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Öppet brev till Rädda Barnen
Snedvriden bild om barnfattigdom i Årjängs kommun
I samband med publiceringen av Rädda Barnens rapport om Barnfattigdom i
Sverige 2012 sprids bilden av att Årjängs och Edas kommuner har något av landets
högsta andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll näst efter Malmö, Landskrona och
Södertälje! I en fotnot i rapporten finns uppgiften att "för gränskommuner till
Norge, Finland och Danmark, som har omfattande arbetspendling över gränsen,
kan redovisningen för låg inkomststandard vara missvisande och leda till en
överskattning av antalet barn i familjer med låg inkomststandard”. Detta är just
fallet för Årjängs kommun! Den bild som sprids som en sanning via media - som
lätt förbiser den fotnoten - blir därmed missvisande och osann och undergräver
kommunens ansträngningar att skapa trygga uppväxtvillkor för barnen i kommunen
och försvårar möjligheten att visa att Årjängs kommun är en attraktiv kommun att
flytta till och bo i. Vi anser att ett betydligt större ansvar också behöver ligga på
den som publicerar rapporten att visa sådan statistik som ger en rättvisande bild av
förhållandena.

Förvärvsfrekvens
Bilden av den låga förvärvsfrekvensen och den låga lönebilden stämmer bara om
man väljer att inte ta med alla de kommuninvånare som jobbar i Norge. När man
tar med denna viktiga del av befolkningen stiger förvärvsfrekvensen från låga 69,7
procent till 81,5 procent vilket är näst högst i Värmland.
Årjäng har den näst lägsta arbetslösheten i Värmland. I maj låg den totala
arbetslösheten på 5,8 procent och av dessa var endast 2,9 procent öppet arbetslösa.
Invånarna i Årjängs kommun har en privilegierad situation i och med att de har
tillgång till arbetsmarknaden i två länder och nära 800 personer som bor i
kommunen får sin inkomst från norska arbetsgivare. Detta syns inte i SCB:s
statistik, men SCB samarbetar med övriga nordiska länder i databasen Statnord
(www.statnord.org) och lägger man till dessa siffror blir bilden en helt annan.
Lönen som betalas ut från norska arbetsgivare till invånare i Årjängs kommun har
ökat från 171 miljoner kronor år 2004 till nära 340 miljoner kronor år 2009 och
trenden ser ut att hålla i sig.
Möjligheten att få arbete i grannlandet syns inte minst om man tittar på ungdomsarbetslösheten där Årjäng utmärker sig positivt i Värmland och även i riket med en
total arbetslöshet på 10,2 procent varav endast 3,1 procent är öppet arbetslösa.
Gränshandeln som omsätter 1,6 miljarder kronor i kommunen ökar också
möjligheten för unga att få jobb i köpcentren.
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Kommuninvånarnas ekonomi
Den övervägande delen av invånarna i kommunen har en ekonomiskt bra situation,
men det finns ekonomiskt utsatta familjer även i vår kommun. Andelen barn i
familjer med försörjningsstöd var under år 2011 5,7 procent och det är det fjärde
lägsta av Värmlands sexton kommuner. (Källa: Öppna jämförelser, ekonomiskt
bistånd 2011, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och Landsting).

Årjängsmodellen
Kommunen arbetar aktivt på en mängd områden för att skapa trygga villkor för
barn som riskerar att hamna i ett utanförskap. Ett bra exempel är den så kallade
”Årjängsmodellen”. Årjängsmodellen är ett unikt samverkansarbete mellan skola,
socialtjänst, polis, fritidsgård och arbetsmarknadsenhet. En samordnare är anställd
under kommunstyrelsen med uppdrag att bygga upp en hållbar organisation kring
barn och familjer i Årjängs kommun.
Målet med Årjängsmodellen är att arbeta fram arbetssätt som varar över tiden.




Att barn och unga ska få hjälp i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling.
Att barn och unga ska få stöd och skydd från samhället utifrån en
helhetssyn.
Ett konsekvent barnperspektiv med barnet i fokus, vilket betyder att
uppdraget är överordnat organisatorisk hemvist.

Målsättningen är att samla specifika resurser och kompetenser kring barn som far
illa eller riskerar att fara illa i ett resursteam.
Konstruktivt arbete
Vi har stor respekt för Rädda Barnens slutsatser om den ökande barnfattigdomen i
Sverige och arbetar konstruktivt i vår kommun för att skapa förutsättningar för
trygg försörjning och bra uppväxtvillkor för familjer och barn i kommunen.
Årjängs kommun har dock inte landets fattigaste familjer och Årjängs
kommun vill inte heller att en sådan bild får möjligheter att spridas!
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