Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-30
Ärende: Remiss från Finansdepartementet – Starkare kommuner – med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
ASN-2020-3706
Moderaterna och Centerpartiet föreslog en rad förändringar av arbetsmarknads- och
socialnämndens yttrande med anledning av remissen.
1. Strykning av texten ”Eftersom rätten till bistånd regleras i lag kan kommunens
möjlighet att tillhandahålla välfärdstjänster begränsas i jämförelse med kommuner med
annorlunda socio-ekonomisk sammanhållning.”
2. Strykning av texten ”De utmaningar som hanterar inom arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamhetsområde är kostnadsdrivande och till stora delar
opåverkbara. Nämnden anser att detta bör särskilt beaktas i den ovan nämnda
översynen.”
3. Tillägg av texten: ”Nämnden anser att det är viktigt att utredningen ser över hur
kommuner där fler invånare blir självförsörjande ska få ett positivt utfall av detta i
utjämningssystemet.”
Förslaget till yttrande är till stora delar positivt och innehåller såväl instämmande som kritik
mot remissen som vi kan ställa oss bakom. Däremot är det anmärkningsvärt att så tydligt avsäga
sig det egna ansvaret för att minska nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd. Det
ekonomiska biståndet styrs visserligen av en lagstiftning, men med ett stort utrymme för alla
kommuner att bedriva ett intensivt arbete för att få fler i arbete och därmed sänka sina kostnader.
Det är inte rimligt att en nämnd som är mer generös med det ekonomiska biståndet än vad
lagstiftningen kräver samtidigt kan påstå att nämndens kostnader till stora delar är opåverkbara.
Vidare anser vi att det kommunala utjämningssystemet har brister som slår mot de kommuner
som lyckas få fler att lämna bidragsberoende till förmån för arbete och egen försörjning. Om
en kommun idag får en person i arbete får kommunen ett positivt ekonomiskt utfall då
bidragskostnaderna minskar och skatteintäkterna ökar. Detta positiva utfall tas dock tillbaka av
utjämningssystemet som betalar ut mindre pengar till kommunen. Således finns inga
ekonomiska incitament för att sänka kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Det är
beklagligt att den styrande minoriteten inte vill lyfta denna problematik. Då vi inte fick gehör
för våra yrkanden avger vi härmed denna reservation.
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