
Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en 
gång under året. Måttet är ett absolut mått till skillnad från 
det relativa mått som också används ibland. 

Andelen barn med utländsk härkomst som växer upp i 
ekonomiskt utsatta hushåll är hög. Med utländsk bakgrund 
menas minst en utlandsfödd förälder. För att jämföra olika 
typer av hushåll med varandra används ett viktsystem i 
statistiken där konsumtionen är relaterad till hushållets 
sammansättning, alltså hur hushållets sammansättning ser 
ut. I likhet med riket är det en stor skillnad på olika grupper. 
Ensamstående kvinnor med barn lever i störst utsträckning i 
relativ fattigdom, nära 50 procent.

Skillnaden är markant med 25,8 procent 2017 för barn med 
utländsk bakgrund jämfört 4,4 procent för barn med svensk-
födda föräldrar.

Ingen fattigdom syftar till att minska antalet människor 
som lever i fattigdom och se till alla människor får tillgång 
till grundläggande välfärd. Målet avser att ge skydd från 
katastrofer oavsett om de orsakas av människor. 

Sverige 
I Sverige har vi ett väl utbyggt välfärdssystem och en hög 
levnadsstandard, men vi saknar en officiell nationell defi-
nition av fattigdom. Ökande inkomstskillnader och högre 
andel som lever i relativ fattigdom leder till en ökad segre-
gation. Den inkomstrelaterade ojämlikheten har ökat mer i 
Sverige än i något annat OECD-land sedan 1990 och ligger 
på den högsta nivån i Norden. Relativ fattigdom räknas ut 
från hushållets disponibla inkomst, där relativ fattigdom 
ligger under 60 procent av den genomsnittliga disponibla 
inkomsten i Sverige. Med disponibel inkomst menas summan 
av alla skattepliktiga och skattefria inkomster, minus skatt 
och övriga negativa transfereringar. Enligt delmål 1.2 ska vi 
till 2030 minst halvera den andel kvinnor, män och barn som 
lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner. 
Offentliga sektorn ansvarar för att detta delmål ska uppfyl-
las.

Sölvesborg 
År 2018 var andelen hushåll i relativ fattigdom i Sölvesborg 
15,1 procent i förhållande till länet i övrigt 15 procent och 
riket 13,6 procent. 

År 2018 levde 9,3 procent av Sölvesborgs kommuns ungdo-
mar i ekonomiskt utsatta hushåll. Andelen är lägre än i länet 
såväl som i riket där det är 11,1 procent. Med ekonomiskt 
utsatta hushåll avses låg inkomst eller ekonomiskt bistånd. 

Nulägesbeskrivning
MÅL 1 - Ingen fattigdom
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Utmaningar mål 1:

Skapa insatser för ekonomiskt utsatta grupper.

Skapa insatser för barn i ekonomiskt utsatta hus-
håll för att kompensera risk för utanförskap.

Utveckla föräldraskapsstöd i kommunen.

1. Ingen  
människa  
ska leva i  
fattigdom.
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