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Av Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserad fråga: Redovisning av fråga avseende 
förändringar över tid i barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd 
 
Av ledamot aktualiserad fråga 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, föreslås besluta 
 
att den av Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserade frågan angående redovisning av förändringar i 
andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd är besvarad 
 
 
Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde 20 februari aktualiserade Ulrik Wärnsberg (S) fråga till nämnden 
om barnfamiljer bland socialbidragshushållen. 
 
Ulrik Wärnsberg aktualiserar frågan med anledning av uppgifter i media om färre barn i 
socialbidragshushåll och vill att nämnden får en redogörelse över hur andelen och antalet 
barnfamiljer bland socialbidragshushållen har förändrats över tid, och skälet till att 
barnfamiljer lämnar socialbidragsberoendet. 
 
Redovisning av frågan 
Nedan ges en redogörelse över förändringar i hushåll med ekonomiskt bistånd för att redogöra 
volymer och andelar över tid. 
 
Hushållens storlek 
Tabellen nedan visar förändringarna i hushållens storlek mellan åren 2009— 
2013. 
  1-pers 2-pers 3-pers 4-pers 5-pers >=6-pers Summa 
2009 65,6% 13,8% 8,9% 6,0% 2,8% 2,8% 100% 
2010 65,7% 14,0% 9,2% 5,7% 2,7% 2,6% 100% 
2011 65,0% 14,3% 9,4% 5,7% 2,8% 2,8% 100% 
2012 66,2% 13,9% 9,2% 5,1% 2,8% 2,7% 100% 
2013 68,2% 12,7% 8,3% 5,1% 3,0% 2,6% 100% 
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Barnfamiljer med ekonomiskt bistånd 2009 till 2013 
För att fördjupa redovisningen av barnfamiljer med ekonomiskt bistånd visar nedanstående 
tabell utvecklingen mellan 2009—2013 i antalet barnfamiljshushåll. Den nedre delen av 
tabellen visa andelen i procent. Andelen baserar sig på summan av totala antalet hushåll i 
behov av ekonomiskt bistånd under respektive år 
. 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Antal 1137 1206 1286 1240 1180 
Andel 27,0% 26,8% 27,9% 26,9% 25,6% 
 
Orsaker till avslutat ekonomiskt bistånd – barnfamiljer 
För att redovisa den tredje och avslutande frågetställningen om skälet till att barnfamiljer 
lämnar socialbidragsberoendet redovisas nedan avslutsorsaker för barnfamiljer 2013.  
 
Av 374 barnfamiljer som avslutats på ekonomiskt bistånd under 2013 har 190 avslutsorsak 
som är kopplad till egen försörjning som arbete, studier eller annan ersättningsform. 
Många hushåll avslutar sin tid på försörjningsstöd genom att de slutar att ansöka om bistånd. 
De registreras som ej avhörd och ingen efterforskning görs varför de inte längre ansöker om 
bistånd. I den gruppen, ej avhörts, går det inte att bedöma om hushållet slutar ansöka om 
bistånd av egen kraft eller som ett resultat av deltagande i insatser. Avslutsorsakerna för 
barnfamiljer under 2013 fördelar sig enligt nedan: 
 
Egen försörjning arbete   116 (31%) 
Egen försörjning sjuk/aktivetsersättning    11 (3%) 
Egen försörjning studier   30 (8%) 
Egen försörjning övrigt   33 (9%) 
Totalt egen försörjning   190 (51%) 
 
Flyttat    17 (5%) 
Ej avhörd    167 (45%)  
 
Totalt    374 
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Fråga med anledning av uppgifter i media om färre barn i 
socialbidragshushåll 
 
Måndag den 17 februari skickades det ut ett pressmeddelande från Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden på temat att allt färre var beroende av försörjningsstöd. En tydlig 
trend är att allt färre barn lever i familjer som är beroende av försörjningsstöd. Se bifogat 
pressmeddelande. 
 
Pressmeddelandet plockades upp av Sveriges Radio Uppland, som gjorde en nyhet av detta 
den 18 februari. Ingången var att välfärdsjobb minskar bidragsberoende bland barnfamiljer. 
Av inslaget framgår det att det idag är hundra färre barn som lever i hushåll med socialbidrag 
jämfört med för ett år sedan. För ett år sedan var det 2 338, och nu är det 2 231 barn i familjer 
med socialbidrag i Uppsala.  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5787393  
 
Med tanke på att nämnden ska sammanträda den 20 februari, och nämndens handlingar 
publicerades den 14 februari, borde en ganska självklar slutsats vara att denna information 
fanns i nämndhandlingarna, så att nämndens ledamöter kunde ta del av den. Detta vore helt 
naturligt då bland annat bokslut för 2013 står på nämndens dagordning. 
 
Av bokslutshandlingen framgår inte den minskning av antalet barn, med hundra färre, som 
framkommer av nyhetsinslaget i radio. I bokslutshandlingen kan man läsa på sidan 20 av 
uppföljningen av Kommunfullmäktiges inriktningsmål att andelen barnfamiljer med 
ekonomiskt bistånd minskar med ca 2 procentenheter sedan 2011. Från 27,8 % till 25,7 %. 
 
Ska det förstås som att denna minskning av barnfamiljer med 2 procentenheter motsvarar en 
minskning av antalet barn med hundra barn. Hur många barn har då de resterande 25,7 % 
barnfamiljer som uppbär socialbidrag? Eller är det ovanligt barnrika familjer som har kommit 
ur ett socialbidragsberoende?  
I bokslutshandlingen framgår att det är 28 föräldrar som har anställts på välfärdsjobb, utifrån 
den prioritering som nämnden har gjort på barnfamiljer. Det skulle i så fall innebära att det är 
cirka fyra barn per familj för dessa familjer för att komma upp i de cirka 100 färre barn som 
idag lever i socialbidragsfamiljer. 
 
Det kan finnas flera olika tänkbara förklaringar till att andelen och antalet barn i 
socialbidragshushåll har minskat. T ex hur sammansättningen av socialbidragshushåll har 
förändrats under året. Hur har utflödet av barnfamiljer varit? Har barnfamiljer med 
försörjningsstöd flyttat till annan kommun? Har barnfamiljerna fått egen försörjning av olika 
skäl (arbete/studier)? Hur har inflödet av nya hushåll – med och utan barn – påverkat andelen 
barnfamiljer av alla hushåll? Hur många barn har blivit ungdomar och passerat åldersgränsen 
för att räknas som barn? 
 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5787393
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Detta är endast några tänkbara faktorer som påverkar andelen och antalet barnfamiljer bland 
socialbidragshushållen. 
 
Jag anser att det är självklart att nämndens ledamöter ska kunna ta del av relevant information 
om nämndens verksamhet via nämndhandlingarna, i stället för att få ta del av information via 
media som inte klart kan utläsas ur nämndens handlingar. 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående vill jag: 
 
att nämnden får en redogörelse över hur andelen och antalet barnfamiljer bland 

socialbidragshushållen har förändrats över tid, och skälet till att barnfamiljer lämnar 
socialbidragsberoendet 

 
 
Uppsala 2014-02-19 
 
 
Ulrik Wärnsberg (S) 
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Allt färre beroende av försörjningsstöd 

 

Kostnaderna för försörjningsstödet i Uppsala minskar. En tydlig trend är att allt färre barn 

lever i familjer som är beroende av försörjningsstöd. 

 

Riksgenomsnittet för utbetalat ekonomiskt bistånd har under flera år legat över 4 procent. Enligt den 

senaste statistiken för 2013 så ligger Uppsala nu på 3,9 procent. 

 

- Det är glädjande att allt fler uppsalabor har en egen försörjning. Vad nämnden har gjort är att 

se över organisationen för att skapa bättre förutsättningar för egenförsörjning. Vi har haft ett 

tydligt fokus på att erbjuda riktade arbetsmarknadsinsatser som möter arbetsmarknadens 

efterfrågan, säger Mohamad Hassan (FP) ordförande i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

 

En ambition från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har varit att barnfamiljer med ekonomiskt 

bistånd ska minska. 2013 är siffran den lägsta på fem år. 

 

- Det känns extra bra att vår satsning på barnfamiljer har gett resultat. Vi vet att detta för med 

sig positiva effekter även på andra områden för familjerna. Barnen ska inte behöva ärva 

föräldrarnas försörjningsstödsberoende, avslutar Mohamad Hassan 

 

 

 

För mer information 

Mohamad Hassan (FP), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Telefon: 0708-76 65 62 

 

Åsa Danielsson, myndighetschef Socialtjänst bostadssamordning – försörjningsstöd 

Telefon: 018-727 86 96 

E-post: asa.danielsson@uppsala.se 
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