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Rätten till skälig levnadsnivå - Stockholm som
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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
Ann-Margrethe Livh (v) och Karin Rågsjö (v) gällande rätten till en skälig levnadsnivå i
staden. Remisstiden går ut 28 september 2007.
Ärendet har även remitterats till stadsdelsnämnderna Skärholmen, Älvsjö och EnskedeÅrsta-Vantör samt stadsledningskontoret (SLK) .

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts inom kansliavdelningen i samverkan med staben för
utredning och projekt.
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Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att en bred översyn ska göras av skälig
levnadsnivå i staden. Översynen ska ta hänsyn till barnperspektiv och genusperspektiv
och särskilt beakta ensamstående föräldrar och deras barn samt långvarigt behov av
ekonomiskt bistånd. De önskar också att det både skapas en referensgrupp med
intresseorganisationer och en parlamentariskt sammansatt sådan som erbjuds att följa
denna översyn. Vidare vill de att SL-kortet återinförs i normen för dem som i övrigt har
rätt till ekonomiskt bistånd.

Förvaltningens synpunkter
Inledningsvis vill förvaltningen framföra att de frågor motionärerna tar upp i sin skrivelse
är viktiga, dvs. att boende i staden ska ha rätt till en skälig levnadsnivå. Staden följer
riksnormen, dvs. den nivå på det ekonomiska biståndet som garanterar skälig levnadsnivå.
Förvaltningen vill därefter 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 så att krav på motprestation som huvudregel införs.
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
dels nya avsnitt med utgångspunkt i budgetbeslut 2007, dels 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
riktlinjerna.
Förvaltningen vill mot bakgrund av den översyn av riktlinjerna som nyligen gjorts
kommentera de förslag som motionärerna för fram.
En bred översyn görs av skälig levnadsnivå i staden, med hänsyn till den goda ekonomin,
den ojämna servicen i stadsdelarna, stadens IT-satsningar samt den tekniska utvecklingen
i övrigt.
En bred översyn av den skäliga levnadsnivån, inom ramen för ekonomiskt bistånd enligt
4 kap 1§ socialtjänstlagen (SoL), har genomförts i och med det nyligen framlagda
förslaget till reviderade riktlinjer gällande handläggning av ekonomiskt bistånd.
Uppdraget har varit tvådelat, dels med utgångspunkten att hjälpa människor att finna
vägar till självförsörjning, dels att pröva rätten till ekonomiskt bistånd.
Översynen ska ta hänsyn till barnperspektiv och genusperspektiv och särskilt beakta
ensamstående föräldrar och deras barn samt långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
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I den del som rör barnperspektivet har förslaget till de nya reviderade riktlinjerna
ytterligare stärkts. Barnens situation ska särskilt uppmärksammas och socialtjänsten ska
agera 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 de nya riktlinjerna står: ”I bidragshushåll där det finns barn och ungdomar
ska deras situation alltid uppmärksammas. När beslut rör barn ska särskilt beaktas vad
hänsynen till 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 därutöver i ett par seminarier särskilt lyft frågan
om barnperspektiv.
I den del som rör genusperspektivet vill förvaltningen hänvisa till det nyligen reviderade
och beslutade ”Stockholms stads program för kvinnofrid” . Detta program handlar ytterst
om mänskliga rättigheter och frihet från könsrelaterat våld. I enlighet med
kvinnofridsprogrammet har ett nytt avsnitt skrivits in i förslaget till de nya riktlinjerna om
vikten av att i arbetet med ekonomiskt bistånd uppmärksamma det behov av hjälp som
kan finnas i bidragshushållen i samband med mäns våld mot kvinnor i nära relationer och
i samband med hedersrelaterat våld.
En grundläggande målsättning i uppdraget till nya riktlinjer var att utgå från att hjälpa
människor att finna vägar till självförsörjning och därmed minska utanförskap så att
långvarigt behov av ekonomiskt bistånd kan brytas.
En referensgrupp med intresseorganisationer, exempelvis Makalösa föräldrar, Rädda
Barnen samt BRIS erbjuds att följa arbetet.
De förslag till reviderade riktlinjer som lagts fram utgår från lagstiftning, rättspraxis och
beslut om tillämpningar i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd består till största delen av strikt lagreglerad
myndighetsutövning och förslaget till nya riktlinjer har varit föremål för remissbehandling
bland berörda nämnder i staden. Därefter fastställs riktlinjerna i kommunfullmäktige.
En parlamentariskt sammansatt referensgrupp tillsätts för att följa arbetet.
De förslag till reviderade riktlinjer som lagts fram utgår från lagstiftning, rättspraxis och
beslut om tillämpningar i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd består till största delen av strikt lagreglerad
myndighetsutövning och förslaget till nya riktlinjer har varit föremål för remissbehandling
bland berörda nämnder i staden. Därefter fastställs riktlinjerna i kommunfullmäktige.
SL-kortet återinförs i normen för dem som i övrigt har rätt till ekonomiskt bistånd.
Utgångspunkten ska vara att de som har behov av SL-kort ska kunna få det beviljat, efter
att en prövning har gjorts. Enligt 4 kap 3§ SoL ska försörjningsstöd lämnas för skäliga
kostnader för arbetsresor. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör socialnämnden vid
beräkningen av skäliga kostnader för arbetsresor i regel beakta månadskostnaden för
lokala resor med allmänna kommunikationer. Om behov av att resa bedöms föreligga av
andra skäl än arbetsrelaterade, exempelvis för att ta sig till vård och behandling, ingår
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detta i den enskildes skäliga levnadsnivå och bistånd till denna kostnad beviljas inom
ramen för livsföring i övrigt enligt 4 kap 1§ SoL.
Avslutningsvis menar förvaltningen att de frågor som tas upp i motionen täcks in i de
riktlinjer och policydokument som angivits ovan. Det finns således, enligt förvaltningens
uppfattning, inget behov i nuläget av en översyn av skälig levnadsnivå.

Bilaga
Motion ”Rätten till skälig levnadsnivå – Stockholm som en attraktiv stad för alla”
2007-05-01 av Ann-Margarethe Livh (v) och Karin Rågsjö (v)

