare, personer med långvarigt behov av bistånd,
rehabiliteringsprocessen, barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser,
bistånd till fritidsaktiviteter för barn, sommarlovspeng, bistånd till dator
och bredband för barn som går i skolan samt frånvaro från jobbtorget.
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Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till reviderade riktlinjer
för handläggning av ekonomiskt bistånd.
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Remissen
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till Reviderade riktlinjer för
handläggning av ekonomiskt bistånd till samtliga stadsdelsnämnder,
arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden med flera för yttrande
senast 1 september 2017.
Bakgrund
Nuvarande riktlinjer från 2014-05-05 har reviderats utifrån
lagstiftning och förändring i praxis samt utifrån ett antal politiska
beslut i Stockholms stads budget för 2015 och 2016. Därutöver har
riktlinjernas disposition ändrats något och tydligare hänvisningar
till Socialstyrelsens föreskrifter och handböcker lagts in.
Riktlinjerna
Syftet med riktlinjerna är likabehandling i staden när det gäller
bidragsnivåer, krav på den enskilde och insatser som erbjuds från
socialtjänstens sida. Riktlinjerna ska även ge stöd och vägledning i
arbetet.
Riktlinjerna är indelad i följande delar;
 Allmänt om uppdraget
 Om innehållet i uppdraget
 Olika gruppers förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd
 Försörjningsstöd
 Bistånd till livsföring i övrigt.
Förslaget till reviderade riktlinjer innehåller förändringar avseende;
Barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser
Till detta avsnitt (sid 35) finns också ett kompletterande stödmaterial
Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd.
Arbetslösa
Ändringar i Socialtjänstlagens kap 4 §1 förtydligar kravet på att den
enskilde ska stå till arbetsmarknadens förfogande. I riktlinjernas
avsnitt om arbetslösa (sid 59) finns förtydligande om vilka skäl som
kan vara godtagbara för att inte stå till arbetsmarknadens förfogande.
Det finns enligt budget 2016 en möjlighet att vara ledig från jobbtorg
fyra veckor under sommaren. Detta ska nu endast gälla för föräldrar så
att de kan vara lediga med sina barn.
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Personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom
En tydligare rehabiliteringsprocess har lyfts in i avsnittet (sid 65)
med hänvisning Försäkringskassans ansökan för samordning av
rehabiliteringsinsatser.
Personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd
Ett eget avsnitt gällande personer som har ett långvarigt behov av
ekonomiskt bistånd har införts (sid 69). Påpekas att barnfamiljer i
denna situation särskilt ska uppmärksammas.
Utländska medborgare
Avsnittet om utländska medborgare (sid 73) har förtydligats med
särskilt fokus på bistånd till papperslösa barn. Vuxna personer utan
barn har inte längre rätt till ersättning när de fått beslut om avvisning
eller utvisning enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
En tillfällig lag har införts som innebär att skyddsbehövande inte längre
får ett permanent utan istället ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på tre
år alternativt på 13 månader.
Dator och internetuppkoppling
Avsnittet rörande bistånd till bredband för barnfamiljer omfattar nu
även bistånd till dator (sid 92).
Fritidsaktiviteter för barn
Ett särskilt avsnitt rörande bistånd till fritidsaktiviteter för barn har
lyfts in (sid 93).
Sommarlovspeng
Ett särskilt avsnitt rörande sommarlovspeng, som infördes 2017 har
lyfts in (sid 98).
Kommunstyrelsens kompletteringar
Ungdomar under 21 år som går i skolan
I förslaget till riktlinjer (sid 73) finns ett stycke som rör nyanlända i
gymnasieåldern och deras möjlighet att studera på invandrarintroduktion inom det individuella gymnasieprogrammet (IVIK).
Detta program finns inte längre kvar och dessa ungdomar omfattas
idag av språkintroduktionen inom gymnasieskolan.
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Personer utan uppehållstillstånd
Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige benämns ofta som
papperslösa (sid 77). Socialtjänstens ansvar för de papperslösa är
begränsat till stöd och hjälp i akuta situationer. Ekonomiskt bistånd
till papperslösa barn omfattar bara tredjelandsmedborgare.
En ekonomisk utvärdering liksom uppföljning av arbetsbördan för
socialtjänsten ska ske efter att regelverket tillämpats i ett år.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde barn, ungdom och
vuxna. Förslaget bedöms vara neutralt ur jämställdhetsperspektiv.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 17 augusti 2017.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i förslaget till reviderade riktlinjer för
handläggning av ekonomiskt bistånd med den komplettering som
gjorts av Kommunstyrelsen.
Förvaltningen har därutöver inget att tillägga och föreslår därmed
att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
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