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Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om ingen kommunal finansiering av svartuthyrning

STK-2020-59
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och socialnämnden att upphöra med att
bevilja ekonomiskt bistånd avseende boendekostnader, till personer som hyr olovligt i
andrahand samt reviderar Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd för livsföring i övrigt i enlighet med motionens intentioner.
Ärendet har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden. Mot bakgrund av vad
som redogörs i yttrandet föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att motionen ska
anses vara besvarad. Arbetsmarknads- och socialnämnden menar att den aktuella
frågeställningen har utretts inom ramen för revidering av riktlinjer för handläggning av
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt. Avsnittet avseende skäliga
boendekostnader har särskilt belysts i förvaltningens utredning och kompletterats med
skrivningar som, utöver att ange riktlinje om högsta godtagbara boendekostnad, även anger
förtydligande skrivningar kring vad nämndens myndighetsutövning ska motverka. Förslaget
är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om ingen kommunal finansiering av svartuthyrning vara besvarad med
hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag
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