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Nämnden för arbete och välfärd 

Beslut om ändring i riktlinjer för ekonomiskt bistånd, 
studiebidrag.   
 
Ordförandens förslag till beslut 

Nämnden för arbete och välfärd beslutar att vid beräkning av inkomst för 

bedömning av rätten till bistånd, ska studiebidraget räknas utifrån berättigad 

nivå, inte faktiskt utbetalning. Reducerat eller indraget studiebidrag till följd 

av ogiltig skolfrånvaro ska inte kompenseras av höjt försörjningsstöd. 

 

Bakgrund 

Ovanstående beslut innebär att följande skrivelse ersätter punkt 1 i nämndens 

riktlinjer för ekonomiskt bistånd avseende studiemedel: ”I de fall där en 

ungdom är under 18 år och inte får utbetalning/får reducering av studiestöd 

på grund av skolk från skolan, räknar vi med studiestödet som en inkomst 

oavsett om det har utbetalats eller inte.” 

 

Nämnden kompenserar inte utebliven inkomst som sökanden hade rätt till 

genom annan huvudman. En enskild person måste i regel anses skyldig att 

utnyttja de förmåner och ersättningar som finns, innan denne har rätt till 

individuellt prövat försörjningsstöd. Av 7 kap. 1 § föräldrabalken framgår att 

föräldrarna skall svara för underhåll åt ett barn efter vad som är skäligt med 

hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. 

När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets 

egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under 

beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.  

 

Underhållsskyldigheten upphör i regel när barnet fyller 18 år. Om något 

giltigt skäl för frånvaron inte har visats föreligga, har man följaktligen avstått 

från en förmån. Föräldrarna är vårdnadshavare och har ansvar för att barnet 

uppfyller närvaroplikten i skolan. Frågan avser inte försörjningsansvar, utan 

föräldraansvar.   
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