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Kf §180    Dnr: KS.2012.115      
 
Svar på motion om kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i 
Gislaveds kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Marie Johansson (S), Bo Kärreskog (S) och Ylva Samuelsson (S) 
har den 7 maj 2012 lämnat en motion om att ta fram en kommunal 
handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun. 
 
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 

• uttala att barnfattigdom i Gislaved skall minska och på sikt 
avskaffas 

• snarast utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom 
• snarast ta beslut att införa barnbokslut 
• utreda möjligheten att göra kommunal barnbudget 

 
Motionärerna beskriver som bakgrund till motionen situationen för barn som 
lever i familjer med ekonomisk utsatthet. Exempel på åtgärder som separat 
eller systematiskt kan vidtas inom kommunens ansvarsområde beskrivs liksom 
att sådana åtgärder bör ske systematiskt och samordnat. Samtidigt konstateras 
att den ekonomiska utsattheten för barnfamiljer har samband med såväl 
rikspolitik om samhällets förändringar i ett brett perspektiv. Detta utsluter 
dock inte lokala initiativ och aktiviteter för att uppmärksamma och förbättra 
eller att införa metoder för att följa utvecklingen och effekter av vidtagna 
åtgärder. 
 
När motionen skrevs hade Rädda Barnen, sedan 2002 årligen utgivna 
rapporter, fått stort genomslag under 2011 genom bl. a. kampanjen ”Black”. 
Bakgrunden till den ökade aktiviteten för att skapa uppmärksamhet på frågan 
var bland annat att såväl den absoluta som den relativa inkomst-ojämlikheten 
bland barn ökat. Det hade varit särskilt påtagligt på det nationella planet från 
2006 och framåt vad gäller den relativa inkomst-ojämlikheten. 
 
Motionen har remitterats till kommunens samtliga nämnder. Alla utom bygg- 
och miljönämnden ansåg sig berörda och avlämnade yttrande. Av yttrandena 
framgår allmänt att de har insikt om problemen, att åtgärder görs men att 
samordningen kan förbättras i vissa avseenden, och att de generellt ställer sig 
positiva till fortsatt utvecklingsarbete med att ta fram handlingsprogram. Ett par 
nämnder ställer sig avvisande eller tveksamma till metoderna barnbokslut och 
barnbudget, då de anses kunna bli administrativt betungande. Remissvaren är 
från 2012 – 2013 och beskriver en då aktuell situation. Denna har i vissa 
avseende förändrats i positiv riktning vad gäller insatser, men beskrivningen kan 
i stora drag fortfarande anses relevant vad gäller behovet av helhetssyn i 
programform. 

 
Begreppet fattigdom är generellt svårdefinierat, och det finns ingen officiell 
definition i Sverige. SCB har en definition av ”ekonomiskt utsatta hushåll”. EU 
har en officiell definition av ”risk för fattigdom”. Oavsett hur man mäter, finns 
det barn i familjer med ekonomisk utsatt situation, med eller utan 
försörjningsstöd, som riskerar att få en svårare livssituation än barn som inte 
lever under sådana omständigheter. 
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Kf § 180 (forts.) 
 
Ett antal viktiga dokument stödjer arbetet för barns rätt till ett gott liv och 
goda uppväxtförhållanden. Hit hör naturligvis först och främst FN:s 
barnkonvention. På det nationella planet är folkhälsomålen ett betydelsefullt 
dokument. I ett antal mål lyfts frågor som direkt berör motionens syfte, men 
där det också finns mål som inte har direkt, men väl indirekt, koppling till barns 
totala livssituation. Arbetet med folkhälsomålen har alltmer kommit att bli en 
viktig del i arbetet med det övergripande begreppet social hållbarhet, som i sin 
tur har sin grund i de tre globala hållbarhetsområdena, som senast 
manifesterades i FN:s Agenda 2030. 
 
Social hållbarhet är ett vitt och ett sammansatt begrepp, och som under senare 
tid har införts som en sammanfattande rubrik även på Gislaveds kommuns 
arbete med att bidra till att ”människorna i kommunen ska kunna ha ett gott 
liv”. Citatet är från ingressen till det första av de fyra utvecklingsområden, som 
utgör strukturen i Kommunomfattande översiktsplan ÖP16 Gislaveds 
kommun. I ställningstagandena under rubriken Individ- och familjeomsorg 
återfinns bl. a. att stöd till barn, unga och familjer ska utvecklas liksom att 
förebyggande arbete ska prioriteras. I de handlingsprogram, som ska utarbetas 
som en följd av den antagna översiktsplanen, ska precisering och prioritering av 
åtgärder beskrivas och focusområden skapas för att sedan samordnas i 
styrprocesser över förvaltningsgränser och i samarbete med externa aktörer. 
Åtskilligt arbete i denna riktning pågår sedan tidigare, men samordningen kan 
förbättras. Koordinationen av detta arbete ligger på kommunstyrelse-
förvaltningens avdelning för hållbar utveckling. 
 
Motionens yrkanden, som motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska 
anta, faller in under samlingsbegreppet social hållbarhet. Motionen förslås 
besvarad genom att yrkandena överförs och beaktas i tillämpliga program för 
att utveckla social hållbarhet i Gislaveds kommun. Utgångspunkten för arbetet 
är den kommunomfattande översiktsplanens ställningstagande och kommande 
handlingsplaner samt redan antagna strategier inom detta utvecklingsområde. 
 
Kommunstyrelsen har den 30 november 2016 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att de yrkanden, som motionären föreslår, ska överföras 
för att beaktas i tillämpliga program för att utveckla social hållbarhet i 
Gislavedes kommun. Utgångspunkten för arbetet är därvid den 
kommunomfattande översiktsplanens ställningstaganden och kommande 
handlingsplaner till denna samt tidigare antagna strategier inom detta 
utvecklingsområde. Motionen ska härmed anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds 
kommun, daterad den 7 maj 2012 
Räddningsnämnden den 3 oktober 2012, § 37  
Barn- och utbildningsnämnden den 5 november 2012, § 109 
Tekniska nämnden den 21 november 2012, § 101  
Kulturnämnden den 19 november 2012, § 51 
Socialnämnden den 29 november 2012, § 193  
Fastighetsnämnden den 3 september 2013, § 86 
Fritidsnämnden den 11 december 2013, § 90  
Kommunstyrelsen den 30 november 2016, § 386 
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Kf § 180 (forts.) 
 
Yrkande 
Margareta Lindgren (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att de yrkanden, som motionärerna föreslår, ska överföras för att 
       beaktas i tillämpliga program för att utveckla social hållbarhet i  

Gislaveds kommun. Utgångspunkten för arbetet är därvid den 
kommunomfattande översiktsplanens ställningstaganden och kommande 
handlingsplaner till denna samt tidigare antagna strategier inom detta 
utvecklingsområde, samt 

 
att  motionen härmed är besvarad. 

  
 

Expedieras till: 
Motionärerna 
Kommunstyreleseförvaltningen, kansli- och informationsenheten 
Utvecklingsenheten 
 
 


