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Inledning
»För de barn som
växer upp i familjer
med en utsatt
ekonomi blir det
extra kännbart när
barnperspektivet
inte vägs in«

Ö

ver 145 000 barn1 i Sverige lever i familjer som inte har råd med det mest
nödvändiga. För de barnen är det val
varje dag. De väljer mellan frukost
på skolan eller en frukt innan fotbollsträningen.
Mellan att hitta på ett skäl till frånvaro för ytterligare en friluftsdag eller magont över att fråga
om pengar till matsäck hemma. Mellan att sitta
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på bänken ännu en idrottslektion eller att tvätta
uteskorna för att slippa kommentarer.
2017 betalade Majblomman ut över 37 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till barn i Sverige.
Störst summa delades ut till inköp av kläder och
skor. I ansökningarna till Majblomman beskrivs
hur barn i Sverige saknar ekonomisk möjlighet
att vara med i gemenskapen i skolan och på
fritiden.
Många av barns rättigheter blir till verklighet
på kommunal nivå. Kommunen tar utifrån nationella lagar och förordningar beslut om skola och
socialtjänst, kollektivtrafik och fritidsaktiviteter.
Därför granskar Majblomman regelbundet hur
kommuner i Sverige arbetar för att stärka barns
rättigheter. I år har vi genomfört en undersökning tillsammans med Demoskop. Vi har bett
Sveriges kommuner att svara på frågor om hur
de arbetar för barns jämlika villkor, och hur de
säkerställer alla barns rätt till en avgiftsfri skola,
meningsfull fritid, lov på lika villkor och tillgång
till kollektivtrafik.
Som tidigare år kan vi konstatera att det spelar
roll var i Sverige barn växer upp. Det finns kommuner som ser barn som en angelägen målgrupp,
som har handlingsplaner och åtgärdspaket,
lokala barnombudsmän och som gör analyser
av konsekvenser för barn i varje beslut. Men det
finns också kommuner som inte prioriterar barns
rättigheter, som inte ser att varje fråga har ett
barnperspektiv eller förstår att alla delar av kommunens verksamhet påverkar barns möjligheter

och förutsättningar. Skillnader mellan kommuner
skapar ojämlika uppväxtvillkor för barn i Sverige.
För de barn som växer upp i familjer med en
utsatt ekonomi blir det extra kännbart när barnperspektivet inte vägs in och förslag som gynnar
barn saknar stöd. De barn som Majblomman
finns till för lever i familjer som saknar ekonomiska möjligheter att kompensera för en dyrare
kulturskola och för avgifter som tas ut för utflykter eller hyra av utrustning i skolan.

I denna rapport kommer även barnens röster
att höras. Vi har under våren 2018 fört samtal
med elever i årskurs fem om barns olika förutsättningar. I rapportens inledning redovisar vi
deras synpunkter och resonemang i frågor som
handlar om barns möjligheter att delta i gemenskapen i skolan och på fritiden.
Vi vill tacka de barn som har delat med sig av
sina tankar och erfarenheter. Vi vill även rikta
ett tack till Barnombudsmannen. Våren 2018
gav de ut en rapport som genom intervjuer med
över 900 barn på ett unikt sätt belyser barns
erfarenheter och uppfattningar om att leva i områden där barn i genomsnitt har sämre ekonomi
än i övriga landet. Vi vill även rikta ett tack till
de kommuner som har tagit sig tid att svara på
Majblommans enkät.

Tove Lindahl Greve
Generalsekreterare
Majblommans Riksförbund
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Begrepp som
används i rapporten
MA J BLO M M AN
Majblomman har funnits i 111 år. I över ett sekel
har vi verkat för att alla barn ska kunna delta i
gemenskapen i skolan och på fritiden. Tusentals
volontärer i Majblommans över 600 lokalföreningar arbetar året runt med att samla in pengar
och dela ut bidrag till barn som bor i närområdet. Majblomman arbetar också med att påverka
politiker och beslutsfattare i frågor som är viktiga för barn som lever i barnfattigdom. På huvudkontoret i Göteborg är åtta personer anställda.
Sedan 1907 har skälen till att barn söker stöd
från Majblomman varierat. De senaste 20 åren
har vi framför allt delat ut ekonomiskt stöd till
barn som inte har råd att vara med i gemenskapen i skolan och på fritiden. 2017 delade
Majblomman ut över 37 miljoner kronor till
barn i Sverige.
Idag lever över 145 000 barn i Sverige i familjer där den disponibla inkomsten inte räcker
till det mest nödvändiga. En uppväxt med små
ekonomiska resurser kan påverka barns självbild,
relationer, fritid och framtidstro negativt. Barn
i denna grupp beskriver en känsla av att inte
kunna påverka sin situation och de uttrycker ett
lågt förtroende för samhället. Barns ojämlika
uppväxtvillkor får konsekvenser på kort och
lång sikt.
Majblomman granskar och påverkar politiker
och beslutsfattare för att de ska följa de lagar
som finns och tolka dem utifrån ett barnperspektiv. Majblomman menar att barnfattigdom
6
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inte bara är en effekt av föräldrars ekonomiska
situation. Den uppstår även när samhällets institutioner brister i att följa och tolka lagar som
styr till exempel skola och socialtjänst utifrån ett
barnperspektiv.
Majblomman är en partipolitiskt och religiöst
oberoende ideell organisation. Majblommans
verksamhet kan genomföras tack vare de pengar
som samlas in då tusentals barn säljer majblommor i april varje år.

B ARN FAT TI G D OM
Majblomman använder begreppet barnfattigdom för att beskriva ett strukturellt problem i
samhället. Vi menar att det inte bara handlar
om föräldrars möjligheter att försörja sina barn,
utan också om hur barn drabbas när de lagar
och överenskommelser som är till för att skydda barn inte följs. Alla barn ska ha möjlighet
att vara med i gemenskapen i skolan och på
fritiden, oavsett ekonomiska förutsättningar.
Socialstyrelsen delar denna definition av barnfattigdom och menar att »barnfattigdom bör ses
som brist på ekonomiska resurser som leder till
att barn inte kan delta som jämlikar i sitt sociala
sammanhang«.2
Det finns flera mått för att mäta fattigdom. Majblomman utgår ifrån Statistiska
Centralbyråns statistik och använder det mått
som kallas låg inkomststandard. Familjer med
låg inkomststandard har en disponibel inkomst

»Barnfattigdom
bör ses som brist på
ekonomiska resurser
som leder till att barn
inte kan delta som
jämlikar i sitt sociala
sammanhang«
Socialstyrelsen 2013

som inte räcker till det mest nödvändiga. SCB:s
senaste mätning visade att 145 000 barn i Sverige
lever i familjer med låg inkomststandard. Det
finns grupper som är överrepresenterade i denna
statistik. Exempel på grupper som i större utsträckning än andra lever med låg inkomststandard är barn som bor med en förälder, barn som
är utrikes födda eller som har två föräldrar som
är utrikes födda.

KO M M UNER
Majblomman jobbar för barns rättigheter på
nationell och lokal nivå. I denna rapport granskar vi hur Sveriges 290 kommuner arbetar för
att skapa jämlika förutsättningar för barn. Vi
undersöker arbetet på kommunal nivå eftersom
det i stor utsträckning är där som barns rättigheter kan bli till verklighet. Lagar och regler beslutas på nationell nivå men det är i kommunen
som handlingsplaner, riktlinjer och uppföljning
kan se till att regelverk får genomslag. Det gäller
bland annat frågor som rör skola, kollektivtrafik,
fritids- och lovaktiviteter samt försörjningsstöd.
Sveriges kommuner spelar en avgörande roll
för att mildra och motverka konsekvenser av
barnfattigdom.

B ARN KON V EN TI ON EN
Barnkonventionen är FN:s konvention om barns
rättigheter. I juni 2018 röstade Sveriges riksdag
ja till att barnkonventionen ska bli svensk lag
från och med den 1 januari 2020.
Barnkonventionens 54 artiklar beskriver barns
rättigheter och bygger på fyra grundprinciper:
• Barnets bästa
• Barns rätt till inflytande
• Inget barn får diskrimineras
• Varje barn har rätt till liv och utveckling
Barnkonventionen säger att staten i ett land har
ansvar för att se till att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda. Staten ska bland annat
se till att föräldrar får det stöd de behöver för
att ta hand om sina barn på ett så bra sätt som
möjligt.3

Sveriges kommuner
Sverige är indelat i 290 kommuner. Alla
kommuner har ett visst mått av självstyre. Det betyder att kommunen får fatta
beslut om en hel del saker själv men det
måste ske inom de ramar som staten har
bestämt. Den lag som reglerar detta heter
kommunallagen.
Staten bestämmer VAD kommunen ska
göra genom lagar som skollagen eller
socialtjänstlagen. Men lagarna anger inte
HUR det ska ske.
Kommunen ansvarar för att planera
och genomföra verksamhet som skola,
barnomsorg, äldreomsorg, socialtjänst,
plan- och byggfrågor, och idrotts- och
fritidsanläggningar.
Det kommunala självstyret är så viktigt
att det står i vår grundlag.
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Så här tog vi fram
informationen
Denna rapport är baserad på information som
hämtats in genom enkätfrågor till kommuner och
kommunpolitiker, genom rundabordssamtalsamtal
med politiker och tjänstemän samt genom intervjuer med barn, lärare och annan skolpersonal. Vi har
i arbetet även tagit hänsyn till de behov som vi ser i
de ansökningar om ekonomiskt stöd som kommer
in till Majblommans lokalföreningar.

ENK ÄT UND ERS ÖKN IN G
Majblomman har tillsammans med Demoskop
undersökt hur Sveriges kommuner jobbar för
att minska barnfattigdom och för att inkludera
alla barn. Frågorna handlar om hur kommunens
övergripande arbete för barns rättigheter är utformat och följs upp samt hur kommunen arbetar med kostnader i skolan, tillgång till fritidsaktiviteter under terminer och skollov samt barns
tillgång till kollektivtrafik. Detta är områden
som berörs i de ansökningar om ekonomiskt stöd
som kommer till Majblomman. Vi ser även att
det är frågor som är avgörande för kommuner
att prioritera för att ge alla barn lika förutsättningar till gemenskap i skolan och på fritiden.
Årets enkätundersökning har skickats ut digitalt
till alla 290 kommuner samt till de 28 stadsdelar
som finns i Stockholm, Göteborg och Södertälje.
Enkäten består av olika delar och vi har bett
om att varje del ska besvaras av den person
inom kommunen som har ansvar för respektive
8
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fråga och område. De som svarat på enkäten
har därmed olika funktioner inom kommunerna
och personer med ansvar för olika frågor kan ha
svarat för en kommun.
Svar på någon del av enkäten har kommit in
från 257 unika kommuner och stadsdelar. 81%
av Sveriges kommuner och stadsdelar har därmed svarat på någon del av i enkäten. Antal svar
per fråga varierar mellan 24 och 164. Genom
snitt för antal svar per fråga är 95. I rapporten
redovisas endast resultat med fler än 45 unika

»Vi har i arbetet
även tagit hänsyn
till de behov som
vi ser i de ansök
ningar om ekonomiskt
stöd som kommer
in till Majblommans
riksförbund.«

svar. I de fall svarsfrekvensen är lägre än 20%,
det vill säga färre än 64 unika svar på frågan,
nämns detta när statistiken redovisas.
Vi har även ställt frågor inom ramen för
Demoskops årliga undersökning Politiker
panelen. Denna går ut till samtliga politiker i
kommunfullmäktige i Sverige. För att få kommunpolitikernas perspektiv på den egna kommunens arbete för barns jämlika förutsättningar
ställde vi frågorna »I er kommun, finns det politiskt enhälliga överenskommelser om långsiktigt
samarbete i någon eller några av följande frågor, när det gäller barn och unga?« samt »Inom
vilket eller vilka av följande områden görs en
regelbunden och systematisk uppföljning av den
kommunala förvaltningens arbete, när det gäller
barn och unga?«. 4 499 kommunpolitiker svarade på frågorna i Politikerpanelen, vilket innebär
en svarsfrekvens på drygt 35%.

R UNDABO R DS S AMTAL
Som komplement till Demoskops enkätundersökning arrangerade Majblomman under
Almedalsveckan 2018 samtal med 17 personer4
med kunskap om och inflytande över barns
rättigheter i praktiken. Bland annat medverkade
kommunpolitiker, riksdagspolitiker, tjänstemän
inom kommunens förvaltning och skolledare.
I samtalen diskuterades resultaten från enkätundersökningen och information hämtades in för
att få en tydligare bild av det arbete som genomförs och de behov och utmaningar som finns för
barnrättsarbete på kommunal nivå.

I N T ERVJ UER ME D BARN OCH L ÄRA RE
För att få ökad kunskap och bättre förståelse för
hur barn upplever att frågan om ojämlika ekonomiska förutsättningar hanteras och vilka konsekvenser de får, har vi genomfört djupintervjuer
och arrangerat gruppsamtal med barn på mellanstadiet. Totalt har 83 barn i årskurs fem ingått i
arbetet. Barnen bor och går i skola i olika delar
av Göteborgs stad. Vi har även ställt frågor till
sammanlagt 19 anställda inom skolan. Lärare
samt personal i skolhälsoteam och på fritidshem
ingick i gruppen. Frågorna ställdes för att få en

MAJBLOMMANS EKONOMISKA STÖD

TILL ENSKILDA BARN UNDER 2015–2017:

17 477 000 kr
Kläder och skor

14 311 000 kr
Fritidsaktiviteter, nöjen och kultur

13 965 000 kr
Sommarlovsaktiviteter

8 789 000 kr

Övriga dyra, men nödvändiga saker

6 402 000 kr
Jul och andra högtider

2 017 000 kr
Datorer

1 602 000 kr
Glasögon

625 000 kr
Skolaktiviteter

Majblomman kan dela ut ekonomiskt stöd till barn i
Sverige tack vare tusentals barn och volontärer som
gör försäljningen av majblommor möjlig varje år.

bild av deras erfarenheter av och behov i arbetet
med barns rättigheter och förutsättningar.

AN S ÖKN I N G A R TI LL MA JB LOMMAN
I Majblommans dagliga verksamhet kommer vi
i kontakt med barn och föräldrar som vittnar
om verkligheten och vardagen bakom statistiken. Majblommans drygt 600 lokalföreningar är
spridda över hela landet och är de som tar emot
och behandlar ansökningar från familjer där
pengarna av olika anledningar inte räcker till.
M A J B L O M M A N 20 18
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Vad säger
barnen?
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»I mer ekonomiskt privilegierade
områden beskrevs barnfattigdom som
något avlägset och ett fenomen som
finns utanför Sveriges gränser.«

M A J BLO M M AN S S AMTAL ME D BAR N
Under våren 2018 har vi genomfört gruppsamtal
och djupintervjuer med mellanstadieelever för att
öka vår förståelse för barns tankar om vilka konsekvenser ojämlika uppväxtvillkor kan få och för
att undersöka hur kunskapen och medvetenheten
om barnfattigdom ser ut bland barn.
Barnen som deltog i samtalen visar en hög nivå
av medvetenhet om att barns villkor och förutsättningar är ojämlika. Det tycktes dock finnas
en skillnad mellan de barn som bor i områden
med en i genomsnitt högre inkomstnivå än övriga
delar av landet och de som bor i områden med en
i genomsnitt lägre inkomstnivå. I mer ekonomiskt
priviligierade områden beskrivs barnfattigdom
som något avlägset och ett fenomen som främst
finns utanför Sveriges gränser. I områden med
lägre genomsnittlig inkomst uppfattas barnfattigdom som närvarande i den egna miljön och
barnen refererar till sig själva eller klasskompisar
för att exemplifiera konsekvenser av barnfattigdom. En majoritet av de barn som ingick i
studien uttrycker att de vill veta mer om barnfattigdom och efterlyser en större medvetenhet om
frågan hos vuxna i allmänhet och lärare i synnerhet. Barnen uttrycker att de saknar ett öppet
samtal om att barn har olika förutsättningar
och vilka konsekvenser det får. Även lärare och
övrig skolpersonal som Majblomman har talat
med efterfrågar kunskap och förståelse för frågan. De säger sig sakna redskap för att hantera

situationer och diskussioner som rör barns ekonomiska förutsättningar och de konsekvenser som
uppstår på grund av skillnader.
Barn i områden med lägre inkomstnivå än genomsnittet uttrycker en tydlig solidaritet med klasskompisar och vänner utan ekonomisk möjlighet
att delta i aktiviteter. Ett barn uttryckte det som
att »alla vet att det är pengarnas fel om någon
säger att de inte kan hänga med, men ingen pratar
om att någon är fattig vi bara löser det för varandra«5. Det blev i samtalen med barnen tydligt att
de känner och tar ett ansvar för sina jämnåriga
för att minska de skillnader som ojämlika uppväxtvillkor innebär.
De barn som deltog i studien talar mindre om de
ekonomiska aspekterna av barnfattigdom och mer
om de konsekvenser som barnfattigdom får. De
redogör för sociala begränsningar och uttrycker att
det får en att känna sig annorlunda och utanför när
pengarna inte räcker till. Barn som upplevt ekonomisk utsatthet på nära håll talar om att utvägen
ofta blir att dra sig undan och välja bort sociala
sammanhang eftersom det känns jobbigt att inte
kunna vara med på samma villkor som andra.
De barn som har erfarenhet av självupplevd barnfattigdom eller vänner med utsatt ekonomi beskriver hur barn inte har en tydlig uppfattning om
vilka summor som belastar ekonomin. Allt som
rör pengar blir därmed känsligt, oavsett summa,
och man undviker helst helt att tala om ekonomi
eller pengar hemma.
M A J B L O M M A N 20 18
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BARNOMBUDSMANNENS RAPPORT 2018
I Barnombudsmannens rapport »Utanförskap,
våld och kärlek till orten« intervjuas över 900
barn som bor i områden där barn statistiskt sett
har sämre hälsa, ekonomi och skolresultat. De
barn som deltagit i rapporten uttrycker en känsla
av att samhället struntar i dem, att deras röster
inte räknas och att vuxenvärlden har låga förväntningar på dem. Barnen har en låg tillit till
vuxenvärlden och upplever att väldigt lite görs
för att förbättra deras situation. Upplevelsen av
att inte inkluderas skapar också en osäkerhet
hos barnen i kontakt med det omgivande samhället. Barnen har låga förhoppningar om sin
egen framtid. De barn som har fått möjlighet
att engagera sig i till exempel fritidsverksamhet, verksamhet inom ideell sektor, kommunala
ungdomsråd eller andra projekt ansåg att de blev
lyssnade på och kunde påverka sin situation.
Många av dem uttryckte att de genom deltagandet och engagemanget fått ökad tilltro till sin
egen förmåga och större tillit till politiker och
samhället i stort.6

K VAL I TAT I V FORS KNING OM
B AR NS ST RATEGIE R
Barn påverkas av att inte ha råd att vara med.
Utöver den omedelbara känslan av att vara utanför tar barnen större ansvar för sig själva och sin
omgivning från en tidig ålder. Stina Fernqvists
kvalitativa studie »En erfarenhet rikare?« är
baserad på intervjuer med barn och beskriver ett
antal strategier som barn använder sig av för att
hantera en tillvaro i ekonomisk utsatthet.7 En del
beskrivs som resursstrategier där den gemensamma nämnaren är att vara sparsam med pengar
och saker samt att inte slösa. Andra är snarare
ansvarsstrategier som riktas mot barnens nära
relationer. Det kan handla om en medvetenhet
som gör att man inte ber om pengar alls hemma
eller är mycket förutseende och meddelar förväntade utgifter i god tid. Ansvarsstrategier kan
också finnas i relation till jämnåriga i skolmiljön,
då barn uppmärksammar och uttrycker empati
för andra barn som lever under liknande ekonomiska förhållanden och reflekterar över om de
12
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skulle kunna hjälpa dem. En sista strategi som
ses i intervjuerna med barn kallas i avhandlingen
prestationsstrategier, och handlar om att försöka
vara som alla andra. I dessa strategier ryms val
av kläder eller att välja bort sociala sammanhang
på grund av knapp ekonomi. Flera av de barn
som intervjuats uttrycker att de anstränger sig
för att inte bli påkommen som fattig och därmed
avvikande. Samtliga strategier visar att barnen
påverkas av familjens ekonomiska situation och
lägger mycket kraft och tid på att förhålla sig till
förutsättningarna.

»Alla vet att det är
pengarnas fel om
någon säger att de
inte kan hänga med,
men ingen pratar om
att någon är fattig
vi bara löser det för
varandra«
Citat från Majblopmans samtal med barn våren 2018

Kommuners
arbete med
barns rättigheter
M A J B L O M M A N 20 18
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»Barn som lever i familjer med låg
inkomststandard påverkas i mycket stor
utsträckning av hur skola, socialtjänst och
förvaltning för fritid och kultur fungerar och
vilka politiska beslut som fattas i kommunen.«

VAD HAND L AR DE T OM?
Kommunens arbete är avgörande för barnen som
bor där. Detta gäller alla, men särskilt de barn
som är mer utsatta än andra. Barn som lever i familjer med låg inkomststandard påverkas i mycket stor utsträckning av hur skola, socialtjänst och
förvaltning för fritid och kultur fungerar och av
vilka politiska beslut som fattas i kommunen.
I Majblommans tidigare granskning av kommuners arbete med barns rättigheter framstår
två faktorer som avgörande för att nå resultat.
För det första tycks det spela roll om det finns ett
långsiktigt arbete med frågor som rör barns rättigheter. För att uppnå sådan långsiktighet verkar överenskommelser över partigränserna vara
en framgångsfaktor. För det andra rapporterar
de kommuner som arbetar med handlingsplaner
eller motsvarande dokumentation som följs upp
systematiskt tydligare resultat och framgång än
de som saknar handlingsplaner och uppföljning.
Sveriges Kommuner och Landsting, en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets
alla kommuner och regioner, följer upp lokalt
och regionalt barnrättsarbete i Sverige. SKL har
sammanställt framgångsfaktorer som visat sig
viktiga att ta hänsyn till8. Högt upp på listan
över avgörande faktorer finns övergripande
beslut om att arbeta med barns rättigheter och
föra in skrivningar om detta i styrande dokument samt att ställa krav på uppföljning och
14
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återrapportering. SKL tar även upp kunskapsnivån som en avgörande faktor.
Under de rundabordssamtal som genomfördes
i Majblommans regi i Almedalen 2018 fördes
samtal mellan 17 experter med olika perspektiv om frågan om barns rättigheter och arbetet
med dem på kommunal nivå. Samtliga deltagare
menade att kunskap om hur många barn som
lever med en utsatt ekonomisk situation och
vilka konsekvenser detta får, är avgörande för
framgångsrikt arbete med frågan.

VAD S ÄG ER KOMMU N ERN A?
Majblommans granskning visar precis som föregående år att det finns stora skillnader i Sveriges
kommuners arbete för att säkerställa barns
rättigheter.
Knappt 40% procent av de kommunpolitiker
som svarat i Demoskops Politikerpanel uppger att
kommunen följer upp arbetet inom något av de
områden som enligt Majblomman påverkar barns
jämlika villkor. Varannan politiker uppger att de
inte kan eller vill svara på frågan. Runt hälften av
de tillfrågade kommunpolitikerna svarar att det
finns partipolitiskt överskridande överenskommelser för långsiktigt arbete inom minst ett av de
områden som Majblomman frågar om.
Över 60 procent av de kommuner som svarat på Majblommans kommunenkät uppger
att de inte har någon plan för bekämpning av

»Majblomman vill
CHECKLISTA se att kommun
1.
politiker och
personal inom
2.
kommuners för
3.
valtningar får
4.
ökad
kunskap
om
5.
hur
barn
f
attig
6.
dom påverkar
7.
barn på kort och
8.
lång sikt.«
9.
sveriges kommuner och l andstings

fö r a r b e te me d ba r n s r ät ti g he te r

Ta reda på om det finns ett beslut i
fullmäktige (styrelse) om att arbeta i
enlighet med konventionen

Ta in skrivningar om rättigheterna i
alla styrande dokument
Verka för att det ska finnas ett
krav på återrapportering till den politiska nivån
Kartlägg kunskapsnivån

Besluta om en
samordningsfunktion

Tillsätt en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen

Förankra arbetet i hela
organisationen

Genomför aktiviteter på olika nivåer

Be om handledning och stöd om
det behövs
(framtagen i samverkan med
Barnrättskonsulterna)

barnfattigdom i den egna kommunen. En tredjedel av de kommuner som svarat på frågan vet
inte om det finns en plan. Svarsfrekvensen på
frågan om kommuners policy är under 20%.
På frågan om vilka de största utmaningarna
är för ett framgångsrikt arbete med att bekämpa
barns ojämlika uppväxtvillkor svarar flera att
bristfällig kunskap om ämnet är ett hinder, att
samordning saknas och att det är svårt att nå ut
till berörda grupper.

VAD T YC KER MA JB LOMMAN
Majblomman vet sedan tidigare att partigemensamma överenskommelser, tydlig dokumentation
samt strukturerad uppföljning skapar förutsättningar för framgångsrikt arbete med barns
rättigheter. Sveriges Kommuner och Landsting
bekräftar detta i sina rekommendationer för
barnrättsarbete i kommuner.
Kommunpolitiker har det yttersta ansvaret för
M A J B L O M M A N 20 18
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50 %
50 %

av de kommunpolitiker som svarat på frågan kan eller vill inte
uppge om det finns någon uppföljning av kommunens arbete för barns
jämlika villkor.

av de kommunpolitiker som svarat på frågan uppger att det inte finns
någon politisk enhällig överenskommelse om långsiktigt samarbete i
följande frågor gällande barn och unga:
• Tillgång till digital teknik
• Fritidsaktiviteter på skollov
• Minimera avgifter som tas ut i skolan
• Fritidsaktiviteter under terminen
• Socialtjänstresurser för barn med utsatt ekonomi
• Tillgång till kostnadsfri kollektivtrafik

16
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Följande citat är utdrag från svarsalternativet
»Något annat« under frågan om utmaningar i
arbetet med att motarbeta barnfattigdom där
de svarande kunde skriva fritt:

»Svårighet att
få struktur och
kontinuitet i
arbetet«

det arbete som genomförs i kommunen. Kunskap
om och förståelse för en fråga är avgörande för
att arbetet ska prioriteras och få genomslag.
Svaren på frågorna i Politikerpanelen tyder på att
kunskapen om kommunernas arbete för barns
lika rättigheter är låg. Hälften av de politiker
som svarat på Politikerpanelen uppger att de inte
vet eller inte vill svara på om det finns uppföljning av förvaltningarnas arbete för att förbättra
villkoren för de barn som växer upp i fattigdom.
En minoritet av kommunerna följer upp förvaltningarnas arbete med frågan. Hälften av de
kommunpolitiker som svarat i Politikerpanelen
anger att det inte finns någon politiskt enhällig
överenskommelse för långsiktigt arbete i frågor
som enligt Majblomman är avgörande för barns
jämlika villkor.
Av de kommuner som svarat på Majblommans
enkät svarar mer än 60% att de inte har någon
plan för bekämpning av barnfattigdom i den
egna kommunen. En av tre svarar att de inte vet

»En kombination
av dålig samverkan
mellan både
interna och externa
aktörer.«

om det finns en plan. Svarsfrekvensen på frågan
om plan för bekämpning av barnfattigdom är
lägre än 20%.
Svaren på frågorna i enkäten tyder på att kunskapen om barnfattigdom och hur den ska motarbetas är låg hos både politiker och tjänstemän.
Även den låga svarsfrekvensen på frågan om plan
för bekämpning av barnfattigdom kan bero på låg
kännedom om barns ojämlika förutsättningar i
kommunen. Bristfällig kunskap innebär en risk för
att frågan får lägre prioritet, samordnas dåligt och
ges begränsat utrymme i kommunens organisation.
Majblomman efterlyser ett medvetet och
långsiktigt arbete för att ge alla barn jämlika förutsättningar. För att uppnå detta behöver både
politiker och tjänstemän öka sin kunskap om
barnfattigdomens konsekvenser och vilka åtgärder på kommunal nivå som kan påverka barns
förutsättningar. Förhoppningen är att detta leder
till att frågan prioriteras och strukturer skapas
för genomförande och uppföljning.
M A J B L O M M A N 20 18

17

Avgiftsfri
skola
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»Jag brukar vara den enda som tar skolans
matsäck när det är utflykt. Andra tycker jag
är konstig.«
Kommentar från barn ur Majblommans rapport om avgifter i skolan, 2013

VAD HAND L AR DE T OM?
I skollagens första kapitel står att alla elever, oberoende av var i landet de bor och oberoende av
sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika
tillgång till utbildning. Det står också att all utbildning och annan verksamhet i skolan som rör
barn ska ha barnets bästa som utgångspunkt.9
Skollagen säger också att svensk skola ska vara
fri från avgifter; det ska alltså inte kosta något att
gå i skolan. Men i lagen finns också ett undantag
som beskriver vissa fall då det ändå är tillåtet att
ta ut avgifter. Skolan får ta ut obetydliga avgifter
vid enstaka tillfällen. Det kan till exempel vara en
kostnad för matsäck som barnen ska ta med på
skolresa, inträdesavgift till simhall eller museum
eller pengar till buss och tåg på skolutflykten.
Svensk skollagstiftning reglerar vilka rättigheter
och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare
har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen, alltså den som är ansvarig för verksamheten. För kommunala skolor är kommunens
förvaltning huvudman. När det gäller reglerna
om avgiftsfri skola är det upp till kommuner och
skolor att tolka vilken summa som är en obetydlig
avgift och vad enstaka tillfällen innebär.
De ansökningar om ekonomiskt stöd som
kommer in till Majblomman ger en tydlig bild av
de villkor som styr barns tillvaro när familjens
inkomst inte räcker till det mest nödvändiga.
I ansökningarna beskrivs basala behov och hur
barn påverkas när familjen inte har råd med
vinterkläder eller gummistövlar. De familjer som
Majblomman kommer i kontakt med har inte
ekonomiskt utrymme för avgifter som tas ut av
skolan.

Den granskning av avgifter i skolan som
Majblomman genomfört tidigare visar att kostnader i skolan förekommer och att det finns
många olika tolkningar av hur stor en obetydlig
avgift är och hur många gånger som enstaka
tillfällen innebär. Det är även vanligt med dolda
avgifter som matsäck till skolutflykter, frukt till
gemensam fruktstund eller att skolan inte står
för utrustning som är nödvändig för att genomföra till exempel sport i skolans regi.
Det är stor skillnad i hur avgifter i skolan tas
ut mellan olika kommuner i Sverige. I de kommuner som saknar tydliga regelverk och uppföljning av avgifter i skolan märks även skillnader
mellan skolor. Detta innebär att elever i familjer
med utsatt ekonomi inte får samma förutsättningar som andra elever och att kommuner och
skolor inte lever upp till det som står i skollagen.
I de ansökningar om ekonomiskt stöd som kommer in till Majblommans lokalföreningar finns
exempel på behov som går att koppla direkt till
avgifter i skolan. Även i den kartläggning som
Majblomman genomförde 201310 fanns en rad
exempel på kostnader i skolan som upplevdes
som betungade och exkluderande av barn och
föräldrar.

VAD S ÄG ER KOMMU N ERN A?
Majblommans granskning av Sveriges kommuner
2018 visar att mer än hälften av de kommuner som svarat saknar en policy för avgifter i
skolan. Det är något vanligare att ha en policy
för obetydliga avgifter i storstäder och storstadsnära kommuner än i mindre städer och
M A J B L O M M A N 20 18
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»Jag är 17 år och bor med min
mamma och pappa som endast
har socialbidrag. Jag studerar på
naturprogrammet och jag skulle
behöva hjälp med ett bidrag
till en miniräknare som kostar
jättemycket.«

»En gång skulle klassen
åka på bio, för 150kr!!
Jag fick ej följa med, det
var sååå dyrt!«

Utdrag ur ansökan till Majblomman

Kommentar från barn i Majblommans
kartläggning av avgifter i skolan från
2013

»Jag har det svårt med kläder
och skor, eftersom jag går i
fotbollsklass så behövs speciella
kläder & skor och jag behöver
pengar till detta eftersom mina
föräldrar inte kan betala , det blir
för dyrt för dem«

»Jag har inte råd att låta
mina barn följa med på
skolutflykter, dom får vara
hemma. Min dotter säger att
hon är sjuk för hon skäms för
att säga som det är.«
Kommentar från förälder i
Majblommans kartläggning av
avgifter i skolan från 2013

Utdrag ur ansökan till Majblomman

landsortskommuner. Typiska exempel på kostnader i skolan är egen lunch på skolutflykter
och medhavd frukt till fruktstund. Det är också
vanligt att elever förväntas äga utrustning till
aktiviteter eller digitala hjälpmedel som datorer
och surfplattor.
Enkäten visar att det är fler kommuner som har
riktlinjer för matsäck än för fruktstund. En knapp
majoritet säger att de har tagit ställning till om
och hur skolorna får uppmana eleverna att ta med
egen mat. Av de som uppger att det finns riktlinjer
20
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kring matsäck svarar 60 procent att riktlinjerna
säger att skolan ska stå för mat på utflykter.

VAD T YC KER MA JB LOMMAN?
Skollagen talar om vikten av att ge barn likvärdiga möjligheter och barnkonventionen säger att
inget barn får diskrimineras. Vi vet att barn påverkas negativt av att inte ha ekonomisk möjlighet att delta i sammanhang i och utanför skolan.

Har kommunen/stadsdelen någon riktlinje/
policy för medhavd …
… MATSÄCK?
vid skolutflykter

Nej
48 %

Ja
52 %

… FRUKT?

vid fruktstund i skolan

Ja
38 %

Nej
62 %

Exempel på hur kommuner i enkäten
beskriver hur de reglerar avgifter i skolan:
»Ingen definition av riktlinjer finns men
medvetenheten är hög om vissa elevers utsatta
ekonomiska situation«
»Målet är att avgifter aldrig ska förekomma«
»Den totala summan per år och elev är
400 kronor«

M A J B L O M M A N 20 18
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Kapitel 1 i skollagen
8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist
och sociala och ekonomiska förhållanden, ha
lika tillgång till utbildning i skolväsendet
10 § I all utbildning och annan verksamhet en-

ligt denna lag som rör barn ska barnets bästa
vara utgångspunkt.

Kapitel 10 skollagen
§10 Utbildningen ska vara avgiftsfri.

Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker
och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga
skolmåltider.

§11 Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för
eleverna. I samband med skolresor och liknande
aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i
denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska
vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte
överstiga huvudmannens självkostnad för att
eleven deltar i aktiviteten.

22
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Vi ser att skollagen idag lämnar utrymme för
att ta ut både direkta avgifter, som bidrag till
klasskassa eller avgift för besök på museum, och
mer dolda kostnader, som matsäck, frukt eller
utrustning till friluftsdagar.
Majblomman har i tidigare undersökningar
konstaterat att handlingsplaner som följs upp
leder till ett mer framgångsrikt skydd av barns
rättigheter. Det är mycket allvarligt att inte ens
hälften av Sveriges kommuner har en övergripande policy för avgifter i skolan och saknar tydliga riktlinjer vad gäller både direkta och dolda
kostnader. Att ha en policy kring både generella
och specifika kostnader i skolan signalerar att
det finns en medvetenhet om skollagen och att
det inte lämnas till skolorna själva att tolka vad
en »obetydlig avgift« och »enstaka tillfällen«
är. Utan riktlinjer är det möjligt för skolor och,
i vissa fall, enskilda lärare att tolka skollagens
undantag från avgiftsfriheten. Majblomman kan
se att detta tolkningsutrymme får konsekvenser
för enskilda barns möjligheter att fullt ut delta i
gemensamma aktiviteter i skolan.
De öppna svaren i enkäten visar att skolor och
kommuner som saknar riktlinjer ibland menar
att de känner till enskilda elevers förutsättningar och anpassar situationer efter behov.
Majblomman ser inte detta som ett bra alternativ
eftersom det lätt blir godtyckligt och personberoende. Enskilda elever riskerar att hängas ut på
grund av hur skolan uppfattar deras situation.
Majblomman vill se övergripande handlingsplaner på kommunal nivå där skolor uppmanas
att ta fram riktlinjer för både direkta och dolda
kostnader i skolan. Både handlingsplaner och
riktlinjer behöver följas upp för att få reella konsekvenser. Precis som när det gäller barnrättsarbete generellt efterlyser vi mer kunskap om vilka
konsekvenser avgifter i skolan får och vad det
innebär för barnen som drabbas.
Majblomman verkar även för en ändring i lagstiftningen på nationell nivå. Undantaget i skollagen medför endast negativa konsekvenser för
de barn som lever i familjer med utsatt ekonomi.
Att ta bort undantaget om avgifter i skolan
skulle ge mer tydlighet och bättre förutsättningar
för både huvudmän och kontrollfunktioner att
säkerställa den kompensatoriska skolverksamhet
som alla barn i Sverige har rätt till.

Meningsfull
fritid
M A J B L O M M A N 20 18
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»Jag har sjukersättning som är väldigt
låg. Mina barn vill utöva aktiviteter,
men tyvärr kan jag inte uppfylla deras
önskan p.g.a. våran låga inkomst som
går till att betala räkningar och mat.«

Citat ur en ansökan till Majblomman

VAD HAND L AR DE T OM?
Artikel 31 i barnkonventionen säger att alla barn
har rätt till fritid, lek och vila och rätt att delta
i kulturella och konstnärliga aktiviteter. Artikel
21 slår fast att barnet har rätt att komma till tals
och få sina åsikter beaktade i alla frågor som berör barnet självt. Barnkonventionen säger också
att delaktighet och inflytande har stor betydelse
för barnets utveckling.11 En meningsfull fritid är
viktig för barns välmående på kort och lång sikt.
I Barnombudsmannens rapport från 2018
uppger nio av tio barn att fritid är viktigt eller
väldigt viktigt för dem. I samma undersökning
kom det även fram att ungefär fyra av tio barn
som tillfrågats ibland eller ofta inte har råd att
göra vad de vill på fritiden. Barn som är aktiva
inom olika former av fritidsverksamhet upplever
i betydligt större utsträckning än andra barn i
samma område att de blir lyssnade på och kan
påverka sin situation. Många av de barn som
har en aktiv fritid uttrycker också att de genom
medverkan i fritidsaktiviteter fått ökad tilltro till
sin egen förmåga och samhället i stort.12
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting
har kommuner en betydelsefull roll i att skapa
förutsättningar för meningsfulla idrotts- och
fritidsaktiviteter för barn och unga13, något
som även lyfts fram av Barnombudsmannen14.
Kommunens fritidshem regleras i skollagen och
där står det att de ska stödja elevernas sociala
24
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utveckling och erbjuda en meningsfull fritid.
Verksamheten ska samarbeta med skolan för
barnets bästa. Skollagen säger även att fritidshem
ska erbjudas för alla barn till och med tretton
år, även under skollov. Från och med att barnen
är tio år är det tillåtet med den enklare formen
»öppen fritidsverksamhet«.15
De flesta av Sveriges kommuner erbjuder det
som idag kallas kulturskola.16 Inom kulturskolan
erbjuds utbildning och gruppverksamhet inom
olika estetiska ämnen, vilket ger barn möjlighet att prova på och ägna sig åt aktiviteter som
till exempel musik, dans, teater och bild. Enligt
en kartläggning av Sveriges kulturskolor som
Kulturskolerådet genomförde 2016 skiljer sig
tillgänglighet och kostnad i kulturskolor stort
över landet.17
I april 2018 meddelade regeringen att 50 miljoner kronor kommer satsas på ungas fritidsverksamhet under 2018. Satsningen motiveras med
att fritidsaktiviteter »spelar en viktig roll i ungas
tillgång till en meningsfull fritid som skapar
sociala möten och möjlighet till etablering«18.
Problemet med en stor variation i både utbud och
kvalitet på fritidsverksamheter över landet har
även lyfts av gymnasie- och kunskapslyftsministern som i april 2018 poängterade att »tillgången till en meningsfull fritid aldrig får vara en
plånboksfråga«.19

VAD SÄG ER KOMMU N E RNA?
Enkätsvaren visar att 40 procent av de kommuner som svarat erbjuder fritidshem till och
med 13 år. I storstäder är det mindre vanligt att
fritidshem erbjuds till barn i högre åldrar. Nio av
tio kommuner erbjuder öppen fritidsverksamhet
upp till 12 eller 13 års ålder. Svarsfrekvensen på
frågan om öppen fritidsverksamhet är lägre än
20%.
Kulturskola finns i 98 procent av de kommuner som svarat på enkäten. Vanligen är kulturskolan avgiftsbelagd. Avgiften varierar beroende
på aktivitet och instrument. För att få en så
rättvis bild som möjligt har vi frågat vad kommunerna tar ut i terminsavgift för gitarrlektioner. Enkäten visar att bara en minoritet erbjuder
elever i kulturskolan kostnadsfri undervisning,
och att detta är vanligare i landsbygdskommuner
än i storstadskommuner.
Vissa av de kommuner som svarat på enkäten
kräver att barnen köper sina instrument, medan andra erbjuder lån eller hyra. Vad beloppet
blir beror på vilket instrument barnet spelar.
Närmare 32 procent låter eleverna köpa sin egen
gitarr, det instrument som använts i enkäten för
att få jämförbara svar. Majoriteten lånar eller
hyr ut instrumentet.
Många kultur- och fritidsförvaltningar erbjuder aktiviteter utöver kulturskolan. Det kan
handla om eftermiddagskurser eller filmvisning,
om entré och träning i simhallen, aktiviteter på
biblioteket eller om »prova på«-aktiviteter under
terminstid. Kostnaden varierar stort både för
kulturskola och andra aktiviteter som erbjuds av
kommunerna.
Avgiften för att medverka i kulturskolan varierar stort mellan de kommuner som svarat på
enkäten.

Majblomman vill att
kommuner skapar
fritidsverksamhet
som:
Erbjuder större variation
för att ta tillvara barns
olika intressen, behov och
erfarenheter
Ger barnen möjlighet att
vara delaktiga i framtagande
och planering av verksamheten
Stimulerar och engagerar
för att ta vara på barnens
nyfikenhet och lust att lära
Är anpassad för äldre
barn. Fritidsverksamheten
bör inspirera och ge dem
kunskap för att på sikt skapa
en meningsfull fritid på egen
hand.

VAD T YCKER MA JBLOMMAN?
Barns behov av en meningsfull fritid märks
i de många ansökningar som kommer in till
Majblommans lokalföreningar. Där vittnar
barn, föräldrar och närstående om hur avgörande möjligheten till en meningsfull fritid är.
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»Verksamheten
som erbjuds är
inte alltid relevant
och anpassad
efter barnens
behov och
förutsättningar.«

Motiveringarna i ansökningarna beskriver hur
fritidsaktiviteter breddar sociala nätverk och
skapar meningsfulla sammanhang i tillvaron.
Majblomman delade 2017 ut över 5 miljoner
kronor i ekonomiskt stöd till fritidsverksamhet
och utrustning.
Kommuner spelar en avgörande roll för att ge
barn i Sverige den meningsfulla och anpassade
fritid som barnkonventionen ger dem rätt till.
Två områden i kommunens regi som påverkar
barns tillgång till en meningsfull fritid är fritidsverksamhet och kulturskola.
När det gäller kommuners fritidsverksamhet
vill Majblomman se ökat arbete för att erbjuda
fritidsverksamhet som är relevant och intressant
även för barn på mellanstadiet. Enkäten visar
att en majoritet av de kommuner som svarat på
enkäten i linje med skollagen erbjuder någon
form av barnomsorg upp till det år barnet fyller
13 år. I de flesta fall erbjuds öppen fritidsverksamhet från och med det år barnet fyller tio
år. Detta innebär att de flesta kommuner som
svarar på Majblommans enkät följer skollagen. I Skolinspektionens rapport »Kvalitet i
26
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fritidshemmet« framkommer dock att verksamheten som erbjuds inte alltid är relevant och anpassad efter barnens behov och förutsättningar.20
Majblomman ansluter sig till Skolinspektionens
slutsatser och menar att den fritidsverksamhet
som erbjuds i Sveriges kommuner behöver bli
bättre på flera punkter för att vara meningsfull
och motsvara de krav som barnkonventionen
ställer.
Svaren på enkätens frågor om kulturskola
visar att i princip alla de kommuner som svarat
på enkäten erbjuder kulturskola i någon form.
Kostnader för kulturskola och nödvändig utrustning varierar dock stort. Kulturskolans olika
form och villkor skapar ojämlika förutsättningar
för barn i Sverige. Mest påverkas de barn som
lever i familjer som inte har råd med det mest
nödvändiga.
Kulturskolerådets generalsekreterare uppger
att allt fler kommuner tar bort avgifter i kulturskolan eftersom kostnaden stänger ute elever21.
Majblomman delar denna uppfattning och vill se
en mer jämlik och tillgänglig kulturskola.
I maj 2018 gav Regeringen Kulturrådet
i uppdrag att inrätta ett Nationellt
Kulturskolecentrum 22 . Det ska samordna och
stödja den kommunala kulturskolan genom att
bland annat fördela bidrag, ansvara för statistik och identifiera utvecklingsbehov. Syftet med
satsningen är att göra den kommunala kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Majblomman
välkomnar beslutet och kommer att följa upp det
arbete som genomförs.

Finns det
möjlighet för
barnen att
låna gitarr
kostnadsfritt på
musikskolan?

Ja
26 %

Nej
52 %

Majblommans enkät 2018, av 133 svarande.

643 kr*
Den vanligaste avgiften

per elev och termin för

kulturskola.

KULTURSKOL A

finns i 283 av landets 290 kommuner.
Endast i 16 av dessa är den kostnadsfri för eleven.
*Kulturskolerådets statistik från 2016.23

267

kommuner
har avgiftsbelagd
kulturskola

16

kommuner
har avgiftsfri
kulturskola

7

kommuner
har ingen
kulturskola
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Lov på
lika villkor
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»När skolan stänger för sommaren blir
det tydligt vilka barn som saknar resurser
för att fylla loven med aktiviteter. Att
resa bort på semester är sällan möjligt när
hushållets inkomster knappt räcker till det
mest nödvändiga.«

VAD HAND L AR DE T OM?
Barn som går i skola i Sverige är lediga i sammanlagt 16 veckor under året. Sommarlovet är
den längst sammanhängande ledigheten med tio
veckor. De flesta föräldrar som jobbar har fem
veckors semester under ett år. Om barnet har
tillgång till två föräldrar innebär det som mest
tio veckors ledighet med en förälder om ingen
gemensam ledighet tas ut.
När skolan stänger för sommaren blir det tydligt vilka barn som saknar resurser för att fylla
loven med aktiviteter. Att resa bort på semester
är sällan möjligt när hushållets inkomster knappt
räcker till det mest nödvändiga. Den begränsade
ekonomin ger inte heller utrymme för aktiviteter
som läger eller sommarkurser.
Majblomman delar varje år ut många miljoner i ekonomiskt stöd till barn som växer upp i
familjer med utsatt ekonomi. Detta bidrar till att
ge barnen ett mer innehållsrikt sommarlov. 2017
delade Majblommans lokalföreningar ut över 4,5
miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sommarlovsaktiviteter som lägervistelser och besök på
nöjesparker.
Majblommans undersökningar från tidigare

år visar att sommarlovet innebär en rad negativa
konsekvenser för barn som lever i familjer med
utsatt ekonomi. Under terminerna finns skolans
verksamhet och kompensatoriska uppdrag. Det
jämnar ut barns villkor i vardagen. Under sommarlovets lediga månader förstärks barns ojämlika förutsättningar.
Majblommans Sommarlovsrapport 2017 visar
att de summor som familjer lägger på barns sommarlovsaktiviteter varierar stort. 18 procent av
de föräldrar som svarat på enkäten uppger att de
betalar mellan 2000 och 4000 kronor för barnens sommarlovsaktiviteter. 17 procent svarar
att de spenderade mellan 7000 och 15 000 kronor och 12 procent anger att de hade utgifter på
över 15 00024. Denna skillnad ökar ojämlikheten
mellan barn och präglar enligt det Majblomman
ser känslan av gemenskap och tillhörighet under
hela året.
En annan utgift som kommer med sommaren
är de extra mål mat som under lovet ska ätas i
hemmet. För familjer som inte har råd med det
mest nödvändiga innebär den ökade kostnaden
en påfrestning. Kommuner har ingen skyldighet
att öka försörjningsstöd till barnfamiljer inför
sommarlovet. Majblommans tidigare granskning
M A J B L O M M A N 20 18
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Hur mycket pengar spenderade du på aktiviteter
för ditt barn under sommarlovet 2016?
Inget

1%

1–1 999 kr

6%

2 000–3 999 kr

18 %

4 000–6 999 kr

22 %

7 000–14 999 kr

17 %

15 000–100 000 kr

12 %

Vill inte svara/
vet ej/minns ej

24 %

Får barnfamiljer med försörjningsstöd
extra bidrag inför sommarlovet?
statistiik

Enkätfråga till landets kommuner

Nej
/vet ej

70 %
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Ja

30 %

har visat att kommuner med ett tydligt barnfokus ändå väljer att göra detta för att kompensera för de ökade kostnader som kommer med
sommarlovet.
2016 genomfördes en regeringsreform som
innebär att staten ger bidrag till landets kommuner för att de ska erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. 2018 kunde kommunerna
rekvirera sammanlagt nära 200 miljoner kronor
i bidrag till lokala sommarlovsaktiviteter för
barn i kommunen.25 Enligt Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som hade
ansvar för sommarlovsbidraget till kommuner
innan Socialstyrelsen tog över, har bidraget gett
önskad effekt och lett till att många kommuner
har ett ökat utbud av sommarlovsaktiviteter och
att dessa varit välbesökta.26

VAD SÄG ER KOMMU N E RNA?
Svaren på Majblommans enkät visar att många
kommuner har ett begränsat utbud av barnomsorg och fritidsverksamheter under sommarlovet.
Även om svaren visar att de flesta kommuner
erbjuder barnomsorg i någon form, så är utbudet ofta kraftigt begränsat och innebär okända
lokaler och pedagoger samt en ny barngrupp
för de barn som inte kan vara lediga under
sommarlovet.
De flesta kommuner som svarat på enkäten
erbjuder aktiviteter under sommarlovet och en
majoritet uppger att det finns aktiviteter som är
kostnadsfria.
Drygt hälften av de kommuner som svarat på
enkäten erbjuder eller förmedlar kollo- och lägerplatser till barn under sommarlovet. Resultatet
visar inte hur många platser det handlar om eller
om platserna är helt kostnadsfria eller delvis
subventionerade av kommunen.
Endast 30 procent av de kommuner som svarat
på Majblommans enkät uppger att det finns
möjlighet för barnfamiljer att få utökat försörjningsstöd inför sommarlovet. Svaren visar en
stor skillnad över landet. Utökat försörjningsstöd
inför sommaren förekommer oftare i storstäder,
där 60 procent av kommunerna uppger att möjligheten finns. I mindre städer är motsvarande
siffra under 35 procent.
Svarsfrekvensen på denna fråga är lägre än 20%.

VAD T YC KER MA JB LOMMAN?
Majblomman ser positivt på att de flesta kommuner erbjuder någon form av fritidsverksamhet
under sommarlovet. Att involvera barn i utformningen av den verksamhet som erbjuds och se till
att den är anpassad efter deras behov är minst
lika viktigt på sommarlovet som under terminerna. Behov och förutsättningar kan dessutom
skilja sig åt under sommarlovet jämfört med
under läsåret.
Kommunernas svar om aktiviteter på sommarlovet tyder på att satsningen på statliga sommarlovsbidrag har varit framgångsrik. Fler kommuner än tidigare år svarar att de erbjuder gratis
sommarlovsaktiviteter. Ett flertal kommuner
svarar att de har fler platser än efterfrågan från
barn. Majblomman vill se vidare uppföljning av
hur verkningsfull kommunernas satsningar på
sommarlovsaktiviteter har varit och vad ett eventuellt lågt intresse beror på. Kommuner som har
fler platser än deltagare bör ställa sig frågan om
verksamheten är relevant och om informationen
om aktiviteterna har varit tillgänglig för relevanta målgrupper.
Många av de barnfamiljer som söker ekonomiskt stöd från Majblomman inför sommarlovet
har försörjningsstöd. Försörjningsstödet ger inte
utrymme för de extra kostnader som sommarlovet innebär. Majblomman vill se fler kommuner
fokusera på barnens behov och skapa möjlighet
för ett utökat försörjningsstöd för barnfamiljer
inför och under sommarlovet.
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Tillgång till
kollektivtrafik
32

M A J B L O M M A N 2018

»Att skapa möjlighet
för barn att ta sig till
aktiviteter och annan
form av gemenskap
är avgörande för
att skapa jämlika
förutsättningar.«

VAD HAND L AR DE T OM?
Tillgång till kollektivtrafik är viktigt för att barn
ska ta del av gemenskapen utanför skolan oavsett
om det gäller fritidsaktiviteter som kommunen
arrangerar eller någon annan form av meningsfull
fritid. I större städer är det avgörande att kommunen gör kollektivtrafiken tillgänglig för alla barn.
Enligt skollagen har elever i grundskolan rätt
till kostnadsfri skolskjuts till och från skolan
med hänsyn till hur långt det är, hur trafikförhållandena på vägen ser ut, eventuell funktionsvariation eller annan särskild omständighet27.
I april 2018 beslutade regeringen dessutom att
skolungdomar i årskurs 6–9 och 1–2 i gymnasiet ska få möjlighet till fri kollektivtrafik under
sommarlovet med motiveringen att »avgiftsfri
kollektivtrafik under sommarloven kan göra det
möjligt för alla skolungdomar att åka till sommarjobb eller fritidsaktiviteter oavsett hur familjens ekonomi ser ut«28. Det är upp till regionala
myndigheter att tillsammans med kommuner
och andra berörda i länet bestämma om vad som
gäller när det kommer till tid och omfattning.
I vissa delar av Sverige fattas beslut om

finansiering av kollektivtrafik på regional nivå
och i andra delar av landet är det kommunen
som avgör hur mycket och för vem kollektivtrafiken ska subventioneras.

VAD S ÄG ER KOMMU N ERN A?
Få av de kommuner som svarat på Majblommans
enkät erbjuder kostnadsfri kollektivtrafik för
grundskoleelever. Mindre städer tycks göra det
mer ofta än större städer och omkringliggande
kommuner.
Under de rundabordssamtal om kommuners barnrättsarbete som Majblomman höll i
Almedalen 2018 diskuterades frågan om kollektivtrafik. Samtliga deltagare var överens om att
kollektivtrafik och infrastruktur påverkar barns
jämlikhet.29 Att skapa möjlighet för barn att ta
sig till aktiviteter och annan form av gemenskap
är avgörande för att skapa jämlika förutsättningar. Deltagarna bekräftade även den geografiska
skillnad i regelverk och villkor som kan ses i
enkätsvaren.

VAD T YC KER MA JB LOMMAN?
Möjlighet att resa till och från aktiviteter och
umgänge med vänner är grundläggande för att
barn ska kunna vara med i gemenskapen efter
skolan och på helger. Den skillnad som finns
mellan kommuner och landsting när det gäller
kostnadsfri kollektivtrafik bidrar till ojämlika
förutsättningar. Barns rörelsefrihet blir beroende
av var i landet de växer upp.
Majblomman vill se att Sveriges kommuner
och regioner gör kollektivtrafiken tillgänglig för
alla barn. Vi välkomnar regeringens beslut om
kostnadsfri kollektivtrafik under sommarlovet
för barn från årskurs sex. För att skapa jämlika
förutsättningar för barn året runt behöver liknande reformer genomföras även för terminstid.
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Sammanfattning
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BA R NS RÖ ST ER
Majblomman har pratat med
barn för att öka förståelsen
för deras tankar om vilka
konsekvenser ojämlika uppväxtvillkor kan få, och för
att undersöka hur kunskapen och medvetenheten om
barnfattigdom ser ut bland
barn. Sammanlagt 83 barn
i årskurs fem har deltagit i
djupintervjuer och gruppsamtal. Vi har även tagit del av
Barnombudsmannens rapport från 2018 som presenterar över 900 barns röster
om hur det är att växa upp i
områden med lägre genomsnittlig hälsa, ekonomi och
skolresultat. I våra samtal och
Barnombudsmannens studie
kom bland annat detta fram:

•

Barn påverkas negativt av att
ha mindre ekonomiska resurser
än andra.
Kunskapen om att barnfat•tigdom
är en verklighet för barn
i Sverige är större i områden med
lägre genomsnittlig inkomst.
De barn vi har pratat med
•
önskar att frågan om barns
ojämlika ekonomiska förutsättningar får mer uppmärksamhet. De efterlyser större medvetenhet i skolan om bakgrund
och konsekvenser och vill att
vuxenvärlden blir bättre på att
uppmärksamma och möta de
frågor som uppstår när vissa
barn inte kan vara med på
grund av familjens ekonomi.
Barn fokuserar inte främst
•
på den utsatta ekonomin utan
på de konsekvenser som det får
att ha mindre pengar än andra.

Som exempel beskriver barn hur
de väljer bort sociala situationer
där det krävs ekonomiska resurser och hur de som en konsekvens riskerar att hamna utanför
gemenskapen.

•

Barn i områden med lägre
genomsnittlig inkomstnivå ger
uttryck för solidaritet med jämnåriga som saknar ekonomiska
resurser.
Barn som lever i områden
•
där barn har i genomsnitt lägre
inkomst, hälsa och skolresultat uttrycker en känsla av att samhället
struntar i dem, att deras röster inte
räknas och att vuxenvärlden har
låga förväntningar på dem. Barnen
har en låg tillit till vuxenvärlden
och upplever att väldigt lite görs
för att förbättra deras situation.
Upplevelsen av att inte inkluderas
skapar en osäkerhet hos barnen i
kontakt med det omgivande samhället och ger låga förhoppningar
om den egna framtiden.
Barnombudsmannens rap•portIfrån
2018 kommer det även
fram att barn som medverkar i
fritidsaktiviteter och annan form
av gemenskap utanför skolan har
en större tro på sig själva, sin röst
och på framtiden.

SV ER IG ES
KO M M U NER S
A RB ET E M ED B A RNS
RÄT T IG H ET ER
Majblomman har tillsammans
med Demoskop ställt frågor till
Sveriges kommuner. De handlar om kommunernas arbete
med att ge alla barn jämlika
förutsättningar. Bland annat rör
frågorna om kommunerna har

något långsiktigt arbete som
systematiskt följs upp för att
säkerställa att barns rättigheter
tillgodoses i kommunens arbete.
Majblommans tidigare uppföljning av kommuners arbete
har visat att partiöverskridande
överenskommelser om långsiktiga insatser och systematisk
uppföljning är framgångsfaktorer
i kommuners arbete för att motverka barnfattigdom.

•

Barn som växer upp i familjer med utsatt ekonomi påverkas
negativt av avgifter i skolan.

•

57 procent av de kommuner
som svarat på enkäten har inga
riktlinjer eller planer för genomförande av en avgiftsfri skola.

•

Det förekommer godtyckliga
tolkningar av vad en begränsad
summa och enstaka tillfällen är.

Hälften av de kommunpoliti- • Det är vanligt med dolda
•
ker som svarat i enkäten uppger kostnader som pengar till utatt de inte arbetar med partigemensamma överenskommelser
om långsiktigt arbete för att
motverka barnfattigdom.

•

Knappt 40 procent av de
kommunpolitiker som svarat
på enkäten uppger att de följer upp någon del av kommunens arbete med barns jämlika
förutsättningar.

•

Det verkar finnas en stor
okunskap eller ovilja att svara på
frågan om planer och åtgärder
mot barnfattigdom och uppföljning av detta arbete. 50 procent
uppgav att de antingen inte ville
svara på frågan om planer och
uppföljning eller att de inte hade
kunskap för att svara på frågan.

•

flyktsmat, frukt och utrustning

•

Förväntad tillgång till
datorer och surfplattor utgör en dold kostnad i många
kommuner.

M ENING SFULL
F R I T ID

anpassad fritid.

•

De flesta kommuner
följer lagen i teorin men
Skolinspektionen menar att det
finns brister i hur relevant och
attraktiv fritidsverksamheten är,
i synnerhet för äldre barn.

•

För att skapa en meningsfull fritidsverksamhet är det
avgörande att barn involveras i
utformningen och planeringen
av verksamheten.

AVGIFTS F R I S KO L A

Kulturskolan innebär ofta
•
stora kostnader i terminsavgift

me för obetydliga kostnader vid
enstaka tillfällen.

Sommarlovet är en tid på
•
året då skillnader mellan barn
i familjer med olika ekonomiska resurser förstärks.
Kommuner erbjuder
•
sommarlovsaktiviteter i olika
utsträckning och avgifter är
vanligt förekommande, även
om det har skett en viss förbättring sedan sommarlovsbidraget infördes 2016.
Långt ifrån alla kommuner
•
erbjuder extra försörjningsstöd till barnfamiljer i samband med skollov.

T ILLG Å NG T ILL
KO LLEKT IVT R A FIK

Barnkonventionen ger alla
Tillgänglig kollektivtrafik
•
•
barn rätt till en meningsfull och är en förutsättning för att

Det är enligt de kommuner
som svarat på Majblommans
enkät mycket ovanligt med
planer för bekämpning av
barnfattigdom.

Skollagen säger att skolan ska
•
vara avgiftsfri men ger utrym-

LOV PÅ LIKA
V ILLKO R

barn ska kunna ta sig till fritidsaktiviteter under terminer
och på loven.

•

Kostnadsfri kollektivtrafik
är ovanligt.

•

I vilken utsträckning kollektivtrafik är subventionerat
skiljer sig stort mellan kommuner och landsting. Det skapar ojämlika förutsättningar
för barn i Sverige

och hyra av instrument.

•

Kostnader för kulturskola
ser mycket olika ut i olika delar
av landet.
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Vad händer nu?
Klyftan ökar mellan barn i Sverige. Mellan 2010 och 2015
sjönk Sverige från plats fem till plats 16 i UNICEF:s mätning
av ekonomisk jämlikhet för barn30. Majblommans granskning av
barns villkor i Sveriges kommuner visar att insatser görs för att
skapa större ekonomisk jämlikhet, men att mycket arbete återstår.
När barnen kommer till tals blir det tydligt att ekonomiska
villkor påverkar dem i vardagen. Möjligheten att kunna delta i en
gemenskap gör att barn mår bättre, känner sig mer betydelsefulla
och får en större framtidstro. Kommuners arbete är avgörande för
att skapa mer jämlika förutsättningar för barn.
Majblomman vill se ökad takt och tydlighet i Sveriges kommuners
arbete för barns jämlika uppväxtvillkor. I vår fortsatta granskning
och vårt löpande arbete kommer vi att följa upp åtta krav.
Samtliga krav riktar sig till Sveriges kommuner. Kraven om
ändring i skollagen och en förlängning av sommarlovsbidraget förs
även fram på nationell nivå.
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VAD MA JBLOMMAN VILL
1. Kunskapsnivån om barnfattigdomens bakomliggande faktorer och konsekven-

ser måste öka i Sveriges kommuner. Kommuner måste utbilda politiker och tjänste

personer i strategier för att skapa bättre förutsättningar för de barn som lever med en
utsatt ekonomi. En låg kunskapsnivå innebär en risk för att frågan prioriteras lägre och
att beslut inte tar hänsyn till de behov som finns och kunskap om vad som bör göras.

2. Kommuner och verksamheter måste upprätta handlingsplaner som följs upp

systematiskt för att utvärdera och utveckla arbetet för barns jämlika uppväxtvillkor.

Detta behöver göras både övergripande och inom respektive fråga som behandlas i
denna rapport för att arbetet med barns lika rättigheter ska förbättras och förstärkas.

3. Undantaget i skollagen som gör det möjligt att ta ut vissa avgifter ska tas

bort. För de barn som lever i fattigdom får undantaget endast negativa konsekvenser.
Avgifter i alla former gör skolans kompensatoriska uppdrag omöjligt. I väntan på en
ändring i lagstiftningen måste kommuner ge skolor redskap för att reglera och följa
upp hur avgifter tas ut.

4. Involvera barn i framtagandet och utvecklandet av fritidsverksamhet och

aktiviteter för att skapa möjlighet till en verkligt meningsfull fritid och relevanta

alternativ för alla barn. Kommuner ska ha en tydlig plan och kunna redogöra för hur
detta arbete genomförs.

5. Skapa en jämlik och tillgänglig kulturskola. Tillgång till en meningsfull fritid är

avgörande för barns framtidstro och självkänsla. Kulturskolan måste vara tillgänglig
och jämlik för barn i hela Sverige.

6. Sommarlovsbidraget måste förlängas efter 2019 för att ge kommuner möjlighet

till vidare utveckling av aktiviteter för barn under sommarlovet. Alla kommuner måste även utvärdera och utveckla både de aktiviteter som genomförs och hur utbudet
marknadsförs för att nå fram till relevanta mottagare. I utvecklingsarbetet ska målgrupper involveras och få gehör.

7. Vi vill att försörjningsstödet till barnfamiljer höjs inför och under sommarlo-

vet. Detta skulle innebära ett viktigt steg i att jämna ut de skillnader i barns förutsättningar som sommarlovet skapar.

8. Gör kollektivtrafiken tillgänglig för alla barn i kommunen oavsett ekonomis-

ka förutsättningar. Möjligheten att ta sig fram med kollektivtrafik är avgörande för
att alla barn ska kunna delta i gemenskapen.
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