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Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om säkerställande av
hemlösa barns rättigheter
STK-2019-1731
Sammanfattning

Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger
arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att skyndsamt tillsätta en utredning om hur hemlösa barns rättigheter säkerställs i nämndens verksamhet i enlighet med barnkonventionen, samt
att kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att ändra riktlinjerna
för ekonomiskt bistånd så att socialsekreterarna får möjlighet att erbjuda långsiktiga boendelösningar till alla hemlösa barn i enlighet med barnkonventionen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har inkommit med ett yttrande som bland annat redogör
för pågående insatser gällande hemlösa barns rättigheter och som föreslår att motionen med
detta ska anses vara besvarad.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad arbetsmarknads- och socialnämnden uppgett i sitt yttrande och vad som övrigt redovisats i ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser att Måns Bergers (MP) och Janne Grönholms (MP) motion
om säkerställande av hemlösa barns rättigheter ska anses besvarad med hänvisning till
vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag






Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om säkerställande av hemlösa
barns rättigheter
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut § 196 med Reservation (MP) och muntlig Reservation (M)
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Kommunfullmäktige 2021-05-20
Beslutet skickas till

Motionärerna
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendet

Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) yrkar i en motion att
1) Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att skyndsamt
tillsätta en utredning om hur hemlösa barns rättigheter säkerställs i nämndens verksamhet i enlighet med barnkonventionen, samt att
2) Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att ändra riktlinjerna för ekonomiskt bistånd så att socialsekreterarna får möjlighet att erbjuda långsiktiga
boendelösningar till alla hemlösa barn i enlighet med barnkonventionen.
Motionärerna menar att forskningsrapporten ”Malmöbornas vardag i hemlöshet” (Anneli Björkhagen Turesson reds. 2019) visar att det finns allvarliga brister i Malmö stads hantering av hemlösa barn. Barnen och deras behov har inte synliggjorts och i majoriteten av fallen har barnen inte fått den hjälp som de har rätt till. Motionärerna menar vidare att likvärdighetsprincipen har
försämrats av socialtjänstens nya praxis där hemlösa barn behandlas olika beroende på om deras
föräldrar är hemlösa på grund av sociala eller strukturella orsaker. För att skydda dessa utsatta
barn vill motionärerna säkerställa att Malmö stad fullföljer sina förpliktelser i enlighet med barnkonventionen.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Yttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har satsat stora resurser på att motverka hemlöshet bland
barnfamiljer. Nämnden kan också konstatera att hemlöshetskartläggningen från oktober 2019 visade att antalet barn i hemlöshet nästan halverats på ett år. Statistik från nämndens förvaltning
visar på en fortsatt nedåtgående trend under år 2020.
Att familjer behandlas olika i den meningen att deras individuella situation och eventuella svårigheter och hinder att själva skaffa en bostad påverkar rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen, är
i linje med hur ärenden enligt lag ska handläggas inom nämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden har inte tagit fram någon ny praxis inom området utan följer den praxis som bildas
bland annat genom domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Varken barnkonventionen eller socialtjänstlagen ger barnfamiljer som saknar en bostad rätt till bistånd för en sådan. Det visar bland
annat domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Ansvaret för att säkerställa att det finns bostäder till kommunens invånare ligger inte under arbetsmarknads- och socialnämndens ansvar utan
är en fråga för kommunens bostadsförsörjning. Nämnden ger bland annat genom bostadsrådgivningen barnfamiljerna stöd och hjälp med att finna en bostad.
Riktlinjerna för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt reglerar kommunens arbete med stöd, utredning och insatser kopplat till ekonomiskt bistånd. Bistånd till
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långsiktiga boendelösningar är inte en del av det ekonomiska biståndet och behandlas därför inte
i dessa riktlinjer. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram en vägledning för bistånd till boende som bygger på socialtjänstlagen och den rättspraxis som utvecklats genom avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen och i någon mån kammarrätterna.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har flera pågående och planerade arbeten för att synliggöra
barnperspektivet och säkerställa de hemlösa barnens rättigheter. Nämnden har antagit Plan för
integrering av barnets rättigheter inom ASF 2018–2020 samt gjort en omarbetning av vägledningen för
bistånd till boende där det nu finns ett särskilt avsnitt som behandlar barnrätt och hur förvaltningen ska säkerställa barns rättigheter i arbetet med hemlöshet och handläggning av boendeärenden. Det pågår också ett arbete med att ta fram ett stödmaterial för att stödja ett barnperspektiv i handläggning och dokumentation av bland annat ärenden som rör barnfamiljer som
befinner sig i hemlöshet.
Miljöpartiet har lämnat skriftlig reservation.
Moderaterna har lämnat muntlig reservation.
Stadskontorets bedömning
Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande inkom till stadskontoret den 18 juni 2020. Stadskontoret har i beredning av ärendet erhållit kompletterande information om pågående arbete sedan nämnden yttrade sig om motionen.
Nämndens vägledning för bistånd till boende som reviderades 1 juni 2020 i enlighet med vad
som uppgavs i yttrandet är nu återigen under revidering. Det stödmaterial som nämnden hänvisar till i sitt yttrande har tagits fram och håller på att implementeras. Det finns även flera stöddokument som ska belysa och säkra att handläggningen sker utifrån ett barnperspektiv, bl a Stödfrågor vid ansökan om boende och Stödfrågor om barnen i hemlösa barnfamiljer – barnperspektiv. Förvaltningen
har även under år 2020 startat nya akutboenden i egen regi där familjerna bor i egna lägenheter
med tillgång till kök, badrum och toalett. Målsättningen är att lägenheterna ska ge så hemlika och
normala förhållanden som möjligt för barnen.
Nämnden fortsätter arbetet med barnets rättigheter och bevakar frågan kring rättigheter för de
barn som befinner sig i hemlöshet. Plan för integrering av barnets rättigheter inom ASF 2018–2020
bygger på den av kommunfullmäktige beslutade Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i
Malmö stad som nu är under utredning och revidering. Arbetsmarknads- och socialnämndens
plan kommer att ses över när beslut angående detta har fattats.
Stadskontorets förslag
Stadskontoret föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till vad arbetsmarknads- och
socialnämnden anger i sitt yttrande och vad som i övrigt redovisats i ärendet.

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

