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Svar på interpellation - Om ekonomiskt bistånd. Ställd till
social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande av Markus
Jönsson (S)
Social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Josefin Malmqvist (M) hänvisar
till nedanstående som svar på interpellantens frågor:
”Stöd till de som har rätt till stöd
Det är vårt ansvar att stå på sundbybergarnas sida. Hårt arbetande sundbybybergare
betalar skatt för att vi ska bedriva god och kostnadseffektiv välfärd. När fler arbetar
och betalar skatt får vi mer att fördela till de som behöver stöd. Därför vidtar vi nu
en rad åtgärder för att öka drivkrafterna till jobb: vi tar fram riktlinjer för
bedömning av ekonomiskt bistånd, erbjuder hembesök, utvärderar
arbetsmarknadsinsatser, tillsätter en tjänst för uppföljning av felaktiga utbetalningar
och inför aktivitets- och närvarokrav i insatser.
Om det är så att någon, medvetet eller omedvetet, söker medel utöver det som vi
gemensamt beslutat att de har rätt till torde det ligga i allas intresse att
uppmärksamma detta. Vi har därför fattat beslut om att följa upp felaktiga
utbetalningar, utbetalningar som felaktigt går till personer som inte har rätt till det.
Felaktiga utbetalningar innebär i praktiken att medel tas i anspråk som kunde gått
till någon som verkligen har behov av det. I andra kommuner där de gjort liknande
uppföljningar har stora avvikelser identifierats. Det är möjligt att det i Sundbyberg
inte finns några felaktigheter längre, varken medvetna eller omedvetna, men då
kommer genomlysningen att visa det.
Framtagandet av riktlinjer för bedömning och uppföljning av beslut kommer också
fungera som ett stöd för stadens tjänstemän, där de kan känna sig trygga med att
besluten fattas och följs upp på ett rättssäkert sätt.
Vi misstror ingen, men vi är inte heller naiva. Hårt arbete ska alltid löna sig och
eventuella felaktigheter ska följas upp. Ordning och reda ska gälla också när det
gäller ekonomiskt bistånd. Vi står på sundbybergarnas sida och det är vår skyldighet
att se till att varje skattekrona används på ett effektivt och korrekt sätt.”
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen deltar Markus Jönsson (S), Josefin Malmqvist (M), Jesper
Wiklund (V), Mariam Osman Sherifay (S) samt Yoseph Yohannes (S).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
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