
Interpellation från Mohamad Hassan (L) om försörjningsstöd 

Försörjningsstödet (socialbidraget) i Uppsala kommun ökar. I december 2017 var det all time high 
med utbetalningar på cirka 350 246 tkr inklusive utbetalningar till de personer som hör till enheten för 
nyanlända. Detta sker utan att de rödgröna aktivt agerar för att hejda utvecklingen.  

Jag förstår att en del av ökningen beror på omständigheter som kommunen inte direkt kan 
påverka. Det kan handla om exempelvis de höga hyror som präglar Uppsala. Men mycket kan vi 
som kommun göra för att för att försörjningsstöd inte blir den ”normala” inkomster för många 
individer. Det krävs ett aktivt ledarskap och en politik som kontinuerligt säkerställer att individer 
har möjligheter att hitta en annan väg till försörjning och inte måste luta sig mot försörjningsstöd. Det 
kan ske genom satsningar på arbetsmarknadspolitiken och sysselsättningsåtgärder. Det kan ske 
genom att satsa på utbildning som SFI och vuxenutbildning. Och det kan ske genom att satsa på 
samarbete med externa aktörer. Det finns flera vägar men för att lyckas behöver vi en politik som är 
flexibel och ställer krav och erbjuder möjligheter. 

SFI och Samhällsorientering är viktigt i integrationsprocesen. Här är det egna engagemanget, 
närvaro och lärarna avgörande för att nå progression och därför måste krav ställas på närvaro. 
När det gäller krav så är det viktigt att alla som läser SFI och har försörjningsstöd gör det utifrån de 
riktlinjer som finns samt att avdrag ska göras vid olovlig frånvaro. Detsamma gäller vid olovlig 
frånvaro när det gäller den viktiga samhällsorienteringen. När det gäller möjligheter så undrar jag 
om individer som idag lever på försörjningsstöd erbjuds platser på vuxenutbildning eller 
arbetsmarknadsåtgärder genom aktiv anvisning? Allt tyder på att den passiva politiken gör att allt 
fler tyvärr fastnar i långvarigt bidragsberoende. Ansvariga måste agera! 

Mot denna bakgrund frågar jag ordförande i arbetsmarknadsnämnden: 

Hur följer nämnden kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet och vilka planer har nämnden för 
att hejda de höga kostnaderna? 

Hur säkerställer nämnden att individer som olovlig uteblir från SFI, samhällsorientring eller 
arbetsmarknadsåtgärd får ekonomiska konsekvenser? 

Hur jobbar nämnden med att erbjuda insatser för personer med försörjningsstöd för att bryta 
bidragsberoende? Hur ser siffrorna ut? 

Mohamad Hassan (L) 
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