Farsta stadsdelsförvaltning
Avdelningen för individ- och familjeomsorg

Handläggare
Joakim Olsson
Isabella Sauma
Telefon: 0850819207
0850819427

Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2021/576
Sida 1 (2)
2021-12-22

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2022-02-10

Motion Fi om slopad egenavgift för skyddat
boende
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen av en motion från Anna
Rantala Bonnier och Lisa Palm, båda Feministiskt initiativ, om
slopad egenavgift för skyddat boende.
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna Rantala Bonnier
och Lisa Palm, båda (Fi), att fullmäktige ska slopa egenavgiften för
skyddat boende.
Förvaltningen tar idag hänsyn till klienters behov och situation och
kan efter individuell prövning besluta att inte ta ut egenavgiften.
Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna Rantala Bonnier
och Lisa Palm, båda Feministiskt initiativ, att fullmäktige ska slopa
egenavgiften för skyddat boende.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till ett antal instanser,
bland annat Farsta stadsdelsnämnd, för yttrande senast den 9 februari.
Anstånd med svar har beviljats till den 11 februari.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och
familjeomsorg.
Farsta stadsdelsförvaltning
Avdelningen för individ- och familjeomsorg
Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
start.stockholm/farsta

Remissen i sammanfattning
Motionärerna skriver att våldsutsatta kvinnor ofta drabbas av
långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Inte heller är det ovanligt att
förövaren har skuldsatt kvinnan och exempelvis tagit lån i hennes
namn, det vill säga utsatt henne för ekonomiskt våld.
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Vidare skriver motionärerna att flera våldsutsatta kvinnor ansöker
om ekonomiskt bistånd för skyddsplaceringar. Detta förstärker den
utsatta situation som den våldsutsatta redan befinner sig i.
Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att
egenavgiften för skyddat boende tas bort.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I stadens riktlinjer Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem
för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. framgår det att
skyddat boende ska likställas med HVB vad gäller egenavgifter.
Med egenavgift menas den avgift som den enskilde enligt 8 kap 1 §
socialtjänstlagen ska betala vid vård och behandling eller vid stödoch omvårdnadsboende. Den som beviljas bistånd i form av skyddat
boende betalar en egenavgift för mat och logi. För att undvika att
den som utsätts för våld tackar nej till insatsen på grund av att hen
inte anser sig ha råd att betala avgiften görs en individuell
bedömning gällande egenavgift.
Förvaltningen anser att det framgår tydligt av riktlinjerna för
ekonomiskt bistånd redan idag att man alltid ska göra en individuell
prövning i varje enskilt fall för att undvika att den som utsätts för
våld tackar nej till erbjudna insatser av ekonomiska skäl.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
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Motion från Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm, båda (Fi), om
slopad egenavgift för skyddat boende
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