Kommunfullmäktiges sammanträde Solna den 25 maj 2015
Interpellation till socialnämndnes ordförande Arion Chryssafis

Interpellation angående stadens insatser mot barnfattigdom
Barnfattigdomen i Sverige har länge debatterats. Det har dock gjorts alldeles för lite för att komma
tillrätta med detta problem.
För att komma åt barnfattigdomen krävs åtgärder både nationellt och i kommunen. Nationellt har
Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna drivit igenom en av de viktigaste åtgärderna mot barnfattigdom,
nämligen höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar. Vänsterpartiet har nu i en uppgörelse med
regeringen fått igenom att detta ska höjas med 300 kr per barn och månad. Det är en viktig reform
som gynnar ensamstående föräldrar och deras barn. Detta är också en viktig jämställdhetssatsning.
Underhållsstödet har endast höjts med 100 kronor de senaste 20 åren. Vänsterpartiet har länge
arbetat för detta. Därför är det nu en stor framgång att det nu blir verklighet i vår uppgörelse med
regeringen om höstens budget. För många barn och deras föräldrar innebär detta ett mycket
välkommet tillskott till en ansträngd ekonomi.
Även kommunerna måste agera för att denna satsning ska komma alla barn till del. De barnfamiljer
som har det allra svårast ekonomiskt är de som lever på ekonomiskt bistånd. Det finns dock en risk att
landets kommuner ser detta som en möjlighet att spara in pengar på det ekonomiska biståndet. Höjda
statliga bidrag har historiskt ofta inneburit att kommunerna räknat det som en höjd inkomst och
därmed sänkt det ekonomiska biståndet med motsvarande summa. Detta skulle innebära att de allra
mest utsatta barnen och deras föräldrar inte får del av denna satsning som andra barn får. Det är upp
till varje kommun att själv avgöra hur man hanterar och beräknar det ekonomiska biståndet. För oss i
Vänsterpartiet Solna är det därför nu mycket viktigt att i agera för att ett höjt underhållsstöd inte ska
innebära en sänkning av det ekonomiska biståndet.
Men det finns fler mycket viktiga insatser som kommunen kan göra för att minska barnfattigdomen och
en utav dessa är att se till att alla familjer har råd att delta i aktiviteter i kommunen. Dessutom är det
en förutsättning för att säkerställa att barnrättsperspektivet genomsyrar besluten som tas av
socialförvaltningen, att det görs ett systematiskt arbete med barnkonsekvensanalyser när kommunen
planerar sin verksamhet. I arbetet mot barnfattigdom är det viktigt att det finns ett barnrättspespektiv
genomsyrar alla nivåer i verksamheten.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
1. Kommer staden att sänka det ekonomiska biståndet som följd av att underhållsstödet höjs?
2. Om nej, hur implementeras de nya reglerna?
3. Hur ser barnkonsekvensanalysen av beslutet ut?
4. Hur arbetar socialförvaltningen med barnkonsekvensanalyser i sin verksamhetsplanering?
5. Hur tillgängliga är kommunala aktiviteter för alla familjer även de som har mycket knappa
ekonomiska resurser?
6. Dokumenteras alltid överväganden och ställningstaganden utifrån barnets bästa vid avslag av
ansökan av ekonomiskt bistånd?
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