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Interpellationer 2022 



Svar på interpellation ställt av Mika Takamäki 
 

Till att börja med vill jag tacka Mika Takamäki för att han lyfter ett så viktigt ämne i sin interpellation. 
Jag läser dock med viss förvåning påståenden om det stora ökning som Takamäki hävdar. Takamäki 
skriver: ”Enligt Rädda Barnen levde år 2012, 12,1 % av barnen i Karlskoga i ekonomisk utsatthet för 
att nu 10 år senare röra sig om 13,8 % och 804 barn.” Den senaste mätningen från Rädda Barnen 
gjordes 2019, endast ett år efter att Karlskoga Alliansen tog makten. Jag förstår då inte hur Takamäki 
kan berätta hur det ser ut nu 2022. 
 
Oavsett hur det exakt ser ut nu 2022 kan vi utgå ifrån att vi har en hög barnfattigdom i Karlskoga. 
Mika Takamäki hänvisar till sin partikollega Helena Frisk och en motion som skrev 2012 där en 
handlingsplan upprättades. Denna handlings lades ner redan efter dryga ett års arbete, alltså under 
det socialdemokratiska styret. Handlingsplanen slutredovisades 2017.  

Det närmaste vi idag kommer en handlingsplan bör vara ”Folkhälsopolitiskt program för en god och 
jämlik hälsa”. Detta program gäller mellan 2020 och 2024 så om det gett utslag vet vi alltså inte 
eftersom ingen statistik kommit in efter 2019.  

Mika Takamäki stället fyra frågor och jag ska göra mitt bästa för att besvara dem en i taget.  

 

1. Hur ser Hårsmar och Alliansen på den alarmerande och ökande barnfattigdomen i Karlskoga. 
a. Jag anser att frågan bygger på ett påstående som vi inte vet och därför kan jag inte 

svara.  
2. Vilka konkreta åtgärder har vidtagits för att vända utvecklingen? 

a. Framförallt arbetar Alliansen för att fler ska komma i arbete. Statistik visar att arbete 
är a och o för att bryta med fattigdom och utanförskap.  

b. Ett ytterligare exempel är arbetet med integration. Där finns många exempel på vad 
kommunen gör för att hjälpa till med integrationen, t ex den nya öppna förskolan 
som öppnats vid Skranta.  

c. Satsningar på skolan. Under lång tid var skolan i Karlskoga underfinansierad, men 
efter att alliansen tagit över har mer resurser kommit till skolan. Klarar man skolan 
finns det stor möjlighet få ett jobb och bryta fattigdomen.  

d. Socialen jobbar aktivt med flera olika projekt för att hjälpa människor ur 
försörjningsstöd.  

3. Den handlingsplan som nu finns i kommunen, hur väl implementerad är den i berörda 
verksamheter och förvaltningar? 

a. Inte alls eftersom handlingsplanen slutredovisades 2017.  
4. Var ligger huvudansvaret för att följa den handlingsplan som finns för att bekämpa 

barnfattigdomen i Karlskoga? 
a. Ansvaret ligger inte hos någon då handlingsplanen slutredovisades 2017.  

 

 

 

 



Med dessa svar vill jag avsluta med att fråga Mika Takamäki en fråga.  

1. Varför avslutades handlingsplanen redan 2017 om ni i Socialdemokraterna ansåg att detta 
var en så viktigt fråga? 

 

Med Vänliga Hälsningar Martin Hårsmar 



Anette Karlsson 

Från: 	 Mika  Takamäki 
Skickat: 	 den 25 mars 2022 07:05 
Till: 	 Diarium KS; redaktion@karlskogatidning.se  
Ämne: 	 Interpellation 

Interpellation ställd till Martin Härsmar, Ordförande i 
Folkhälsonämnden: 

Andelen barn i Sverige som lever med en låg 
ekonomisk standard är oroväckande hög. 
Så också i Karlskoga och här går utvecklingen åt fel håll, en utveckling som måste vändas. 
Att växa upp i ett ekonomiskt utsatt hem påverkar i hög grad barns liv, ekonomiskt utsatta barn utvecklas 
sämre och har en förhöjd risk för psykisk och fysisk ohälsa och de deltar mer sällan i organiserade 
fritidsaktiviteter. 
Enligt Rädda Barnen levde år 2012, 12,1 % av barnen i Karlskoga i ekonomisk utsatthet för att nu 10 år senare 
röra sig om 13,8 % och 804 barn. På plats 246 av Sveriges 290 kommuner. 
Vi kan inte nöja oss med detta utan måste åstadkomma bättre resultat. 
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I Karlskoga använder vi oss av Rädda Barnens sammansatta mått för att mäta ekonomisk utsatthet bland barn. 
" Barn och unga som lever i familjer med låg inkomststandard och/ eller i familjer som har fått försörjningsstöd 
någon gång under året". 
I november 2012 beslutade Kommunfullmäktige i Karlskoga att bifalla en motion från Helena Frisk, 
Socialdemokraterna om att införa en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom samt att en (örstudie kring 
barnfattigdom i Karlskoga ska genomföras vilken blev klar 2014 och med det klara målet att barnfattigdom i 
Karlskoga ska minska och på sikt avskaffas. 

1. Hur ser Hårsmar och Alliansen på den alarmerande och ökade barnfattigdomen i Karlskoga. 
2. Vilka konkreta åtgärder har vidtagits för att vända den negativa utvecklingen? 
3. Den handlingsplan som nu finns i kommunen, hur väl implementerad är den i berörda verksamheter 

och förvaltningar? 
4. Var ligger huvudansvaret för att följa den handlingsplan som finns för att bekämpa barnfattigdomen i 

Karlskoga?  

Mika Takamäki 
2022-03-25 
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