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Yrkande angående – Hemställan från SDN 
Västra Göteborg om förändring av Göteborgs 
Stads riktlinjer avseende individuellt 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande som svar på hemställan ersätts i enlighet med 
yrkandet. 

Yrkandet 
SDN Västra Göteborg har skickat en hemställan till kommunstyrelsen att initiera en 
översyn av Göteborgs Stads riktlinjer för försörjningsstöd. Anledningen till detta är att 
Göteborgs Stad är för generös i bedömningar gällande försörjningsstöd.  

Socialtjänstens uppdrag innebär att vara samhällets skyddsnät för människor som behöver 
stöd och hjälp för att bland annat klara sin försörjning. Att göra en översyn i enlighet med 
hemställan skulle motverka socialtjänstens uppdrag.  
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Hemställan från SDN Västra Göteborg om 
förändring av Göteborgs Stads riktlinjer 
avseende individuellt ekonomiskt bistånd 
enligt socialtjänstlagen 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen översänder stadsledningskontorets tjänsteutlåtande som svar på 
stadsdelsnämnden Västra Göteborgs hemställan. 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Västra Göteborg fattade 2019-11-26 § 229 beslut att översända 
hemställan till kommunstyrelsen om att initiera en översyn av stadens riktlinjer avseende 
försörjningsstöd. Utgångspunkten i hemställan är att stadsdelsnämnden anser att gällande 
riktlinjer har en gynnsammare tolkning och tillämpning av rättspraxis samt 
Socialstyrelsens riktlinjer och att detta försvårar arbetet med den enskildes eget ansvar. 

Stadsledningskontorets bedömning är att synpunkterna i hemställan kommer att värderas i 
den revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd som 
stadsledningskontoret kommer att genomföra under 2020. Stadsledningskontoret avser att 
återkomma med förslag på reviderade riktlinjer till kommunstyrelsen i juni. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
En riktlinje avseende individuellt ekonomiskt bistånd kan påverka stadens kostnader för 
försörjningsstöd, både på längre och kortare sikt. En riktlinje är ett politiskt beslutat 
styrdokument som anger den ambition som staden har inom specifika 
verksamhetsområden. En revidering av befintliga riktlinjer kommer att belysa den 
påverkan som de kommande förändringar beräknas få på stadens ekonomi, både på längre 
och kortare sikt där så är möjligt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-16 
Diarienummer 1386/19 
 

Handläggare  
Kaj Larsson 
Telefon: 031-3680160 
E-post: Kaj.Larsson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur social dimension 
En riktlinje avseende individuellt ekonomiskt bistånd har en påverkan och styrning av 
stadens arbete utifrån ett flertal faktorer. Förändrade riktlinjer avseende individuellt 
ekonomiskt bistånd har främst en påverkan inom följande områden. 

• Folkhälsa 
• MR 
• Hälsa 
• Integration 
• Barnkonventionen. 

 

Bilaga  
Protokollsutdrag från 2019-11-26 §229 från SDN Västra Göteborg.  
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden Västra Göteborg har hemställt till kommunstyrelsen att initiera en 
översyn av Göteborgs Stads riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsdelsnämnden Västra Göteborg fattade 2019-11-26 §229 beslut om att översända 
hemställan till kommunstyrelsen om att initiera en översyn av stadens riktlinjer avseende 
försörjningsstöd. Utgångspunkten i hemställan är att stadsdelsnämnden anser att gällande 
riktlinjer har en gynnsammare tolkning och tillämpning av riktlinjer och rättspraxis 
avseende försörjningsstöd. 

Det som lyfts fram av stadsdelsnämnden är riktlinjens tillämpning av den enskildes 
kostnader för lokala resor och arbetsresor, hemmavarande ungdomars arbetsinkomster 
och vissa avgränsade gruppers möjlighet att studera med bibehållet försörjningsstöd. 

I kommunfullmäktiges budget för 2020 finns det beslut om förändringar gällande den 
enskildes kostnader för lokala resor och arbetsresor vilket föranleder att 
stadsledningskontoret kommer att revidera stadens riktlinjer för individuellt ekonomiskt 
stöd. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att synpunkterna i hemställan kommer att värderas i 
den revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd som 
stadsledningskontoret kommer att genomföra under 2020. Stadsledningskontoret avser att 
återkomma med förslag på reviderade riktlinjer till kommunstyrelsen i juni. 

 

 

 

 

Lisbeth Nilsson 

Direktör Välfärd och Utbildning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Hemställan till kommunstyrelsen gällande 
översyn av riktlinjer för försörjningsstöd  
§ 229, N137-0484/19 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att initiera en översyn av 
Göteborgs stads riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd med av de 
exemplifieringar som framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadens riktlinjer har på flera punkter en mer generös hållning än rättspraxis och 
Socialstyrelsens riktlinjer, något som försvårar arbetet med den enskildes eget ansvar. Det 
minimerar respektavståndet till ”en normal låginkomsttagare i staden” och innebär i vissa 
stycken en särbehandling av vissa kommunmedlemmar.  

Förvaltningens bedömning är att riktlinjerna ska ställas mot vad en kommuninvånare med 
låga inkomster och som ligger på gränsen till rätten för försörjningsstöd har för 
ekonomiska möjligheter. 

Riktlinjerna kan också i vissa speciella fall leda till att bidragstagare, trots arbete och egen 
försörjning, ändå blir beroende att komplettering av försörjningsstöd när nedanstående 
riktlinjer tillämpas. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2019. 

Yrkande från V, MP, FI och S daterat den 26 november 2019.  

Yrkanden 
Jennie Wadén (V) yrkar avslag på förvaltningens tjänsteutlåtande i enlighet med yrkandet 
från V, MP, FI och S.  

Ordförande Kalle Bäck (KD) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att det egna förslaget bifallits.  

Omröstning begärs.  

Omröstning 
Godkänd propositionsordning: "Ja-röst för bifall till Kalle Bäcks (KD) yrkande. Nej-röst 
för bifall tillJennie Wadéns (V) yrkande" 

För Ja-propositionen röstar Henrik Sjöstrand (M), Patrik Gustavsson (D), Birgitta 
Jakosjin (L), Lillemor Williamsson (D), Martina Lundqvist (SD) och ordförande Kalle 
Bäck (KD). 

Västra Göteborg 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-11-26 



 

 

[Västra Göteborg] 
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För Nej-propositionen röstar Jennie Wadén (V), Inger Blixt (S), Ingvar Andersson (MP), 
Eshag Kia (S) och Sara Malm (FI). 

Med sex röster för ordförandes yrkande och fem röster för Jennie Wadéns (V) yrkande 
beslutar stadsdelsnämnden att bifalla ordförandes yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dag för justering 
2019-12-03 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Niklas Hall 

 

 

Ordförande 
Kalle Bäck (KD) 

 

Justerande 
Jennie Wadén (V) 

 



     Yrkande V, Mp, Fi och S 
SDN Västra Göteborg  

2019-11-26 
 

Yrkande gällande Hemställan till kommunstyrelsen gällande översyn av riktlinjer för 
försörjningsstöd 

Förvaltningen föreslår nämnden att skicka en hemställan till kommunstyrelsen att initiera en översyn 
av Göteborgs stads riktlinjer för försörjningsstöd. Anledningen till detta är att Göteborgs stad är för 
generös i bedömningar gällande försörjningsstöd. I tjänsteutlåtandet lyfts ett antal exempel på detta. 

I tjänsteutlåtandet framgår det med all önskvärd tydlighet att det dock inte är stadens nuvarande 
riktlinjer som är problemet. Problemet är att alliansbudgeten inte räcker till att ha ett 
trygghetssystem som utsatta människor kan lita på.  

Socialtjänstens uppdrag innebär att vara samhällets skyddsnät för människor som behöver stöd och 
hjälp för att bland annat klara sin försörjning. Vi rödgrönrosa och socialdemokrater ser nu att 
konsekvenserna av alliansens budget kastar våra utsatta invånare in i en ännu tuffare och osäker 
tillvaro. Vi tänker inte vara dem som indirekt säger till dem att de haft det för bra, men nu är det dags 
att dra åt svångremmen, när livet människor lever med försörjningsstöd redan är på marginalen. Att 
göra livet ännu svårare för dem är rent ut sagt omänskligt. 

 

Nämnden föreslås besluta:  

Förvaltningens förslag till hemställan till kommunstyrelsen avslås.  
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Hemställan till kommunstyrelsen gällande 
översyn av riktlinjer för försörjningsstöd 
Förslag till beslut 
I stadsdelsnämnden Västra Göteborg 

1. Stadsdelsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att initiera en översyn av 
Göteborgs stads riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd med av de 
exemplifieringar som framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Stadens riktlinjer har på flera punkter en mer generös hållning än rättspraxis och 
Socialstyrelsens riktlinjer något som försvårar arbetet med den enskildes eget ansvar. Det 
minimerar respektavståndet till ”en normal låginkomsttagare i staden” och innebär i vissa 
stycken en särbehandling av vissa kommunmedlemmar. 

Förvaltningens bedömning är att riktlinjerna ska ställas mot vad en kommuninvånare med 
låga inkomster och som ligger på gränsen till rätten för försörjningsstöd har för 
ekonomiska möjligheter. 

Riktlinjerna kan också i vissa speciella fall leda till att bidragstagare, trots arbete och egen 
försörjning ändå blir beroende att komplettering av försörjningsstöd när nedanstående 
riktlinjer tillämpas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Alla i tjänsteskrivelsen upptagna riktlinjer gör enligt förvaltningens bedömning det 
svårare för stadsdelen att uppnå budget i balans. Stadens resurstilldelning till 
stadsdelarnas försörjningsstöd har under flera år minskat. Strikt användande av dessa 
riktlinjer gör att stadsdelens kostnader fortsätter öka. 

Barnperspektivet 
En av förvaltningens viktigaste uppgifter är att ge stöd och hjälp för att personer i behov 
av försörjningsstöd ska kunna ta sig till egen försörjning med barnen i fokus. Detta sker 
utifrån individens möjligheter, behov och förutsättningar. Det är förvaltningens 
bedömning att upptagna riktlinjer leder till att likabehandlingsprincipen inte följs och 
förutsättningarna för alla kommuninvånare inte är desamma. 

Mångfaldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv 

Västra Göteborg 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-11-01 
Diarienummer N137-0484/19 
 

Handläggare 
Jörgen Larzon, Områdeschef IFO/FH 
Telefon: 365 00 00 
E-post: jorgen.larzon@vastra.goteborg.se  
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Jämställdhetsperspektivet 
En av förvaltningens viktigaste uppgifter är att stötta och hjälpa de som är i behov av 
försörjningsstöd att kunna ta sig till egen försörjning. Detta sker utifrån individens 
möjligheter, behov och förutsättningar. Dock är förvaltningens bedömning att upptagna 
riktlinjer leder till att likabehandlingsprincipen inte följs och förutsättningarna för alla 
kommuninvånare inte är desamma. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
De i tjänsteskrivelsen upptagna riktlinjerna gör enligt förvaltningens bedömning det 
svårare i vissa fall att följa rättspraxis och även lagstiftning. Riktlinjerna leder till avsteg 
från likabehandlingsprincipen både gällande kommuninvånarna, samt mellan 
bidragstagarna. 

Samverkan 
Information har lämnats på sektorns LSG den 4 november 2019 samt information på FSG 
den 15 oktober 2019. 
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Ärendet 
Stadsdelsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att initiera en översyn av Göteborgs 
stads riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd med av nedanstående exemplifieringar. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Riktlinjerna grundas i lagstiftning, internationella, nationella, regionala 
överenskommelser och kommunala styrdokument. 

Enligt riktlinjerna finns också koppling till andra styrande dokument, såsom Göteborgs 
Stads budget med dess prioritering av mål och inriktningar. 

I vägledningen ”Handläggning av individuellt ekonomiskt stöd samt behov av insatser 
enligt SoL” framkommer 

Att riktlinjerna och Vägledningen ska bidra till att beslut som fattas inom 
myndighetsutövningen för ekonomiskt bistånd i stadsdelarna, ska bli så lika som möjligt 
när förutsättningarna är lika. 

Att riktlinjerna och Vägledningen ska tillämpas oavsett organisation när frågor om 
bistånd och insatser enligt SoL aktualiseras för personer som lever i ekonomiskt utsatta 
hushåll. Vägledningen ska ytterligare konkretisera arbetet med att handlägga individuellt 
ekonomiskt stöd i Göteborgs Stad. 

Att lagen är överordnad riktlinjerna. En individuell bedömning ska alltid göras i enlighet 
med gällande lagstiftning och med riktlinjerna som stöd. 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar om mål och riktlinjer för individuellt 
ekonomiskt stöd i Göteborgs Stad. Stadens budget är det övergripande och överordnade 
styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att 
inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges 
prioriterade mål och inriktningar. 

Göteborgs riktlinjer med tillhörande vägledning om ekonomiskt bistånd tar sin 
utgångspunkt i Socialstyrelsens publikation Ekonomiskt bistånd, Handbok för 
socialtjänsten. 

Frågan 
Stadens riktlinjer har på flera punkter en mer generös hållning än rättspraxis och 
Socialstyrelsens riktlinjer vilket försvårar arbetet med den enskildes eget ansvar, 
minimerar respektavståndet till ”en normal låginkomsttagare i staden” samt i vissa 
stycken också innebär en särbehandling av vissa kommunmedlemmar. 

Enligt 2 kap. 2 § KL ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det 
inte finns sakliga skäl för något annat. Likställighetsprincipen innebär att det inte är 
tillåtet för kommuner och landsting att särbehandla kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar på annat än objektiv grund, utan att ha stöd i speciallag. Exempel på 
sådana speciallagar som avses i 2 kap. 1 och 2 §§ KL är SoL och LSS. 

Förvaltningens bedömning är att riktlinjerna ska ställas mot vad en kommuninvånare med 
låga inkomster och som ligger på gränsen till rätten för försörjningsstöd har för 
ekonomiska möjligheter att kunna tillgodogöra sig nedanstående. 
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Riktlinjerna kan också i vissa speciella fall leda till att bidragstagare, trots arbete och egen 
försörjning ändå blir beroende att komplettering av försörjningsstöd när nedanstående 
riktlinjer tillämpas. Nedan ges tre exempel som förvaltningen vill lyfta fram. 

Lokala resor och arbetsresor  
Göteborgs Stads riktlinje lyder 
”I Göteborg är biståndsnormen vad gäller lokala resor något mer generös är en strikt 
tillämpning av Socialtjänstlagen. I lagen nämns arbetsresor men i Göteborg har 
kommunstyrelsen angivit att:  

”Bistånd till kostnaden till lokala resor med ett periodkort (Kommunladdning Göteborg 
30 dagar) per månad kan i de flesta fall anses vara nödvändigt för att den enskilde skall 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå”. Vuxna sökande beviljas kostnad för månadsladdning 
avseende lokala resor inom ramen för försörjningsstödet. Den faktiska kostnaden för 
arbetsresor till och från arbetsplatsen med kollektiv trafik beviljas”.  

Förvaltningen bedömer inte att det enligt rättspraxis finns stöd för att i alla 
förekommande biståndsärenden inkludera ett månadskort som medger helt fria resor inom 
kommunen, utan det kan/skall istället vara föremål för en individuell prövning.  De som 
har behov av månadskort för att kunna ta sig till och från arbete, eller är i sådant behov av 
ett månadskort, ska efter bedömning beviljas detta. De som inte har ett behov som tvingar 
dem till regelbundna resor dagligen ska kunna beviljas bistånd efter behov. Tex kan det 
räcka med ett månadskort till en familj där bägge är arbetslösa, eller en viss summa per 
månad. Att alltid bevilja månadskort till vuxna är kostnadsdrivande och i vissa fall 
onödigt då de inte alltid används i den utsträckningen så att det täcker kostnaden för 
månadskortet. Detta ska ställas om vad tex egenförsörjande sjukskrivna, pensionärer, eller 
arbetslösa har råd med. 

Ungdomars arbetsinkomster 
Göteborgs Stads riktlinje lyder 

”Inkomster av tjänst eller praktikplats för hemmavarande barn under 18 år, eller 
ungdom (under 21 år) som fortfarande är inskriven på gymnasieskola, ska inte 
medräknas som inkomst vid beräkning av ekonomiskt bistånd till familjen, oaktat den 
summa som den unge erhåller i lön.” 

Utdrag ur Socialstyrelsens publikation Ekonomiskt bistånd, Handbok för socialtjänsten 
lyder enligt nedan. 
 
”Barn och skolungdomar i familjer med ekonomiskt bistånd får behålla en del av sina 
inkomster från eget arbete utan att det påverkar föräldrarnas rätt till bistånd för barnet 
eller skolungdomen.  
Hemmavarande barn och skolungdomar under 21 års ålder kan ha inkomster upp till ett 
prisbasbelopp utan att de beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd, vilket framgår 
av 4 kap. 1 a § SoL. Inkomster över ett prisbasbelopp får räknas av på samma sätt som 
vid inkomster av kapital och tillgångar.” 

Enligt Socialstyrelsens handbok rekommenderas att den unge som lever i ett hushåll som 
uppbär försörjningsstöd kan tjäna upp till ett basbelopp per år innan det skall reducera 
dennes norm. I stadens riktlinjer finns ingen sådan gräns. Det finns flera exempel på när 
unga tjänat betydligt mer än denna basbeloppsgräns utan att biståndet kunnat reduceras. 
Förvaltningens bedömning är att rättspraxis och lagstiftning bör följas, detta inte minst 
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med beaktande av likställighetsprincipen där alla bidragstagare bör behandlas lika. 
Ungdomar ska uppmuntras till att arbeta i den mån det är möjligt för dem. Detta inte 
minst som en förberedelse för arbetsmarknaden Om arbetsinkomsten överskrider ett 
basbelopp (fn 46 500) bör en den unges inkomst inkluderas vid normberäkning. Detta ska 
jämföras med att riksnormen för ett ensamhushåll inklusive gemensamma 
hushållskostnader är 48.960 kr per år, vilket innebär att en driven och aktiv ungdom även 
med en begränsning till ett basbelopp ändå får behålla en ansenlig summa. 

Bistånd till studerande 
Göteborgs Stads riktlinje lyder 

”För Göteborgs Stad gäller särskilda riktlinjer kring möjligheterna för långtidsberoende 
personer (mer än 12 månader) att studera även på gymnasienivå, t.ex. för att komplettera 
sina ofullständiga gymnasiebetyg. I syfte att motverka fortsatt långvarigt 
bidragsberoende har kommunstyrelsen antagit särskilda riktlinjer som reglerar rätten att 
komplettera sin grundutbildning, samtidigt som man uppbär ekonomiskt bistånd. Sådan 
komplettering är också möjlig på gymnasienivå och innebär därmed en mer generös 
hållning än vad en strikt tillämpning av SoL medger.”  

Utdrag ur Socialstyrelsens publikation Ekonomiskt bistånd, Handbok för socialtjänsten 
lyder enligt nedan.   
 
”Vuxna studerande kan bara i undantagsfall anses vara berättigade till bistånd för sin 
försörjning. Vuxna studerande bör i regel ha sin försörjning genom studiestödsformerna. 
En vuxen studerande bör dock kunna ges ekonomiskt bistånd t.ex.  
• om han eller hon aktivt har sökt feriearbete men inte fått något,  
• om han eller hon har fått ett feriearbete men får vänta på första löneutbetalningen,  
• i akuta nödsituationer även under pågående termin eller  
• om han eller hon deltar i grundläggande svenskundervisning för invandrare och 
behovet inte kan tillgodoses genom deltidsarbete. I regel bör krav inte ställas på 
heltidsarbete samtidigt med studierna.  
 
Staden ger möjlighet att studera på gymnasienivå med bibehållet försörjningsstöd. Denna 
riktlinje tillkom för att öka incitamenten att de som levt på försörjningsstöd mer än 12 
månader ska börja studera även på gymnasienivå utan att behöva ta studielån. En av 
förvaltningens viktigaste uppgifter är att ge stöd till egenförsörjning. Förvaltningens 
bedömning att riktlinjen leder till att likabehandlingsprincipen inte följs och 
förutsättningarna för alla kommuninvånare inte är desamma. Det finns ingen rättspraxis 
eller lagstiftning som ger rätt till försörjningsstöd under studier på gymnasium för vuxna 
utan avser endast grundskolestudier.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att riktlinjerna ska ställas mot vad en kommuninvånare med 
låga inkomster och som ligger på gränsen till rätten för försörjningsstöd har för 
ekonomiska möjligheter att kunna tillgodogöra sig ovanstående. 

Riktlinjerna kan också i vissa speciella fall leda till att bidragstagare, trots arbete och egen 
försörjning blir beroende att komplettering av försörjningsstöd när ovanstående riktlinjer 
tillämpas. 

Alla ovanstående upptagna riktlinjer gör enligt förvaltningens bedömning det svårare för 
stadsdelen att uppnå budget i balans. Strikt användande av dessa riktlinjer gör att 
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stadsdelens kostnader fortsätter öka. I vissa fall följs inte rättspraxis och även lagstiftning 
som leder till avsteg från likabehandlingsprincipen både gällande kommuninvånarna, 
samt mellan bidragstagarna.  

Förvaltningens rekommendation är att stadens riktlinjer för försörjningsstöd ses över 
utifrån perspektiven likabehandling, rättssäkerhet grundat på individuella bedömningar. 

Beslutet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 

 

Christina Alvelin 
Förvaltningsdirektör 

Ingvor Gunnarsson 
Sektorschef  
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