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Enkel fråga  
Till kommunalrådet Sedat Arif (S)  
 
Enkel fråga om nya riktlinjer för beviljande av bistånd för boende 
 
I veckan har rapporter kommit om att socialsekreterare i Malmö Stad känner stor oro för de 
nya riktlinjer förvaltningens chefer tagit fram gällande beviljande av bistånd för boende. I 
Malmö fanns i slutet av förra året 1347 hemlösa barn. Enligt kartläggningen som Malmö stad 
själva har gjort saknar nästan 2 procent av alla Malmöbarn ett hem. 
 
Mittenstyret är stolta över att vara först i Sverige med att underteckna “The Shift”, 
FN-uppropet där beslutsfattare lovar att förverkliga att rätten till bostad blir en mänsklig 
rättighet. Samtidigt går de politiska beslut de fattar åt helt motsatt håll.  
 
Vi vet sedan tidigare att t.ex. upphandlingsdirektiven för härbärgen förändrats med bas i 
Socialstyrelsens särskiljande på social och strukturell hemlöshet. Nu verkar de ansvariga i 
ledningsgruppen för socialtjänsten i Malmö Stad också ha gjort en helomvändning och 
menar att det endast är socialt hemlösa som ska beviljas boende enligt Socialtjänstlagen. 
Socialsekreterare flaggar för att de har fått nya direktiv - att avslå bistånd gällande boende 
till strukturellt hemlösa individer och familjer. Nu kan dessa familjer endast beviljas en 
veckas akutplacering och sedan förväntas de lösa sin situation på egen hand. 97 % av 
Malmös hemlösa barn kommer enligt socialsekreterarna påverkas av de nya direktiven. 
 
De nya riktlinjerna har skapat oro bland socialsekreterare i Malmö, flera av dem anser att de 
utsätter barnfamiljer för stor stress och säger att besluten kan strida mot FN:s 
barnkonvention. De uttrycker också oro över att hanteringen av nödbistånd ska bli 
övermäktig. 
 
Mittenstyret verkar dock välja att blunda inför dessa nya direktiv och har valt att inte lyfta 
frågan i Arbetsmarknads- och Socialnämnden som ansvarar över Socialtjänsten i Malmö.  
Med anledning av detta ställer jag den enkla frågan till Sedat Arif (S): 
 

 
● Tänker du verka för att de nya riktlinjerna behandlas politiskt i nämnden? 
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