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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) om att det är dags 
för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med hänvisning till föredragningen. 
 
Ärende 
I motion, väckt den 30 augusti 2011, av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) yrkas att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med ledande forskare och praktiker och i 
samverkan med berörda nämnder och intresseorganisationer ta fram en handlingsplan för hur 
barnfattigdomen ska avskaffas i Uppsala, bilaga 1 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till barn och ungdomsnämnden (BUN), socialnämnden för barn och 
unga (SBN) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN). 
 
BUN, SBN samt UAN framhåller i sina till stora delar gemensamma yttranden, bilaga 2-4, att 
de tillsammans har ett särskilt ansvar för barn och unga. Nämnderna anför att det av 
fullmäktige beslutade barn och ungdomspolitiska programmet årligen har följts upp sedan 
2010. I detta program är ett av de övergripande inriktningsmålen likvärdiga villkor. Barn och 
ungdomsnämnden tillägger att nämnden genom strukturersättning verkar för att skapa 
likvärdiga förutsättningar för barn och ungdomar då resurser styrs till skolor och förskolor i 
prioriterade stadsdelar.  
 
BUN, SBN och UAN anför vidare att i uppföljningen av barn och ungdomspolitiska 
programmet föreslås en undersökning av i vilken utsträckning kommunens utbud av 
aktiviteter når barn i fattiga familjer och utjämnar skillnaderna som motionärerna visar på i sin 
skrivelse. I sitt yttrande kring stadsdelsutveckling anför BUN, SBN och UAN att de är aktiva i 
ett sådant arbete och att en social rapport tagits fram av SBN kring skillnaderna mellan olika 
stadsdelar. Inom ramen för nätverket Healthy city ingår Uppsala kommun i en förstudie 
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gällande socioekonomisk analys av en stadsdel, Sävja. Utifrån denna studie förväntas 
ytterligare kunskap erhållas. Nämnderna ställer sig positiva till intentionen i motionerna men 
bifaller inte förslagen med hänvisning till redan pågående arbete.   
 
Reservationer  
Reservationer har avgivits i samtliga nämnder av S, V, MP.  
 
Föredragning 
Av inkomna yttranden framgår att samtliga tillfrågade nämnder ser frågan om barns 
likvärdiga villkor som viktig och är därför redan uppmärksammad i nämndernas arbete. Bland 
annat ska nämnderna undersöka i vilken utsträckning kommunens utbud av aktiviteter och 
insatser når barn i fattiga familjer.  
 
Rädda barnen har genomfört en rapport om barnfattigdomen i Sverige. Rapporten visar att år 
2007 uppvisades den lägsta nivån av barnfattigdom någonsin i Sverige. Därefter skedde en 
uppgång som sammanfaller med första fasen i konjunkturnedgången som inleddes under 
hösten 2008. I likhet med riket har andelen som lever i ekonomiskt utsatta hushåll ökat i 
Uppsala från 10.4 procent år 2008 till 11.5 procent år 2009. I antal barn räknat motsvarar detta 
4043 barn år 2008 och 4475 barn år 2009. Rapporten från Rädda barnen visar att det från 
1997 nästan har skett en halvering av andelen fattiga, enligt deras definition, vilken uppmättes 
till 22 procent år 1997 och till 13 procent år 2009 i riket.  Rapporten konstaterar att det 
framförallt är barnfamiljer med invandrarbakgrund som inte ökat sin inkomststandard i 
samma utsträckning som andra hushåll. Den visar också att barn som lever med ensamstående 
föräldrar i betydligt högre grad lever i barnfattigdom (24.7 procent) jämfört med barn till 
sammanboende föräldrar (8.1 procent). Rädda barnen utgår i sina beräkningar från två mått: 
låg inkomststandard och försörjningsstöd, båda måtten framtagna av SCB.  

Beträffande ekonomiskt bistånd i Uppsala kommun så har andelen med ekonomiskt bistånd 
inte förändrats i någon stor utsträckning. Sju procent av Uppsalas barn i åldern 0-15 år lever i 
hushåll med ekonomiskt bistånd år 2011 jämfört med 8 procent i riket. Det kan dock 
konstateras att det i vissa delområden är hög andel med ekonomiskt bistånd och att det i 
områden med högst andel är mer än 20 procent. Det finns också områden som inte har några 
hushåll med ekonomiskt bistånd.  

Idagsläget finns inte någon allmänt vedertagen definition av hur andelen fattiga ska beräknas. 
EU använder sig av begreppet relativ fattigdom. Det innebär att om en persons disponibla 
inkomst är under 60 procent av medianinkomsten så räknas den höra till de fattiga. Problemet 
med detta begrepp är att det speglar att om inkomstskillnaderna är stora så hamnar per 
automatik en viss del av befolkningen under 60 procent av medianen. Ett land med många 
fattiga men små skillnader skattas med denna definition som rikt. Ett land med stora 
inkomstskillnader, men där alla har en fullt tillräcklig inkomststandard, skattas som fattigt. 
Med EUs definition har barnfattigdomen ökat kraftigt under senare år.  

Motionärerna anser att det behövs en handlingsplan för att hantera barnfattigdomen.  
Fullmäktige har antagit ett barn och ungdomspolitiskt program som syftar till att skapa 
likvärdiga villkor för Uppsala kommuns barn och ungdomar. Programmet har utformats som 
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ett handlingsprogram som årligen följs upp. Kunskapen kring de ojämlika villkoren finns 
redan och är bland annat redovisad i förslag till åtgärder i uppföljningen av det barn och 
ungdomspolitiska programmet. Det handlingsprogram som efterfrågas finns sålunda redan 
och kunskapen kring frågorna finns och utvecklas i de löpande uppföljningar som sker.  
 
Det är viktigt att Uppsala kommun fortsätter agera för att förbättra situationen för utsatta barn 
och arbeta vidare med de inriktningsmål som det barn och ungdomspolitiska programmet 
innehåller för att nå likvärdiga villkor för alla barn i Uppsala.  För att betona frågan kan det 
finnas anledning att sätta extra fokus på barn som lever i en utsatt ekonomisk situation. 
Specifika grupper som nämns i Rädda barnens rapport är barn med invandrarbakgrund och 
barn till ensamstående med små ekonomiska villkor. Det bör betonas att det är viktigt att inte 
stigmatisera grupper och att många föräldrar med både invandrarbakgrund och som är 
ensamstående bereder barnen goda ekonomiska uppväxtvillkor.  
 
För att arbeta mot barnfattigdomen krävs åtgärder på flera fronter såväl nationellt som lokalt. 
Något som ofta diskuteras är till exempel möjligheten till egen försörjning och heltidsarbete. 
Med det barn och ungdomspolitiska programmet och insatser för en godkänd skolgång, fler i 
arbete och egen försörjning kan frågorna om barns lika villkor vidareutvecklas.  
  
Som framgår av remissvaren finns i kommunen en medvetenhet om frågans vikt. Ansvariga 
nämnder framhåller att det ligger i linje med nämndernas ansvar, inriktning och pågående 
arbete. Beslut har fattats om att ta fram kompletterande underlag som motsvarar vad som 
föreslås i motionen. Motionens förslag om uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med 
forskare ta fram en handlingsplan är därför inte motiverat.    
   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
 
 
 
 
Fredrik Ahlstedt 
ordförande 








































