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Remiss ang motion om handlingsplan mot barnfattigdom
Remiss från Kommunstyrelsen dnr:325-945/2012
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen och översänder det
till Kommunstyrelsen.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Jan Rönnberg
tf avdelningschef

Sammanfattning
Remissen avser en motion av oppositionsborgarrådet Roger Mogert (S). I motionen föreslås att Stockholms stad ska utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom och fattiga
barnfamiljer utifrån tio punkter. Stadsdelsförvaltningen (SDF) är tveksam till en handlingsplan i enlighet med motionen. En handlingsplan kan fungera när man i planen kan
ange vem som ska göra vad. I det här fallet rör dock flera av de föreslagna punkterna hela
arbetsmarknaden, bostadsmarknaden eller utbildningsväsendet. Det är av tveksamt värde
för en enskild kommun att göra en handlingsplan för generella samhällsområden som i
stor utsträckning påverkas av andra aktörer och andra processer i samhället. Däremot ska,
precis som hittills, barnperspektivet alltid tillämpas i stadens verksamhet när det finns
barn med i bilden.
Bakgrund
Kommunstyrelsen (KS) har remitterat bifogade motion av oppositionsborgarrådet Roger
Mogert (S) för yttrande senast 2013-05-31. I motionen föreslås att Stockholms stad ska
utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom utifrån nedanstående tio punkter:
A - Åtgärder för att minska barnfattigdom
1. Expansiv politik för fler i arbete
2. Förskola på obekväm arbetstid
3. Kunskapslyft för föräldrar
4. Ett barnrättsperspektiv i prövningen av försörjningsstödet
5. Inför en fri månad i barnomsorg och skolbarnomsorg
B – Åtgärder för att minska effekterna av barnfattigdom
6. Kollo för alla
7. Avgiftsfria skolor
8. Meningsfulla fritidsaktiviteter med låga eller inga avgifter
9. Nollvision för vräkning av barn
10. Hjälp barnfamiljerna in på bostadsmarknaden
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Socialtjänstavdelningen i samverkan med avdelningen för Barn
och Ungdom samt har på sedvanligt sätt behandlats i förvaltningsgruppen med facken.
Förvaltningens synpunkter
Det finns knappast någon som inte tycker att barnfattigdom eller fattiga barnfamiljer är
något som ska motverkas. Problemen kommer när man ska definiera vad fattigdom är och
kanske framför allt när man ska avgöra vilka åtgärder som är verkningsfulla. Direkt svält
bland barn eller barn som lever på gatan utan vuxenkontakt och bostad är mycket ovanligt
i Stockholm, som väl är. Enstaka fall kan förekomma. Däremot finns en relativ fattigdom
med barn och barnfamiljer, kanske framför allt ensamstående föräldrar, som lever på en
ekonomisk och materiell standard betydligt under genomsnittet för barnfamiljer i staden.
SDF är dock tveksam till en handlingsplan i enlighet med motionen. En handlingsplan
kan fungera när ansvaret är klart så att man i planen kan ange vem som ska göra vad. I det
här fallet rör dock flera av de tio föreslagna punkterna hela arbetsmarknaden, bostadsmarknaden eller utbildningsväsendet. Det är av tveksamt värde för en enskild kommun att
göra en handlingsplan för generella samhällsområden som i stor utsträckning påverkas av
andra aktörer och andra processer i samhället.
Inom stadens samtliga verksamheter ska barns rättigheter dock alltid beaktas, med ett
barnperspektiv, vilket också sker utifrån lagstiftning, riktlinjer och förutsättningar och
alltid i samband med prövning av försörjningsstöd. Samhällets insatser och möjligheter
ska givetvis erbjudas där behov finns, men SDF menar att föräldrars eget ansvar för barnen måste i första hand gälla och uppmuntras.
När det gäller förslaget om nollvision för vräkning av barnfamiljer måste man tänka på att
en stor andel av stadens bostäder bebos av hushåll där det finns barn. Det är knappast rimligt att utfärda en generell ”carte blanche” som innebär att kommunen garanterar hyran för
alla dessa hushåll och alltid betalar uppkomna hyresskulder. Att arbeta vräkningsförebyggande är däremot självklart inom kommunens socialtjänst.
Det effektivaste vid vräkningar och andra bostadsproblem vore sannolikt en bättre fungerande bostadsmarknad där det fanns ett större utbud av lediga bostäder. Med dagens bostadsbrist är det svårt för den som har vräkts att få tillgång till en ny bostad, vare sig vräkningen beror på att man inte betalat hyran eller på att man betett sig olämpligt. Inom den
privata sektorn är det nästan omöjligt. Kommunens socialtjänst är ingen bostadsförmedling, men arbetar ändå i hög grad med ärenden där bostadssituationen är huvudproblemet.
På samma sätt skulle en bättre fungerande arbetsmarknad med ett större utbud av lediga
arbeten också vara ett effektivt medel mot barnfattigdom. Att vi i Sverige under ett antal
år har och har haft en relativt hög arbetslöshet bidrar till att även barnfamiljer drabbas, vilket givetvis är ett problem. Kommunens socialtjänst är inte heller en arbetsförmedling,
men arbetar ändå i hög grad med ärenden där arbetslöshet är ett huvudproblem.
Bilaga
Motion om Handlingsplan mot barnfattigdom.

