Interpellation till ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Jenny
Axelsson

Kan ekonomiskt bistånd göra ett undantag som ger mervärde?
Vi har nu fått en försäljare av de hemlösas tidning ”Faktum” i Halmstad. Faktum produceras
för Västsverige och är välgjord och läsvärd. För att citera deras hemsida: ”Att vara
Faktumförsäljare innebär att ta ansvar, planera sin vardag, skapa sig rutiner och ett socialt
sammanhang.”
Tillvägagångssättet är att säljaren beställer ett antal exemplar från Faktum och ansvarar helt
själv för att de blir sålda. Någon returrätt finns inte. Man tvingas alltså själv ta ansvar för
hanteringen. Varje säljare är något av en entreprenör. Tidningen kostar 25 kronor styck att
köpa in och säljs för 50 kronor. Mellanskillnaden tillfaller säljaren. Det varierar stort hur
många tidningar man väljer att sälja men vanligast är mellan 50 och 100. 50 tidningar ger en
förtjänst på 1250 kronor. Det här är alltså inte något man blir rik på men kan skapa en
drägligare tillvaro. Dessutom sprider man en tidning med den vällovliga målsättningen att
informera om de hemlösas situation, ofta med goda exempel som är inspirerande.
För den som har ekonomiskt bistånd räknas förtjänsten bort i enlighet med praxis att
inkomster avräknas biståndet. Vi har förståelse för värdet av den principen. Övriga kommuner
i Västsverige värdesätter dock initiativet vad gäller Faktum och hanterar det genom att göra
en individuell bedömning i enlighet med möjligheterna i Socialtjänstlagen. På så sätt öppnar
man för att den biståndssökande får behålla förtjänsten. I Halmstad har man valt att stänga
den möjligheten. Distributionsansvarig för Faktum har varit i Halmstad och träffat
enhetschefen på ekonomiskt bistånd i frågan. Någon förändring av hanteringen i Halmstad
blev det dock inte. I vår kommun har man alltså valt att ta bort incitamentet för själva
initiativet.
Med anledning av detta ställer vi följande frågor:



Värdesätter Halmstads kommun det initiativ som det är att sälja Faktum och på så sätt
själv bidra till att ta sig ur en besvärlig livssituation?
Tänker Halmstads kommun ändra sina rutiner och göra en individuell bedömning i
enlighet med möjligheterna i Socialtjänstlagen?
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