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Motion om kartläggning av barnfattigdomen i Luleå
Ärendebeskrivning
Nina Berggård, för vänsterpartiet, anför följande i en motion.
I Sverige har inkomstklyftorna vuxit under åren med borgerligt landsstyre.
Rikaste delen av befolkningen har fått en mycket god inkomstutveckling,
exempelvis genom skattelättnader i form av RUT- och ROT- bidrag samt ett
jobbskatteavdrag som direkt visar på regeringens ambitioner att göra de med
mest medel än mer penningstarka.
Samtidigt som inkomsterna ökar för de redan väl bemedlade, så ökar
förekomsten av familjer med låg inkomststandard tillika fattigdomen bland så
många andra. Antalet familjer inom ramen för fattigdomsgränsen ökar. När
antalet fattiga föräldrar ökar får det förödande konsekvenser för fler barn.
Rädda Barnens tar årligen fram en rapport om barnfattigdomen i Sverige. I
rapporten år 2012 bekräftas att antalet barn i Sverige som växer upp i
fattigdom ökar. Jämfört med föregående års siffror uppger rapporten att det
finns 28 000 fler barn över hela landet, som lever i familjer som enligt SCB:s
definition bedöms som låginkomststandardfamiljer eller familjer som är
försörjningsstödsberoende.
I vilken omfattning barnfattigdomen förekommer i Luleå är inte kartlagt, men
den förekommer. Detta då den ekonomiska politik som genomsyrat Sverige
också berört Luleås föräldrar och barn. En politik med påtagliga inslag av
försämringar för barnfamiljer med redan tidigare låga inkomster.
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Ovanstående är inte acceptabelt i ett land som Sverige och i en välmående
kommun som Luleå. Inte minst med den så höga folkhälsoambitionen som
kommunen så ofta uttalar. Vi är väl medvetna om att vi kommunpolitiker i
Luleå inte kan förändra de lagar som Riksdagen har att besluta om. Vi kan
dock vidta åtgärder för att mildra effekterna av regeringens politik. För det
måste vi kartlägga den verkliga situationen i vår kommun.
Vänsterpartiet vill att det görs en grundläggande utredning och kartläggning
av barnfattigdomen inom kommunen. De svar vi önskar är bland andra hur
stor barnfattigdomen är och var i vår kommun den finns. Vi vill att samma
utredning också presenterar konkreta förslag till hur vi genom lokal ambition
och goda satsningar kan förenkla och underlätta för barn som växer upp i
ekonomiskt utsatta familjer.
Vi yrkar mot bakgrund av ovanstående
att utredning skyndsamt tillsätts för att kartlägga barnfattigdomen i Luleå
kommun
att utredningen kommer med konkreta förslag på hur vi från kommunens
sida kan förenkla vardagen för berörda barn och deras familjer.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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