
SAMMANTRÄDEPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-04-23 

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2019/1031 

§ 71  Motion - Införa digital ansökan om ekonomiskt 
 bistånd - svar 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har genom Henrik Jansson inkommit med en motion om att ge i 
uppdrag till kommunstyrelsen att redovisa hur kommunen kan införa digital 
ansökan om ekonomiskt bistånd. 

Frågan har diskuterats internt på förvaltningen och vi vet att vissa kommuner har 
infört detta på enklare ärenden. Erfarenheterna har varit varierade från de 
kommuner som infört det, kanske beroende på hur projektet presenterats. 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har påbörjat ett projekt där flera 
kommuner gemensamt tittar på och planerar för ett digitalt införande, vi anmälde 
oss men har ännu inte fått besked om vi kommer med. Antingen kommer vi med i 
detta projekt eller nästa (det planeras för en fortsättning) samtidigt som vi tittar på 
alternativet att ”hänga på” en större grannkommun. Kommunstyrelseförvaltningens 
tanke är att undersöka möjligheten och eventuellt testa digitalt införande på 
Integrations- och arbetsmarknadsenheten. 

Vi återkommer till kommunfullmäktige vid ett eventuellt införande på bredare front 
då det kan anses ha principiell betydelse. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 10 april 2019 § 76 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars 2019 § 32 
Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 18 mars 2019 
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 mars 2019, § 47 
Protokoll från kommunfullmäktige den 26 februari 2019, § 27 
Motion från den 31 januari 2019 om att införa digital ansökan om ekonomiskt 
bistånd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen 
att införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Henrik Jansson (M) tackar för det snabba svaret och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med instämmande från Joseph Tornell (KD) 
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§ 71 fortsättning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen att införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd. 

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
Kommunstyrelsen 


	§ 71  Motion - Införa digital ansökan om ekonomiskt  bistånd - svar

