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Sommarkort till barn i familjer med långvarigt ekonomiskt 
bistånd

Sverige är ett av världens rikaste länder. För en stor del av befolkningen finns också möjligheten 
till ett gott liv. Men inte för alla. Den senaste tiden har debatten om den ökande svenska 
barnfattigdomen och dess konsekvenser intensifieras. I rapporter från Rädda barnen och 
Majblomman har vittnesmål och berättelser från en vardag på den ekonomiska marginalen slagit 
ner i såväl de svenska hemmens köksbordssamtal som de politiska finrummens debatter
Barnfattigdomen kan aldrig bortförklaras med att även en ensamstående svensk förälder i länder 
som Kina, Indien och Bangladesh hade betraktats som en medel- eller till och med 
höginkomsttagare. Den ekonomiska och sociala situationen här i Sverige blir inte bättre eller 
mindre kännbar för att man vet att man hade varit rik om man hade levat i ett land långt borta. 
Barnfattigdomen visar sig på flera sätt. Det kan handla om vilka kläder man har eller vilka 
fritidsaktiviteter man har råd med. Den visar sig även i hälsotillstånd och allmän trivsel.

Knappa ekonomiska marginaler skapar stress och känslor av otillräcklighet. Stress över att inte 
få ekonomin att gå ihop eller att barnen inte ges möjlighet till fritidsaktiviteter eller en 
upplevelse under sommarlovet. För de barn som lever i socialt och ekonomiskt utsatta familjer 
är inte sommarlovet alltid lika efterlängtat. Istället kan sommarlovet vara förknippat med ångest, 
sysslolöshet, tomma lekplatser och fritidsgårdar. För de barnen som spenderar sommaren 
hemma utan att kanske ens kunna åka och bada eftersom det ofta innebär en utgift (buss, inträde 
etc) riskerar sommarlovet att bli fullt av långa och ensamma dagar. Det finns också en risk att 
barnen känner sig isolerade från och annorlunda jämfört med sina jämnåriga kamrater när dessa 
åker till sommarstugan, till stranden eller till nöjesparken. Den trygghet som finns under 
terminen när barnen vistas i skolan som sina jämnåriga försvinner när skollokaler och 
fritidsaktiviteter stänger. Återkomsten till skolan på hösten kan även den inledningsvis kännas 
svår när kamraternas frågor om aktiviteter och resor under sommarlovet kommer upp, eller när 
läraren ber barnen att skriva om sitt bästa sommarminne. Medan de andra klasskamraterna kan 
komma tillbaka till skolan efter sommarlovet och berätta om sina semesteraktiviteter och resor 
finns det för den här gruppen barn oftast inga resor att berätta om. Möjligheten till 
fritidsaktiviteter är lika begränsad under sommaren som resten av året. Ofta finns inte heller 
utrymmet att åka till stranden och bada eller göra en utflykt till skogen. Känslan hos barnen om 
att det borde finnas något för dem att berätta om – eftersom deras kamrater kan det – försvinner 
dock inte. 

För familjer med små marginaler finns det ingen möjlighet att, likt familjer med bättre 
ekonomiska förutsättningar, avsätta lika mycket resurser till fritidsaktiviteter eller nöjen. Detta 
grundar sig delvis i att normen för vad som ses som skälig levnadsnivå är anpassad efter att det 
ekonomiska biståndet är tänkt som ett stöd från samhällets sida för personer som av olika 



orsaker är i tillfälligt behov av stöd. Normen för ekonomiskt bistånd är satt låg och för den som 
inte lever länge med försörjningsstöd utan snabbt hittar en sysselsättning igen är detta sällan mer 
än ett temporärt ekonomiskt problem. För den som av olika orsaker lever en längre tid med 
ekonomiskt bistånd blir det dock svårt, närmast omöjligt att bekosta utgifter för fritidsintressen, 
utflykter eller andra aktiviteter som kan förgylla vardagen. För den som lever i ett långvarigt 
biståndsberoende innebär det också att barnen inte har samma möjligheter som sina jämnåriga 
kamrater att delta i samhällslivet på lika villkor. Barnen blir passiva som en följd av den 
situation och ofrihet föräldrarnas låga inkomster skapar. Möjligheten att likt andra kamrater 
delta i sociala aktiviteter som kan förknippas med kostnader är ofta minimal. Mot bakgrund av 
detta föreslår vi att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska få Skånetrafikens 
sommarkort bekostat av Lunds kommun. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

att till sommaren 2012, eller så fort det är möjligt, erbjuda barn i familjer med långvarigt 
ekonomiskt bistånd möjlighet att få Skånetrafikens sommarkort bekostat av Lunds 
kommun.
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