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SUNDSVALLS f<:JMMUN

Till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun, sammanträdet 23 april
2018
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Förslag till beslut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tilläggsuppdrag till budget- och
skuldrådgivningsverksamheten att öka äldre personers kunskap om
tillgängliga ekonomiska bidrag.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har en välfungerande budget och skuldrådgivning där
man som konsument kan få tips och hjälp med att sätta upp en budget och
få skuldrådgivning, med fullständig sekretess. Detta är en mycket viktig
verksamhet för att underlätta för människor att på ett bra sätt komma
tillbaka till att sköta sin egen vardagsekonomi.

Ekonomiska svårigheter kan se ut även på andra sätt, och uppstå av många
olika anledningar. En stor andel pensionärer lever t.ex. idag under mycket
knappa omständigheter på grund av låga pensioner. Tyvärr sätter många
äldre en ära i att till varje pris klara sig på egen hand och inte be om hjälp,
även om det finns hjälp att få. Äldre har inte alltid kunskapen, och därmed
inte heller möjligheten att söka den bidrag och stöd man är berättigad till
för att kunna förbättra sin ekonomiska situation. Exempelvis kan det röra
sig om medel relaterat till boende såsom bostadstillägg, bidrag for
bostadsanpassning, och skattereduktion för hushållsarbete.
Pensionsmyndigheten bedömer att det utöver de 290,000 äldre som får
bostadstillägg finns ungefär 100,000 som är berättigad till det. Vi
kristdemokrater anser att det är viktigt att äldre har god kunskap om de
ekonomiska bidrag som står till buds för deras behov.

Mot bakgrund av detta föreslår vi att budget- och skuldrådgivningen hos
Konsument Sundsvall får ett tilläggsuppdrag att öka äldres kunskap om
vilka bidrag de har rätt till.
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