Motion av Anna Rantala Bonnier (Fi) och Lisa Palm (Fi) om
ny form av praktiskt boendestöd för ensamstående
föräldrar
Många ensamstående föräldrar har svårt att få ihop livspusslet och vardagen
med småbarn. Ofta behöver man hjälp av vänner och släktingar eller övrigt
nätverk och för den som har möjlighet kan en avlönad barnvakt få livet att gå
ihop.
För den som är ensam med många barn eller barn med stora behov av stöd
och samtidigt har en svår ekonomisk situation samt litet eller inget nätverk kan
avsaknaden av stöd innebära en risk att barn inte får det stöd eller den
omsorg de behöver.
Idag finns ingen tydlig form av praktiskt boendestöd eller hjälp för
ensamstående föräldrar med stora behov som motsvarar det boendestöd som
exempelvis erbjuds psykisk sjuka eller missbrukare kan få. Det gör det svårt
för socialtjänsten, som oftast är inkopplad, att stötta familjer där behoven är
både praktiska och emotionella. Det kan röra sig om enkla insatser, med den
enskildes behov som utgångspunkt, och innefatta praktisk hjälp som
exempelvis handling, att ta med barnet till fritidsaktivitet eller kortvarig
barnpassning för att föräldern ska kunna gå på föräldramöte eller
arbetsintervju.
Vi ser att detta behov särskilt finns hos många av de mammor som varit
utsatta för våld och hot av sin partner och därför behövt fly med sina barn.
Många behöver byta område, bryta med nätverk och ordna ny barnomsorg för
barnen samt ny sysselsättning för sig själva. Vissa av dem har dessutom
tidigare levt isolerat på grund av det våld de utsatts för eller har kortvarigt
anknytning till Sverige.
Riskerna är stora att barnen, som ofta också upplevt våld, far illa när deras
föräldrar inte mäktar med att fullt ut ta ansvar för både barnens praktiska samt
känslomässiga behov. Många föräldrar efterfrågar praktiskt stöd för att kunna
tillgodogöra barnens behov. Därför föreslår vi att socialtjänsten ska kunna
bevilja ensamstående föräldrar ett särskilt boendestöd för att stärka
föräldraförmågan.

En sådan insats skulle underlätta vardagen för de familjer som har barn med
stora behov och i förekommande fall många barn. På sikt skulle detta även
förebygga att större och mer omfattande insatser behöver göras längre fram
för att behovet av stöd inte kunde tillgodoses i ett tidigt skede.

Med anledning av detta föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar
att:
·
Att socialtjänsten får möjlighet att bevilja boendestöd för ensamstående föräldrar
med stora behov i syfte att stärka föräldraförmågan.
·
Att staden utreder behovet av hur många ensamstående föräldrar som är i behov
av ett särskilt boendestöd.

