
 

Fråga till Arbetslivsnämndens ordförande 

Förmedling är ett bistånd i enlighet med 4 kap 1§ SOL. Tanken är att förmedlingen ska skapa en 
ekonomisk trygghet, för utsatta människor, som behöver ett stöd i att betala räkningar. Till exempel 
betalning av hyra så att en person tryggt kan bo kvar i sin bostad. 

Nu till anledningen till min fråga. Kommuninvånare har hamnat i svårigheter och t o m blivit hemlösa 
på grund av förmedlingen tagits bort innan det finns andra alternativa lösningar. Därför frågar jag 
Arbetlivsnämndens ordförande, Lars-Åke Johansson (S):  

● Finns det en tidsbegränsning för hur länge en enskild person får ha biståndet förmedling, i 
Borås Stad? 

● Anser du att socialtjänsten, då ansökan om god man/förvaltare till person lämnats in, ska 
invänta beslut från överförmyndare innan förmedling tas bort från personen? 

● Vad anser du om att det finns personer, med stöd och hjälp från socialtjänsten, som hamnar i 
ekonomiska bekymmer och hemlöshet på grund av myndighetsbeslut?  

● Vilka åtgärder kan Arbetslivsnämnden vidta för att detta inte ska hända igen? 
 
 
Anna Christensen (M) 
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