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Socialförvaltningen

Svar på “Motion om att upprätta en plan för att bekämpa
barnfattigdomen” Dnr: Ks 2012/0487.700
Motionärerna yrkar följande: Att kartlägga barnfattigdomen samt utarbeta ett
handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa den.
När det gäller kartläggningen av barnfattigdom får Ljungby kommun, i ”Öppna jämförelse,
barn och unga” en siffra på ”Andel ekonomiskt utsatta barn 0-19 år” Med ekonomiskt utsatta
avses här personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per
konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga.
Här ingår helårsbefolkningen, dvs. personer som var folkbokförda vid såväl årets början som
årets slut och som tillhörde en familj med disponibel inkomst skild från noll kronor.
I den senaste rapporten som gäller för 2010 var resultaten enligt följande:
Ljungby 14 %
Kronobergs län 17 %
Riket 19 %
Uppgiften har hämtats från Befolkningsstatistiken, SCB. I disponibel inkomst ingår summan
av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa
transfereringar.
I ”Öppna jämförelser, ekonomiskt bistånd” får vi dessutom ett mått på ”Andel barn i hushåll
med försörjningsstöd relaterat till totalt antal barn”. I den senaste rapporten som gäller för
2012 var resultaten enligt följande:
• Ljungby kommun 4,9 %
• Kronoberg 7,7 %
• Riket 7 %
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I Majblommans riksförbund görs varje år en kommunundersökning, de kommuner som
enligt denna undersökning rankas högst har fokuserat på något eller några av följande
områden:
•
•
•
•
•
•
•

Att genomföra barnkonsekvensanalys vid viktiga beslut
Förbjuda avgifter i skolan
Skolan ska förse barnen med matsäck vid utflykter
Extra försörjningsstöd till barnfamiljer på sommaren
Gratis sommarlovsaktiviteter
Utbilda skolpersonal
Tillgång till datorer och Internet, en del i skälig levnadsstandard

I Ljungby kommun arbetar socialförvaltningen med ett barnperspektiv, detta gäller givetvis
även de barn som finns i familjer som uppbär försörjningsstöd. I handlingsplanen
”vägledning för handläggning av ekonomiskt bistånd” beskrivs de vanligt förekommande
situationerna och behoven. För de barn som lever i familjer som levt med långvarigt
försörjningsstöd ges det möjlighet att bevilja dem extra bistånd. Vilket innebär att dessa barn
kommer upp till en nivå som motsvarar vad en låginkomsttagare normalt kan ge sina barn.
Exempelvis beviljas det extra pengar till jul, extra pengar till en liten semester, såsom att åka
till Liseberg.
Med utgångspunkt från barns behov kan bistånd även beviljas till kostnad för exempelvis
lägerverksamhet, idrottsresor eller kolonivistelse utanför skolans ram. Detta utan att det finns
särskilda sociala skäl, förutsatt att hushållet haft långvarigt socialbidrag (10 månader eller
längre) och kostnaden är rimlig. Biståndet beviljas dock max en gång per år och barn.
De barn och unga som kommer i direkt eller indirekt kontakt med socialtjänsten får i
och med detta en möjlighet till extra ekonomiskt stöd. Dock finns det ett mörkertal i de
barn och unga som lever i familjer som kommer precis över normen och därmed ej blir
aktuella för försörjningsstöd.

Att kartlägga barnfattigdomen mer än det som görs i öppna jämförelser, skulle innebära
att vi måste ta fram uppgifter på disponibel inkomst för alla kommunmedborgare med
barn i hushållet. Att kartlägga dessa barn skulle riskera att uppfattas som kränkande. Via
öppna jämförelser får vi uppgifter på antal barn vilket vi anser är tillräckligt.
Ett handlingsprogram med åtgärder mot barnfattigdom är kommunövergripande och
berör inte bara socialförvaltningen. Det är därför av yttersta vikt att samtliga berörda
förvaltningar samverkar i ett eventuellt framtagande av handlingsprogram mot
barnfattigdom.

Socialnämnden föreslås besluta
-

Jonas Jönsson
Socialchef

att förslå kommunfullmäktige att ge kommunchefen i uppdrag att
tillsammans med övriga förvaltningar upprätta ett kommunövergripande
handlingsprogram för att bekämpa barnfattigdom

