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Om tillsättande av en levnadsnivåutredning
i Stockholms stad för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i levnadsförhålla nden mellan medborgare i Stockholms ko mmun
Svar på motion (2011:17) av Carin Jämtin (S).
(1 bilaga)

Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden godkänner för sin del tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
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Förvaltningschef

Charlotte Svensson
Förvaltningschef

Fredrik Jurdell
Avdelningschef
Sammanfattning
I motionen från Carin Jämtin (S) beskrivs att inkomstskillnaderna i Stockholm
växer och att staden segregeras och delas upp. Det föreslås därför att en återkommande levnadsnivåundersökning ska genomföras i Stockholm. Förvaltningen skriver i sitt utlåtande att kartläggningar av Stockholms stad och dess medborgare
görs regelbundet och att dessa sammantaget ger en tämligen god bild av situatio-

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.6-0101/2011, 1.6-0041/2011
SID 2 (3)

nen i staden. För närvarande bedöms det därför inte finnas behov av ytterligare
utredningar.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har för beredning överlämnat motion (2011:17) av Carin Jämtin
(S) om tillsättande av en levnadsnivåutredning i Stockholm för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i levnadsförhållanden mellan medborgare i Stockholms kommun, till socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Spånga-Tensta och Östermalm. Remisstiden
går ut den 30 juni 2011.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.
Motionen
I motionen beskrivs att inkomstskillnaderna i Stockholm växer och att staden
segregeras och delas upp. Som underlag hänvisas till en undersökning som tagits
fram av Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB (USK) och som publicerats i DN den 2 augusti 2011. Denna undersökning väcker enligt motionen
ytterligare frågor gällande bland annat skillnader i yrkesliv, fritidsvanor, semestermöjligheter, tillgång till en god arbetsmiljö, hälsa, stress och tillgång till läxläsning.
Mot bakgrund av detta föreslås att en återkommande levnadsnivåundersökning ska
genomföras i Stockholm i syfte att följa Stockholmarnas inkomstskillnader och
skillnader i levnadsnivå.

Förvaltningens synpunkter och förslag
För att förvaltningarna ska kunna fullgöra sina uppdrag är det nödvändigt med
tillgång till ett gediget underlag som gör det möjligt att följa upp förändringar och
utvecklingstendenser i staden – både positiva och negativa sådana. Det genomförs
redan idag tämligen omfattande och regelbundna kartläggningar över Stockholms
stad och dess medborgare. En av de viktigaste källorna är USK, som levererar
siffror på miljö, befolkning, bostäder, social omsorg, utbildning, inkomster, priser,
kultur, fritid med mera. Materialet hålls tillgängligt på USK:s hemsida och delar
av det sammanställs i en statistisk årsbok. USK tillhandahåller därutöver också ett
tabellverktyg som möjliggör månadsvisa uppföljningar. Även Folkhälsoinstitutet
genomför årsvis kartläggningar som bland annat berör områden fysisk och psykisk
hälsa, delaktighet och inflytande, barns uppväxtvillkor, hälsa i arbetslivet, sexuali-
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tet och reproduktiv hälsa, skydd mot smittspridning och droger. Ytterligare statistik kan fås från exempelvis Socialstyrelsen och i viss mån också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Delar av det underlag som finns framtaget sammanställs under året i olika former
av rapporter och skrivelser. Till exempel sammanställer socialförvaltningen årligen
rapporten ”Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad” med uppföljningar av
den sociala situationen i staden. Samtliga förvaltningar gör också egna uppföljningar i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelser. Till detta
tillkommer olika typer av riktade undersökningar såsom den om bostadslösa barnfamiljer.
Sammantaget ger dessa kartläggningar en tämligen god bild av situationen i staden. För närvarande bedöms det därför inte finnas behov av ytterligare utredningar.

Bilagor
1. Motion (2011:17) av Catrin Jämtin (S) om tillsättande av en levnadsnivåutredning i Stockholm för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i levnadsförhållanden mellan medborgare i Stockholms kommun.
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