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Motion utred barnfattigdomen i Sala kommun

INLEDNING

Johanna Ritvadotter (V] och Maria Arvidsson [V] inkom den Bloktober  2016  med

rubricerad motion. Motionärerna föreslår att en utredning tillsätts för att kartlägga

barnfattigdomen i Sala kommun samt att utredningen kommer med konkreta för—

slag på hur kommunen kan förenkla vardagen för berörda barn och deras familjer.

Beredning

Bilaga KS  2018  /47 /1, motion från Johanna Ritvadotter [V) och Maria Arvidsson [V]

Bilaga KS  2018 /47 /2, protokollsutdrag VON  §  25, 2017-03-23
Bilaga KS  2018/4-7/3, yttrande från Vård-och Omsorg

Bilaga KS  2018/47/4, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, §  60

Yrkanden

Anders Wigelsbo (CJ yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—

fullmäktige beslutar

&  bifalla motionen

samt att uppdra till kommunstyrelsen

ai enlighet med motionens intention ansvara för atti samverkan med övriga

nämnder genomföra den aktuella kartläggningen kring barn i ekonomiskt utsatt si—

tuation samt presentera ett förslag till åtgärdsplan för att underlätta dessa barns

vardag.

Johanna Ritvadotter (V] och Hanna Westman (SBA) yrkar bifall till ledningsutskot-

tets förslag-.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäkti ge beslutar

a_tt bifalla motionen

samt att uppdra till kommunstyrelsen

ai enlighet med motionens intention ansvara för atti samverkan med övriga

nämnder genomföra den aktuella kartläggningen kring barn i ekonomiskt utsatt si-

tuation samt presentera ett förslag till åtgärdsplan för att underlätta dessa barns

vardag.

Utdrag

kommunfullmäkti ge

Utdragsbestyrkande
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Rädda Barnen tar årligen fram en rapport om barnfattigdomen  i  Sverige.
Enligt rapporten är 2015 lever ca 234 000 barn (12%) i familjer som

enligt SCB:s definition bedöms ha låg inkomststandard eller är beroende

av försörjningsstöd.

Barn som lever i familjer med ekonomiskt ansträngda förhållanden
riskerar att prestera sämre i skolan, de riskerari högre utsträckning att
drabbas av utanförskap, för mobbing och att tvingas växa upp i
samhällets marginaler. Enligt SCB:s rapport om Barns fritid (2009) har
barn i ekonomiskt utsatta hushåll en mindre aktiv fritid än andra barn.

Det finns också samband mellan ekonomiska förhållanden som barn och
den förväntade livslängden.

Detta är inte acceptabelt i ett land som Sverige, och heller inte i Sala

kommun. Vi är väl medvetna om att vi kommunpolitiker i Sala inte kan

förändra de lagar som riksdagen har beslutat om, men vi kan göra det vi

förmår här på hemmaplan, och för att vidta atgärder måste vi kartlägga

den verkliga situationen i vår kommun.

Vänsterpartiet vill att det görs en grundläggande utredning och
kartläggning av barnfattigdomen inom kommunen. De svar vi önskar är

bland annat hur stor barnfattigdomen är och vari vår kommun den finns.
Vi vill att utredningen också presenterar konkreta förslag på hur vi

genom lokala satsningar kan förenkla och underlätta för barn som växer
upp i fattiga familjer.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att en utredning tillsätts för att kartlägga barnfattigdomen i Sala kommun

att utredningen kommer med konkreta förslag på hur vi från kommunens

sida kan förenkla vardagen för berörda barn och deras familjer

93/} ‘/> "”%
Ahähanna Ritvadotter (V)V,.
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Maria  Arvidsson (V)
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VON § 25 Yttrande över motion Utred barnfattigdom  i Sala kommun

INLEDNING
Kommunstyrelsen hemställer om  vård- och omsorgsnämndens yttrande över

motion Utred barnfattlgdom  i  Sala kommun.

Beredning

Bilaga VON 2017/16/1. Förslag.

Verksamhetschef Miriam Åkerlund föredrar ärendet.

Yrkande
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar
att vård- och omsorgsnämnden beslutar

it; yttra sig enligt bilaga.

BESLUT

Värd- och omsorgsnämnden beslutar

au; yttra sig enligt bilaga.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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DW" meniga
VÄRD OCH OMSORG aO, b  its e
Miriam Åkerlund '

YTTRANDE ANGÅENDE MOTION UTRED BARNFATTIGDOMEN ISALA KOMMUN

Räddabarnen, som  deti  motionen hänvisas till, mäter  barnfattigdom med två mått.

Barn som någon gång under året  fått  försörjningsstöd och/eller barn som har låg

inkomststandard, dvs.  familjens  inkomster täcker inte nödvändiga kostnader som

boende, mat, kläder och försäkringar.

[ Sala kommun finns det barn som lever i ekonomiskt utsatthet enligt ovan kriterier.

I januari 2017 erhöll 53 hushåll med barn försörjningsstöd.

Barnfattigdomen i kommunen är sannolikt betydligt större än så eftersom alla

barnfamiljer som har låg inkomststandard inte är aktuella hos försörjningsstöd.

Barnfattigdomsproblematiken anses av undertecknad vara en

kommunövergripande fråga, inte endast en fråga för Vård och Omsorg. Detta då

åtgärder som, enligt forskning, påverkar barnfattigdomen berör flera olika

förvaltningar. Exempel på sådana åtgärder är kostnadsfria fritidsaktiviteter eller

förskola på obekväm arbetstid.

En rekommendation är att samtliga berörda förvaltningar samverkar i att kartlägga

och analysera hur barnfattigdomen ser ut i kommunen. Med resultatet av detta

sedan upprättar ett kommunövergripande handlingsprogram med åtgärder som

krävs för att bekämpa barnfattigdomen, både kort och lång sikt.

Miriam Åkerlund

Verksamhetschef

IFA

SALA KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala Miriam Åkerlund

Vård och omsorg Växel:  0224-74  70 00 Interim  verksamhetschef

Box 304 Fax:  0224-192  98 miriam.akerlund@sala.se

733 25 Sala vardomsorg©sala.se

www.sala.5e
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Svar  på motion utred barnfattigdomen  i Sala kommun

johanna Ritvadotter [V] och Maria  Arvidsson  (V] inkom  31 oktober 2016 med

rubricerad motion.

Motionärerna föreslår att:

0  en utredning tillsätts för att kartlägga barnfattigdomen i Sala  kommun.

- att utredningen kommer med konkreta förslag på hur  kommunen  kan

förenkla vardagen för berörda barn och deras familjer.

Motionärerna skriver att Rädda Barnen årligen tar fram en rapport om

barnfattigdomen i Sverige. Enligt rapporten är 2015 lever cirka 234 000 barn i

familjer som enligt SCB:s definition bedöms ha låg inkomststandard eller är

beroende av försörjningsstöd.

Barn som lever i familjer med ekonomiskt ansträngda förhållanden riskerar att

prestera sämre i skolan, de riskerar i högre utsträckning att drabbas av utanförskap,

mobbning och att tvingas växa upp i samhällets marginaler. Enligt SCB:s rapport om

Barns fritid  [2009) har barn i ekonomiskt utsatta hushåll en mindre aktiv fritid än

andra barn. Det finns också ett samband mellan ekonomiska förhållanden som barn

och den förväntade livslängden.

Motionärerna föreslår att det görs en grundläggande utredning och kartläggning av

barnfattigdomen inom kommunen.

Motionen har remitterats till Vård-och omsorgsnämnden för yttrande.

Vård och Omsorg skriver att Rädda Barnen mäter barnfattigdom med två mått. Barn

som någon gång under året fått försörjningsstöd och/eller barn som har låg

inkomststandard, dvs familjens inkomster täcker inte nödvändiga kostnader som

boende, mat, kläder och försäkringar.

] Sala kommun finns det barn som lever i ekonomisk utsatthet enligt kriterierna

ovan. [januari 2017 erhöll 53 hushåll med barn försörjningsstöd. Barnfattigdomeni

kommunen är sannolikt betydligt större än så eftersom alla barnfamiljer som har låg

inkomststandard inte är aktuella hos försörjningsstöd.

Från Vård och Omsorg bedömer man att barnfattigdomsproblematiken är en

kommunövergripande fråga. Detta då åtgärder som, enligt forskning, påverkar

barnfattigdomen berör flera olika förvaltningar. Exempel på sådana åtgärder är

kostnadsfria fritidsaktiviteter eller förskola på obekväm arbetstid.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 ?0 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188 50 carolagunnarsson©sala.se

733 25 Sala kommun.infn@sala.se Direkt: 0224-74 71 00

www.ale.se
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Kommunstyrelsen

En rekommendation från Vård och omsorg är att samtliga berörda förvaltningar

samverkar i att kartlägga och analysera hur barnfattigdomen ser ut i kommunen.

Med resultat av detta kan ett kommunövergripande handlingsprogram upprättas

med åtgärder som krävs för att bekämpa barnfattigdomen, på både kort och lång

sikt.

Antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet har ökat sedan 2017.  I  januari 2018

erhöll 62 hushåll med barn försörjningsstöd, dvs en ökning sedan 2017 med 9

hushåll. jag delar Vård och omsorgs bedömning att antalet barn som lever i

ekonomisk utsatthet dock är högre än så eftersom inte alla barnfamiljer med låg

inkomststandard är aktuella för försörjningsstöd. jag anser därför, i likhet med

motionärerna, att insatser behöver göras för att förbättra dessa barns situation.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen

samt uppdra till kommunstyrelsen
a_tti enlighet med motionens intention ansvara för atti samverkan med övriga

nämnder genomföra den aktuella kartläggningen kring barn i ekonomiskt utsatt

situation samt presentera ett förslag till åtgärdsplan för att underlätta dessa barns

vardag.

Carola Gunnarsson [C

Kommunstyrelsens or öran e


