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Yttrande, medborgarförslag om att Ljusnarsbergs 
kommuns socialtjänst skall hjälpa invånare som behöver 
hjälp 

Ärendebeskrivning 
Minna Roselli inkom med medborgarförslag daterat den 15 augusti 2018. 
I medborgarförslaget angavs bland annat "Mitt förslag är att Ljusnarsbergs 
kommunfullmäktige beslutar att kommunens invånare ska hjälpas av 
socialtjänsten när de behöver hjälp som hindrar hamnandet i misär, som att vara 
t.ex. uteliggare innebär." 

Kommunfullmäktige bes I utade vid sammanträde den 13 september 2018 § 46 
hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med förslag till yttrande 
daterat den 18 oktober 2018. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Förslag 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föreslår kommunfullmäktige besluta 
att med hänvisning till föreliggande yttrande medborgarförslaget skall anses 
besvarat. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på Medborgarförslag angående att Ljusnarsbergs kommuns 
socialtjänst ska hjälpa invånare som behöver hjälp, så att de inte 
hamnar i misär. 

Förslagsställaren föreslår citat "att Ljusnarsbergs kommunfullmäktige beslutar att 
kommunens invånare ska hjälpas av socialtjänsten när de behöver hjälp som hindrar 
hamnandet i misär, som att varat.ex. uteliggare innebär." 

Vidare skriver förslagsställaren att i andra kommuner hyr socialtjänsten lägenheter, hotellrum, 
härberger platser och till och med köper hus för att deras invånare inte ska behöva leva på 
gatan. Förslagsställare föreslår att Ljusnarsbergs kommun ska agera på samma sätt. 

Ljusnarsbergs kommun agerar utifrån Socialtjänstlagen 4 kap 1 § "Den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt." 

Det innebär att den enskilde i första hand har ett eget ansvar för att ordna för sig. 

För att handläggning i de enskilda ärendena ska bli så rättssäkert bedömda som möjlig har 
riktlinjer för handläggning för av försörjningsstöd tagits fram i kommunen. Dessa riktlinjer 
antogs av kommunstyrelsen den 24 maj 2017 (§ 124). 

Ljusnarsbergs kommun har också tillgång till lägenheter med så kallade sociala kontrakt. 
Till detta finns ett särskild beslutat regelverk. Kommunen har också beviljat bistånd till både 
vandrarhemsboende och hotellboende vid speciella situationer enlig SoL 4 kap. 1 §. 

Med ovan anförda föreslås kommunfullmäktige besluta: 

- att medborgarförslaget ska anses besvarat. 



Medborgarförslag 

Jag har hamnat i en situation då ett par ljusnarbergare har kommit att bo hos mig, fast jag egentligen 

inte vill ha hyresgäster. 

De var uteliggare och en ludvikabo hade tagit dem till sin källare att bo. Via en kompis hamnade 

frågan om deras boende hos mig. Paret har flera funktionsnedsättningar och ljusnarsbergs 

socialtjänst har nekat stöd till att de ska få en bostad. De har varit bostadslösa sedan deras hyresvärd 

i Mossgruvan befriades från misstankar om människohandel. Enligt paret ska lägenheterna användas 

inom ägarens verksamhet. 

Mitt förslag är att Ljusnarsbergs kommunfullmäktige beslutar att kommunens 

invånare ska hjälpas av socialtjänsten när de behöver hjälp som hindrar 

hamnandet i misär, som att varat.ex uteliggare innebär. 

I andra kommuner hyr socialtjänsten lägenheter, hotellrum, herbergerplatser och t.o.m. köper hus 

för att deras invånare inte ska behöva leva på gatan. Mitt förslag är att även Ljusnarsbergs 

Kommun agerar på liknande sätt. I detta fall skulle en familjehemsplacering för vuxna vara en 

lösning för deras livssituation på grund av funktionsnedsättningar. Men även bostad och hjälp från 

hemtjänsten kan eventuellt räcka för att de ska nå en beskedlig levnadsnivå. Deras eget önskemål är 

just egen bostad med hyran de har råd med. 
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