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Uppföljning Handlingsplan mot barnfattigdom 

 

BAKGRUND 

Kommunstyrelsen antog 3 februari 2021 Handlingsplan mot barnfattigdom. 

Bakgrunden till det var en motion som inkom till Kommunfullmäktige från 

Vänsterpartiet. Motionen hänsköts till Kommunstyrelsen och motionen behandlades 

i Vård och omsorgsnämnden. Vård och Omsorg sammanställde handlingsplanen 

genom en arbetsgrupp med representanter från Vård och Omsorg, Barn och 

Utbildning, Kontoret för hållbar tillväxt/Arbetsmarknadsenheten samt Kultur och 

Fritid. Den här uppföljningen avser de områden som i handlingsplanen berör Vård 

och Omsorg. I handlingsplanen framkommer att målet är att barnfattigdomen i Sala 

kommun minskar med 50 % till år 2030. I Kommunstyrelsens beslut framgår att 

handlingsplanen årligen följs upp och redovisas för Kommunstyrelsen.   

UPPFÖLJNING 

Ett utdrag ur verksamhetssystemet Procapita i maj 2021 visade att det fanns totalt 
197 vuxna individer i Sala kommun som beviljats insatsen ekonomiskt bistånd. I de 
aktuella hushållen fanns totalt 104 barn. Det kan jämföras med samma period 2020 
då det fanns totalt 140 barn i de olika hushållen som beviljats insatsen ekonomiskt 
bistånd. 
 

För att få en bild av hur stor andel av Sala kommuns barn och unga som lever i 

ekonomiskt utsatta hushåll har en jämförelse gjorts med kommuner i liknande 

storlek med geografisk närhet, avser 2019. Jämförelsen omfattar fem kommuner, 

Sala inkluderat med 20 000 – 29 999 invånare, andel % (invånare 0-19 år i 

ekonomiskt utsatta hushåll). 

Bilden (se bilaga) visar att 2019 var Salas andel invånare 0-19 år i ekonomiskt 

utsatta hushåll  7,4 %. Det är en minskning från 2018 då Salas andel var 9,1 %.  

Siffrorna är hämtade från Koladas databas för jämförelser 2019.  
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I handlingsplanen nämns förslag på insatser som tydliggör prioriterade områden 

som skapar förutsättningar för en minskning av andelen barn som lever i 

ekonomiskt utsatta hushåll.  

De specifika insatserna som Vård och Omsorg, Individ och familjeomsorgen (IFO) 

arbetar efter är att öka och tydliggöra barnrättsperspektivet i prövningar av 

ekonomiskt bistånd.  Det sker idag genom de rutiner och underlag som finns att följa 

från bl a Socialstyrelsen.  Underlagen är ett stöd till handläggarna för att tydliggöra 

barnperspektivet vid handläggning ekonomiskt bistånd.  

En av insatserna i handlingsplanen är att förbättra samverkan och samordning 

mellan samhällets alla verksamheter som möter barn i vardagen. Det efterlevs 

genom de interna och externa samverkansforum som IFO deltar i.  Idag sker 

samverkansmöten i  större utsträckning än tidigare och i flera forum. Personal från 

IFOs öppenvård vistas i skolmiljöer i större utsträckning än förr. Syftet är att fånga 

upp barn och familjer i ett tidigt skede. Skolteamet arbetar tillsammans med 

Centrala Resursteamet för att i ett tidigt skede kunna uppmärksamma barn i 

förskolan. Dialog mellan IFOs personal och skolpersonal är en viktig del för att 

erbjuda stöd till de föräldrar som behöver och önskar det. Det sker även samverkan 

med ideella föreningar för att kunna se och fånga upp barn i utsatta ekonomiska 

situationer.   

På IFO finns en samordnare i Våld i nära relationer, samordnaren har även till i 

uppgift att bevaka barnrättsfrågor.  Att bevaka barnrättsfrågor är en del av 

insatserna som finns i handlingsplanen.  

IFO arbetar för att öka individens möjligheter till egen försörjning genom att 

handläggare på försörjningsstöd upprättar en utredningsplan tillsammans med 

klienterna. Handlingsplanen blir en del i att nå egen försörjning. En viktig del är 

också att handläggarna har en god och nära samverkan med Jobbcenter.   

Sala kommun lämnar numera hyresgaranti, det är ett steg i att öka individens 

möjligheter till att erhålla eget hyreskontrakt. Eftersom insatsen är ny finns idag 

inget utfall. 

I kommunen finns Träffpunkten, det är en öppen insats. Till Träffpunkten kan 

personer komma för att fika och få stöd i sin situation. Inom IFO finns också ett 

Stödteam som är ute på fältet för att möta upp personer som behöver stöd i att 

tillgodogöra sig de stödinsatser som finns i samhället. Genom insatserna ökar 

personernas möjligheter att tillvara ta de stödinsatser som finns i samhället och 

därigenom undvika ekonomisk utsatthet.  

    

 
 


