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Remiss: Motion från Philip Sandberg (L) och
Ursula Savonius (L) - Minska utsattheten för
barn med skuldsatta föräldrar
Sammanfattning
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Minska
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar” och föreslår i denna att
Barn- och skolnämnden och Socialnämnden i samverkan med
civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta fram en
handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet senast den 5
oktober 2018.
Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med skollagen
och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är Barn- och skolförvaltningen
redan involverad i ett liknande arbete som motionen förespråkar, nämligen
framtagandet av en plan för arbete med barn i ekonomisk utsatthet.
Kommunkontoret har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram
planen inom ramen för ett av tre prioriterade områden för arbetet med
folkhälsa i Lund med utgångspunkt i välfärdsrapportens resultat. Barn- och
skolförvaltningen ingår i arbetet med att arbeta fram en plan. Utifrån
ovanstående redogörelse framgår att det redan finns ett pågående arbete
som motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och därmed anser
Barn- och skolförvaltningen remissen besvarad.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018 dnr
BSN 2018/0907.
Motion från Liberalerna, " Minska utsattheten för barn med skuldsatta
föräldrar" den 23 juli 2018 dnr KS 2018/0560.

Barnets bästa
Motionen handlar bl.a. om hur berörda nämnder och civilsamhället ska ta
ett helhetsgrepp och se över vilka möjligheter som finns för att stärka barns
(med skuldsatt föräldrar) framtidstro. Detta ska bl.a. ske genom att en
handlingsplan tas fram för att minska utsattheten för barnen. Förslaget kan
påverka barn och elever i Lunds kommun på ett positivt sätt.
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Ärendet
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Minska
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar” och föreslår i denna att
Barn- och skolnämnden och Socialnämnden i samverkan med
civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta fram en
handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet senast den 5
oktober 2018.
I motionen lyfts även bl.a. att





skolan ska vara avgiftsfri, men ändå förekommer informella
insamlingar där barnens föräldrar förväntas bidra.
fler barn ur skuldsatta hushåll ska få information om gratis
fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och föreningsliv.
stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar blivit vräkta ska
förbättras.
de långa väntetiderna till budget- och skuldrådgivningen i Lund ska
minskas.

Barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande

Rättslig reglering
I skollagen 10 kap 10-11 § framgår det att Eleverna ska ha tillgång till
böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men det får finnas enstaka
inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en färdbiljett eller en
mindre entréavgift till ett museum.
Skolverket understryker att även små kostnader kan vara betungande för
hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid upprepade tillfällen. Det
måste skolan ta hänsyn till det när man planerar aktiviteter
Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med skollagen
och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är Barn- och skolförvaltningen
redan involverad i ett liknande arbete som motionen förespråkar.
Kommunfullmäktige i Lund har med utgångspunkt i välfärdsrapportens
resultat beslutat att barn i ekonomisk utsatthet ska vara ett av tre
prioriterade områden för arbetet med folkhälsa i Lund. För varje prioriterat
område kommer en plan för genomförande att tas fram. Arbetet med barn
i ekonomisk utsatthet har sammanförts med Lunds ansökan om bidrag till
Delegationen mot segregation, delmos. Lund har beviljats statsbidrag som
bl.a. omfattar en kartläggning, en behovsanalys och en plan för
genomförande som ska redovisas till delmos i januari 2019. Redovisningen
kommer även utgöra grunden för en plan för arbetet med barn i ekonomisk
utsatthet som ska godkännas av kommunstyrelsen.
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I beslutet om välfärdsrapporten från Kommunfullmäktige står det att
planerna ska tas fram i samarbete med berörda förvaltningar. Därför har en
styrgrupp bildats. Styrgruppens uppdrag är att bidra till att en plan för
arbete med barn i ekonomisk utsatthet tas fram till kommunstyrelsen och
att arbetet med genomförande och uppföljning genomförs i enlighet med
planen. I styrgruppen ingår representanter från Barn- och
skolförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kulturoch fritidsförvaltningen och Kommunkontoret. Utifrån ovanstående
redogörelse framgår att det redan finns ett pågående arbete som
motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och därmed anser Barn- och
skolförvaltningen remissen besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten.

Emma Möller
Utvecklingsledare

