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Svar på motion från Samuel Skånberg (V) Inkludera SL-kort i försörjningsstöd
Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) har lämnat en motion där han föreslår
att SL-kort ska beviljas för alla som söker ekonomiskt bistånd
enligt socialtjänstlagen under förutsättningen att de i övrigt är
berättigade till bistånd. Målet med åtgärden anges vara att ge
alla samma möjligheter oavsett socioekonomisk situation att
kunna ta del av ett aktivt liv och vara inkluderade i sociala
sammanhang. Att SL-kortet ska möjliggöra rörlighet och
förebygga social isolering för den grupp i samhället som redan
befinner sig i en utsatt situation
Förvaltningen kan inte bedöma om den föreslagna åtgärden
ger de resultat som motionären avser uppnå. Förvaltningen
anser att rätten till ekonomiskt bistånd till SL-kort bör vara
fortsatt behovsprövad. Bistånd enligt socialtjänstlagen ska
utföras så att det stärker och motiverar den enskilde att bli
självförsörjande.
Förvaltningen föreslår socialnämnden att hos
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-08-07 – Synpunkter på motion från
Samuel Skånberg (V) - Inkludera SL-kort i försörjningsstöd
- Beslutsunderlag 2018-07-09 – Motion från Samuel
Skånberg (V) om att inkludera SL-kort i försörjningsstöd
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Förslag till beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Siw Lidestål

Ingrid Månsson
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Bakgrund

Samuel Skånberg (V) har lämnat en motion där han föreslår
att SL-kort ska beviljas till alla som söker ekonomiskt bistånd
enligt socialtjänstlagen under förutsättningen att de i övrigt är
berättigade till bistånd.
Motionären skriver bland annat att i Haninge kommun kan
den som är arbetssökande eller deltar i något
arbetsmarknadspolitiskt program ha rätt till kostnad för SLkort. Personer som är sjukskrivna eller deltar i någon
behandling av socialmedicinska skäl behöver genomgå
individuell prövning för att få SL-kort beviljat.
Motionären menar att alla ska ha samma möjligheter oavsett
socioekonomisk situation att kunna ta del av ett aktivt liv och
vara inkluderad i sociala sammanhang. SL-kort möjliggör
rörlighet och förebygger social isolering för den grupp i
samhället som redan befinner sig i en utsatt situation.
Motionären skriver att personer som har försörjningsstöd
löper större risk att hamna i social exkludering på grund av
just begränsade resurser. Man kan ha svårt att betala för ett
SL-kort med det försörjningsstöd som har utbetalats för att
täcka månadens utgifter som mat, hygien och
hushållskostnader.
Motionären lyfter även att förslaget skulle förenkla och
effektivisera socialsekreterarnas arbete och därmed spara tid.
I motionen exemplifieras Stockholms stad., som beviljar
bistånd till SL-kort utan föregående behovsbedömning till alla
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vuxna personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. En
förutsättning är att personen i övrigt är berättigade till
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen vuxen.
Ärendet har samverkats med fackliga
arbetstagarorganisationer enligt gällande samverkansavtal.
Förvaltningens synpunkter

Höjning av försörjningsstödsnormen
Motionärens förslag att, utan föregående behovsprövning,
bevilja SL-kort till alla som söker ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen under förutsättningen att de i övrigt är
berättigade till bistånd anses vara allmänt uppskattad bland
personer som uppbär försörjningsstöd.
Av motionen framgår inte om den månatliga
försörjningsstödsnormen ska höjas motsvarande priset för ett
30 dagarskort eller en tredjedel av ett 90 dagarskort eller en
tolftedel av ett årskort.
Förslaget innebär i praktiken att normen för
försörjningsstödet höjs motsvarade vad ett periodkort kostar.
Avlastningen för handläggarna
Förvaltningen kan inte se att förslaget kommer att leda till
minskad arbetsbelastning för handläggarna.
Behovsprövningen av bistånd till SL-kort innebär idag ingen
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stor belastning på verksamheten där en schablonisering skulle
leda till några effektiviseringar eller till och med ekonomiska
besparingar.
Motionärens förslag kan däremot leda till ökad belastning för
handläggarna. Det finns hushåll med låga inkomster som idag
är självförsörjande med små marginaler. Genom en höjning
av normen kan de bli aktuella för kompletterande
försörjningsstöd i och med schablonen höjs. Detta kan leda
till fler hushåll blir berättigade till försörjningsstöd och bidrar
i så fall till en ökad arbetsbelastning.
Mål med förslaget
Motionärens lyfter upp ”samma möjligheter oavsett

socioekonomisk situation att kunna ta del av ett aktivt liv och
vara inkluderad i sociala sammanhang. SL-kort möjliggör
rörlighet och förebygger social isolering för den grupp i
samhället som redan befinner sig i en utsatt situation.”
Förvaltningen kan inte se att det finns ett samband att ökat
försörjningsstöd resulterar till ett mer aktivt liv eller
inkludering i sociala sammanhang och förebygger social
isolering för en grupp som anses vara i utsatt situation.
Alla invånarna i Stockholm köper inte periodkort på SL.
Många väljer att cykla och sällanresenärer köper enstaka
biljetter och löser inte periodkort.
Om kommunfullmäktige bifaller motionen kommer
förvaltningen ändå inte kunna styra enskilda att använda den
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höjda försörjningsstödsnormen till att köpa just periodkort
hos SL. Därmed kommer motionärens mål att möjliggöra
rörlighet och förebygga social isolering ändå inte uppnås
genom förslaget.
Förvaltningen anser att det finns andra med adekvata
åtgärder för att stimulera rörlighet och förebygga social
isolering. Ett sätt är att erbjuda personer om uppbär
försörjningsstöd relevanta arbetsmarknads- och
rehabiliteringsåtgärder. Ett annat sätt är att utforma rätten till
bistånd så att det motiverar den enskilde göra det som
ankommer honom eller henne till att bli självförsörjande.
Motionären nämner Stockholms stad som exempel – en
kommun som beviljar bistånd till SL-kort för alla vuxna
personer som ansöker om del om sökanden i övrigt är
berättigade till ekonomiskt bistånd.
Ur Stockholms stads riktlinjer för handläggning av
ekonomiskt bistånd:

SL-kort
Alla vuxna personer som ansöker om bistånd till SL-kort
ska beviljas det, även om de inte har behov av det för
resor till arbete eller annan verksamhet. En förutsättning
är att de i övrigt är berättigade till ekonomiskt bistånd och
kan disponera SL-kortet. Vid utbetalning räknas
kostnaden för SL-kortet in i försörjningsstödets riksnorm
under rubriken arbetsresor. Sökande behöver inte uppvisa
kvitto på inköp av SL-kort.

Förvaltning

Dokumenttyp

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida

Avdelning/Enhet

Datum

Diarienummer

Kansliet

2018-08-06

SN 2018/203

7 (10)

Handläggare

Xerxes Fallah, lokalcontroller

Förvaltningen har inte kunnat ta del av något material där det
framgår att denna åtgärd har medfört ökat rörlighet eller
minskat utanförskap eller förebyggt social isolering.
Förvaltningen har heller inte kunnat se ur SL:s statistik att
Stockholms stads riktlinjer har medfört ökat resande eller ökat
köp av periodkort hos SL.
Socialförvaltningens ekonomiska nuläge
Förvaltningen inledde i slutet av 2017 ett analysarbete där
volym- och kostnadsförändringar per standardinsats under
2014-2017 har granskats och jämförts med andra kommuner.
När det gäller kostnader för försörjningsstöd visar analysen i
huvudsak följande:
-

Haninge har en större andel hushåll med högre
årsutbetalning av ekonomiskt bistånd (över 50 tkr per
år) jämfört med övriga kommuner. En stor andel av
hushåll med ett långvarigt ekonomiskt bistånd är i
åldrarna 30-59 år.

-

Andelen hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd per
invånare fortsätter att minska, dock fortsatt ökat
utbetalt bistånd per hushåll.

-

Större andel hushåll med högre årsutbetalning (över
50tkr/år) jämfört snittet för kostnad per brukare
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-

Antal hushåll samt andel hushåll med en utbetalning
över 100tkr per år ökar –förflyttning har skett

-

Utbetalningen per åldersgrupp är högre än snittet för
kostnad per brukare för samtliga åldersgrupper

Vid budgetuppföljningen för februari 2018 prognostiserade
förvaltningen ett underskott med 12,4 mnkr i förhållande till
budgeten för 2018. Socialnämnden beslutade 20 mars 2018
(§ 31) att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till
socialnämnden i maj med förslag till åtgärder för att hantera
det prognostiserade ekonomiska underskottet.
Kommunstyrelsen beslutade 26 mars 2018 (§ 52) att
socialnämnden senast vid tertialuppföljningen till
kommunstyrelsen redovisa en åtgärdsplan med anledning av
underskottet.
Socialförvaltningen har ett uppdrag från socialnämnden att i
enlighet med kommunens mål 10 – ordning och reda på

ekonomin – att under 2018 och 2019 vidta åtgärder för att
minska kostnaderna.
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Ekonomiska konsekvenser av förslaget
Det är svårt för förvaltningen att med säkerhet räkna ut vad
den föreslagna åtgärden skulle medföra för ekonomiska
kostnader.
Förvaltningen har data för att bedöma vad kostnaderna skulle
bli utifrån de personer som redan idag är aktuella för
ekonomiskt bistånd.
Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
uppskattar förvaltningen att kostnaderna för försörjningsstöd
kan komma att öka med cirka 6 miljoner kronor årligen. Det
innebär en ökning med cirka 6,5%
Förvaltningens samlade bedömning
Förvaltningen kan inte anse att den föreslagna åtgärden
kommer att ge de effekter som motionären önskar uppnå.
Förvaltningen anser vidare att det inte finns ekonomiska
förutsättningar att höja medelbiståndsnormen per hushåll.
De administrativa besparingar som lyfts fram i motionen
bedöms vara av ringa omfattning och anses inte vara
ekonomiskt motiverade i förhållande till ökade
försörjningsstödskostnader.
Förvaltningen bedömer att ekonomiskt bistånd bör beviljas
inom ramen för försörjningsstödet om behov av resa
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föreligger för att kunna arbeta, studera eller för att kunna
delta i annan daglig sysselsättning.
På grundval av det ovannämnda föreslår förvaltningen att
motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Avdelningschef vuxen och handläggare

