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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.
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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 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
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.
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Beslutsunderlag
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