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Svar på motionen minska utsattheten för barn
med skuldsatta föräldrar
Sammanfattning

Liberalerna har den 23 juli 2018 inkommit med en motion som syftar till
att berörda nämnder i samverkan med civilsamhället ska ta fram en
handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta
föräldrar.
Ärendet innehållet ett svar på skrivelsen

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
Motion från Philip Sandberg (L) och Ursula Savonius (L) - Minska
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar, daterad den 23 juli 2018.

Barnets bästa

Hela motionen berör barnperspektivet vilket avspeglas i socialnämndens
yttrande nedan. Ekonomiskt utsatta barn där barn till skuldsatta
föräldrar ingår är en särskild prioriterad grupp för socialnämnden
eftersom det finns en ökad risk till sämre hälsa och social problematik
jämfört med barn och unga som inte är ekonomiskt utsatta.

Ärendet

Liberalerna i Lund genom Philip Sandberg och Ursula Savonius har
inkommit med en motion som syftar till att berörda nämnder i
samverkan med civilsamhället ska ta fram en handlingsplan för att
minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.
Motionärerna utgår i skrivelsen från att det i Kronofogdens senaste
rapport (2018) visar att det är 1363 barn i Lunds kommun som bor i
hushåll med skulder hos Kronofogden.
De områden som motionärerna vill att handlingsplanen ska omfatta är
att:
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Skolan ska vara avgiftsfri utan informella insamlingar där
barnens föräldrar förväntas bidra.
Fler barn ur skuldsatta hushåll får information och deltar i gratis
fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och föreningsliv.
Förbättra stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar t.ex.
blivit vräkta.
Minska de långa väntetiderna till budget- och skuldrådgivningen
i Lunds kommun.

Socialnämndens yttrande
Socialförvaltningen delar motionärernas syn att barn med skuldsatta
föräldrar är en särskild skyddsvärd grupp. Det pågår därför en rad
aktiviteter för att stärka dessa barns livssituation inom kommunen.
Lov i Lund är en verksamhet som är gratis och som vänder sig till alla
barn i åldern 6-15 år. Lov i Lund finansieras via statliga medel som
grundas på antal barnfamiljer som någon gång under året lever på
försörjningsstöd. För sommaraktiviteterna 2018 erhöll Lunds kommun
1 572 018 kr och för aktiviteter under övriga lov 2018 fick man 1 966 008
kr. En mängd aktiviteter har möjliggjorts under skolloven.
Ytterligare stöd till fritidsaktiviteter kan fås genom fonder som Lunds
kommun handlägger för olika stiftelser. Ett exempel är Knorr-Bremses
stöd för aktivitetskostnader. Pengarna ska användas inom
socialnämndens område för att hjälpa barn som har behov av en
fritidsaktivitet inom idrott och kultur. Prioriterade är de barn där
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt (bor i ett hushåll med
försörjningsstöd eller har kontakt med andra delar av
socialförvaltningen). Cirka 1000 kr i avgift för medlemskort/aktivitet per
termin och barn kan beviljas genom denna fond.
Motionärerna vill förbättra stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar
blivit vräkta. I Lunds kommun finns inga sådana fall. Genom åtgärden
Kvarbo inom socialförvaltningen som arbetar vräkningsförebyggande är
barnfamiljer prioriterade och under det senaste året har inga
barnfamiljer vräkts. Däremot finns det barn som innefattas i
hemlöshetsmätningarna utifrån socialstyrelsen definition på hemlöshet.
Under 2017 hade antalet barn ökat jämfört med tidigare mätningar.
Socialnämnden beslutade om en särskild åtgärdsplan bredvid den
ordinarie handlingsplanen.
Väntetiderna inom budget- och skuldrådgivningen är långa men har
förbättrats under våren. I maj 2017 fanns det 100 personer i kö och
kötiden var 9-10 månader. I dagsläget står 38 personer i kö. Genom att
ha en öppen mottagning som riktar sig till de som väntat länge, har
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verksamheten minskat kötiden till ca 2 månader. En utökning på
handläggarsidan med ca 25 % genom omfördelning har också bidragit till
förbättrad tillgänglighet. Konsumentverkets rekommendation är att
kötiden inte ska överstiga en månad vilket i nuläget är svårt att nå utan
resursförstärkning.
En välfärdsrapport har tagits fram under 2018 och beslutats i
kommunfullmäktige. Under åren 2017-2021 kommer ekonomiskt
utsatta barn, levnadsvanorna samt stress och psykisk ohälsa bland barn
och unga att vara prioriterade områden. Rapporten ger en generell bild
över hälsoläget i Lund men det saknas statistik och kunskap på den
detaljnivå som behövs för att kunna göra riktade och generella insatser
till prioriterade målgrupper. Bland annat saknas en samlad bild över
vilka barn som inte deltar i förskolan, i fritidsaktiviteter osv.
Välfärdsrapportens prioriterade områden ska följas av särskilda
handlingsplaner. Gällande området ekonomiskt utsatta barn, som
motionärerna berör, har en ansökan om statsbidrag tagits fram och
beviljats av Delmos (Delegationen mot segregation).
Lunds kommun kommer använda statsbidraget för att kunna genomföra
en kartläggning och beskrivning av segregationen i Lund, samt göra en
behovsanalys som underlag för ett långsiktigt arbete att minska och
motverka segregation. Idag saknar kommunen en sådan sammantagen
helhetsbild med förslag på stödjande aktiviteter. Ansökan har arbetats
fram av verksamhetsutvecklare inom socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och vid kommunkontoret. Kommunkontoret är
ägare av projektet och garanterar på så sätt ett
förvaltningsövergripande engagemang i det fortsatta arbetet där även
representanter från skolförvaltningarna ingår. Det kommer också att
vara ett nära samarbete med såväl den ideella sektorn som med
universitetet i projektet. Aktörer inom ideell sektor i Lund har också
blivit beviljade statsbidrag från Delmos och delar av kartläggningen ska
ske i samverkan.
Projektstart är 1 oktober och resultatet av kartläggningen och
behovsanalysen förväntas vara klar i januari och ska följas av en plan där
olika aktiviteter inom kommunen kan samordnas.
Till stora delar innebär detta projekt att motionärernas yrkande om en
handlingsplan skulle kunna vara tillgodosedd, med den skillnaden att
arbetet kommer innefatta fler ekonomiskt utsatta barn än de som lever
med skuldsatta föräldrar. En åtgärd som saknas i Lund och i de flesta
andra kommuner är att förtydliga ansvar och medföljande aktiviteter
kring att förebygga spelmissbruk som sedan årsskiftet är ett kommunalt
ansvar. Socialnämnden har ett delat ansvar för stöd och behandling
gällande spelmissbruk med hälso- och sjukvården. Utifrån den massiva

Tjänsteskrivelse

4 (4)
Diarienummer

2018-08-20

SO 2018/0110

marknadsföring som sker i dagsläget av olika spelproducenter är det en
svår uppgift att nå ut med förebyggande åtgärder inom detta område.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

tjänsteskrivelsen från den 20 augusti utgör nämndens svar.

Annika Pettersson
socialdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

