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§ 113 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 och Sedat Dogru (M) har lämnat en motion där de
beskriver vikten av en gymnasieexamen för möjligheten att etablera
sig på arbetsmarknaden.
Motionärerna föreslår att Haninge kommun vid beräkning av
inkomst för bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd, ska räkna
studiebidraget utifrån berättigad nivå, inte faktisk utbetalning.
Reducerat eller indraget studiebidrag till följd av ogiltig
skolfrånvaro ska inte kompenseras av höjt försörjningsstöd.
Förvaltningen redogör för lagar, föreskrifter och rättspraxis som
har relevans i frågan och anser med denna redogörelse motionen
vara besvarad.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-08-20 – Svar på motion från Sara Sixten
och Sedat Dogru (M) om att reducerat eller indraget studiebidrag
till följd av ogiltig skolfrånvaro inte ska kompenseras av höjt
försörjningsstöd.
- Beslutsunderlag 2019-07-02 – Motion från Sara Sixten och Sedat
Dogru (M) om att reducerat eller indraget studiebidrag till följd av
ogiltig skolfrånvaro inte ska kompenseras av höjt försörjningsstöd.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunfullmäktige.
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Överläggningar i arbetsutskottet

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till motionen.
Annett Haaf (S) och Jens Davidson (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Förvaltningens förslag och bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta i
enlighet med förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunfullmäktige.
Sedat Dogru (M) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i socialnämnden

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till motionen.
Annett Haaf (S) och Jens Davidson (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Förvaltningens förslag och bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta i
enlighet med förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunfullmäktige.
Reservationer

Sedat Dogru (M) och Kristoffer Eriksson (M) reserverar sig mot
beslutet.
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