23 mars 2022
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbets- och företagsnämnden

§ 13

AFN 2020/180

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Beslut
Arbets- och företagsnämnden beslutar att återremittera ärendet i syfte att komplettera
riktlinjerna utifrån följande:
 Införa att medarbetare har anmälningsskyldighet vid misstanke om bidragsfusk.
 Att vid misstankar om bidragsbrott, men där anmälan läggs ned, bör man där så är
rimligt begära överprövning hos åklagare.
 Förtydliga vad som är att betrakta som att följa en individuell planering, i syfte att
uppnå krav på heltidsaktivering hos kund. Utgångspunkten bör vara att alla sökande
kunder ska vara aktiva på heltid, utifrån sin arbetsförmåga.
 Vid beräkning av inkomst för bedömning av rätten till bistånd, ska studiebidraget
räknas utifrån berättigad nivå, inte faktiskt utbetalning. Reducerat eller indraget
studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro ska som utgångspunkt inte kompenseras
av höjt försörjningsstöd.
Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för arbets- och företagsnämndens regelbundna översyn av nämndens
styrdokument har ett behov av att revidera befintliga riktlinjer för ekonomiskt bistånd
uppmärksammats. Ett behov av att harmonisera terminologin, förtydliga kopplingen till
Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd och allmänna råd samt förtydligande kring
barnrättsperspektivet. Vidare är syftet med revideringen att tydliggöra nämndens ambition
kring att motverka felaktiga utbetalningar och otillbörlig påverkan.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Revidering av Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Bilaga 1 Förslag - utan markeringar - till revidering Riktlinje ekonomiskt bistånd
Bilaga 2 Antagna riktlinjer 2017-05-23
Yrkanden
Ordförande Filip Wiljander (M) yrkade att ärendet återremitteras i syfte att komplettera
riktlinjerna utifrån följande:
 Införa att medarbetare har anmälningsskyldighet vid misstanke om bidragsfusk.
 Att vid misstankar om bidragsbrott, men där anmälan läggs ned, bör man där så är
rimligt begära överprövning hos åklagare.
 Förtydliga vad som är att betrakta som att följa en individuell planering, i syfte att
uppnå krav på heltidsaktivering hos kund. Utgångspunkten bör vara att alla sökande
kunder ska vara aktiva på heltid, utifrån sin arbetsförmåga.
 Vid beräkning av inkomst för bedömning av rätten till bistånd, ska studiebidraget
räknas utifrån berättigad nivå, inte faktiskt utbetalning. Reducerat eller indraget
studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro ska som utgångspunkt inte kompenseras
av höjt försörjningsstöd.
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Stefan Hult (S) yrkade återremiss på punkt 4.1 i syftet att komplettera riktlinjer utifrån att
ideellt skadestånd inte ska medräknas i tillgångarna.
Filip Wiljander yrkade avslag på Stefan Hults (S) återremissyrkande.
Gunnel Nyman Gräff (S) yrkade avslag på punkt 4 i Filip Wiljanders (M) återremissyrkande.
Filip Wiljander (M) yrkade att sammanträdet skulle ajourneras för överläggningar i
partigrupper.
Beslutsgång
Sammanträdet ajournerades kl. 19.01 och återupptogs kl. 19.16.
Nämnden beslutade först att bifalla Filip Wiljanders återremissyrkande gällande punkter 1-3.
Därefter beslutade nämnden att avslå Stefan Hults (S) återremissyrkande.
Vidare ställde ordföranden punkt 4 i sitt återremissyrkande mot avslag och fann att nämnden
hade bifallit hans återremissyrkande.
Votering begärdes och genomfördes (se bifogad voteringslista för utfallet).
Med 7 ja-röster och 3 nej-röster beslutade nämnden bifalla punkt 4 i Filip Wiljanders (M)
återremissyrkande.
Reservationer
Gunnel Nyman Gräff reserverade sig för Socialdemokraterna mot den 4:e punkten i alliansens
yrkande om återremittering samt mot beslutet om att inte återremittera punkt 4.1.
YuSie Rundkvist Chou (NL) reserverade sig mot den 4:e punkten i alliansens yrkande om
återremittering.
Protokollsanteckning
Gunnel Nyman Gräff (S), YuSie Rundkvist Chou (NL), Lars-Åke Sandström (V) och Helena
Grill (MP) lät anteckna följande till protokollet.
"Vi anser att det är orimligt att ideellt skadestånd ska räknas som inkomst när en person/familj
uppbär försörjningsstöd. Det kan till exempel handla om att en person som har blivit
misshandlad av sin partner/make/maka, lyckas ta sig ur förhållandet och i och med det hamnar
i behov av försörjningsstöd. Hen får ett skadestånd p.g.a. misshandel. Att då se skadeståndet
försvinna eftersom pengarna som ska gå till uppehälle minskas, är inte rimligt. Istället anser vi
skulle detta skadestånd vara som ett ”plåster på såren”, kanske gå till en resa med barnen eller
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något annat som inte har att göra med mat för dagen, hyra och el etc, för att i alla fall lite läka
de emotionella sår som uppstått.
Vi är även kritiska mot alliansens yrkande att inte kompensera i försörjningsstödet när en
gymnasieungdoms frånvaro resulterar i minskat studiebidrag. Självklart är målsättningen att
barnen ska gå i skolan, det behöver följas upp och åtgärdas om det inte sker. Men
försörjningsstöd är ju till för att familjen ska ha råd med det nödvändigaste. Om
studiebidraget har sänkts har familjen mindre pengar. Det ska inte drabba till exempel
småsyskon som inte har med detta att göra för det innebär ju inte att familjen får mer pengar i
plånboken."
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2022-03-23

Voteringslista: § 13
Ärende: Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, AFN 2020/180
Voteringslist(or)

Votering i frågan om punkt 4 i Filip Wiljanders (M) återremissyrkande ska bifallas
Ledamot

Ja

Filip Wiljander (M), ordförande
Helena Edberg (KD), 1:e v ordf
Gunnel Nyman Gräff (S), 2:e v ordf
Niclas Carlsson (M), ledamot
Lars Flink (M), ledamot
Asta Groth (M), ledamot
Maria Rothzén (C), ledamot
Kristian Andersson (L), ledamot
Stefan Hult (S), ledamot
YuSie Rundkvist Chou (NL), ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

7
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