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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att mildra tillämpningen 
av socialtjänstlagen för arbetsoförmögna utförsäkrade som söker 
socialbidrag 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  besluta 
 
att avslå motionen 
 
 
Ärendet 
I en motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) väckt den 29 mars 2010 , föreslås 
kommunfullmäktige att ge direktiv till socialtjänsten för att mildra tillämpningen av 
socialtjänstlagen i synen på vad som ska anses vara realiserbara tillgångar för utförsäkrade 
som bedömts vara fortsatt arbetsoförmögna och som saknar eller har låg 
sjukpenninggrundande inkomst (SGI), bilaga 1.   
 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till utbildnings och arbetsmarknadsnämnden (UAN), bilaga 2.  
 
UAN anger i sitt yttrande att de i sina biståndsbeslut utgår från Socialstyrelsens allmänna råd 
och stöd för rättstillämpning, vilken är ett stöd för bedömning så att det inte uppstår stora 
skillnader mellan olika beslutsfattare. Bedömningen ska präglas av ett helhetsperspektiv på 
den enskildes och hushållets totala situation. Varje enskilt fall ska också bedömas individuellt. 
Kommunerna har att följa socialtjänstlagen som utgör det yttersta skyddsnätet för människor 
som inte kan försörja sig på egen hand. Det betyder att alla andra vägar ska vara uttömda 
innan den enskilde har rätt till ekonomiskt bistånd. Utifrån kommunens krav på 
likabehandling är det inte möjligt att gynna en grupp före en annan. Därför kan UAN inte i 
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sina riktlinjer mildra tillämpningen för alla som befinner sig i en situation där det generella 
välfärdssystemet inte kompenserar inkomstbortfall, oavsett orsak till varför det är så.  
 
Nämnden anser inte heller att en särskild bedömning kan göras av realiserbara tillgångar för 
utförsäkrade som anses fortsatt arbetsoförmögna eller som saknar eller har har låg SGI. 
Utgångspunkten för bedömning är Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens riktlinjer, kommunens 
riktlinjer samt rättspraxis. Behovet av bistånd och den enskildes förutsättningar skall avgöra 
om rätten till bistånd finns. UAN föreslår därför att motionen avslås.   
 
Mot beslutet anförs reservation av V-ledamoten. 
 
Föredragning 
Motionen behandlar ett förslag som syftar till att socialtjänsten ska mildra tillämpningen av 
socialtjänstlagen i synen på vad som anses vara realiserbara tillgångar för utförsäkrade som 
bedöms som fortsatt arbetsoförmögna och som saknar eller har låg SGI.   
 
Utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer från Socialstyrelsen görs alltid bedömning om 
biståndsbehov i varje enskilt fall. Kommunen kan dock inte gynna en grupp före en annan 
utifrån kommunallagens krav på likabehandling. Rätten till bistånd grundar sig på behovet 
och inte utifrån orsaken till biståndsbehovet. Motionen föreslås på ovanstående grunder 
avslås.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
 
 
Kenneth Holmstedt  
stadsdirektör 


















