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Sammanfattning
År 2010 har utsetts till europeiska året för bekämpning av fattigdom och
utestängning. Syftet är att bekräfta och vidta åtgärder för att ”på ett avgörande sätt
försöka utrota fattigdom”. De medel som anslagits av Europeiska unionen
fokuseras i det svenska programmet på tre huvudmål; kunskaps- och
opinionsbildning, mobilisering och stöd samt att ge de berörda människorna en
röst och möjlighet. Ett antal aktiviteter kommer att anordnas i Sverige och Europa.
I ärendet redovisas aktiviteter som arrangeras av staden och europeiska aktiviteter
där tjänstemän från staden deltar.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Preventionscentrum - Europaforum, Socialtjänst- och
Arbetsmarknadsförvaltningen.
Bakgrund
Varje år, sedan 1983, anordnar Europeiska unionen särskilda temaår. År 2010 har
utsetts till europeiska året för bekämpning av fattigdom och utestängning. Syftet
med innevarande temaår är att bekräfta och stärka det politiska åtagandet som
gjorts i anslutning till den sk Lissabonstrategin för tillväxt och konkurrenskraft om
att vidta åtgärder för att på ”ett avgörande sätt försöka utrota fattigdom”.
Europeiska unionen har anslagit medel som i det svenska programmet fokuserar
på tre huvudmål:




Kunskaps- och opinionsbildning
Mobilisering och stöd
Ge de berörda människorna en röst och möjlighet

Ärendet
En länskonferens i de 21 länen kommer att genomföras. Syftet är att synliggöra
det offentliga Sveriges aktiva medverkan i en manifestation och diskussion om de
viktiga samhällsfrågor som behandlas under temaåret.
Upptakten för konferensen kommer att vara en riksomfattande del som sänds via
satellit till övriga länen från Göteborg den 25 oktober. Medverkande i denna del
kommer att vara socialministern, representant från EU-kommissionen, ordförande
i EAPN (European Anti-Poverty Network ) i Sverige, generaldirektören i Svenska
ESF-rådet och professor Tapio Salonen. Under den andra delen av första
konferensdagen inleder respektive läns landshövding följt av paneldebatt med
representanter från länets myndigheter, frivillig-organisationer och näringsliv.
Inbjudna till länskonferensen i respektive län är ideella organisationer som möter
utsatta människor, brukarorganisationer och näringsliv.
Den andra konferensdagen (26 oktober) ägnas för Stockholms del åt Rinkeby och
anordnas av Rinkeby - Kista stadsdelsförvaltning. Förorten har blivit en av flera
symboler för fattigdom, utanförskap och social utestängning i Sverige. Under
senare år har utredare och forskare börjat se på de segregerade förorterna med en
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koncentration av invånare med utländsk bakgrund med delvis andra ögon. I dessa
områden finns exempel på vad som benämns egenorganiserade välfärdssystem t
ex kanaler för arbete, stöd och bistånd. Under konferensdagen kommer bl a
representanter från IFAU, Lunds universitet, Uppsala universitet, Timbro, Arena
att delta och bl a kommer resultat av forskning med nära anknytning till ämnet att
redovisas. Länsstyrelsen i Stockholms län, Sveriges kommuner och landsting m fl
är samarbetspartner.
Ursprungligen ansökte Stockholm tillsammans med Göteborg och Malmö om
ESF- medel för att genomföra tre konferenser, en i respektive stad, för att
uppmärksamma gruppen som är överskuldsatta i samhället. Medel beviljades dock
bara för en konferens med Göteborg som värd. Konferensen genomförs den 28
oktober med temat ”Snabba cash - vägen till fattigdom?” Konferensen är ett
samarrangemang med Stockholm och Malmö stad,
Enligt skuldsaneringslagen (2006:548) skall kommunen” inom ramen för
socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget- och
skuldfrågor till skuldsatta personer”. Trots generella och utbyggda välfärdssystem
är fattigdom och utanförskap en realitet i våra storstäder. I de segregerade
bostadsområdena med hög långtidsarbetslöshet är utbildningsnivåerna låga och
folkhälsan sämre. I de tre storstäderna pågår ett förebyggande arbete och insatser
av kommunerna för att förhindra utslagning men även insatser i samverkan med
andra myndigheter och frivilligorganisationer.
Uppskattningsvis är över en halv miljon människor överskuldsatta i Sverige. De
främsta skälen till ekonomiskt obestånd är sjukdom, arbetslöshet, konkurs och
skilsmässa. Hur många barn som lever i fattigdom saknas uppgifter om men enligt
Rädda Barnens beräkningar1 lever ca 12 % av Sveriges barn(0-17 år) i fattigdom.
Kommunernas insatser till personer i budget- och skuldrådgivningsfrågor omfattar
inte enbart de personer som är berättigade till råd och anvisningar enligt
skuldsaneringslagen utan riktar sig även till övriga skuldsatta som är i behov av
stöd. Genom konferensen vill de tre städerna uppmärksamma budget- och
skuldrådgivning som ett förebyggande arbete när det gäller fattigdomsbekämpning
och utanförskap. Ett annat syfte med konferensen är att sprida kunskap till andra
aktörer om kommunernas arbete med överskuldsatta. Även de överskuldsatta
själva ska komma till tals under konferensen. En viktig del av samarbetet mellan
de tre städerna är den kollegiala dialogen, för att jämföra arbetssätten med budgetoch skuldrådgivning, som skall genomföras i städerna efter sommaren. I den
1

Barns ekonomiska utsatthet, Årsrapport 2008, Tapio Salonen
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kollegiala dialogen kommer budget och skuldrådgivare från Enheten för Hemlösa
och Stiftelsen Hotellhem i Stockholm att delta. Resultaten från den kollegiala
dialogen kommer att redovisas på konferensen.

Under året arrangerar Eurocities (ett nätverk av store Europeiska städer) flera
aktiviteter för att uppmärksamma den urbana dimensionen av fattigdom. Dessa
aktiviteter inkluderar möten och seminarier, en uppsats och en kortfilm.
Den första av seminarier för Europeiska året för bekämpning av fattigdom och
social utslagning ägde rum i den polska staden Katowice den 10-11 maj. De 70
deltagarna fick kännedom om problem och utmaningar som städerna har i
samband med långtidsarbetslöshet. Vanliga problem är låg kompetensnivån, ålder,
kön och underliggande frågor som missbruk och dålig hälsa. Det finns ofta också
en rumslig dimension där vissa områden i en stad drabbas hårdare av arbetslöshet
än genomsnittet för staden. Många städer har reagerat på detta genom att
genomföra program i vissa stadsdelar i syfte att förbättra livskvaliteten för
invånarna. Europeiska kommissionens Generaldirektorat för sysselsättning och
sociala frågor betonar den viktiga roll som den privata sektorn har och efterlyser
fler partnerskap mellan den offentliga sektorn och arbetsgivare. Sådana initiativ
kan inbegripa att skapa incitament för arbetsgivare att delta i program för
integration på arbetsmarknaden av personer med problem och stimulera lokala
ekonomier. På seminariet skulle Christina Grönberg som arbetar i ett projekt om
aktiv inkludering på Preventionscentrum - Europaforum leda en workshop men
askmolnet från den isländska vulkanen ledde till att hon lämnade återbud.
Eurocities andra konferens gick av stapeln i Gent, Belgien den 7- 8 juni. Temat
var ojämlikhet i Europas städer. Diskussionerna kommer att fokusera på städernas
roll i att förbättra medborgarnas hälsa. Detta omfattar riktade insatser i vissa
bostadsområden och storskaliga förebyggande program. Ojämlikhet i hälsa och
sambandet med social status diskuterades. Anders Eriksson från
Preventionscentrum – Europaforum ledde en workshop om vikten av samverkan
mellan myndigheter när det gäller Folkhälsofrågor.
Följande måndag och tisdag 14 -15 juni ägde den tredje konferensen rum i
Budapest, Ungern med fokus på lokalt utvecklingsarbete för att hindra social
utslagning. Diskussionerna inriktades på hur man kan arbeta med etniska
minoriteter, hantera flera sociala problem samtidigt samt hur man gör detta på ett
sätt som garanterar att problemen inte bara flyttas till andra områden. Ann
Gardeström deltog i konferensen. På eftermiddagen den 15 juni, ledde
socialborgarrådet (tillika ordförande i Eurocities Social Affairs Forum) från
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Stockholm en politisk dialog mellan lokala politiker från olika Europeiska städer.
Fokus för diskussionen kom att ligga på hur man arbetar med integrationsprojekt
med och för romer i Budapest.

Det sista av Eurocities seminarier kommer att äga rum i Newcastle, England 31
september – 1 oktober. Newcastle City Council har tilldelats Beacon rådets status
under 2009 i kampen mot barnfattigdomen. Beacon Scheme är en prestigefylld
utmärkelse från den brittiska regeringen som erkänner spetskompetens inom
lokalförvaltningen.
En två dagars internationell konferens som kommer att föra samman praktiker,
akademiker, experter och viktiga intressenter för att förbättra kunskaper och utbyta
erfarenheter om barnfattigdom. De särskilda temana kommer att vara:
 Vad görs i Europeiska städer?
 Vilken roll spelar internationell och nationell lagstiftning och strategier?
 Vilka lösningar finns på lokal nivån för att utrota barnfattigdom?
Från Stockholm kommer Annelie Sjöberg från Rinkeby – Kista
stadsdelsförvaltning och Ann Gardeström från staben på förvaltningen att
medverka med en workshop om slutsatserna i projektet ”Barnperspektiv och
ekonomiskt bistånd”. I projektet har man bl. a intervjuat barn för att synliggöra hur
barnens liv påverkas när familjen har långvarigt ekonomiskt bistånd samt utarbetat
en handbok som kan vara en praktisk hjälp i det dagliga arbetet med ekonomiskt
bistånd och barnfamiljer.

.
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Bilagor
1. Projektbeskrivning för ”Snabba Cash - vägen till fattigdom ?”
2. Inbjudan till konferens den 28 oktober ”Snabba Cash - vägen till
fattigdom?”

Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

www.stockholm.se

