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Skrivelse från (SD) angående svar på tidigare
skrivelse om prioriteringar i budgeten
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden gav den 16 juni 2020 stadsdelsförvaltningen i
uppdrag att bereda en skrivelse från Christina Wallmark (SD).
Skrivelsens författare vill ha svar på två frågor som berör
försörjningsstöd och äldreomsorg. Beträffande frågan om
försörjningsstöd så är svaret att samtliga beslut om försörjningsstöd
fattas inom ramen för lagen om försörjningsstöd. Beträffande frågan
om bilar inom äldreomsorgen så är svaret att de används för att
utföra hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden gav den 16 juni 2020 stadsdelsförvaltningen i
uppdrag att bereda en skrivelse från Christina Wallmark (SD).
Skrivelsens författare vill ha svar på två frågor som berör
försörjningsstöd och äldreomsorg.
Ärendets beredning
Ärendets har beretts på ekonomiavdelningen i samverkan med
övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 14 september och i rådet för
funktionshinderfrågor den 15 september.
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Synpunkter och förslag
Försörjningsstödet ska tillgodose hushållets mer regelbundna
utgifter per månad och består av riksnormen och av fem
kostnadsposter som ligger utanför riksnormen. I riksnormen ligger
kostnader som är någorlunda lika för alla och gäller för hela landet.
Riksnormen ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor,
fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring,
förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon.
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Försörjningsstödets andra del består av faktiska skäliga kostnader
för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackförening och
a-kassa. Vad som är skäligt för dessa kostnader kan till exempel
variera beroende på var och hur man bor. Alla beslut som fattas om
försörjningsstöd både enligt riksnormen och enligt de fem
kostnadsposterna som ligger utanför riksnormen omfattas av lagen
om försörjningsstöd.
När det gäller frågan om fordon som brukas inom äldreomsorgen så
leasar Södertjänst hemtjänst tre fordon. Kostnaden för leasing och
drivmedel och reparationer uppgår till cirka 200 tkr och belastar
stadsdelsförvaltningen. Fordonen används för att utföra
hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen. De används för att
underlätta för personalen att snabbare tas sig till de olika brukarna.
Fordonen används även av Nattpatrullen.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
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