Enkel fråga gällande bistånd till papperslösa barn till Sedat Arif (S).
I Arbetsmarknads- och socialnämndens riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd
och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt finns följande stycke med för att tillgodose
att även barn som vistas i Malmö utan tillstånd får den hjälp och stöd som de behöver:

“Barn som inte har tillstånd att vistas i Sverige
Principen om barnets bästa kommer till uttryck i Barnkonventionen och i socialtjänstlagen.
Principen kan inte användas för att frångå gällande lag men när det finns utrymme för olika
tolkningar eller bedömningar kan principen användas för att välja den för barnet mest
fördelaktiga lösningen. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn, i synnerhet barn som
tillhör utsatta grupper. Barn ska, i de fall det bedöms lämpligt, kunna beviljas bistånd till en
skälig levnadsnivå. Utifrån principen om barnets bästa kan det innebära att barn beviljas
bistånd medan deras föräldrar enbart beviljas nödhjälp. Bistånd till barnen kan beviljas med
upp till riksnorm. Med hänsyn till barns bästa kan även bistånd beviljas till en rimlig
boendekostnad som utgår från barnets behov.”
Trots denna skrivning får vi från frivilligorganisationer informationen att socialtjänsten blivit
mycket restriktiv med stöd till papperslösa barn. I vissa fall har socialtjänsten vägrat ta emot
anmälningar som gäller dessa barn, i andra fall har hjälp villkorats med att barnfamiljerna tar
emot biljett till hemlandet. Vissa barn och deras mammor har fått sova på gatan för att
socialtjänsten inte ger dem något typ av bistånd. Mammor har även fått valet att åka hem
eller så blir barnen omedelbart omhändertagna. Förändringen har skett efter sommaren,
trots att ingen ny förändring har gjorts i riktlinjerna.
Vår frågor till ansvarigt kommunalråd är:
-

kommer du att verka för att intentionen i riktlinjerna följs så att de utsatta barnen får
den hjälp vi slagit fast att de har rätt till?
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