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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 162

Svar på mot ion om t illfälligt höjt
försörjningsstöd för barnfamiljer från St ina
Jansson (FI) med flera

KSN-2020-02124

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Sammanfattning

Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en
motion väckt 25 maj 2020 att försörjningsstödet för de familjer som har barn i
gymnasieutbildning höjs från och med gymnasieskolornas stängning.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 173
Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2021
Bilaga 1, Motion om tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer från Stina
Jansson (FI) med flera
Bilaga 2, Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 29 april 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-05-18 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 173  

Svar på motion om tillfälligt höjt 
försörjningsstöd för barnfamiljer från Stina 
Jansson (FI) med flera 

KSN-2020-02124 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en 
motion väckt 25 maj 2020 att försörjningsstödet för de familjer som har barn i 

gymnasieutbildning höjs från och med gymnasieskolornas stängning. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2021 

• Bilaga 1, Motion om tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer från Stina 
Jansson (FI) med flera 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 29 april 2021 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 

bifaller detsamma. 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Svaret som nämnden lämnas är i sig fylligt och säkert formellt riktigt. Vi vill dock tillföra 

och understryka att det är ett reellt problem för de elever som i vardagen kanske bara har 
skollunchen som måltid under dagarna. Ett fåtal, men för just de eleverna ett stort 

problem. I svaret redogörs för åtgärder som genomförts i skolorna men ett perspektiv 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-05-18 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

som glöms är det som vi i Vänsterpartiet ofta lyfter, nämligen risken för stigmatisering av 
försörjningsstödstagare. Att hämta mat på skolan kan vara utpekande och kan göra att 
man avstår. Ett kupongsystem är ofta bättre då det ges till alla elever. Ett förslag för 

framtiden till Uppsalas skolor. I svaret lyfts också regelverket kring försörjningsstöd upp 
vilket är bra eftersom detta påverkar besluten. Men som ofta så kan detta också innebära 
svårigheter att faktiskt uppmärksamma och hjälpa de elever som verkligen behöver stöd. 

Att det inte kommit in några ansökningar med anledning av läget kan uttolkas på två 

sätt. Antingen är lösningen från skolorna fungerande eller så är stigmatiseringen så stark 
att barn till försörjningsstödstagare avstår från sin skollunch. Skulle så vara fallet är det 

något som vi måste beakta. Detta bör vara av intresse för nämnden och frågan borde 
kunna ingå i den brukarundersökning som är på gång. Med tanke på att framtiden kan 

innehålla fler pandemier och kriser så bör vi vara intresserade av att veta. Det kan också 
bli ett underlag för hur våra gymnasieskolor kan agera i framtiden och borde alltså vara 

av intresse även för Utbildningsnämnden. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om tillfälligt höjt 
försörjningsstöd för barnfamiljer från Stina 
Jansson (FI) med flera 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Ärendet 

Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en 

motion väckt 25 maj 2020 att försörjningsstödet för de familjer som har barn i 

gymnasieutbildning höjs från och med gymnasieskolornas stängning. 

Beredning 

Ärendet har beretts av arbetsmarknadsförvaltningen och kommunledningskontoret.  

Information om lunch för gymnasielever har inhämtats från utbildningsförvaltningen 

och de fristående skolornas nätverk. 

Perspektiven för näringsliv och jämställdhet bedöms inte relevanta med föreliggande 

förslag till beslut. Barnperspektivet har beaktats enligt nedan. 

Arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet 29 april 2021 och föreslagit att 

motionen avslås. Ledamoten för (V) lämnade ett särskilt yttrande. 

Föredragning 

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ska vara ett 

komplement till samhällets generella system och ge hjälp när de generella systemen är 

otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-05-10 KSN-2020-02124 

  
Handläggare:  

Karin Reuterdahl 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap 1 § i socialtjänstlagen (SoL) och biståndet 
består av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt. 
Försörjningsstödet är uppdelat i två delar; dels en norm som gäller för hela landet 

(riksnormen), dels en del som gäller rätt till ersättning för skäliga kostnader utanför 
riksnormen för ett antal andra behovsposter. I livsföringen i övrigt ingår det bistånd 
som den enskilde kan behöva för att vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå. Den 
skäliga levnadsnivån är inte fastställd till ett visst belopp och kan även innebära andra 
värden än pengar.  

Riksnormen för försörjningsstöd tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra 

behov avgör nivån på det ekonomiska biståndet och anges i totalsummor. Beloppen 
ska täcka kostnader för de produkter som behövs i ett hushåll för att man på ett 

tillfredsställande sätt ska kunna klara av vardagens behov. Totalsummorna för de 
personliga kostnaderna är beräknade för barn och ungdomar i olika åldrar och för 

vuxna ensamstående respektive sammanboende. För de gemensamma 

hushållskostnaderna anges summor som är baserade på hushållets storlek. Enligt SoL 
och Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOFS 2013:1) kan det 
finnas särskilda skäl till att beräkna kostnaderna till en högre nivå. 

Rätten till ekonomiskt bistånd bygger på en individuell behovsbedömning. Det skiljer 
ekonomiskt bistånd från de flesta andra bidragssystemen då det är helt relaterat till det 
enskilda hushållets behov. Den individuella bedömningen präglas av ett 

helhetsperspektiv på hushållets totala situation och oavsett orsak ska varje persons 

behov utredas individuellt och socialtjänsten ska bedöma vilket bistånd personen 
behöver för att tillgodose sina behov och nå skälig levnadsnivå. 

Socialtjänsten har ett ansvar att synliggöra barns situation i handläggningen av 

ekonomiskt bistånd. Enligt socialtjänstlagen ska barns situation beaktas, utredas och 
redovisas när en ansökan om ekonomiskt bistånd kommer in. Besluten ska vara 

motiverade med hänsyn till barns situation och det ska finnas en tydlig koppling till hur 
familjens villkor påverkar barnen. En helhetsbedömning görs utifrån barnets behov 
och situation. 

I nuvarande situation med en pågående pandemi som innebär att gymnasieelever har 
sin undervisning på distans har skolorna haft olika sätt att ordna lunch för eleverna. 

Elever som är i behov av lunch har kunnat anmäla detta till sin skola. De kommunala 

skolorna har i omgångar betalat ut lunchersättning till samtliga elever. Från mitten av 
februari kan eleverna istället hämta matlådor vid närliggande förskolor med 

tillagningskök. Elever i fristående skolor kan hämta matlådor i anslutning till skolan 
eller ett externt kök och vid en skola har eleverna matkort som ger möjlighet att äta på 

olika restauranger. 

Socialtjänst - Ekonomiskt bistånd, som ansvarar för ekonomiskt bistånd i Uppsala 

kommun, har under pandemin inte haft något ökat inflöde av ansökningar av 
ekonomiskt bistånd avseende hushållens behov utifrån skollunch. Det tyder på att 
skolornas sätt att hantera lunch för elever på distans har fungerat bra. 

Socialtjänsten kan också med stöd i lag och allmänna råd beräkna normen till ett högre 

belopp om individen ansöker om detta och bedömningen är att behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. 

Mot bakgrund av att rätten till ekonomiskt bistånd prövas individuellt och med hänsyn 

taget till barnperspektiv ser arbetsmarknadsnämnden inte att det finns behov av att 
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generellt höja det ekonomiska biståndet för familjer med barn som studerar på 
gymnasiet och har distansstudier.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2021 

• Bilaga 1, Motion om tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer från Stina 

Jansson (FI) med flera 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 29 april 2021 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



 

 

Motion: Tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer 

 

Med anledning av Covid-19 har Uppsala kommuns gymnasieskolor stängt och istället ges 

gymnasielever utbildning på distans. För de barn vars familjer uppbär försörjningsstöd 

innebär det att barn som vanligtvis äter lunch i skolan, under en tid framöver kommer att 

behöva äta hemma. För en del barn är målet i skolan, det enda målet lagad mat man får på 

en dag. Att barnen studerar hemma kommer innebära ökade kostnader för familjen. Därför 

vill vi se en tillfällig höjning av försörjningsstödet för berörda familjer för att minska den 

ekonomiska pressen. Vid det fall att kommunens skolor och förskolor kommer stängas, ska 

detta omfatta alla barnfamiljer med barn i förskola/grundskola/gymnasieskola.  

 

 

Med anledning av detta yrkar vi att: 

 

- Försörjningsstödet för de familjer som har barn i gymnasieutbildning höjs från och 

med gymnasieskolornas stängning.  

 

Stina Jansson (F!) 

Lovisa Johansson (F!) 

Charlie Strängberg (F!) 



Uppsala 
kommun 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-29 

§52 

Svar på motion om tillfälligt höjt 
försörjningsstöd för barnfamiljer från Stina 
Jansson (Fl) 

AM N-2021-00097 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (Fl), Stina Jansson (Fl), och Charlie Strängberg (Fl) föreslår i en 

motion väckt 25 maj att försörjningsstödet för de familjer som har barn i 

gymnasieutbildning höjs från och med gymnasieskolornas stängning. 

Mot bakgrund av att rätten till ekonomiskt bistånd prövas individuellt och med hänsyn 

taget till barnperspektiv ser arbetsmarknadsnämnden inte att det finns behov av att 

generellt höja det ekonomiska biståndet för familjer med barn som studerar på 

gymnasiet och har distansstudier. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2021 

• Bilaga, Motion om tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer från Stina 

Jansson (Fl) med flera 

Särskilt yttrande 

Torbjörn Björlund (V) anmäler särskilt yttrande enligt: 

I den motion som lyfts av Fi så uppmärksammas den situation som uppstår när 

gymnasieskolorna i Uppsala under pandemin övergått till distansundervisning. 

De elever som då har svårigheter att få äta sin skollunch kan då bli drabbade. Det 

gäller framför allt barn i familjer som uppbär försörjningsstöd. 

Forts. sidan 10 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-29 

Svaret som nämnden föreslås lämna är i sig fylligt och säkert formellt riktigt. 

Förslaget skulle kunna vara att motionen anses besvarad, men det är en mindre 

viktig fråga. 

Vi menar att det är ett reellt problem för de elever som i vardagen kanske bara 

har skollunchen som måltid under dagarna. Ett fåtal, men för just de eleverna ett 

stort problem. 1 svaret redogörs för åtgärder som genomförts i skolorna men ett 

perspektiv som glöms är det som vii Vänsterpartiet ofta lyfter, nämligen risken 

för stigmatisering av försörjningsstödstagare. Att hämta mat på skolan kan vara 

utpekande och kan göra att man avstår. Ett kupongsystem är ofta bättre då det 

ges till alla elever. Ett förslag för framtiden till Uppsalas skolor. 

1 svaret lyfts också regelverket kring försörjningsstöd upp vilket är bra eftersom 

detta påverkar besluten. Men som ofta så kan detta också innebära svårigheter 

att faktiskt uppmärksamma och hjälpa de elever som verkligen behöver stöd. 

Att det inte kommit in några ansökningar med anledning av läget kan uttolkas 

på två sätt. Antingen är lösningen från skolorna fungerande eller så är 

stigmatiseringen så stark att barn till försörjningsstödstagare avstår från sin 

skollunch. Skulle så vara fallet är det något som vi måste beakta. Detta bör vara 

av intresse för nämnden och frågan borde kunna ingå i den brukarundersökning 

som är på gång. Med tanke på att framtiden kan innehålla fler pandemier och 

kriser så bör vi vara intresserade av att veta. 

Det kan också bli ett underlag för hur våra gymnasieskolor kan agera i framtiden 

och borde alltså vara av intresse även för Utbildningsnämnden. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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