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Sammanfattning

Aktuellt ärende upprättat med anledning av behov av en kompletterande ändring i avsnitt Studerande i de av arbetsmarknads- och socialnämnden per den 17 juni 2020 beslutade Riktlinjer för
handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden tar bort avsnittet om eftergymnasiala studier på sida 17 i nämndens Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse ASN 201119 Kompletterande ändring i avsnitt Studerande. Revidering
Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt
FÖRSLAG ASN 201119 Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd_

Beslutsplanering

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-05-14
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-05-28
ASN presidieberedning 2020-06-01
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-06-08
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
ASN presidieberedning 2020-10-28
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-11-05
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-11-19

Ärendet

SIGNERAD

2020-10-20

I det beslutsunderlag, tjänsteskrivelsen, som arbetsmarknads- och socialförvaltningen tagit fram
till nämndens sammanträde 17 juni 2020 anges på sida 26, översta stycket att ”Vidare föreslås
skrivningen avseende eftergymnasiala studier tas bort; utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv bedöms eftergymnasi-
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ala studier inte vara nödvändigt för att etablera sig på arbetsmarknaden då den enskilde måste vara beredd på att
lösa sin egen försörjning genom att ta enklare jobb som inte ställer krav på eftergymnasial utbildning.”
I den sammanställning av förslag till revidering som presenterade i avsnittet kring studerande på
sida 27 i tjänsteskrivelse har förslaget kring att ta bort avsnittet avseende eftergymnasiala studier
fallit bort och texten står fortsatt kvar i de riktlinjer som nämnden beslutade om 17 juni 2020
och som trädde i kraft 1 september 2020.
Aktuellt stycke i riktlinjerna lyder:
Som grundregel gäller att för studier på eftergymnasial nivå ska försörjningsstöd inte utgå under studieterminerna
om sökanden är arbetsför. Från grundregeln kan undantag göras då särskilda skäl föreligger. Försörjningsstöd
kan sålunda beviljas till vuxenstuderande intill dess studiemedel kan utgå om studierna kan ses som ett led i en
rehabilitering eller bedöms ha en viktig förebyggande effekt. Flyktingar kan beviljas försörjningsstöd för studier
under en övergångsperiod från att etableringsinsatser avslutats till dess att studiemedel kan beviljas.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att avsnittet om eftergymnasiala studier på sida
16 - 17 i beslutade riktlinjer stryks mot bakgrund av vad som redogjordes för i tjänsteskrivelsen
till nämndens sammanträde 17 juni 2020.
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