
 

 
MOTION OM SÄKERSTÄLLANDE AV HEMLÖSA BARNS RÄTTIGHETER 
 
Barnkonventionen blir svensk lag år 2020. I forskningsrapporten “Malmöbornas vardag i 
hemlöshet” (Anneli Björkhagen Turesson reds. 2019) konstateras att hemlösa barns 
rättigheter och behov i Malmö är i stort sett osedda. Enligt rapporten krävs stora förändringar 
vad gäller organisation och arbetssätt i Malmö stad för att barnkonventionen ska kunna 
realiseras i verkligheten. Ett exempel på detta är aktstudien på 270 fall. Studien visar att i 
enbart två fall finns det tydligt dokumenterat att socialtjänsten hade pratat med barnen. 
Aktstudien visar också att i enbart fem fall har hemlösa familjer fått extra pengar till barnens 
behov. 
 
I en intervju i Sydsvenskan (2019-12-3) kritiserar forskningsledaren den nya praxisen i 
Malmö stad där strukturellt hemlösa barn enbart får rätt till akut nödhjälp. Den nya 
vägledningen gör att de allra mest utsatta barnen i Malmö får det ännu sämre. 
Forskningsledaren anser också att det finns sociala problem hos “strukturellt hemlösa” och 
att hemlösheten i sig skapar sociala problem.   
 
Hemlösa barn är av de mest utsatta grupperna i vår stad. Forskningsrapporten har tydligt 
visat 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 heller fått den 
hjälp som de har rätt till. 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 Miljöpartiet 
säkerställa att Malmö stad fullföljer sina förpliktelser i enlighet med  barnkonventionen.  
 
 
Därför yrkar vi på 
 

- 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. 
 

- 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 
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