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Socialnämnden

Yttrande över motion; Alla barn ska ha rätt till höjning av
barnbidraget
SOCIALFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Förslag till socialnämndens beslut:
1.

Yttrande lämnas i enlighet med tjänsteskrivelse 2018-01-17

Förslag till kommunstyrelsens beslut:
1.

Socialnämndens yttrande tillstyrks

Förslag till kommunfullmäktiges beslut:
1.

Motionen avslås

ÄRENDET
En motion i kommunfullmäktige med rubriken ”Alla barn ska ha rätt till höjning av
barnbidraget” har lämnats till socialnämnden för yttrande till kommunstyrelsen och
fullmäktige. Motionärerna vill att höjningen av barnbidraget från och med 1 mars
2018 ska få genomslag även för barn vars familjer är beroende av ”ekonomiskt
bistånd”. Detta bör enligt motionärerna ske genom en ändring av ”normen för det
ekonomiska biståndet”.
BEDÖMNING
Kommunens möjligheter att utge ekonomiskt bistånd till försörjning regleras i
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Handlingsutrymmet för en enskild kommun
begränsas därigenom. Bedömningen görs att det idag inte finns utrymme i gällande
lagstiftningen, att för Linköpings kommun av egen kraft, åstadkomma det som
motionärerna föreslår, d v s höja den ekonomiska normen för försörjning som en
generell åtgärd avseende de barnfamiljer som är beroende av vad som i lagen kallas
försörjningsstöd.
Vad som talar för denna bedömning är utformningen av lagreglerna när det gäller
försörjningsstöd till enskilda. Den så kallade riksnormen fastställs av regeringen. En
kommun har möjlighet att gå ifrån de däri angivna beloppen, uppåt eller nedåt, och
har även skyldighet att göra så, ”om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl”. En

2 (2)

höjning av ett generellt bidrag bedöms inte utgöra ett sådant särskilt skäl för en
enskild individ.
Enligt kommunallagen har kommunen att behandla sina medlemmar lika, om det inte
finns sakliga skäl för något annat (likställighetsprincipen). Ömmande skäl utgör i sig
inte något sakligt skäl för särbehandling.
En uppdatering av gällande nivåer i försörjningsstödet ger för handen att en generell
höjning av riksnormen i försörjningsstödet för 2018 är genomförd och att samtliga
poster här höjts med 1,6 procent, som då för en familj med en vuxen och två barn
innebär en ”normhöjning” med 570 kronor. Där till kommer att normen höjs med
200 kronor per månad för barn upp till 18 och även för ungdomar 19–20 år som går i
gymnasiet.
Bedömningen görs att dessa förändringar får den effekt som motionärerna
eftersträvar i motionen. Detta tillsammans med, vad som gäller om förbud mot en
lokal höjning av normen för försörjningsstöd, gör att motionen bör avslås.
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