Till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun den 25 november 2013

Befria socialnämnden från försörjningsstödet
Förslag till beslut
Vi föreslår fullmäktige besluta:
Att

kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och
föreslå en modell där ansvaret för finansiering av
försörjningsstödet läggs direkt under
kommunstyrelsen.

Att

operativt och administrativt ansvar för
försörjningsstödet placeras hos Socialnämnden och
Navi.

Det är dags att befria socialnämnden från finansieringsansvaret för
försörjningsstödet, eller socialbidrag i dagligt tal. Socialnämnden har fått
bära alla kostnader för försörjningsstödet utan att ha de verktyg som
krävs för att hålla nere samma kostnader.
Den absurda konsekvensen är och har i alla år varit att socialnämnden
kan tvingas ta resurser från andra områden, som exempel äldreomsorgen
för att täcka kostnader i försörjningsstödet. Allt för att få ihop bokslutet
på sista raden.
Försörjningsstödet är vad som återstår av ekonomiskt skyddsnät då andra
välfärdsremmar har brustit. Orsakerna till varför någon tvingas söka
denna ekonomiska hjälp varierar, men klart är att alltfler hamnar i den
situationen.
Orsak och verkan av de skenande kostnaderna för socialbidragen spänner
över ett spektrum av områden och åtgärderna kräver insatser från många
aktörer i samverkan. Arbetsförmedling, försäkringskassan, socialtjänsten,
Favi, skolan och fritidsgården har tillsammans verktygen att skapa
konstruktiva lösningar för att minska antalet socialbidragstagare.
Kort sagt, de skenande kostnaderna för försörjningsstödet är en effekt av
så många faktorer som går långt utanför socialnämndens räckvidd, varför
finansieringsansvaret måste läggas där helhetsansvaret finns.
Därför föreslår vi att det ekonomiska ansvaret ska flyttas direkt under
kommunstyrelsen och det operativa ansvaret och administrativa arbetet
placeras på socialnämnd och nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration (NAVI). Utifrån denna plattform kan
kraftfulla allianser och samverkan med övriga samhället formas.

Vi i Sundsvall borde spana över kommungränserna lite oftare och lära av
goda exempel även här. Likheter med den modell vi föreslår finns att
hitta i exempelvis Karlstad, som är ett av flera lyckade exempel.
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