Enkel fråga till  Rose-Marie Carlsson (S), kommunalråd för arbetsmarknad och
socialtjänst, gällande hemlösa barn
1347 barn är hemlösa i Malmö, enligt stadens senaste kartläggningen av hemlöshet. Enligt
samma kartläggning så är de allra flesta av dessa barn strukturellt hemlösa, det vill säga att
familjen saknar andra social problem än en bristande förankring på bostadsmarknaden.
Fram tills nu har hemlösa barnfamiljer varit prioriterade att få tillgång till kommunens mer
långsiktiga boendelösningar. Under våren har socialtjänsten ändrat praxis och nu får dessa
barnfamiljer enbart veckovisa beslut på kortsiktiga akutboende, inte sällan med långt
avstånd till Malmö och skolplats. Dessa akutboenden är dyra och sällan anpassade för barn.
Veckovisa beslut kan också innebära att barnen måste flytta till ett nytt akutboende varje
vecka. Civilsamhället har uttryckt en stor oro kring den ändrade praxisen och fackförbundet
SSR har varnat att den nya praxisen med veckovisa beslut kommer att öka
socialsekreterarnas arbetsbelastning. Vi har också svårt att se hur den nya praxisen
överensstämmer med barnkonventionen som blir svensk lag 2020.
Den grundläggande politiska frågan är om fattiga barn i vår stad ska ses som individer med
rättigheter eller som en belastning. Miljöpartiet anser att fattigdom ska inte innebära att
barn kastas veckovis mellan olika kortsiktiga lösningar. Vi anser att dessa barn är en tillgång
till vår stad och att samhället behöver ge dem stöd för att de ska få goda förutsättningar i
livet.
Därför är det mycket brådskande att vi genast hittar en politisk lösning som säkerställer att
barnen får en trygg vardag där de kan fokusera på lek, skola och känna framtidstro. Fram
tills nu har socialtjänsten tillämpat praxisen på nya ärende. Under hösten kommer även
barnfamiljer som bott i långsiktiga lösningar att prövas gentemot den nya praxisen. Detta
riskerar att drabba de ca 1300 hemlösa Malmöbarnen och kasta dem i otrygghet.
Vår fråga till Rose-Marie Carlsson, kommunalråd för arbetsmarknad och socialtjänst är:
-

Är du beredd att sitta ner tillsammans med oss och hitta en värdig politisk lösning för
de hemlösa Malmöbarnen?

__________________________
Måns Berger, ledamot i kommunfullmäktige MP
Malmö 2019-08-29

