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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§132
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Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns
rättigheter

STK-2018-1231
Sammanfattning

Märta Stenevi (MP) föreslår i en motion säkerställande av papperslösa barns rättigheter i
förhållande till arbetsmarknads- och socialförvaltningens handläggning. Motionären menar att
det är viktigt att arbetsmarknads- och socialnämnden följer riktlinjerna för handläggning av
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, även när det gäller
papperslösa barns rättigheter. I riktlinjerna finns ett stycke som handlar om barn som inte har
tillstånd att vistas i Sverige. Trots denna skrivning säger frivilligorganisationerna att
socialtjänsten blivit mycket restriktiv med stöd till papperslösa barn. Motionären menar att i
vissa fall har socialtjänsten vägrat ta emot orosanmälningar som gäller dessa barn. Små barn
och deras mammor har fått sova på gatan för att socialtjänsten inte ger dem något typ av
bistånd, trots att riktlinjerna är tydliga med att barn ska beviljas bistånd till en skälig
levnadsnivå.
Motionären yrkar på:
1. Att kommunfullmäktige ger Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att
genast tillsätta en utredning av omfattningen och bakgrunden till att papperslösa
barns rättigheter åsidosätts.
2. Att kommunfullmäktige ger Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att
genast tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med Röda Korset, Rädda barnen och
Stadsmissionen och ev andra intresserade aktörer för att dra upp formerna för ett
långsiktigt samarbete för att hjälpa de mest utsatta hemlösa familjerna i Malmö.
3. Att resultatet av båda uppdragen återrapporteras till kommunfullmäktige senast mars
2019 för att kunna beaktas i budgetarbetet för 2020.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden. Förslaget är att
motionens första yrkande får anses besvarad då nämnden har pågående insatser för att
säkerställa att Malmö stads riktlinjer för ekonomiskt bistånd följs av verksamheten och att
likabehandling, avseende hur dessa ärenden ska bedömas ökar genom att biståndsprövningen
för den aktuella målgruppen samlas i en gemensam avdelning. Enligt socialtjänstlagen ska
varje ärende bedömas individuellt men i en samlad avdelning kan kompetenshöjning och
erfarenhetsutbyte ske på ett enkelt sätt vilket gynnar rättssäkerheten för målgruppen. Yrkande
nummer två får anses besvarad då nämnden har en pågående dialog med civilsamhället och
som nämnden påpekar, det är viktigt att klargöra att det är kommunen som ansvarar för
insatser enligt socialtjänstlagen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser motionens yrkande om att ge arbetsmarknads- och
socialnämnden i uppdrag att genast tillsätta en utredning av omfattningen och
bakgrunden till att papperslösa barns rättigheter åsidosätts besvarad med vad som
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redovisas i ärendet.
2. Kommunfullmäktige anser motionens yrkande om att ge arbetsmarknads- och
socialnämnden i uppdrag att genast tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med Röda
Korset, Rädda barnen och Stadsmissionen och eventuellt andra intresserade aktörer
för att dra upp formerna för ett långsiktigt samarbete för att hjälpa de mest utsatta
hemlösa familjerna i Malmö besvarad med vad som redovisas i ärendet.
3. Kommunfullmäktige avslår motionens yrkande om att resultatet av båda uppdragen
återrapporteras till kommunfullmäktige senast mars 2019 för att kunna beaktas i
budgetarbetet för 2020.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Måns Berger (MP) yrkar bifall till motionens andra att-sats med instämmande av Emma-Lina
Johansson (V).
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till motionen.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Måns Bergers (MP) yrkande
om bifall till motionens andra att-sats och Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande till
motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Måns Berger (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 34.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Magnus Olsson (SD) och Andes Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 35.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190429 §276
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 - Motion av Märta Stenevi (MP) om
säkerställande av papperslösa barns rättigheter
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190328 §96 med Reservation (SD) och
(MP) och Särskilt yttrande (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns rättigheter
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Reservation
Kommunstyrelsen, 190508
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns
rättigheter
Diarienummer: STK-2018-1231
Vi har under en tid levt med en debattklimat som går hårt åt de mest utsatta i
samhället. Papperslösa barn är en av de grupper som används som slagträn i en
havererad migrationspolitisk debatt. I detta debattklimat slogs Miljöpartiet i
Malmö hårt för att försvara rättigheterna för papperslösa barn och lyckades
säkerställa deras rättigheter i stadens nya riktlinjer.
Under hösten och vintern fick vi oroande uppgifter från ideella organisationer
om att flera papperslösa barn inte fick den hjälp de var berättigade till.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har nu gjort en utredning som visar
att det finns variationer i bedömningarna beroende på vilken avdelning som
jobbar med ärendet. Vidare visar utredningen att det finns enskilda
tjänstepersoner som ifrågasätter politiskt beslutade riktlinjer gällande
papperslösa. För att säkerställa en likvärdig bedömning kommer förvaltningen
nu att samla alla ärenden som rör papperslösa till en specialicerad sektion,
vilket Miljöpartiet i Malmö välkomnar.
Det andra syftet med motionen var att få till stånd ett fördjupat samarbete
mellan ideella organisationer och Malmö stad. De idéburna organisationerna
har ofta nätverk som gör att de kan nå ut till utsatta målgrupper, så som
hemlösa papperslösa familjer, och utgöra ett viktigt komplement till
kommunens arbete. Därför yrkade vi på nämndssammanträdet bifall till
motionens andra attsats:
Att kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag
att genast tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med Röda korset, Rädda
barnen och Stadsmissionen och eventuellt andra intresserade aktörer för att
dra upp formerna för ett långsiktigt samarbete för att hjälpa de mest utsatta
hemlösa familjerna i Malmö
Vi beklagar att Socialdemokraterna och Liberalerna valde att avslå vårt förslag.
Tyvärr är det fortfarande få partier som vågar stå upp för de mest utsatta i vårt
samhälle.
För Miljöpartiet de gröna

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ

www.mp.se/malmo

Bilaga 34
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Måns Berger, tjänstgörande ersättare (MP)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 35

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2018-1231
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns rättigheter
Märta Stenevi har skrivit en motion som helt och hållet baseras på hörsägen från så kallade
”frivilligorganisationer”. Det står inte i motionen vilka frivilligorganisationer som förmedlat informationen
till Miljöpartiet om att socialtjänsten i Malmö brutit mot socialtjänstlagen eller om att socialtjänsten har
hotat illegala invandrare.
Vi i Sverigedemokraterna kallar dessa uppgifter hörsägen eftersom alla frivilligorganisationer använder
sig av skriftlig dokumentation. Till exempel är det en självklarhet att Rädda Barnen eller Röda korset
skulle publicerat ett pressmeddelande om dessa händelser som Märta Stenevi hänvisar till faktiskt
hade ägt rum.
Märta Stenevi hänvisar överhuvudtaget inte till någon skriftlig dokumentation eller någon specifik
frivilligorganisation. Det går inte att verifiera att någon frivilligorganisation förmedlat dessa uppgifter till
Miljöpartiet och Märta Stenevi.
Märta Stenevi riktar grova anklagelser mot socialtjänsten i Malmö. Socialsekreterare ska ha negligerat
alla föreskrifter och kommunala riktlinjer. Dessa handlingar skulle hänt utan att någon på
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen reagerat. Den enda person som sedan fått reda på denna
händelseutveckling och reagerat är Märta Stenevi och Miljöpartiet. Det är en löjlig beskrivning. Märta
Stenevi har uppenbarligen inte någon aning om hur socialtjänsten arbetar och hur Malmö stads intern
kontroll fungerar.
Om socialtjänsten vägrat ta emot orosanmälningar gällande barn och hotat föräldrar så är det märkligt
att Märta Stenevi skrivit en motion till kommunfullmäktige istället för att vända sig till
tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är ju viktigare att denna information,
om det nu är sant, når IVO istället för att Märta Stenevi ska plocka politiska poäng genom en motion.
Vi yrkar att motionen i sin helhet avslås.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)

