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Stoppa dem som skor sig på vår välfärd, svar på
motion (S)

Dnr KS 2020-839
Ärende
Marie Hultgren (S) och Mikael Sanfridson (S) föreslår i en motion daterad
2020-11-18 att:





Socialtjänsten får i uppdrag att rapportera felaktig folkbokföring
till berörda myndigheter
Socialtjänsten ska kontrollera att alla som söker ekonomiskt
bistånd har ett giltigt hyreskontrakt med hyresvärdens
godkännande
Socialtjänsten ska kontrollera att alla som söker ekonomiskt
bistånd och betalar andrahandshyra har en hyra som är skälig
Linköpings kommun tillsätter ett antal heltidstjänster som
identifierar och utreder felaktiga utbetalningar av välfärdens
resurser och tar initiativ till myndighetssamverkan på olika
nivåer

Utifrån rådande lagar arbetar Linköpings kommun i enlighet med
bidragsbrottslagen (2007:612) och lagen om underrättelseskyldighet vid
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Socialtjänsten är skyldig att
anmäla misstänkta bidragsbrott till polisen. Underrättelseskyldighet vid
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (2008:2006) ger också
kommunen en skyldighet att anmäla misstänkta felaktigheter till andra berörda
myndigheter.
Gällande giltigt andrahandskontrakt framgår enligt Linköpings kommuns
riktlinjer för ekonomiskt bistånd att ett andrahandshyreskontrakt ska vara
godkänt av hyresvärden annars bedöms det inte som giltigt. Om
andrahandskontraktet saknar godkännande från hyresvärden uppfyller det inte
kraven för att vara ett hyreskontrakt i enlighet med rättspraxis. Därmed saknas
möjligheten att bedöma om rätten till bistånd till hyra föreligger.
Gällande hyra som ska vara skälig görs en skälighetsprövning med
utgångspunkt i vad en låginkomsttagare på orten normalt kan betala för boende
i enighet med vad som socialtjänstlagen föreskriver. Vad som är skälig
boendekostnad kan inte fastslås en gång för alla utan är avhängigt både den
enskildes situation och situationen på bostadsmarknaden på orten.
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara
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boendekostnad är vägledande i arbetet med boendekostnad inom Linköpings
kommun.
Gällande tillsättning av heltidstjänster har personalresursen utökats från och
med årsskiftet 2020/2021. Hur denna personalresurs ska användas och på vilket
sätt uppdraget ska utformas är ännu inte helt klart. Det går därför inte att
avgöra om befintlig resurs är tillräcklig eller behöver utökas. Det förebyggande
arbetet, som omfattar omvärldsanalys och strategiska val, inkluderar även
medarbetare som utreder rätten till och fattar beslut om försörjningsstöd. Det är
därför viktigt att även den resursen är dimensionerad för att klara uppgiften att
identifiera och stoppa felaktiga utbetalningar redan innan de sker. Detta då
erfarenhet visar att det förebyggande arbetet är väsentligt och många gånger
avgörande för att minska de felaktiga utbetalningarna.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens föreslår att motionen besvaras
med hänvisning till att Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen redan
arbetar aktivt med att förhindra felaktiga utbetalningar utifrån aktuell
lagstiftning och framtagna riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt att ett arbete
pågår gällande utformning av personalresurs för förebyggande arbete av
bidragsbrott.
Arbetsmarknadsnämndens beslut 2021-03-17, § 16
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag arbetsmarknadsnämnden 2021-03-17, § 16
Tjänsteskrivelse – Stoppa dem som skor sig på vår välfärd, svar på motion (S),
2021-02-18
Motionen
Yrkanden
Mari Hultgren (S) yrkar bifall till motionen.
Fredrik Lundén (M) bifall till arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Mari Hultgrens (S) yrkande om bifall till
motionen mot Fredrik Lundéns (M) yrkande om bifall till
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arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Fredrik Lundéns (M) yrkande om bifall till
arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Arbetsmarknadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen redan arbetar aktivt med att förhindra
felaktiga utbetalningar utifrån aktuell lagstiftning och framtagna riktlinjer
för ekonomiskt bistånd samt att ett arbete pågår gällande utformning av
personalresurs för förebyggande arbete av bidragsbrott.
Reservationer
Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Ali Hajar (S) och Mari Hultgren (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Mari Hultgrens (S) yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Arbetsmarknadsnämnden
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