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Handlingsplan mot barnfattigdom 

 

Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk – Stockholm är en av de mest segregerade 

kommunerna i Sverige, ingenstans är skillnaderna så stora mellan barnfamiljerna som här. I 

Rinkeby växer över hälften av barnen i fattigdom medan i välbärgade Bromma är andelen 6,6 

procent. 

Majoriteten av Sveriges kommuner saknar idag en plan för att bekämpa barnfattigdom. 

Stockholm stad utgör tyvärr inget undantag. Men det räcker inte att prata, vi måste göra något 

konkret – därför behöver Stockholm en handlingsplan mot barnfattigdom.  

Den borgerliga regeringens politik har haft direkta effekter på kommunal nivå. Försämringar i 

våra gemensamma trygghetssystem, som a-kassa och sjukförsäkring, har slagit hårt mot de 

föräldrar som redan har det tufft. Allt fler får inte ekonomin att gå ihop och tvingas söka 

ekonomiskt bistånd från kommunen.  

På kommunnivå och i storstaden är problemen som tydligast. Samtidigt finns det mycket vi 

kan göra just här för att minska fattigdomen och segregationen mellan barnfamiljerna.   

Barnfattigdom måste bekämpas både i relativa och i absoluta termer. Både med långsiktiga 

och akuta åtgärder – de barn som växer upp i dag kan inte vänta. Vi behöver både ett 

långsiktigt arbete för att successivt minska klyftorna och barnfattigdomen i Stockholm. Men 

vi behöver också kraftfulla åtgärder för att minska effekterna av barnfattigdomen i dag.  

Utgångspunkten är att barn aldrig ska behöva drabbas av föräldrars ekonomiska situation.  

Vår handlingsplan tar sitt avstamp i Rädda Barnens krav på kommunala handlingsplaner mot 

barnfattigdom. De konkreta förslagen är till viss del hämtade från Rädda Barnens rapport från 

2011, men också från andra källor. Som socialdemokrater kan vi aldrig acceptera att något 

barn växer upp i fattigdom och begränsas i sina livsval och möjligheter att utvecklas. 

För att komma tillrätta med barnfattigdomen vill vi att Stockholm Stad sätter upp ett mål om 

att halvera arbetslösheten under en fyraårsperiod. Vi vill se fler arbeten med avtalsenliga 

löner. Vi vill underlätta för föräldrar att kunna arbeta på obekväm arbetstid genom att erbjuda 

förskolor med längre öppettider. 

Vi vill satsa på föräldrarnas utbildning eftersom vi vet att högre utbildning långsiktigt ger 

högre inkomster. Vi vill att alla som söker Grundvux eller Komvux skall få plats – 

begränsningsreglerna ska avskaffas. Möjligheter till en kommunal ekonomisk stimulans till 

studier skall prövas. 



 

 

Precis som Rädda Barnen föreslår vi att en barnkonsekvensanalys skall göras vid 

biståndsbedömning. Det innebär att man tar hänsyn till barnens behov vid prövning av 

socialbidrag. Vi vill även att man inför en fri månad inom barn- och skolomsorgen.  

För att fler barn skall kunna delta på fritidsaktiviteter, idrott och kultur måste Stockholm 

bredda utbudet av fritidsaktiviteter som inte kostar pengar. Avgifterna till kulturskolan skall 

halveras. Vi vill ge ett ökat stöd till ungdomsidrotten i Stockholm, så att de har möjligheter att 

sänka sina avgifter. Ett socioekonomiskt tillägg ska införas för ungdomsidrotten. Vi också 

sänka taxan på kolloverksamheterna och satsa på uppsökande verksamhet så att vi når de barn 

som traditionellt sett inte är vana vid kollo. Vi vill att skolorna skall vara avgiftsfri. 

Slutligen kräver vi att arbetet mot hemlöshet bland barn skall prioriteras högre. Inga barn ska 

vräkas från sina hem. Stockholm Stad måste uppdra åt sina egna bostadsbolag att ta ett större 

ansvar för att barn inte vräks. Utöver arbetet mot vräkning av barnfamiljer, krävs ett arbete för 

att se till att fattiga barnfamiljer kommer in på Stockholms bostadsmarknad.  

 

Åtgärder för minskad barnfattigdom 

 

Expansiv politik för fler i arbete 

De stora ekonomiska skillnaderna går mellan dem som har och dem som inte har arbete. I en 

situation där 6,5% är arbetslösa är det extra viktigt att få fler i arbete med riktiga, avtalsenliga 

löner. Som en del i detta måste vi sluta att skära i den offentliga sektorn – nedskärningar blir 

här både en broms i hela ekonomin och en begränsning av många fattiga familjers 

arbetsmarknad. 

Sedan Sten Nordin tillträdde har arbetslösheten ökat med 70% i Stockholm. Trenden måste 

vändas. Stockholm Stad bör sätta som mål att halvera arbetslösheten inom en fyraårsperiod. 

 

Förskola på obekväm arbetstid 

En anledning till att barn lever i fattigdom är att deras föräldrar inte har arbete, men också att 

de inte har möjlighet att arbeta heltid. Ett sätt att underlätta för dessa familjer är att erbjuda 

förskola på obekväm arbetstid, så att en förälder kan ta ett arbete som innebär att han/hon 

arbetar på andra tider än vad som är brukligt.  

 

 

 



 

 

Kunskapslyft för föräldrar 

Vi vet att en högre utbildning långsiktigt kommer att ge högre inkomster. Därför skall staden 

driva ett uppsökande arbete mot föräldrar till barn i fattigdom, i syfte att styra dem mot studier 

på Grundvux och Komvux och universitet och högskola. Alla som söker Grundvux eller 

Komvux skall få plats. Begränsningsreglerna skall avskaffas. Möjligheter till en kommunal 

ekonomisk stimulans till studier skall prövas. 

 

Ett barnrättsperspektiv i prövningen av försörjningsstödet 

När en prövning görs om en familj ska få försörjningsstöd, och hur mycket, måste 

handläggarna se till att ha ett barnrättsperspektiv genom att göra en så kallad 

barnkonsekvensanalys. Detta innebär bl.a. att man utreder barnens egna behov till stöd, t.ex. 

kostnader för fritidsaktiviteter såsom nya fotbollsskor, terminsavgift till Kulturskolan eller 

liknande.  

 

Inför en fri månad i barnomsorg och skolbarnomsorg. 

Idag utnyttjar de flesta bara 11 månaders barnomsorg eller skolbarnomsorg. Trots detta får 

man betala för 12 månader. De flesta barn som lever i fattigdom lever i stora familjer. Det gör 

att dessa avgifter kan bli en ganska stor utgift.  

En fri månad – som Stockholm Stad faktiskt en gång i tiden tillämpade – skulle ge ca 1000kr 

mer i plånboken per år för trebarnsfamilj. Placerar man sedan denna månad till den mest 

logiska månaden, juli månad, så innebär det att många familjer får ett tillskott i kassan som 

kan göra en bättre semester möjlig. 

 

Åtgärder för att minska effekterna av barnfattigdom 

 

Satsa på kollo 

För många fattiga barn innebär inte sommarlovet den möjlighet att komma bort från staden 

och ut i naturen som det innebär för andra barn. När klyftorna nu ökar i samhället så ökar 

också behovet av traditionella verksamheter som kollo.  

Kollo skall naturligtvis vara en mötesplats för barn från alla samhällsklasser. Men situationen 

idag är delvis ny. Många barn kommer från familjer där man inte har någon kollotradition 

alls. Då behöver vårt anslag delvis förändras. 



 

 

En sänkt taxa på kollo är nödvändig för att fler ska kunna åka. Ett ökat antal dagkollon torde 

också var nödvändigt för att nå barn som inte får åka iväg och sova borta. Till sist måste 

staden också bedriva en uppsökande verksamhet mot fattiga familjer utan kollotraditioner. 

 

Avgiftsfri skola 

Barn som lever i fattigdom hamnar lätt utanför även i skolan. En insamling till exempelvis en 

klassresa kan exkludera dem som inte har råd. Den svenska skollagen säger att skolan ska 

vara helt kostnadsfri, bara obetydliga avgifter får förekomma. Men vad som är en obetydlig 

avgift är en tolkningsfråga.  

Rädda Barnen har uppmanat regeringen att ändra skollagen så att skolan görs helt avgiftsfri. 

Det är inte en åtgärd som i sig minskar fattigdomen men det minskar utsattheten och 

utanförskapet. Stockholm kan välja att gå före och vara tydlig i sina instruktioner till de egna 

skolorna – ett barnfattigdomsperspektiv skall gälla och inga avgifter får tas ut om de riskerar 

att skapa problem.  

 

 

Meningsfulla fritidsaktiviteter med låga eller inga avgifter 

Idag kostar de flesta fritidsaktiviteter pengar. Det kostar över 10 000 kr/år att hålla på med 

ishockey eller ridning, fotboll kostar ca 3700. Även aktiviteter som kulturskolan kostar 

pengar. Det är därför viktigt att arbeta för sänkta kostnader och avgifter. Stockholm måste 

också se till att bredda utbudet av fritidsaktiviteter som inte kostar pengar. 

Avgifterna till kulturskolan skall halveras. Fler verksamheter bör vara gratis. Inom idrotten 

ska ett ökat stöd gå ut till ungdomsidrotten i Stockholm, så att de har möjligheter att sänka 

sina avgifter. Ett socioekonomiskt tillägg skall införas för ungdomsidrotten. 

 

 

Sluta vräka barn 

Trots alliansregeringens mål från 2007 om att ”inga barn ska vräkas”, fortsätter vräkningarna 

som tidigare. Den nuvarande lagstiftningen ger inte tillräckligt starkt skydd mot 

barnvräkningar. Därför behöver barnperspektivet förstärkas i socialtjänstlagen. 2010 var det 

632 barn som vräktes. Stockholm kan även här gå före och bör ta ett principbeslut om att barn 

inte ska vräkas samt tillföra resurser och åtgärder som möjliggör detta.  

Stockholm Stad måste uppdra åt sina egna bostadsbolag att ta ett större ansvar för att barn inte 

vräks. Idag går utvecklingen åt motsatt håll. Allmännyttan blir under borgerligt styre mer 

krasst ”affärsinriktad” och det sociala uppdraget tonas undan för undan ned. Här finns goda 

exempel att ta efter i Norrköping och Borås. 

 

http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/statistik/vrakningar/2010.4.58d555751259e4d661680006915.html
http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/statistik/vrakningar/2010.4.58d555751259e4d661680006915.html


 

 

 

Hjälp barn till bostad 

Studier visar också att många av de barnfamiljer som finns i hemlöshetsliknande situationer 

aldrig kommit in på bostadsmarknaden. Utöver arbetet mot vräkning av barnfamiljer, krävs ett 

arbete för att se till att fattiga barnfamiljer kommer in på Stockholms bostadsmarknad. Här 

kan Bostad Stockholm, allmännyttan och Stiftelsen Hotellhem vara viktiga redskap. Arbetet 

mot hemlöshet bland barn måste prioriteras högre. Sammanfattningsvis står tre åtgärder i 

fokus för att stärka bostadsmarknaden:  

 Samverkansgrupp bobolag och Stockholm Bostad  

 Se till att hemlösa barnfamiljer får förtur 

 Se till att de familjer som finns i flyktingmottagande och hotellhemsboende kommer 

in i bostadskön 

 

 


