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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2017-06-20 

 

Socialnämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 juni 2017. 
 

§ 142 

Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid 
försörjningsstöd 

Dnr SN 2016/0589.02.05 

Handlingar 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-08. 
Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid försörjningsstöd. 
 
Förvaltningschef Cecilia Frid informerar i ärendet. 

Bakgrund 

Christina Fosnes (M) har i en motion till kommunfullmäktige inkommit med 
förslag om att utreda förutsättningarna för kommunen att utkräva motpresta-
tion för försörjningsstöd inom kommunen.  
 
Socialnämnden har besvarat motionen men kommunstyrelsens arbetsutskott 
har återremitterat ärendet till socialnämnden för att förtydliga beslutsunderlaget 
samt beslutsformuleringen när det gäller motprestation vid försörjningsstöd 
inom socialtjänsten.  
 
Socialförvaltningen har därför utrett frågan igen och kommit fram till följande. 
 
En grundläggande förutsättning för rätten till ekonomiskt bistånd är att den 
som kan arbeta står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbete.  
Det är en form av motprestation som ställs på alla sökande.  
 
En person som deltar i arbetsförmedlingens åtgärder anses stå till arbets-
marknadens förfogande och har då rätt till ekonomiskt bistånd om behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt. Det ställs krav på att den enskilde accepterar 
anvisade arbeten, utbildningar och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
Arbetsförmedlingens program varierar över tid gällande innehåll och målgrupp.  
Då arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt lag är statens ansvar och social-
tjänstens åtgärder inte får ersätta de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ser vi 
en risk om kommunens socialtjänst övertar ansvaret. En konsekvens är att det 
kan leda till ökat utanförskap och parallella samhällen då personer med 
försörjningsstöd ska ha andra åtgärder än de som erbjuds övriga i samhället.  
 
Det är staten, genom Arbetsförmedlingen, som har den totala överblicken och 
kompetensen när det gäller rätt insats och matchning av arbetssökande. Den 
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”verktygslåda” som Arbetsförmedlingen har i form av olika utbildningsinsatser, 
från arbetsgivare anmälda lediga arbeten, arbetsmarknadsåtgärder, arbetslivs-
inriktad rehabilitering, etableringsuppdraget och olika stödåtgärder som 
exempelvis SIUS-konsulenter har inte kommunen. Arbetsmarknadspolitiken är 
ett statligt ansvar som inte kommunen ska överta. Arbetsförmedlingens 
övergripande mål, som kommer från riksdag och regering, är att underlätta för 
arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till 
personer som står långt från arbetsmarknaden.   
 
Det går att resa frågor kring effektiviteten hos de åtgärder som arbets-
förmedlingen erbjuder men den frågan bör inte avhandlas i relation till 
socialtjänstlagen 4 kap. 4 §. Det är av större vikt att säkerställa att socialtjänsten 
har tillräckliga resurser och kompetenta socialsekreterare som har utrymme och 
kompetens att utreda behov, stödja och lotsa den enskilde i kontakterna med 
Arbetsförmedlingen och att samarbetet mellan kommunens område arbets-
marknad och Arbetsförmedlingen fungerar väl och att det råder samsyn kring 
vilka grupper som ska prioriteras i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. 
 
Gällande det slutliga förslaget att utreda förutsättningarna att utkräva 
motprestation för försörjningsstöd inom kommunen anser vi att detta är en 
fråga som ej behöver utredas då detta regleras enligt socialtjänstlagen och är 
något som redan sker vid handläggning av försörjningsstöd.  
 

Överläggning 

Under överläggningen yrkar Lisa Jalmander (M) bifall till motionen. 
 
Liselotte Ross (V) med instämmande av Roger Holmberg (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Ordförande kommer fram till att det finns två förslag, avslag eller bifall till 
motionen. Han finner att nämnden avslår motionen. 
 

Beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om att utreda 
förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation för försörjnings-
stöd inom kommunen. 
 

Reservation 

Lisa Jalmander (M), Kerstin Edvinsson (M) och Joachim Almeke (L) reserverar 
sig till förmån för eget förslag. 
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Protokollsanteckning 

Karl-Gustav Kyrk (KD) och Nikoletta Lettersson (M) anmäler protokolls-
anteckning till förmån för Lisa Jalmanders (M) förslag. 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare 

 
Martina Eriksson 
 
 

Justeras 

 
Roger Holmberg (S) Joachim Almeke (L) 
ordförande  
 



 

 
 

 

 

 
Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare    
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Motion från Christina Fosnes (M) om motpre-
station vid försörjningsstöd 

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om att utreda 
förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation för försörjnings-
stöd inom kommunen. 
 

Bakgrund 
Christina Fosnes (M) har i en motion till kommunfullmäktige inkommit med 
förslag om att utreda förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestat-
ion för försörjningsstöd inom kommunen.  
 
Socialnämnden har besvarat motionen men kommunstyrelsens arbetsutskott 
har återremitterat ärendet till socialnämnden för att förtydliga beslutsunderlaget 
samt beslutsformuleringen när det gäller motprestation vid försörjningsstöd 
inom socialtjänsten.  
 
Socialförvaltningen har därför utrett frågan igen och kommit fram till följande. 
 
En grundläggande förutsättning för rätten till ekonomiskt bistånd är att den 
som kan arbeta står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbete.  
Det är en form av motprestation som ställs på alla sökande.  
 
En person som deltar i arbetsförmedlingens åtgärder anses stå till arbetsmark-
nadens förfogande och har då rätt till ekonomiskt bistånd om behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. Det ställs krav på att den enskilde accepterar anvisade 
arbeten, utbildningar och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsför-
medlingens program varierar över tid gällande innehåll och målgrupp.  
Då arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt lag är statens ansvar och socialtjäns-
tens åtgärder inte får ersätta de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ser vi en 
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risk om kommunens socialtjänst övertar ansvaret. En konsekvens är att det kan 
leda till ökat utanförskap och parallella samhällen då personer med försörj-
ningsstöd ska ha andra åtgärder än de som erbjuds övriga i samhället.  
 
Det är staten, genom Arbetsförmedlingen, som har den totala överblicken och 
kompetensen när det gäller rätt insats och matchning av arbetssökande. Den 
”verktygslåda” som Arbetsförmedlingen har i form av olika utbildningsinsatser, 
från arbetsgivare anmälda lediga arbeten, arbetsmarknadsåtgärder, arbetslivsin-
riktad rehabilitering, etableringsuppdraget och olika stödåtgärder som exem-
pelvis SIUS-konsulenter har inte kommunen. Arbetsmarknadspolitiken är ett 
statligt ansvar som inte kommunen ska överta. Arbetsförmedlingens övergri-
pande mål, som kommer från riksdag och regering, är att underlätta för arbets-
sökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer 
som står långt från arbetsmarknaden.   
 
Det går att resa frågor kring effektiviteten hos de åtgärder som arbetsför-
medlingen erbjuder men den frågan bör inte avhandlas i relation till social-
tjänstlagen 4 kap. 4 §. Det är av större vikt att säkerställa att socialtjänsten har 
tillräckliga resurser och kompetenta socialsekreterare som har utrymme och 
kompetens att utreda behov, stödja och lotsa den enskilde i kontakterna med 
Arbetsförmedlingen och att samarbetet mellan kommunens område arbets-
marknad och Arbetsförmedlingen fungerar väl och att det råder samsyn kring 
vilka grupper som ska prioriteras i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. 
 
Gällande det slutliga förslaget att utreda förutsättningarna att utkräva motpre-
station för försörjningsstöd inom kommunen anser vi att detta är en fråga som 
ej behöver utredas då detta regleras enligt socialtjänstlagen och är något som 
redan sker vid handläggning av försörjningsstöd.  
 
 
Cecilia Frid  
Socialchef  
 
 
 
Bilaga 
Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid försörjningsstöd 
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