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Interpellationssvar
Helen Wretling (L) har till Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämndens
ordförande, Jari Puustinen (M), ställt en interpellation angående vräkning av barn.
Vad kommer du att göra för att uppnå nollvisionen att inga barn vräks från
sina hem?
Nollvisionen om avhysning av barn infördes av dåvarande regering 2008 och
antalet vräkta barn har sjunkit sedan dess. Tyvärr är 2018 års ökning av antalet
vräkta barn inget unikt för Eskilstuna. Avhysning av just barnfamiljer ökade i hela
Sverige under förra året efter att ha minskat både 2016 och 2017. Ingen utredning
eller kartläggning har gjorts för att visa varför det blev en nationell ökning av
vräkta barn förra året. Däremot har Socialförvaltningen i Eskilstuna påbörjat en
utredning om orsaken och vad man ska göra framöver för att undvika fler ökningar
av vräkningar av barnfamiljer.
Enheterna för ekonomiskt bistånd som ligger under Arbetsmarknad- och
vuxenutbildningsförvaltningen i Eskilstuna arbetar efter de riktlinjer som är
framtagna i ett förebyggande arbete mot avhysning av barnfamiljer. Det är ett
ständigt pågående arbete och förvaltningen arbetar för att så få barnfamiljer som
möjligt ska bli avhysta från sina hem. Förvaltningen har ett samarbete med
hyresvärdar i Eskilstuna samt Kronofogden som också är de instanserna som
meddelar förvaltningen om att det föreligger en vräkning. Är det en barnfamilj
signalerar förvaltningen i sin tur till Socialförvaltningen om det och de kan då gå in
med de hjälpinsatser som de har möjlighet till.
Det finns en problematik i andrahandsuthyrning när det kommer till avhysning av
barnfamiljer. I många fall är det annan person som står på hyreskontraktet än de
personer som är boende vilket ställer till det när det kommer till att EEB, Enheterna
för ekonomiskt bistånd, ska få information om detta. Då de inte får information om
att det är en barnfamilj går man inte in med alla de hjälpverktyg som ska finnas
med vid vräkning av barn, som till exempel Socialtjänst.
Det förebyggande arbetet mot vräkning av barnfamiljer fortsätter och strävan efter
nollvisionen finns alltid med. Förvaltningen arbetar efter att stärka och strukturera
upp samarbetet med alla iblandade aktörer (hyresvärdar, Kronofogden,
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Socialförvaltningen) för att i tidigare skede kunna gå in med hjälpinsatser som
framåt ska minska antalet barnfamiljer som blir vräkta.

Jari Puustinen (M)
Ordförande, Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden
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