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§ 30

Svar på motion från Sara Sixten (M) och
Sedat Dogru (M) om reducerat eller indraget
studiebidrag till en följd av ogiltig skolfrånvaro
ska inte kompenseras av höjt
försörjningsstöd

Sammanfattning

Sara Sixten (M) och Sedat Dogru (M) har lämnat in en motion där
de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
- Vid beräkning av inkomst för bedömning av rätten till bistånd,
ska studiebidraget räknas utifrån berättigad nivå, inte faktiskt
utbetalning. Reducerat eller indraget studiebidrag till följd av
ogiltig frånvaro ska inte kompenseras av höjt försörjningsstöd.
- Att lämplig insats ska tillhandahållas för att berörd ungdom ska
kunna uppfylla närvarokravet i skolan.
Motionen har remitterats till socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Socialnämnden hänvisar i sitt yttrande
2019-09-17, § 113, till gällande lagstiftning om
försörjningsskyldighet och rättspraxis som gör gällande att
studiebidraget ska tas med i beräkningen så länge det rör sig om en
faktisk inkomst. Ett reducerat eller indraget studiebidrag är ingen
faktisk inkomst och orsaken till det minskade eller indragna
studiestödet har inte orsakats av den som ansöker om ekonomiskt
bistånd och ska därför inte påverka beräkningen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beskriver i sitt yttrande
2019-10-22, § 85, vad som gäller enligt skollag,
gymnasieförordning samt CSNs regler.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndernas
yttranden och föreslår mot bakgrund av dessa att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
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- Socialnämndens yttrande 2019-09-17, § 113 inklusive
tjänsteskrivelse
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2019-10-22,
§ 85
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) bifall till motionen.
Samuel Skånberg (V) yrkar att motionen avslås i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas och
Sverigedemokraternas yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin
och Sara Sixten - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sara Sixten (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska bordläggas mot att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att
fullmäktige beslutar att ärendet ska bordläggas till nästa
sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________
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