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Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett förtydligande av
en skälig levnadsnivå

STK-2020-209
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har skrivit en motion om förtydligande av en skälig levnadsnivå.
Motionären menar att skälig levnadsnivå är ett viktigt begrepp relaterat till ekonomiskt
bistånd. Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska den enskilde genom ekonomiskt bistånd
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Därmed påverkar definitionen av en skälig levnadsnivå
vem som får ekonomiskt bistånd och storleken på det ekonomiska biståndet.
Motionären exemplifierar hur andra kommuner i sina riktlinjer förtydligar hur man
tillförsäkrar en skälig levnadsnivå genom ekonomiskt bistånd. Motionären menar att en sådan
utveckling av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd skulle behövas i Malmö stad då budgeten
för ekonomiskt bistånd år efter år överskrids utan att styret kan förklara varför det har hänt
och hur det går att få en budget i balans. Motionärerna föreslår därför kommunfullmäktige
besluta om att utveckla Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd för livsföring i övrigt i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår att
motionen ska avslås. I stadens organisation har arbetsmarknads- och socialnämnden, enligt
beslut av kommunfullmäktige den 21 juni 2017 (§148 (STK-2017-501)) ansvar för Riktlinjer
för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att det sammantaget finns tillgängligt
stödmaterial för utredning och bedömning som skapar ökade förutsättningar för likställighet.
Utöver styrdokument utgör arbetsledning, intern kontroll och egenkontroll stöd- och
uppföljningsstrukturer styrning i förvaltningens uppdrag med myndighetsutövningen inom
ekonomiskt bistånd. I den nya ledningsstrukturen, som kommer ha särskilt fokus på bland
annat likvärdighet för Malmöborna och bättre kontroll över kostnaderna, knyts budgetansvar
och mandat för att fatta beslut till verksamhetsområdet och gör det tydligt vem som ansvarar
för beslut. Förslaget är att motionen avslås med hänsyn taget till remissinstansens yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om ett
förtydligande av en skälig levnadsnivå.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
stadskontorets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 4.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett
förtydligande av en skälig levnadsnivå
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200617 § 194 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett förtydligande av en skälig
levnadsnivå
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Reservation

Bilaga 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-26
Ärende 28. Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett förtydligande av en skälig
levnadsnivå
Moderaterna yrkade att motionen skulle bifallas.
Flera studier samt Malmö stads egna granskningar visar att Malmö är mer generösa än andra jämförbara
kommuner med utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Detta i kombination med att Malmö lägger minst
av alla jämförbara kommuner på arbetsmarknadsinsatser har varit kraftigt bidragande till att
arbetslösheten i Malmö är högst i landet.
Samtidigt som Moderaterna förespråkar mer resurser och stärkta stödåtgärder för att bidragstagare ska
kunna nå egen försörjning hat vi länge också förespråkat att en restriktivitetsnorm införs vid
utbetalning av ekonomiskt bistånd. Att tydligt fastställa en definition av vilket stöd som ska ingå i vad
som definieras en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagens intentioner vore ett bra verktyg för att
uppnå ordning och reda i bidragssystemen i Malmö.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Torbjörn Tegnhammar (M)

