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§ 184 Dnr KS 2019/01727-8.2.2 

Beslut - Svar på motion från (M) om att inte kompensera för 
indraget studiebidrag på grund av skolk 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen bifalls genom att stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

uppdateras.        

Särskilt yttrande 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 

Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-), Caroline Högström (M), Stefan 

Lindh (M) och Samuel Stengård (KD) inkommer med ett särskilt yttrande: 

"Ärendebeskrivningen ger en felaktig bild av motionens intentioner och 

konsekvenser. Det är välkommet att motionen bifalls men några 

klargöranden krävs.  

Studiebidraget är direkt kopplat till ungdomars skolgång, till skillnad från 

exempelvis barnbidraget. Att dra in studiebidraget på grund av skolk är en 

viktig signal till både ungdomar och föräldrar gällande att skolungdomar ska 

gå i skolan om man inte har giltiga skäl för det. Det är därför märkligt att 

ärendebeskrivningen tar upp sjukskrivning som en möjlig orsak till skolk. 

Själva definitionen av skolk är ogiltig frånvaro, medan sjukskrivning är en 

giltig frånvaroorsak. 

Att det ska göras en utredning till varför någon skolkar borde rimligtvis 

redan vara omhändertaget genom skolans system för registrering av närvaro.  

Ärendebeskrivningen är enligt vår mening en orimlig tolkning av 

barnkonventionen och detta ur endast ett perspektiv där den skolkande ses 

som ett offer snarare än en individ ansvarig för sina handlingar. Det är 

viktigt att komma ihåg att den som uppbär studiebidrag också innehar åldern 

för straffmyndighet. Därför blir det märkligt med skrivningar som "det är i 

det enskilda fallet svårt att förstå om ungdomen skolkar som en konsekvens 

av ett utanförskap som har sin grund i familjens socioekonomiska status". 

Detta är identitetspolitiskt mischmasch där socioekonomisk status tas som 

intäkt för ett visst beteende. Det är inte bara kontraproduktivt, det är också 

orättvist mot alla ungdomar från "socioekonomiskt svaga förhållanden" som 

faktiskt sköter sin skolgång. Att ställa krav är att bry sig. Avsaknaden av 

gymnasieutbildning är en av de absolut starkaste faktorerna för arbetslöshet 

och därmed ett liv i utanförskap. Om man värnar om de unga på riktigt bör 

därför signalvärdet om att gå i skolan stärkas, inte ifrågasättas." 

 

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 

att inte kompensera för indraget studiebidrag på grund av skolk föreslagit att 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

2 (1) 
Kommunstyrelsen 2021-04-28 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

försörjningsstöd som utbetalas av Västerås stad ej ska kompensera för 

studiebidrag som dras in på grund av skolk.  Kommunfullmäktige har den 

2019-09-05 §225 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Stadsledningskontoret remitterade motionen till Individ- och 

familjenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och lade 

fram ett förslag till beslut enligt följande: Motionen bifalls under 

förutsättning att varje enskilt fall bedöms utifrån en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet togs upp i Kommunstyrelsen den 14 oktober 2020 § 393, och 

Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet till 

Stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontoret har inhämtat information från Individ- och 

familjeförvaltningen samt från Växjö kommun.  

Ekonomiskt bistånd i Västerås stad 

I Västerås arbetar man sedan några år tillbaka med den så kallade 

Västeråsmodellen när det gäller ekonomiskt bistånd. Modellen har fått 

positiv uppmärksamhet från andra kommuner och Socialkontor ekonomi tog 

under 2019 fram en rapport som beskriver modellen . Sammanfattningsvis 

bygger Västeråsmodellen på följande arbetssätt:  

•Evidensbaserat socialt arbete 

•Lösningsfokus och tillit  

•Kombinera långsiktighet med snabbhet 

•Tydliga mål och förväntningar ger trygghet – gäller alla människor 

•Grundstrukturer ger flexibilitet 

•Helhetssyn på dem vi möter - vi är en socialtjänst 

•Sammanhållen handläggning - arbeta med uppdragets två ben 

•Digitalisering som stöd  

I rapporten beskrivs att man arbetat med att utveckla och stärka 

barnrättsperspektivet bland annat genom att arbeta fram nya 

beslutsmeddelanden där barnperspektivet lyfts fram, tydliggöra 

barnrättsperspektivet i bedömningar och dokumentation och man har ökat 

antalet hembesök hos barnfamiljer. Vidare beskrivs att de personer som 

Socialkontor ekonomi möter alltid ska få en rättssäker handläggning utifrån 

tydliga rutiner och riktlinjer och att arbetet ska kännetecknas av individuella 

bedömningar enligt lagstiftningens intentioner. 

Den 4 mars 2020 presenterades rapporten Västeråsmodellen för Individ- och 

familjenämnden, vilka godkände den och lade den till handlingarna.  

I och med att Västerås stad idag arbetar enligt Västeråsmodellen ser Individ- 

och familjeförvaltningen inget behov av att implementera en ytterligare 

modell. Däremot skulle stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd kunna 

uppdateras och en förändring i arbetssätt kan beskrivas där.  
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Växjö kommun 

I Växjö kommun har ett beslut fattats som säger att man inte ska kompensera 

för studiebidrag som dragits in på grund av skolk. Innan försörjningsstödet 

påverkas görs en utredning för att se om det finns bakomliggande orsaker till 

att ungdomen är frånvarande från skolan. Utredningen går till som så att 

koordinatorer som jobbar med det sociala arbetet kontaktar ungdomen för att 

fråga om anledningen till skolfrånvaron. I de fall då ungdomen är 

sjukskriven på grund av exempelvis psykisk ohälsa eller har någon annan 

diagnos som påverkar skolgången så kompenserar man det uteblivna 

studiebidraget med försörjningsstöd. I de fall då ungdomen valt att avsluta 

sina studier eller bedöms skolka utan att ha särskilda skäl till det så görs 

ingen kompensation för det indragna studiebidraget. Antalet ungdomar under 

18 år som detta berör är liten; det handlar enbart om några få personer per år.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls genom att stadens 

riktlinjer för ekonomiskt bistånd uppdateras med Växjö kommuns metod 

som utgångspunkt. Detta mot bakgrund av nämndernas yttranden (se 

tjänsteutlåtande KS 2019/01727- 8.2.2) och den metod som Växjö använder, 

samt hänvisning till barnets bästa enligt barnkonventionen.      

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut:   

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen bifalls genom att stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

uppdateras.   

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M) och Anna Lundberg (L) yrkar bifall till 

stadsledningskontorets förslag.  

Anna Maria Romlid (V) yrkar avslag till motionen. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 

stadsledningskontorets förslag från Elisabeth Unell (M) med flera och dels 

avslag till motionen från Anna Maria Romlid (V). Ordföranden föreslår en 

propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 

genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Individ- och familjenämnden 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden              
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Kopia till 

Individ- och familjenämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (M) om att inte kompensera för indraget 
studiebidrag på grund av skolk 

Förslag till beslut  

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen bifalls genom att stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

uppdateras.  

 

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 

att inte kompensera för indraget studiebidrag på grund av skolk föreslagit att 

försörjningsstöd som utbetalas av Västerås stad ej ska kompensera för 

studiebidrag som dras in på grund av skolk.  Kommunfullmäktige har den 

2019-09-05 §225 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Stadsledningskontoret remitterade motionen till Individ- och 

familjenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och lade 

fram ett förslag till beslut enligt följande: Motionen bifalls under 

förutsättning att varje enskilt fall bedöms utifrån en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet togs upp i Kommunstyrelsen den 14 oktober 2020 § 393, och 

Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet till 

Stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontoret har inhämtat information från Individ- och 

familjeförvaltningen samt från Växjö kommun.  

 

Ekonomiskt bistånd i Västerås stad 

I Västerås arbetar man sedan några år tillbaka med den så kallade 

Västeråsmodellen när det gäller ekonomiskt bistånd. Modellen har fått 

positiv uppmärksamhet från andra kommuner och Socialkontor ekonomi tog 

under 2019 fram en rapport som beskriver modellen1. Sammanfattningsvis 

bygger Västeråsmodellen på följande arbetssätt:  

• Evidensbaserat socialt arbete 

• Lösningsfokus och tillit  

• Kombinera långsiktighet med snabbhet 

• Tydliga mål och förväntningar ger trygghet – gäller alla människor 

• Grundstrukturer ger flexibilitet 

• Helhetssyn på dem vi möter - vi är en socialtjänst 

 
1 Västeråsmodellen. Ekonomiskt bistånd. Päivi Viistensaari, 2020-01-10.  
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• Sammanhållen handläggning - arbeta med uppdragets två ben 

• Digitalisering som stöd 

 

I rapporten beskrivs att man arbetat med att utveckla och stärka 

barnrättsperspektivet bland annat genom att arbeta fram nya 

beslutsmeddelanden där barnperspektivet lyfts fram, tydliggöra 

barnrättsperspektivet i bedömningar och dokumentation och man har ökat 

antalet hembesök hos barnfamiljer. Vidare beskrivs att de personer som 

Socialkontor ekonomi möter alltid ska få en rättssäker handläggning utifrån 

tydliga rutiner och riktlinjer och att arbetet ska kännetecknas av individuella 

bedömningar enligt lagstiftningens intentioner. 

Den 4 mars 2020 presenterades rapporten Västeråsmodellen för Individ- och 

familjenämnden, vilka godkände den och lade den till handlingarna.  

I och med att Västerås stad idag arbetar enligt Västeråsmodellen ser Individ- 

och familjeförvaltningen inget behov av att implementera en ytterligare 

modell. Däremot skulle stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd kunna 

uppdateras och en förändring i arbetssätt kan beskrivas där.  

 

Växjö kommun 

I Växjö kommun har ett beslut fattats som säger att man inte ska kompensera 

för studiebidrag som dragits in på grund av skolk. Innan försörjningsstödet 

påverkas görs en utredning för att se om det finns bakomliggande orsaker till 

att ungdomen är frånvarande från skolan. Utredningen går till som så att 

koordinatorer som jobbar med det sociala arbetet kontaktar ungdomen för att 

fråga om anledningen till skolfrånvaron. I de fall då ungdomen är 

sjukskriven på grund av exempelvis psykisk ohälsa eller har någon annan 

diagnos som påverkar skolgången så kompenserar man det uteblivna 

studiebidraget med försörjningsstöd. I de fall då ungdomen valt att avsluta 

sina studier eller bedöms skolka utan att ha särskilda skäl till det så görs 

ingen kompensation för det indragna studiebidraget. Antalet ungdomar under 

18 år som detta berör är liten; det handlar enbart om några få personer per år.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls genom att stadens 

riktlinjer för ekonomiskt bistånd uppdateras med Växjö kommuns metod 

som utgångspunkt. Detta mot bakgrund av nämndernas yttranden (se 

tjänsteutlåtande KS 2019/01727- 8.2.2) och den metod som Växjö använder, 

samt hänvisning till barnets bästa enligt barnkonventionen.        

Beslutsmotivering 

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Enligt en av 

konventionens portalparagrafer, artikel 6, har barn rätt till liv, överlevnad 

och utveckling. Vidare har barn, enligt artikel 26, rätt till social trygghet 

samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar 

tillräckliga resurser. Barn har även rätt till skälig levnadsstandard, till 

exempel bostad, kläder och mat, enligt artikel 27.  

Att inte kompensera för utebliven inkomst för ett hushåll med barn under 18 

år som försörjer sig med hjälp av försörjningsstöd kan innebära att inskränka 

barnets rättigheter. Eftersom det är svårt att i det enskilda fallet förstå ifall 

ungdomen skolkar som en konsekvens av ett utanförskap som har sin grund i 

familjens socioekonomiska status skulle även artikel 2 i barnkonventionen 
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kunna vara vägledande här. Artikel 2 säger att ingen åtskillnad av något slag 

av rättigheterna i konventionen får göras oavsett barnets eller dess förälders 

eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, 

funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.  

Att en familjs sammanlagda inkomst reduceras innebär att det finns en risk 

att möjligheterna till en skälig levnadsnivå minskar. Detta får i sådana fall 

konsekvenser även för eventuella yngre syskon.  

Med detta sagt skulle varje enskilt fall behöva prövas genom en utredning 

för att utröna varje enskilt barns skäl till utebliven skolnärvaro och på basis 

av det besluta ifall det är lämpligt att kompensera för det indragna 

studiebidraget eller ej.  

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  

Ekonomisk bedömning 

I april 2020 var det tio hushåll i Västerås som erhöll ekonomiskt bistånd och 

som hade en ungdom vars studiebidrag dragits in på grund av frånvaro. Om 

man antar att antalet är jämnt fördelat under året innebär det en kostnad för 

IFN om 12 500 kr/månad och sammanlagt 125 000 kr under ett år (CSN 

betalar studiebidrag september-maj/juni, d v s nio eller tio månader per år). 

En förändring av riktlinjen enligt motionärens förslag skulle alltså ge en 

ungefärlig besparing på 125 000 kr per år.  

Detta exempel utgår från att ingen av de ungdomar vars studiebidrag dragits 

in har varit frånvarande från skolan på grund av bakomliggande orsak, 

eftersom giltig frånvaro enligt Växjömodellen utgör skäl till att kompensera 

för uteblivet studiebidrag. Om det liksom i Växjö endast handlar om några få 

ungdomar per år som skolkar utan bakomliggande orsak så skulle 

besparingen för staden reduceras kraftigt. Om hälften av ungdomarna efter 

utredning bedöms ha giltigt skäl till skolfrånvaro, skulle besparingen alltså 

reduceras till drygt 60 000 kronor per år.  

Hållbar utveckling 

Att följa barnkonventionen samt barnrättslagen och att arbeta med ett 

barnrättsperspektiv i handläggning av individärenden som rör barn är en del 

av att uppfylla Agenda 2030 och de mänskliga rättigheterna för alla, vuxna 

och barn.  

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

 

Christin Tjärnheden 

Direktör Strategisk 

samhällsutveckling 
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§ 140 Dnr IFN 2020/00057-1.7.1 

Motion från (M) om att inte kompensera för indraget studiebidrag 
på grund av skolk 

Beslut 

Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar 

det till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Moderaterna (M) har den 5 september 2019, inkommit med en motion om att 

inte kompensera för indraget studiebidrag på grund av skolk vid beräkning 

av försörjningsstöd till familjer. 

 

Vid sitt sammanträde den 23 april 2020 återremitterade Individ- och 

familjenämnden ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att redovisa fakta 

om hur andra kommuner gör samt ta bort värdering i sakfrågan.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad              
 

Individ- och familjenämnden 

 

Motion från (M) om att inte kompensera för indraget studiebidrag 
på grund av skolk 

Förslag till beslut 

Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar 

det till kommunstyrelsen.        

 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna (M) har den 5 september 2019, inkommit med en motion om att 

inte kompensera för indraget studiebidrag på grund av skolk vid beräkning 

av försörjningsstöd till familjer. 

 

Vid sitt sammanträde den 23 april 2020 återremitterade Individ- och 

familjenämnden ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att redovisa fakta 

om hur andra kommuner gör samt ta bort värdering i sakfrågan.          

      



 

 
 

 
 
Individ- och familjeförvaltningen 
Jonas Boman 
Epost: jonas.boman@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2020-05-05 
Diarienr 

IFN 2020/00057- 1.7.1  

  

 

 Individ- och familjenämnden 

 

Yttrande över remiss - Motion från (M) om att inte kompensera 
för indraget studiebidrag på grund av skolk 

Moderaterna (M) har inkommit med en motion, daterad 190905, enligt 

vilken motionären menar att Individ- och familjenämnden inte ska 

kompensera för indraget studiebidrag på grund av skolk.  

 

Enligt Föräldrabalken 7 kap 1§ har föräldrar försörjningsplikt till dess barnet 

fyller 18 år eller så länge som barnet genomgår grundskola och 

gymnasieutbildning eller annan jämförbar utbildning, dock längst till 21 års 

ålder. Föräldrarnas försörjningsplikt kvarstår även i de fall 

gymnasiestudierna, efter avbrott, återupptas innan den unge fyller 21 år. 

Föräldrarnas underhållsskyldighet gäller oavsett om den unge bor hemma 

eller har ett eget boende.  

Studiebidrag för gymnasiestuderande ungdomar räknas som inkomst vid 

ansökan om ekonomiskt bistånd.  Så länge ungdomen är inskriven i 

gymnasieskolan och är under 18 år kompenseras familjer vars 

gymnasiestuderande ungdom får reducerat eller indraget studiebidrag på 

grund av ogiltig frånvaro. Detta då föräldrarna har försörjningsansvaret och 

ungdomen inte kan försörja sig själv. Ungdomens situation vid 

reducerat/uteblivet studiebidrag utreds och eventuellt sker anmälan om oro 

till Socialkontor Barn och Ungdom. 

Ungdomar över 18 år anses vara vuxna och om de väljer att inte gå i skolan 

får de försörja sig på annat sätt och räknas inte med i föräldrarnas hushåll. 

Socialkontor ekonomi menar att det i en familj med flera barn är en stor risk 

att det reducerade ekonomiska biståndet får konsekvenser för andra barn än 

den unge som får ett reducerat studiebidrag. Det ekonomiska biståndet utgår 

till en förälder i hushållet som sedan ansvarar för att hela familjen ska ha en 

skälig levnadsnivå utifrån storleken på biståndet. Om en 16-åring får 

reducerat studiebidrag och det dras av på det ekonomiska biståndet så får 

hela familjen anpassa sig till en nivå som kan få konsekvenser för yngre 

syskon.  

Andra kommuner 

Växjö - Utreder ungdomens situation och orsaken till skolk och gör därefter 

bedömningen om att kompensera för uteblivet studiebidrag eller ej. Beslutet 

att reducera ekonomiskt bistånd med anledning av indraget studiebidrag är 

delegerat till nämndens arbetsutskott. Det finns ingen dom från 

Förvaltningsrätt eller Kammarrätt i denna typ av ärende då det ej ännu 

överklagats. Växjö kommun har ingen statistik som avser mängden av denna 

ärendetyp men uppger att det är få ärenden i vilket avdrag getts på grund av 
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reducerat eller indraget studiebidrag. Växjö och Västerås har samma rutin 

avseende ungdomar som är över 18 år. 

Norrköping - För ungdomar som får studiebidrag indraget på grund av hög 

frånvaro ska handläggaren utreda om ungdomen fortfarande är att betrakta 

som studerande. Handläggaren ska ta ställning till om barnsamtal ska ingå 

som en del i utredningsarbetet. Om ungdomen, som fyllt 18 år, inte längre 

bedöms som studerande och inte har för avsikt att återuppta studierna inom 

några månader, ska delavslag göras för uppehälle med hänvisning till att 

försörjningsskyldigheten har upphört. Ungdomen ska hänvisas till att, vid 

behov av ekonomiskt bistånd, söka på egen hand via mottagningen. Om 

ungdomen återgår till studier upp till gymnasienivå innan fyllda 21 år 

återinträder föräldrarnas försörjningsskyldighet enligt föräldrabalken. 

Helsingborg - För skolungdomar under 18 år ska indraget studiebidrag aldrig 

påverka beräkningen (eftersom föräldrar är underhållsskyldiga minst till 18 

år). För ungdomar över 18 år görs en individuell bedömning utifrån hur 

situationen och historiken ser ut. Om det görs en reducering måste avslaget 

formuleras så att det framkommer att reduceringen avser den del av biståndet 

som skulle gått till den unge. Om det konstateras en ung person som fyllt 18 

år hoppat av studierna så ska han eller hon omgående avslutas ur ärendet. 

Om det kommer till vår kännedom att ett studiebidrag dragits in (p g a av 

dålig närvaro eller avhopp) får summan aldrig läggas som en inkomst.  

Linköping - Den faktiskt utbetalda studiehjälpen för barn medräknas upp till 

barnet fyller 18 år, även om det blir indragningar på studiehjälpen pga. ex. 

dålig närvaro. Om barnet som ingår i hushållet är över 18 år och missköter 

studierna bedöms inte föräldrarna vara underhållsskyldiga. Barnet plockas 

bort från hushållet. 

Uppsala - Om ungdomen, som ingår i föräldrarnas hushåll, får studiebidraget 

indraget ska vi utreda orsaken till det för att se om det behövs stöd i familjen 

eller till ungdomen. Vi räknar ej med det som fiktiv inkomst. 

Jönköping – Hänvisar till Uppsalas svar och anger att de arbetar på samma 

sätt. 

 

Ekonomisk vinst 

Motionären menar att det vore välbehövligt om Individ och familjenämnden 

kunde minska dessa kostnader. I april 2020 var det tio hushåll i Västerås som 

erhöll ekonomiskt bistånd och som hade en ungdom vars studiebidrag dragits 

in på grund av frånvaro. Det ger en besparing på 12 500:- för den månaden 

om riktlinjen förändras enligt motionärens förslag.  
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§ 74 Dnr UAN 2020/00048-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) om att inte 
kompensera för indraget studiebidrag på grund av skolk 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och utbildnings-

förvaltningens yttrande, daterat 2020-01-24, som sitt eget och överlämnar 

det till kommunstyrelsen.       

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige, 

daterad 5 september 2019, om att försörjningsstöd som utbetalas av Västerås 

stad ej ska kompensera för studiebidrag som dras in på grund av skolk.  

Ärendet har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 

yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 16 april 

2020.   

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat den 24 

januari 2020 lämnat följande förslag till beslut: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och utbildnings-

förvaltningens yttrande, daterat 2020-01-24, som sitt eget och överlämnar 

det till kommunstyrelsen.   

Yrkanden 

Carin Lidman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt det egna 

yrkandet, och att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 

det.  

 

 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Andreas Hultin 
Epost: andreas.hultin@vasteras.se 
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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) om att inte 
kompensera för indraget studiebidrag på grund av skolk 

Elever som går i gymnasieskolan har ett ansvar att delta i den verksamhet 

som anordnas för den avsedda utbildningen, om det inte finns giltiga skäl för 

eleven att utebli, enligt 15 kap 16 § skollagen. 

I samma paragraf finns det också krav på att om en elev är borta vid 

upprepade tillfällen, eller under en längre tid, så ska rektorn skyndsamt 

utreda orsakerna till varför eleven är frånvarande, om det inte är obehövligt.  

Elevers närvaro i skolan är något som Skolverket och andra parter pekar på 

som en nyckelfaktor för elevers resultat i skolan och det är ett prioriterat 

område verksamhetsplanerna för 2020 för verksamhetsområdet, samt för 

enskilda skolor.  

Om skolan och rektor kommer fram till att eleven är olovligt frånvarande 

från skolan så har skolan en skyldighet att rapportera detta till Centrala 

Studiestödsnämnden (CSN). CSN fattar sedan självständigt beslut om 

studiebidrag ska dras in eller inte. CSN har i ett antal vägledande beslut 

definierat gränsen för skolk till att en elev är ogiltigt frånvarande vid 

sammanlagt 4 timmar under en period på en månad. 

Om eleven återgår till skolan och inte har ogiltig frånvaro rapporterar skolan 

detta till CSN som sedan fattar ett eventuellt nytt beslut om elevens 

studiebidrag. 

Under läsåret 2018/2019 så var det enligt statistik från CSN 539 elever i 

Västerås gymnasieskolor, både fristående och kommunala, som fick 

indragen studiehjälp under läsåret, vilket motsvarar 8 % av eleverna. Det är 

en svag ökning jämfört med tidigare år. Siffran för Västerås kommun ligger 

strax under det nationella genomsnittet vilket är 8,8 % av eleverna. 

Frågan om försörjningsstöd är inte en fråga för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. 
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