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Dnr KS 2018/199

§7

Motion från Samuel Skånberg (V) om att
inkludera SL-kort i försörjningsstöd

Sammanfattning

Motionären föreslår att SL-kort ska beviljas för alla som söker
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen under förutsättningen
att de i övrigt är berättigade till bistånd. Målet med åtgärden anges
vara att ge alla samma möjligheter oavsett socioekonomisk
situation att kunna ta del av ett aktivt liv och vara inkluderade i
sociala sammanhang. Att SL-kortet ska möjliggöra rörlighet och
förebygga social isolering för den grupp i samhället som redan
befinner sig i en utsatt situation.
Motionen har remitterats till socialnämnden. I remissvaret som
beslutades 2018-09-19, § 123, framför nämnden att de inte kan
bedöma om den föreslagna åtgärden ger de resultat som motionären
avser uppnå. Förvaltningen anser att rätten till ekonomiskt bistånd
till SL-kort bör vara fortsatt behovsprövad. Bistånd enligt
socialtjänstlagen ska utföras så att det stärker och motiverar den
enskilde att bli självförsörjande. Socialnämnden förslår att
motionen avslås.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialnämndens
yttrande och har inget övrigt att tillföra.
Underlag för beslut

- Motionen
- Tjänsteskrivelse 2018-08-07 från socialförvaltningen
- Beslut socialnämnden 2018-09-18, § 123
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
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varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
Annett Haaf (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens samt Vänsterpartiets yrkande om bifall till
motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg, Sevim Celepli, Åsa Bååth och William Friström
– samtliga (V) – reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, socialnämnden
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