Motion
Skärpta regler för bidrag och familjehem
Hösten 2015 när flyktingvågen var som mest omfattande tvingades Malmö stad ta ett stort
ansvar för de människor som då kom till vårt land. Det gjordes gentemot ett löfte om full
kostnadstäckning från staten, något som ironiskt nog visat sig vara ett för Malmö kostsamt löfte.
I Malmö ökar nu kostnaderna för ekonomiskt bistånd kraftigt och den av staten utlovade
ekonomiska täckningen motsvarar inte det löfte som gavs. Samtidigt som kostnaderna för
ekonomiskt bistånd ökar fortsätter Malmö att signalera ut sina mycket generösa
bidragsriktlinjer vilket leder till att många människor söker sig till Malmö av den anledningen.
I Malmö har byggnadstakten äntligen ökat. Problemet är bara att de i behov av en bostad
många gånger inte har ekonomiska muskler att klara hyran. Hotellboende, hemlöshetskvarter
och moduler är exempel på mindre bra lösningar på problematiken som man nu tvingas att
genomföra för att Malmö visar sig vara en attraktiv stad för bidragsberoende människor. Detta
samtidigt som andelen ungdomar som tvingas stanna hemma på grund av bostadsbristen ökar.
För en stad med sina rötter i arbete måste arbetslinjen gälla. Det är därför viktigt att Malmö
stad börjar visa en politisk vilja som sätter arbete framför bidrag. Malmös välfärd är ett
solidariskt åtagande som vi måste bidra till gemensamt genom arbete och försörjning. När det
som i Malmös fall är närmare 10 000 hushåll (en medelstor skånsk kommun) som står utanför
samhället står man vid en farlig brytpunkt.
Den styrande minoriteten verkar ha svårt att se sambandet mellan den omfattande
tillströmningen av människor via EBO till vår stad och den generösa bidragspolitik som de
ansvarar för. Exempel på det är att man godkänner att betala ut pengar till resor till hemlandet
för människor som går på ekonomiskt bistånd. Trots en dom i Högsta Förvaltningsrätten om att
papperslösa med avvisningsbeslut inte har rätt till ekonomiskt bistånd fortsätter Malmö stad att
betala ut biståndet. Vidare väljer man att ha samma taxa för familjehem där barnen är att anses
som nära anhörig, som om barnet hade varit en fullständig främling i familjehemmet.
För att undvika passivisering där många människor tvingas ut i ett utanförskap och för att bryta
det växande antalet malmöbor i långvarigt bidragsberoende måste kraftfulla åtgärder vidtas och
löpande uppföljning ske. Malmö kan inte fortsätta att vara landets mest generösa bidragsstad i
en tid då ungdomsarbetslösheten är en av landets högsta, när skolan levererar undermåliga
resultat och när vi har områden i vår stad där mer än var femte invånare går på bidrag istället
för att gå till jobbet. Kommunen måste jobba aktivt med de som lever i utanförskap och vi ser

det som självklart att alla som får bidrag följs upp, detta kan göras t.ex. genom månatlig
uppföljning av de som önskar få fortsatt ekonomiskt bistånd
I syfte att skärpa riktlinjerna för bidrag och familjehemsplacering föreslår vi att
kommunfullmäktige uppdrar åt Arbetsmarknads- och Socialnämnden:
att

upphöra med utbetalningarna av ekonomiskt bistånd för resor till hemlandet

att

upphöra med att betala ut ekonomiskt bistånd till människor som vistas olovligen i
landet

att

upphöra med att följa SKL:s riktlinjer vad gäller ersättningen till
familjehemsplacering hos nära anhörig

att

det införs månatlig uppföljning och kontroll av person som önskar fortsatt
ekonomiskt bistånd
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