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Förslag till beslut medborgarförslag- Ge en familj på
fem personer som har försörjningsstöd rätt att bo i
en lägenhet som är större än tre rum och kök
(KSKF/2016:565)
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att ge en familj på fem personer som har försörjningsstöd
rätt att bo i en lägenhet som är större än tre rum och kök, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 21 oktober 2016. Kommunfullmäktige har 15 december
beslutat att överlämna förslaget till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
för beslut.

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att familjer med fem personer som har hjälp av socialen
ska ha rätt till mer än tre rum och kök. Motiveringen är att det är svårt för barn att
få lugn och ro för att plugga hemma, och att det blir mycket bråk mellan barnen när
de inte har yta att röra sig på hemma. Förslagsställaren tar upp sin situation som
exempel där familjen (5 personer) ej fått flytta till en lägenhet med tre sovrum för
att de fått information om att det är för dyrt. Förslagställaren vill att kommunen
stannar upp och lyssnar till medborgarens röst för att de ska få det bra och tryggt,
och inte dåligt.

Förvaltningens bedömning
Nämnden tycker det är en viktig fråga som förslagställaren tar upp. Frågan kring
trångboddhet är en aktuell fråga för många invånare i Eskilstuna och flera större
kommuner har stora problem sedan flera år tillbaka med bostadsbrist och
trångboddhet. Trångboddhet blir, som förslagsställaren skriver, ofta dåligt för
barnen med för trånga ytor och svårt att göra läxor hemma.
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Det nämnden har att gå efter när det gäller hur stor yta som ger en skälig
levnadsnivå (utifrån handläggning av ekonomiskt bistånd) är alltid en individuell
bedömning. Nämnden rättar sig efter socialstyrelsens handbok för ekonomiskt
bistånd och de riktlinjer som nämnden själva har för ekonomiskt bistånd.
Huvudprincipen i handläggningen av ekonomiskt bistånd är att om en person inte
kan försörja sig själv, utan har fått beslut om försörjningsstöd, ska personen inte
öka sina kostnader, om inte särskilda behov finns.
När det gäller byte till dyrare bostad sker alltid en individuell bedömning av hur det
ser ut just i den situationen som den personen, eller familjen har. Då ska vägas in
vad som är en skälig levnadsnivå⃰. När det gäller barn ska hänsyn tas till stigande
ålder och att äldre barn kan behöva egna rum. Lägenheten behöver även bedömmas
utifrån boendestandard och att det ska ligga i nivå med vad en låginkomsttagare i
kommunen normalt har möjlighet att betala för. Hänsyn ska alltså tas utifrån hur
många barn som finns i hushållet och hur gamla barnen är, detta gäller redan i dag
och nämnden ser därför inget behov av en ändring som mer allmänt reglerar antal
sovrum.
För att få en prövning om man kan få beviljat kostnaden för en ökad
boendekostnad, genom försörjningsstöd i enskilda fall- är det viktigt att det görs en
ansökan om byte av bostad. Då har man som klient rätt att få ett beslut där det
framgår en motivering till varför ansökan om ändrat boende avslås. Det ska även
finnas information om hur man gör för att överklaga det beslutet och det kan då gå
vidare till förvaltningsdomstolen.
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Thure Morin
förvaltningschef

Beslutet skickas till: förslagsställaren,

för kännedom samt kommunstyrelsen

⃰ bistånd ska enligt socialtjänstlagen ge den enskilde en skälig levnadsnivå. Vad
som menas med skälig levnadsnivå bedöms utifrån den tid och de förhållanden som
råder där den hjälpbehövande lever.
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