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Yrkande angående – Yrkande från V och MP om höjt
försörjningsstöd över jullovet

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Yrkandet avslås

Yrkandet

Hushåll med barn, som uppburit ekonomiskt bistånd under minst 10 månader,
har i dagsläget redan rätt till utökat försörjningsstöd under motsvarande två
valfria högtidsdagar under en 12-månaders period. Under dessa dagar
fördubblas dagsnormen enligt riksnormen för respektive hushåll.
Sverigedemokraterna finner det ekonomiskt ohållbart att höja försörjningsstödet
med ytterligare 20% i december månad för barnfamiljer. Familjer med ett utökat
behov kan istället vända sig till frivilligorganisationer och föreningar och därifrån
äska pengar till att fira högtider.
Politik handlar om att prioritera och välja rätt. Det är av mycket större vikt att
staden satsar kommunala medel på bra lärare och personal till barn i dessa
utsatta situationer. Det gör skillnad på riktigt, inför framtiden och inte bara för
högtidsstunden.
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Yrkande om höjt försörjningsstöd över
jullovet
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Socialnämnderna får i uppdrag att höja försörjningsstödet med 20% i december
månad för barnfamiljer.

Yrkande

Nu närmar sig ännu ett jullov med god mat, julklappar och roliga spel. Oavsett om
man firar jul eller inte, innebär jullovet att barnen är hemma från förskola, skola
och fritidshem i betydligt högre grad än vanligt. Alla skollov leder på grund av
detta till ökade matkostnader för barnfamiljer. Några som alltid har det svårt
under denna period är de som behöver försörjningsstöd för sitt uppehälle. Många
lever med mycket små ekonomiska marginaler och kan inte köpa minsta lilla
julklapp till sina barn. Många har inte råd med några särskilda aktiviteter på
jullovet och kanske inte ens har råd med någon extra mat.
Forskning visar att barn som levt i ekonomisk utsatthet under längre tid också har
olika strategier för att hantera sin situation. Många barn tar stort ansvar för
familjens ekonomi genom att inte be om saker. Dessa barn får dessutom ofta
stanna hemma medan kompisarna åker iväg på jullovsaktiviteter. Vi menar att
inga barn ska behöva leva med att ta ansvar för familjens ekonomiska situation
och framförallt inte ha ont i magen inför jullovet på grund av detta.
Civilsamhället mobiliserar inför jultider och antalet insamlingar ökar varje år för
att ge stöd med mat, kläder eller julklappar. Människor vill gärna bidra, vi vill inte
att andra ska lida nöd. Flera av de idéburna organisationerna ser att fler kommer
till matutdelning för att försörjningsstödet inte räcker till. Göteborgs Stadsmission
larmade under 2020 att fattigdomen skenat under de senaste åren. Av de som får
matkassar från Stadsmissionen lever 60 procent på långvarigt försörjningsstöd.
När inte ens vardagen går ihop för dessa familjer så är det inte särskilt svårt att
föreställa sig hur jullovet kommer att bli för barnen.
Välgörenhet når inte alla och ska vara ett komplement, inte en ersättning för ett
välfärdssamhälle. Ett extra stöd för högtider ingår ej i normen för
försörjningsstödet, men kommuner kan besluta om en högre nivå vilket också görs
i andra kommuner. Då Göteborgs stad har ett gediget överskott har vi råd att vara
generösa och bidra till ett gott jullov för de mest ekonomiskt utsatta
barnfamiljerna.
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