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Till
Socialtjänstnämnden

Barnperspektivet när det gäller ekonomiskt
bistånd
Svar på motion från Tomas Rudin (s)
(1 bilaga)

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden hänvisar till detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat en motion från
Tomas Rudin (s) om att barnperspektivet ska vara rådande vid alla beslut angående
ekonomiskt bistånd i Stockholms stad. Remisstiden går ut 28 september 2007.
Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret (SLK).

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av kansliavdelningen i samverkan med staben för utredning
och projekt.

Motionens huvudsakliga innehåll
Motionären lyfter fram Rädda Barnens senaste årsrapport som visar att barnfattigdomen i
Sverige har ökat för första gången på tio år. Vidare tar han upp FN:s barnkonvention som
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säger att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard och att staten ska sträva efter att
förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Han nämner vidare
andra försämringar som drabbar barnen, exempelvis den sänkta a-kassan och
sjukpenningen, den sänkta socialbidragsnormen, borttagandet av den avgiftsfria månaden
i förskolan, minskningen av sommarjobbssatsningen. Motionären frågar sig vilka hänsyn
som tas till barnen i dessa fall. Barnkonventionen ska följas och det bör säkerställas på
lämpligt sätt enligt motionären.

Förvaltningens synpunkter
Inledningsvis vill förvaltningen framföra att de frågor motionären tar upp är viktiga, till
exempel att barnperspektivet ska vara rådande vid alla beslut om ekonomiskt bistånd i
staden. Stadens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd, som beslutas om i
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, ligger till grund för en likvärdig tillämpning i
staden och ska följas av stadens nämnder. Staden följer riksnormen, dvs. den nivå på det
ekonomiska biståndet som garanterar skälig levnadsnivå.
Som bakgrund till de synpunkter som tas upp i motionen vill förvaltningen lyfta fram det
förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd som
socialtjänstnämnden beslutade att godkänna 2007-05-15. Översynen har sin grund i
budget 2007 då det beslutades att riktlinjerna avseende ekonomiskt bistånd skulle ses
över. Förslaget till reviderade riktlinjer innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt
bistånd enligt socialtjänstlagen och utgår från lagstiftning, rättspraxis och beslut om
tillämpningar i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver rymmer förslaget
nya avsnitt med utgångspunkt i budgetbeslut 2007 samt nödvändiga revideringar i övrigt.
Förvaltningen deltog i arbetet med att arbeta fram förslaget till reviderade riktlinjer,
främst utifrån ett stadsövergripande verksamhetsperspektiv och med utgångspunkten att
riktlinjerna ska ge stöd och vägledning för en likvärdig och rättssäker handläggning i
staden. Förvaltningen välkomnade de förtydliganden och preciseringar som fördes in i
riktlinjerna.
Förvaltningen vill mot bakgrund av den översyn av riktlinjerna som nyligen gjorts
kommentera det motionären för fram.
Barnperspektivet ska vara rådande vid alla beslut angående ekonomiskt bistånd i
Stockholms stad.
Barnperspektivet finns med i nuvarande riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
och har nu ytterligare stärkts i förslaget till nya reviderade riktlinjer. Barnens situation ska
särskilt uppmärksammas och socialtjänsten ska agera kraftfullt om det finns anledning till
oro för dessa. Så långt det är möjligt har man i förslaget försökt konkretisera hur
barnperspektivet ska vägas in i socialtjänstens arbete och beslut. I förslaget till nya
riktlinjer står bland annat: ”I bidragshushåll där det finns barn och ungdomar ska deras
situation alltid uppmärksammas. När beslut rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till
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barnens bästa kräver. I ärenden där det finns barn i familjen ska konsekvenserna för
barnen alltid övervägas innan beslut fattas. Vid avslagsbeslut ska det dokumenteras att
detta sker.”
Staden har i ett par seminarier, med ett par års mellanrum, särskilt lyft frågan om
barnperspektiv i socialtjänstens arbete. Till dessa seminarier har framförallt chefer och
socialsekreterare varit inbjudna.
Uppdraget, som ligger bakom det reviderade förslaget till riktlinjer för handläggning av
ekonomiskt bistånd, är tvådelat. Ena delen handlar om att socialtjänsten ska hjälpa
människor att finna vägar till självförsörjning och därmed minska sitt utanförskap. Andra
delen handlar om att rätten till ekonomiskt bistånd ska prövas under tiden. Om fler
människor kan bli självförsörjande ökar sannolikt deras livskvalitet. Om föräldrars
utanförskap minskar, förbättras med stor sannlikhet även barnens situation. Barns
utanförskap handlar lika mycket om den sociala miljö de lever i som av föräldrarnas
ekonomiska situation.
Avslutningsvis menar förvaltningen att frågan om barnperspektiv när det gäller
ekonomiskt bistånd är väl belyst i de reviderade riktlinjerna.

Bilaga
Motion ”Barnperspektivet vad gäller ekonomiskt bistånd” 2007-04-26 av
Tomas Rudin (s)

