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Yrkande angående – Revidering av Göteborgs Stads 
riktlinje för individuellt ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige bedömer att alternativ B i riktlinjer bistånd för 
hyreskostnader för andrahandsuthyrning och inneboendeförhållanden bör antas. 

”Socialtjänsten ska kräva att den enskilde uppvisar ett intyg eller motsvarande 
från fastighetsägaren som visar att andrahandsuthyrningen godkänts av 
fastighetsägaren. Ett godkänt andrahandskontrakt är till exempel en förutsättning 
för vissa andra bidrag (bostadsbidrag) varför intyget då blir en del av 
bedömningen av om den enskilde uttömt andra möjligheter till försörjning.” 

 
2. Ta bort rubriken ”Högtider, utökat försörjningsstöd” i de reviderade 
riktlinjerna. Rätten till fördubblat försörjningsstöd under två valfria högtidsdagar 
utgår. 

 
3. En ny rubrik läggs till ”Föräldrar med barn i förskolan och grundskolan” 
med följande text: 
 
Full närvaroplikt ska gälla för föräldrar vid föräldramöten och utvecklingssamtal. 
Föräldrar ska engagera sig i sitt barns skolgång och bidra till hög skolnärvaro. 
Om föräldrar inte deltar i överenskomna möten och åtgärder, som rör barnets 
bästa, kan stödet komma att påverkas. Undantaget verifierad sjukdom. 
 

4. Låt rubriken ”Bistånd till resor” stå kvar, förtydliga med en ny undertext om 
förändrade riktlinjer och ge information om individuella beslut för bistånd till lokala 
resor enligt fastställd budget 2020. 
 

Yrkandet 
 
Hyreskostnader för andrahandsuthyrning och inneboendeförhållanden 

En osäker bostadssituation i kombination med trångboddhet drabbar i synnerhet 
barnen. Barn i behov av samhällets stöd har en särställning i socialtjänstlagen, 
vilket innebär att det ligger i socialtjänstens grundläggande uppdrag att bidra till 
tryggare bostadsförhållande för hushåll med barn. Att socialtjänsten betalar hyror 
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till andrahandsupplåtelser som saknar godkännande av hyresvärden kan 
uppfattas som en passiv legitimering av otrygga hyresförhållanden. 

 

Högtider, utökat försörjningsstöd  

Hushåll med barn, som uppburit ekonomiskt bistånd under minst 10 månader, 
har i dagsläget rätt till utökat försörjningsstöd under motsvarande två valfria 
högtidsdagar under en 12-månaders period. Under dessa dagar fördubblas 
dagsnormen enligt riksnormen för respektive hushåll. Sverigedemokraterna 
finner det ekonomiskt ohållbart att upprätthålla den här sortens bistånd och vill 
därför att det tas bort ur riktlinjerna för bistånd. Familjer med utökat behov kan 
istället vända sig till frivilligorganisationer och föreningar och därifrån äska pengar 
till att fira högtider. 
 
Bistånd till resor 

I kommunfullmäktige budget för 2020 beslutades en förändrad inriktning för det 
ekonomiska biståndet till lokala resor från ett generellt bistånd till ett individuellt 
behovsprövat bistånd, vilket är sunt och riktigt. Vi motsäger oss dock att rubriken 
i de reviderade riktlinjerna för individuellt ekonomiskt bistånd gällande resor nu 
helt har tagits bort. 

Rubriken ”Bistånd till resor.” bör stå kvar och då istället förtydligas med 
information om förändrade riktlinjer. Detta för en likvärdig och rättvis bedömning 
staden över. Sverigedemokraterna är för en strikt bedömning för fria resor. Vi 
bedömer inte att det enligt rättspraxis finns stöd för att i alla biståndsärenden 
inkludera fria resor inom kommunen. De som har behov av ett månadskort för att 
kunna ta sig till arbetsintervjuer eller studier, kan efter bedömning beviljas detta.  

Bistånd till resor ska alltid ställas i relation till vad tex långtidssjukskrivna, 
pensionärer, eller arbetslösa har råd med för resor idag. 

 

Föräldrar med barn i förskolan och grundskolan  

Full närvaroplikt ska gälla för föräldrar vid föräldramöten och utvecklingssamtal. 
Föräldrar ska engagera sig i sitt barns skolgång och bidra till hög skolnärvaro.  

Individens egenskaper, behov och problem, familjesituationen. Lärmiljön, den 
pedagogiska, den sociala och den fysiska. Fritiden och elevens kultur och 
sammanhang. Vilka skyddsfaktorer som finns hos och kring eleven – allt detta 
behöver kartläggas för att det ska bli en så bra skolgång och uppväxt som möjligt 
för eleven. Närvarande föräldrar är oerhört viktigt i det arbetet för att ge en 
helhetsbild.  
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