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Till
Socialnämnden

Om tio kraftfulla insatser mot barnfattigd omen i Stockholm stad med sikte på en nollvision
Remissvar på motion från Karin Rågsjö (V)
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner för sin del tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Gillis Hammar
Förvaltningschef
Fredrik Jurdell
Avdelningschef

Sammanfattning
Karin Rågsjö (V) yrkar i motionen ”Om tio kraftfulla insatser mot barnfattigdomen i Stockholms stad med sikte på en nollvision” på att en kommunal plan mot
barnfattigdom ska tas fram. Motionären föreslår ett program där följande tio punkter ingår:
1. Barn ska inte vara hemlösa
2. Alla barn ska få ta del av förskolans pedagogiska verksamhet
3. Alla barn ska få ta del av fritidshemmens omsorg och pedagogiska verksamhet
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4. All verksamhet i skolorna oavsett huvudman ska vara avgiftsfri
5. Alla elever ska ha rätt till en god skolgång
6. Dator och mobiltelefon är idag en naturlig del av barns och ungas tillvaro
7. Alla barn och unga ska ha möjlighet till en rik fritid
8. Fler vuxna ska finnas på fritidsgårdarna
9. Stödgrupper ska finnas för alla barn
10. Pröva om stadens riktlinjer för försörjningsstöd kan göras tydligare när det
gäller barnperspektivet i handläggningen
Vidare föreslår motionären att planen ska tidssättas och vara fullt finansierad samt
följas upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
Förvaltningens svar begränsar sig till de områden i motionen som berör socialtjänsten i staden. Förvaltningen instämmer med motionären om att det är väsentligt att alla barn och unga i staden erbjuds goda förutsättningar under uppväxten.
Förvaltningen arbetar med att förstärka barnperspektivet i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Stödmaterial om samverkan mellan skola och socialtjänst ska implementeras lokalt för att få en förbättrad samverkan mellan förskola, skola och
socialtjänst med syfte att öka tidig upptäckt av barn i riskzonen och möjliggöra
insatser riktade till barn i utsatta situationer i ett tidigt skede.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialnämnden, för yttrande, överlämnat skrivelse från
Karin Rågsjö (V) om insatser mot barnfattigdomen i Stockholm stad. Remisstiden
går ut 22 juni 2012.
Ärendet har även remitterats till arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden
och SLK.
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.
Motionen i sammanfattning
Motionen hänvisar till Rädda Barnens årsrapport för 2012 där det konstateras att
andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll har ökat i Stockholms stad. Andelen
barn i ekonomiskt utsatta hushåll har ökat särskilt i vissa stadsdelar och motionen
kräver långsiktiga förebyggande insatser för att förhindra en fortsatt ökning av
barnfattigdomen i staden. Motionen föreslår att detta ska ske med hjälp av en
kommunal plan mot barnfattigdom där verksamhetsområden som ekonomiskt bi-
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stånd och insatser till barn och unga ingår som några delar. Planen föreslås vara
fullt finansierad och tidssatt.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Ekonomiskt bistånd
Stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd bygger på socialtjänstlagen och på Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter. Förvaltningen har ett pågående arbete
med revidering av riktlinjerna som beräknas vara klart under våren 2013. I det
arbetet ingår att förtydliga barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd utifrån Socialstyrelsens och Länsstyrelsernas skrift ”Barnperspektiv vid
handläggning av ekonomiskt bistånd”. Inom staden finns även en egen handbok
”Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd” som är framtagen bland annat i samarbete med Barnombudsmannen.
Förvaltningen har i budget 2012 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda
hur barns tillgång till IT tillgodoses i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd i
staden. Socialnämnden beslutade enligt förvaltningens redogörelse den 17 april
(Dnr 3.2-0144/2012 ).
Erfarenheterna från förvaltningarna visar att barns behov av IT oftast redan är tillgodosett i hemmet eller genom skolan. Inom ramen för nuvarande regelverk kan
det inte anses ingå i socialnämndernas uppdrag att generellt bevilja bistånd till
dator eller internet. Det ska däremot alltid göras en individuell bedömning av familjens behov av bistånd. Om det bedöms att det föreligger ett behov av dator eller
internet för att uppnå en skälig levnadsnivå bör detta beviljas.
Socialstyrelsen gjorde en skrivelse 20071 om att den behovspost som idag innehåller kostnader för dagstidning, telefon och tv-avgift bör byta namn till Information
och kommunikation och att innehållet i posten bör ses över. Vilka poster som ingår
i normen beslutas av regeringen. Socialstyrelsen har även en pågående revidering
av de allmänna råden och handboken för ekonomiskt bistånd. I denna översyn
som beräknas vara klar under 2012 ska frågan om tillgång till dator och internet
ingå. Förvaltningen avvaktar om revideringen kommer att påverka bedömningen
av ekonomiskt bistånd till internet och dator.

1

Socialstyrelsen, Artikelnummer 2007-103-2 ”Översyn av riksnormen”
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Hemlöshet
I december 2010 redovisade förvaltningen i samarbete med stadsdelsförvaltningarna en rapport om stadens vräkningsförebyggande arbete. I rapporten föreslogs
att det vräkningsförebyggande arbetet bör organiseras i en särskild funktion, bostadssamordning/hyresrådgivning. Detta har skett i flera stadsdelsnämnder. Stadsdelsnämnderna samarbetar, i arbetet för att förhindra avhysning, med hyresvärdar
och kronofogden. Antalet barn som är berörda av verkställda avhysningar har
minskat i antal men även i förhållande till antalet ansökningar.

Antal barn registrerade i ansökningar om avhysning samt antal verkställda avhysningar
där barn är berörda 2008- 2011
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Förbättrad samverkan
För att barn och familjer som har behov av stöd ska uppmärksammas på ett tidigt
stadium krävs en förbättrad samverkan mellan de verksamheter som möter barnen
i vardagen och socialtjänsten. Förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen reviderat stödmaterialet (dnr 3.2-0147/2012) för samverkan som beslutades av socialnämnden och utbildningsnämnden i april. Stödmaterialet ska under
hösten implementeras i de lokala verksamheterna.
Stödgrupper för barn och ungdomar
I stadsdelsförvaltningarnas uppdrag ingår att erbjuda insatser till barn och ungdomar både på en förebyggande nivå och som insats efter utredning och biståndsbeslut. Förvaltningen redovisar i rapporten ”Serviceinsatser till barn och deras föräldrar” (dnr 3.2-0093/2012) det samlade utbudet av förebyggande insatser. Stöd-
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grupper till barn ingår som en del av dessa insatser men även föräldrastödsinsatser
som KOMET, ABC-grupper och annat förebyggande arbete ingår.
Över tid har flertalet stadsdelsförvaltningar haft pågående stödgruppsverksamheter
för olika grupper av barn. De olika grupperna är barn som bevittnat våld, barn som
lever med föräldrar som missbrukar, barn som lever med föräldrar som har en
psykisk funktionsnedsättning och barn som har föräldrar som är skilda och har
stora konflikter. Dessutom finns Kometgrupper, Förstärkt Komet eller motsvarande verksamhet. Dessa riktar sig till föräldrar som upplever svårigheter i sitt föräldraskap. Även ungdomsmottagningarna erbjuder gruppverksamheter.
Förvaltningen drev under åren 2006 - 2009 projektet Centrum för gruppstöd som
utbildade anställda inom stadsdelsförvaltningarna att hålla barngrupper. Intresset
för att driva gruppverksamheter vid förvaltningarna var och är stort. Det har dock
visat sig svårt för stadsdelsförvaltningarna att återkommande erbjuda grupper för
barn då underlaget inte har varit tillräckligt stort. Det krävs ett kontinuerligt arbete
med rekrytering av barn till de olika grupperna.

I staden är det stadsdelsförvaltningarnas ansvar att bedriva stödgruppsverksamheter för barn. Grupperna måste finnas där barnen och föräldrarna bor och ha en lokal förankring. Förvaltningen avser att arbeta vidare med frågan om hur samordning av stödgruppsverksamheter kan organiseras för att barn i hela Stockholms
stad ska kunna erbjudas plats i stödgrupp utifrån behov.

Bilaga
Skrivelse från Karin Rågsjö (V) om insatser mot barnfattigdomen i Stockholm
stad. Dnr: 325-663/2012.
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