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Motion
Minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar
Nu är det sommarlov. En glädjens tid för de flesta barn i kommunen. Men för 1363 barn i
Lunds kommun är risken stor att deras sommar inte är lika rofylld som för de flesta andra
barn. Kronofogdens senaste rapport (2018) visar nämligen att det är 1363 barn i Lunds
kommun som bor i hushåll med skulder hos Kronofogden.
Att vara skuldsatt hos Kronofogden innebär generellt att man lever under existensminimum.
Ekonomin går inte ihop för familjen hur mycket föräldrarna än försöker, och ångesten som
det innebär för föräldrarna smittar inte sällan av sig på barnen. Detta innebär en orolig miljö
för barnen. Skammen av att inte ha råd är stor och något som man försöker dölja, därför kan
det vara svårt för skol - eller fritidspersonal att fånga upp signalerna.
Barn som har föräldrar med löneutmätning från Kronofogden lever i en mycket pressad
ekonomisk situation. Har föräldern stora skulder kan det innebära att ett barn får leva under
knappa ekonomiska förhållanden under hela sin uppväxt.
Dessutom är väntetiden för skuldsatta personer för en tid hos kommunens budget- och
skuldrådgivning långa. Konsumentverkets senaste sammanställning visar att kötiden i Lund är
16 veckor, en av de längsta väntetiderna i landet och i särklass längst i Skåne. I Malmö och
Kristianstad är kötiden 4 veckor medan den är 2 veckor i Helsingborg. Lunds långa väntetider
påverkar också barnen negativt.
Därför måste vi nu tillsammans med alla berörda nämnder och civilsamhällets organisationer
ta ett helhetsgrepp och se över vilka möjligheter vi har att stärka dessa barns framtidstro och
livschanser.

-

Bland annat ska skolan vara avgiftsfri, men ändå förekommer informella insamlingar
där barnens föräldrar förväntas bidra.

-

Hur kan vi göra för att fler barn ur skuldsatta hushåll får information om, och deltar i,
gratis fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och föreningsliv ?

-

Hur kan vi förbättra stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar t.ex. blivit vräkta?

-

Hur kan vi minska de långa väntetiderna till budget- och skuldrådgivningen i Lunds
kommun?

Vi behöver tillsammans en handlingsplan för att se över vilka möjligheter vi har att ge stöd till
barn som kommer i kläm.

Yrkanden

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna kommunfullmäktige att besluta:
att

uppdra åt berörda nämnder att i samverkan med civilsamhällets organisationer
och andra relevanta aktörer ta fram en handlingsplan för att minska utsattheten
för barn med skuldsatta föräldrar
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