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Motion om ny form av praktiskt boendestöd

för ensamstående föräldrar
Remiss från kommunstyrelsen dnr 2021/97
Förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Motionärerna Lisa Palm och Anna Rantala Bonnier, Feministiskt
initiativ (Fi) skriver i sin motion att Fi vill införa en ny form av
praktiskt boendestöd för ensamstående föräldrar. För den som är
ensam med många barn eller barn med stora behov av stöd och
samtidigt har en svår ekonomisk situation samt litet eller inget
nätverk, kan avsaknaden av stöd innebära en risk att barn inte får
det stöd eller den omsorg de behöver.
Förvaltningen håller med om att det för många ensamstående
föräldrar kan finnas stora utmaningar i vardagen. Speciellt för de
föräldrar som har behövt lämna en våldsam relation för att skydda
sig själv och sina barn. Förvaltningen anser att det är viktigt att
föräldrar ber om stöd då de anser att deras egen förmåga till att
tillgodose barnets behov inte är tillräcklig. Förvaltningens olika
verksamheter har tydliga regler för insatser och stöd som kan ges
till enskilda i mer eller mindre utsatta situationer.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelningen för vuxna i samverkan med
Avdelningen för barn och unga, Hässelby -Vällingby
stadsdelsförvaltning.
Ärendet
Motionärerna Lisa Palm och Anna Rantala Bonnier, Feministiskt
initiativ (Fi) skriver i sin motion att Fi vill införa en ny form av
praktiskt boendestöd för ensamstående föräldrar. Många
ensamstående föräldrar har svårt att få ihop livspusslet och
vardagen med småbarn. Ofta behöver man hjälp av vänner och
släktingar eller övrigt nätverk och för den som har möjlighet kan en
avlönad barnvakt få livet att gå ihop. För den som är ensam med
många barn eller barn med stora behov av stöd och samtidigt har en
svår ekonomisk situation samt litet eller inget nätverk, kan
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avsaknaden av stöd innebära en risk att barn inte får det stöd eller
den omsorg de behöver.
Enligt motionärerna finns det idag ingen tydlig form av praktiskt
boendestöd eller hjälp för ensamstående föräldrar med stora behov
som motsvarar det boendestöd som exempelvis erbjuds psykisk
sjuka eller missbrukare. Det kan röra sig om enkla insatser, med den
enskildes behov som utgångspunkt, och innefatta praktisk hjälp som
exempelvis handling, att ta med barnet till fritidsaktivitet eller
kortvarig barnpassning för att föräldern ska kunna gå på
föräldramöte eller arbetsintervju.
Motionärerna anser att detta behov särskilt finns hos många av de
mammor som varit utsatta för våld och hot av sin partner och därför
behövt fly med sina barn. Många behöver byta område, bryta med
nätverk och ordna ny barnomsorg för barnen samt ny sysselsättning
för sig själva. Vissa av dem har dessutom tidigare levt isolerat på
grund av det våld de utsatts för eller har kortvarigt anknytning till
Sverige.
Riskerna är stora att barnen, som ofta också upplevt våld, far illa när
deras föräldrar inte mäktar med att fullt ut ta ansvar för både
barnens praktiska samt känslomässiga behov. Många föräldrar
efterfrågar praktiskt stöd för att kunna tillgodogöra barnens behov.
Motionärerna föreslår att socialtjänsten ska kunna bevilja
ensamstående föräldrar ett särskilt boendestöd för att stärka
föräldraförmågan.
En sådan insats skulle underlätta vardagen för de familjer som har
barn med stora behov och i förekommande fall många barn. På sikt
skulle detta även förebygga att större och mer omfattande insatser
behöver göras längre fram för att behovet av stöd inte kunde
tillgodoses i ett tidigt skede.
Med anledning av detta föreslår motionärerna att
kommunfullmäktige beslutar att:
 socialtjänsten får möjlighet att bevilja boendestöd för
ensamstående föräldrar med stora behov i syfte att stärka
föräldraförmågan.
 staden utreder behovet av hur många ensamstående föräldrar
som är i behov av ett särskilt boendestöd.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen håller med om att det för många ensamstående
föräldrar kan finnas stora utmaningar i vardagen. Speciellt för de
föräldrar som har lämnat en våldsam relation för att skydda sig själv
och sina barn. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån
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(SCB) år 2019, bodde 18 procent av barnen i Stockholms stad med
en ensamstående mamma och 4,4 procent bodde med en
ensamstående pappa.
Förvaltningen anser att det är viktigt att föräldrar ber om stöd då de
anser att deras egen förmåga till att tillgodose barnets behov inte är
tillräcklig. Förvaltningens olika verksamheter har tydliga regler för
insatser och stöd som kan ges till enskilda i mer eller mindre utsatta
situationer. Framförallt ska barn skyddas från att fara illa.
Förvaltningen arbetar utifrån att barnets rätt prioriteras i alla
situationer och händelser som rör barnet. För barn som har särskilda
behov finns det insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj,
korttidsvistelse, ledsagning och avlösning.
Boendestöd som nämns i motionen är en insats som ges till den som
har svårt att klara vardagsaktiviteter på egen hand och som behöver
göra dessa tillsammans med en boendestödjare med målet att klara
aktiviteten själv efter en tid. Boendestödet utför således inga
praktiska sysslor åt den enskilde, utan tillsammans med den
enskilde. När behov finns av mer servicekaraktär, så som handling,
är det hemtjänst som beviljas som bistånd. Att skapa en ny insats,
praktiskt boendestöd till föräldrar med stora behov, innebär inte per
automatik att barnens känslomässiga och praktiska behov faktiskt
tillgodoses med insatsen. Barnets behov måste utredas och
säkerställas att de tillgodoses. Däremot kan föräldraförmågan
stärkas genom praktisk hjälp vid behov, då tid frigörs till barnen
som annars skulle läggas på exempelvis handling.
Förvaltningen har aktiviteter och insatser att erbjuda föräldrar i en
liknande situation som motionen beskriver. Vid behov av avlastning
finns exempelvis insatsen kontaktfamilj. Vid behov av att stärka
förälderns egen förmåga erbjuds föräldrastöd och för att stärka
förälderns nätverk finns olika aktiviteter och forum. Föräldrar får
även information om öppen förskola, förskola och fritidsaktiviteter
för barn. Inom förvaltningens familjestöd finns Stöd I Vardagen,
SIV, för de föräldrar som exempelvis har varit med om ett trauma.
Stödet är en vägledning i vardagen i syfte att föräldern sedan ska
klara sig själv.
När en förälder söker skydd för sig och sina barn påbörjas insatser
och stöd utifrån den särskilda situation som familjen befinner sig i.
Barn som har upplevt våld i nära relation ska alltid ges möjlighet att
få stöd med att bearbeta vad hen varit med om.
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Förvaltningen anser slutligen att motionärerna beskriver ett viktigt
behov som kan finnas hos många ensamstående föräldrar. Att skapa
en insats som ska riktas till ensamstående föräldrar generellt är
däremot svårt, då det finns flera perspektiv att ta i beaktande i de
situationer som motionen beskriver.
Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Fredrik Skoglund
Avdelningschef
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