Malmö stad

Revisionskontoret

Telefon (exp):

040 - 34 19 55

Hemsida:

www.malmo.se/stadsrevisionen

Email: malmostadsrevision@malmo.se

SAMMANFATTNING ..................................................................................... 4
Rekommendationer ..................................................................................................... 5
BAKGRUND ..................................................................................................... 7
GRANSKNINGSIAKTTAGELSER................................................................. 9
En växande befolkning och ett stort behov av bostäder ........................................ 9
Malmö stads befolkningsprognos 2018–2028 ........................................................................ 9
Malmö stads hushållsprognos ................................................................................................... 9
Malmö stads bostadsprognos .................................................................................................... 9
Handlingsplan för bostadsförsörjning ..................................................................................... 9
Malmö stads översiktsplan ...................................................................................................... 10
MKB Fastighets AB.................................................................................................................. 10
Markreservationer ..................................................................................................................... 11
Lägesrapport för bostadsförsörjningen ................................................................................. 11

Bostäder för alla ......................................................................................................... 11
Projekt Mallbo ........................................................................................................................... 14

Hemlösa i Malmö ....................................................................................................... 15
Nyanlända med boende enligt bosättningslagen.................................................... 19
Ansvarsfördelning ...................................................................................................... 20
Kommunstyrelsen ..................................................................................................................... 20
Tekniska nämnden .................................................................................................................... 20
Stadsbyggnadsnämnden ........................................................................................................... 22
Arbetsmarknads- och socialnämnden.................................................................................... 22

Mål och måluppfyllelse .............................................................................................. 24
Kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget 2018 ...................................................... 24
Nämndernas egna mål 2018 .................................................................................................... 25
Måluppfyllelse DR2 2018 ........................................................................................................ 33

2 (96)

Bostadspolitiska mål ................................................................................................................. 41

Insatser ........................................................................................................................ 44
Samordning och analyser ......................................................................................................... 44
Beställning, anskaffning och leverans av boenden .............................................................. 44
Det vräkningsförebyggande arbetet ....................................................................................... 52
Rådgivning.................................................................................................................................. 53
Bistånd till bosocialt stöd ......................................................................................................... 53
Bistånd till skälig boendekostnad ........................................................................................... 53
Bistånd i form av boende......................................................................................................... 54
Kärnprocessen för boende ...................................................................................................... 54
Boendelösningar i Malmö stad ............................................................................................... 55
Tillsyn och kvalitetsgranskning ............................................................................................... 59

Samverkan ................................................................................................................... 60
Uppföljning och utvärdering .................................................................................... 61
Övergripande uppföljning och utvärdering .......................................................................... 61
Ekonomisk uppföljning ........................................................................................................... 62
Beaktandet av barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiven .............. 67

Åtgärder ....................................................................................................................... 68
Kommunstyrelsen ..................................................................................................................... 68
Tekniska nämnden .................................................................................................................... 68
Stadsbyggnadsnämnden ........................................................................................................... 69
Arbetsmarknads- och socialnämnden.................................................................................... 69

BEDÖMNINGAR ........................................................................................... 73
SLUTSATS ....................................................................................................... 81

3 (96)

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att det finns
ett ändamålsenligt arbete med att förebygga samt motverka hemlöshet.
Utifrån genomförd granskning är den övergripande bedömningen att kommunstyrelsen,
tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden inte
säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga samt motverka hemlöshet.
Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden
samt arbetsmarknads- och socialnämnden avseende arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet bedöms inte som tydlig.
Utifrån granskningsiakttagelserna är den övergripande bedömningen att det i huvudsak
finns tydliga och förankrade mål när det gäller arbetet med att förebygga och motverka
hemlöshet. Dock har det noterats stadsbyggnadsnämndens uppföljning av målen ”Alla malmöbor har tillgång till en god bostad” samt ”Malmö stad ska arbeta utifrån olika befolkningsgruppers bostadsbehov och preferenser och därtill särskilt verka för att utsatta gruppers behov tillgodoses” inte är tillräckligt tydlig.
Måluppfyllelsen bedöms som inte helt tillräcklig inom tekniska nämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden när det gäller målområde fem – En jämlik stad.
Vid granskningstidpunkten fanns det ingen kommunövergripande kartläggning över de insatser som bedrivs i Malmö stad för att förebygga och motverka hemlöshet. Det var vid
granskningstidpunkten svårt att få en helhetsbild över de insatser som bedrivs i Malmö stad
för att förebygga och motverka hemlöshet.
Granskningsiakttagelserna visar att det inte finns några prognoser över hemlöshetsutvecklingen i Malmö stad. Det finns inte heller någon bedömning av hur antalet hushåll som inte
kan lösa sina bostadsbehov utan samhällets stöd kommer att utvecklas i Malmö stad under
de kommande åren.
Granskningen visar att det finns en bristande effektivitet och ändamålsenlighet i en del
verksamheter och processer. Exempelvis finns det problem relaterade till beställningen,
anskaffningen och leveransen av boendelösningar. Enligt granskningsiakttagelserna finns
det även brister i den process där boendelösningarna matchas med personer som saknar
bostad. Kärnprocessen för boende fungerade inte heller ändamålsenligt vid granskningstidpunkten.
I granskningen har det även noterats att akutboendena i Malmö stad inte är upphandlade.
Vid granskningstidpunkten pågick det, enligt uppgifter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ett arbete med att upphandla akuta boendeplatser för hemlösa i Malmö stad.
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Det finns enligt granskningsiakttagelserna delvis en fungerande samverkan avseende arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden. Samtidigt visar
granskningsiakttagelserna att det finns behov av en bättre samsyn och samordning kring
hemlöshetsfrågan i Malmö stad.
Det finns inte en tillräcklig uppföljning, utvärdering samt återrapportering av arbetet med
att förebygga och motverka hemlöshet som innefattar hemlöshetens ekonomiska konsekvenser och beaktandet av barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiven.
Den övergripande bedömningen är att det delvis vidtas förbättrande åtgärder vid konstaterade brister.

Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer:
▪

Kommunstyrelsen rekommenderas att utifrån reglementena förtydliga ansvarsfördelningen
mellan nämnderna och gränsdragningen mellan nämndernas kompetens avseende hemlöshetsarbetet.

▪

Kommunstyrelsen rekommenderas att förtydliga lednings-, samordnings- och uppföljningsansvaret avseende hemlöshetsarbetet.

▪

Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa att det finns en effektiv och ändamålsenlig organisation av hemlöshetsarbetet i Malmö stad.

▪

Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas att säkerställa att barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiven beaktas i utvärderingar och uppföljningar av
hemlöshetsarbetet.

▪

Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas att analysera behovet av åtgärder i syfte
att förbättra hemlöshetsarbetet.

▪

Kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden samt tekniska nämnden rekommenderas att säkerställa att beställningen, anskaffningen och leveransen av boendelösningar
fungerar effektivt och ändamålsenligt.

▪

Kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden samt tekniska nämnden rekommenderas att säkerställa att matchningsprocessen fungerar effektivt och ändamålsenligt.

▪

Kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att säkerställa
att den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen av hemlöshetskostnaderna är tillräckligt tydlig och transparent.
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▪

Kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden rekommenderas att upprätta prognoser
samt utveckla den strategiska planeringen avseende bostadsförsörjning och hemlöshetsfrågan.

▪

Stadsbyggnadsnämnden rekommenderas att komplettera nämndsmålet ”Alla malmöbor har
tillgång till en god bostad” med fler målindikatorer. Stadsbyggnadsnämnden rekommenderas även att utveckla målindikatorn alternativt komplettera med fler målindikatorer när det
gäller stadsbyggnadsnämndens mål ”Malmö stad ska arbeta utifrån olika befolkningsgruppers bostadsbehov och preferenser och därtill särskilt verka för att utsatta gruppers behov
tillgodoses”.

▪

Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att vidta åtgärder för att förbättra
måluppfyllelsen inom målområde fem – En jämlik stad.

▪

Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att vidta åtgärder som säkerställer att
kärnprocessen för boende är rättssäker, effektiv samt fungerar ändamålsenligt.

▪

Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att säkerställa att akutboendena upphandlas.

▪

Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att säkerställa att de planerade åtgärderna genomförs.

▪

Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att följa upp och utvärdera de vidtagna åtgärdernas resultat.

▪

Tekniska nämnden rekommenderas att vidta åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen
inom målområde fem – En jämlik stad.
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Hemlösheten i Malmö har ökat under flera år. Utifrån genomförd riskanalys har de
förtroendevalda revisorerna beslutat att under år 2018 granska hemlöshetsarbetet i
Malmö stad.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att
det finns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga samt motverka hemlöshet.

Syftet har brutits ned i följande revisionsfrågor:
▪

Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden
samt arbetsmarknads- och socialnämnden avseende arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet?

▪

Finns det tydliga och förankrade mål samt en tillräcklig måluppfyllelse när det gäller arbetet med att förebygga
och motverka hemlöshet?

▪

Finns det en kartläggning över de insatser som bedrivs i Malmö stad för att förebygga och motverka hemlöshet?

▪

Finns det en fungerande samverkan avseende arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet mellan
kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden?

▪

Vilken uppföljning och utvärdering finns det av samverkan med externa aktörer?

▪

Finns det en dokumenterad och tillräcklig uppföljning, utvärdering samt återrapportering av arbetet med att
förebygga och motverka hemlöshet som innefattar följande:

▪

- hemlöshetens ekonomiska konsekvenser
- beaktandet av barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiven
Vidtas det förbättrande åtgärder vid konstaterade brister?

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt tekniska nämnden. Granskningen avgränsas vidare till revisionsåret 2018.

7 (96)

Kommunfullmäktiges budget 2018 med plan för 2019–2023
Reglemente för Malmö kommunstyrelse
Reglemente för Malmö tekniska nämnd
Reglemente för Malmö stadsbyggnadsnämnd
Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Revisorskollegiets styrgrupp omsorg: Berit Söderholm (sammankallande), Claes
Carlsson, Pia Landgren, Per Lilja och Bo Adamsson.
Sakkunniga revisorer från revisionskontoret: Sofia Blixtberg, certifierad kommunal
yrkesrevisor (projektledare) och Fia Lindher, certifierad kommunal yrkesrevisor.
Kvalitetsgranskare från revisionskontoret: Ann-Mari Ek, revisionsdirektör och certifierad kommunal yrkesrevisor.
Sakkunniga revisorer har prövat sitt oberoende med mera i enlighet med SKYREV:s
rekommendation R21 och inte funnit något hinder mot att utföra granskningen.

Granskningen har innefattat intervjuer samt en dokumentstudie.
Granskningen har faktakontrollerats av de intervjuade.

1

Hot mot oberoende till följd av egenintresse, självgranskning, partsställning, vänskap, skrämsel, övrigt.
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Nedan redovisas iakttagelser utifrån dokumentstudien samt genomförda intervjuer.

Hemlösheten påverkas av befolkningsförändringar och bostadsbyggandet.

Malmö stads befolkningsprognos 2018–2028
Varje år tar stadskontoret fram en befolkningsprognos för Malmö stad. Under perioden
2018–2028 förväntas Malmös befolkning öka med 44 000 personer till 378 000 invånare
vilket motsvarar ett snitt på 4 000 nya malmöbor varje år. Under år 2018 förväntas Malmös
befolkning öka med 4 700 personer.

Malmö stads hushållsprognos
Utifrån den förväntade befolkningsökningen och registerdata om hushållssammansättningen i Malmö 2017 har stadskontoret tagit fram en hushållsprognos. Hushållsprognosen
visar antalet bostäder som behöver färdigställas under prognosperioden givet att den
ökande befolkningen bor på samma sätt som man gör idag. Enligt hushållprognosen behövs det ungefär 1 800 bostäder om året under perioden 2018–2028 för att möta det demografiska behovet. För att upprätthålla det nuvarande läget på bostadsmarknaden behövs
det således byggas nästan 20 000 nya bostäder fram till år 2028.

Malmö stads bostadsprognos
Varje år upprättar stadskontoret en bostadsprognos. Bostadsprognosen bygger på en bedömning av antalet byggstarter baserat på befintliga planer. Enligt den bedömning som
återfinns i bostadsprognosen kan 25 000 bostäder färdigställas fram till år 2028. Bostadsprognosen tar dock inte hänsyn till den framtida konjunkturutvecklingen och det framhålls
att prognosens osäkerhet ökar markant med tidshorisonten.

Handlingsplan för bostadsförsörjning
Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018–2022 har tagits fram av stadsbyggnadskontoret
och antogs av kommunfullmäktige i april 2018. I handlingsplanen framhålls det att bostadsbyggandet i Malmö stad var för lågt under 2000-talet. Det låga bostadsbyggandet har, enligt
framställningen, medfört att det finns ett underskott på bostäder i Malmö stad. Enligt handlingsplanen behövs det därför byggas 800 bostäder per år fram till år 2027 för att täcka
bostadsunderskottet. För att möta både det demografiska behovet samt bostadsunderskottet behövs det således uppskattningsvis byggas ungefär 2 600 bostäder per år i Malmö stad
under de kommande åren.
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Malmö stads översiktsplan
I maj 2018 antog kommunfullmäktige förslag till ny översiktsplan för Malmö stad med
tillhörande hållbarhetsbedömning och utställningsutlåtande. I översiktsplanen, under rubriken bostadsförsörjning, framhålls tre utmaningar:
▪
▪
▪

Att uppnå ett bostadsbyggande som går i takt med befolkningsökningen
Att tillgodose behovet av bostäder som alla kan efterfråga, även hushåll med låga inkomster
Att minska hemlösheten

I avsnittet om bostadsförsörjning framhålls det att bostadsbyggandet under 2000-talet inte
har gått i takt med befolkningsökningen. Det betonas även att bostadsbyggandet i Malmö
påverkas av att hushållen har en jämförelsevis låg betalningsförmåga. I takt med att konkurrensen om bostäderna ökat har allt fler hushåll i Malmö stad blivit hemlösa och allt fler
har inte en bostad som passar hushållet.
I översiktsplanen återfinns Malmö stads utbyggnadsstrategi. Enligt framställningen har
översiktsplanen en kapacitet på drygt 50 000 bostäder med tillhörande samhällsservice. Det
uppskattas i utbyggnadsstrategin att knappt hälften av planens kapacitet kan komma att
utnyttjas under den kommande tioårsperioden det vill säga knappt 25 000 bostäder med
tillhörande samhällsservice.

MKB Fastighets AB
Kommunfullmäktige har beslutat om särskilda ägardirektiv för MKB Fastighets AB. Av de
särskilda ägardirektiven framgår bl.a. följande:
▪

MKB: s bostäder ska vara tillgängliga för alla – oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund.

▪

MKB ska, inom ramen för vad som är affärsmässigt motiverat på företagsnivå, ta ett stort aktivt bostadssocialt ansvar. De bostadssociala åtgärderna ska bland annat syfta till att stärka olika bostadsområden i Malmö
samt att stärka bostadsmarknaden för de som står långt ifrån denna idag och kan exempelvis bestå av åtgärder
för att minska hemlöshet, trångboddhet och social utsatthet. Arbetet ska bedrivas tillsammans med andra hyresvärdar och aktörer på området samt i tät dialog med kommunens förvaltningar.

▪

MKB ska för varje treårsperiod färdigställa minst 2 250 lägenheter och påbörja projektering av minst 3000
nya lägenheter, såvida inte allvarliga svårigheter föreligger. MKB kan i särskilt beslut i kommunfullmäktige,
ges i uppdrag att färdigställa och påbörja projektering av ytterligare lägenheter.

▪

MKB ska ha en sammanhållen syn på bostadsmarknaden i Malmö, som inkluderar bostäder för särskilda
grupper: ungdomar, studenter, seniorer, stora barnfamiljer, hemlösa och bostadslösa och andra grupper med
särskilda svårigheter inom ramen för de principer som lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
anger.

▪

Inom ramen för vad aktiebolagslagen och värdeöverföringsreglerna i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag stadgar, ska värdeöverföringar från MKB utgå enligt ägarens beslut.

Enligt delårsrapporten har MKB som mål att färdigställa 2 250 bostäder under perioden
2017–2019. Under perioden januari – augusti 2018 färdigställdes 244 lägenheter. Totalt
färdigställdes 764 lägenheter under perioden januari 2017 – augusti 2018. I augusti år 2018
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var 1 670 lägenheter i produktion. Enligt delårsrapporten finns det i förhållande till föregående rapporter en ökad osäkerhet kring möjligheten att nå målet att producera 2 250 bostäder under perioden 2017–2019. Osäkerheten beror, enligt delårsrapporten, främst på
prisbilden med det finns även risker på entreprenadmarknaden och inom ärendehandläggningen.
Enligt skriftligt svar från MKB har de lägenheter som färdigställts under perioden 2017–
2018 hyresnivåer mellan 1 482 och 1 857 kr/kvm.

Markreservationer
Tekniska nämnden har i oktober år 2016 fattat beslut om markreservationer till MKB. Markreservationerna gäller fram till 2019-12-31. Markreservationerna ska möjliggöra att MKB
kan uppnå de mål som bolaget har i sitt ägardirektiv. De beslutade markreservationerna
bedöms generera omkring 1 600 bostäder som kan byggstartas under perioden 2017–2019.
Beslutet om markreservation till MKB med tillhörande tjänsteskrivelse återfinns i bilaga 1.

Lägesrapport för bostadsförsörjningen
I framställningen ”Lägesrapport för bostadsförsörjningen” som har tagits fram av stadsbyggnadskontoret redovisas läget på bostadsmarknaden i Malmö samt Malmö stads insatser
för att nå de bostadspolitiska målen. Enligt lägesrapporten har det under de senaste tio åren
i genomsnitt påbörjats 1 500 bostäder per år. Under år 2017 byggstartades, enligt rapporten,
4 300 bostäder och 2 600 bostäder färdigställdes. I lägesrapporten betonas det att bostadsbyggandet behöver ligga på en hög nivå även under kommande år för att nå en bostadsmarknad i balans.

Enligt den offentliga statistiken har Malmö i jämförelse med riksgenomsnittet och andra
storstäder en hög arbetslöshet, en hög andel hushåll med låga inkomster samt en hög andel
hushåll med försörjningsstöd. Enligt handlingsplanen för bostadsförsörjning råder det brist
på bostäder som kan efterfrågas av betalningssvaga hushåll.
Kommission för ett socialt hållbart Malmö utpekade i sin slutrapport bostadsbristen bland
Malmös betalningssvaga barnhushåll som ett fokusområde för Malmö stad.
Under 2016–2017 tog stadsbyggnadskontoret fram en rapport ”Förutsättningar för bostäder alla barnfamiljer har råd med”. Rapporten riktade fokus mot möjligheten att öka tillgången på bostäder som alla barnfamiljer har råd med. I rapporten uppskattades det att
3 000 – 4 000 barnhushåll i Malmö inte kan efterfråga en bostad på marknadens villkor. I
rapporten framhölls det även att en stor andel av de som flyttar till Malmö har en låg inkomst och därmed svårt att efterfråga en bostad. Nedanstående figur är hämtad från rapporten. I figuren sammanfattas olika insatser.
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KÄLLA: Stadsbyggnadskontoret ”Förutsättningar för bostäder alla barnfamiljer har råd med”

I rapporten ”Fler snabba, kostnadseffektiva bostäder för svaga grupper på bostadsmarknaden” från mars 2017 beskrivs ett antal akutåtgärder som Malmö stad har vidtagit för att
minska hemlösheten exempelvis:
▪
▪
▪
▪

Ombyggnad av kommunala lokaler som står tomma
Fler lägenheter från MKB
Moduler med hjälp av MKB och stadsfastigheter
Inköp av bostadsrätter

I rapporten ges även förslag på mer långsiktiga åtgärder:
▪
▪
▪

Handla upp långa blockhyresavtal
Byta bostäder nu mot markanvisningar i framtiden
Genomlysning av kommunala lokaler som kan omvandlas till bostäder

Enligt handlingsplanen för bostadsförsörjning har en stor andel av Malmös hushåll en låg
betalningsförmåga. I handlingsplanen framhålls det även att det råder brist på bostäder som
kan efterfrågas av betalningssvaga hushåll och att kommunen har få verktyg för att säkerställa bostadsutbudet för hushåll med låga inkomster. Av rapporten framgår det inte hur
hushåll med låga inkomster, låg betalningsförmåga eller betalningssvaga hushåll definieras.
I Malmö stad finns det år 2018, enligt svar från stadsbyggnadskontoret, ungefär 153 000
bostadshushåll. I handlingsplanen uppskattas det att 20 000 hushåll i Malmö har svårt att
efterfråga en nybyggd bostad och att 15 000 hushåll även har svårt att efterfråga en bostad
med låg hyra i det befintliga bostadsbeståndet. Beräkningen i handlingsplanen är, enligt svar
från stadsbyggnadskontoret, baserad på inkomststatistik (per hushåll) samt hyresstatistik
från MKB. Som schablon användes hyresnivån i MKBs billigaste läge samt en lägenhetsstorlek på 50 kvm. Därefter räknades det fram hur många Malmöhushåll som inte hade
möjlighet att betala schablonbostadens hyra.
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Enligt uppgift från stadsbyggnadskontoret har medelhushållet i Malmö just nu 2,2 invånare.
15 000 hushåll motsvarar således 33 000 individer. Beräkningen utgår från antagandet att
de betalningssvaga hushållen i genomsnitt är lika stora som medelhushållet i Malmö.
Handlingsplanen för bostadsförsörjning skildrar olika hinder som bidrar till att betalningssvaga hushåll utestängs från hyresmarknaden. Hyreskrav och villkor så som att hyresvärdar
inte accepterar exempelvis sjukförsäkring eller försörjningsstöd som inkomstkällor medför
svårigheter för betalningssvaga hushåll. Förekomsten av direkt och indirekt diskriminering
är andra hinder som lyfts fram i handlingsplanen. Enligt handlingsplanen är det lång kö till
att få ett förstahandskontrakt på en hyresbostad via Boplats Syd.
Enligt statistik från Boplats Syd var den genomsnittliga kötiden för en hyresrätt 1 290 dagar
år 2017 vilket motsvarar ungefär 3,5 år. Kötiden som krävs för en hyresrätt via Boplats Syd
är dock beroende på lägenhetens hyra, storlek, område och typ. Den genomsnittliga kötiden för en hyresrätt hos MKB var 1 282 dagar år 2017 vilket motsvarar ungefär 3,5 år.
Enligt uppgift från Boplats Syd godkänns försörjningsstöd som inkomst av MKB, Trelleborgshem, Rosengårds fastighets AB, Lifra och Mava. Övriga hyresvärdar som lämnar lägenheter till Boplats Syd godkänner inte försörjningsstöd som inkomstkälla. Många hyresvärdar godkänner inte heller aktivitetsstöd, etableringsersättning eller föräldrapenning utan
anställning. Andra räknar inte in barnbidrag, bostadsbidrag eller etableringstillägg i hushållets inkomst. Några av hyresvärdarna säger likaså nej till anställningsformerna visstidsanställning, provanställning, projektanställning och timanställning. Hyresvärdarna har även
andra krav exempelvis inkomstkrav och begränsningar i hur många personer som får bo i
lägenheten.
I handlingsplanen för bostadsförsörjning framhålls följande insatser för att öka tillgången
på bostäder för hushåll med låga inkomster:
▪
▪
▪
▪
▪

Fler bostäder med låga boendekostnader
Incitament att bygga för låga boendekostnader
Bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet som generellt har lägre hyror
Att bostäder i det äldre beståndet inte renoveras på ett sådant sätt att hyrorna stiger kraftigt
Fler hyresvärdar lämnar lägenheter till Boplats Syd (förutsätter att de godtar försörjningsstöd, mm).

Enligt handlingsplanen för bostadsförsörjning har kommunen få verktyg för att säkerställa
bostadsutbudet för hushåll med låga inkomster. Genom att använda den kommunala marken strategiskt och kreativt kan Malmö stad, enligt framställningen, påverka vad som byggs.
Ett annat verktyg som nämns i handlingsplanen är att MKB har möjligheter att producera
bostäder inom olika segment samt arbeta med det befintliga bostadsbeståndet så att hyrorna
hålls på en rimlig nivå. Malmö stad kan även, enligt framställningen, arbeta med påverkansarbete.
Enligt svar från stadsbyggnadskontoret för kommunen ingen egen statistik kring hyresnivåerna i Malmös hyresrätter utan hämtar informationen från SCB vid behov. Enligt SCB
var medelhyran för hyreslägenheter 1 248 kronor per kvm i Malmö förra året. I år är den
genomsnittliga månadshyran (medelvärde) för en trerumslägenhet 7 520 kronor i Malmö.
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I handlingsplanen för bostadsförsörjning presenteras insatser som syftar till att minska
hemlösheten i Malmö stad:
▪
▪
▪

På kort sikt säkerställa tillräckligt många kommunala boenden.
Fler hyresvärdar godtar försörjningsstöd, etableringsersättning, etc.
Möjliggöra för hushåll med olika förutsättningar, sociala och ekonomiska, att bo i bostäder.

Enligt handlingsplanen arbetar Malmö stad för att fler hyresvärdar ska acceptera försörjningsstöd, etableringsersättning etc. som inkomst. I texten framhålls det även att staden har
omorganiserat arbetet med hemlösheten för att kraftsamla och fokusera insatserna på ett
bättre sätt.

Projekt Mallbo
Bostadsförsörjningsorganisationen i Malmö stad har tillsammans med Malmö Innovationsarena (MIA) påbörjat ett projekt med arbetsnamnet Mallbo. Projektet samordnas av stadsbyggnadskontoret och bedrivs förvaltningsövergripande tillsammans med gatu- och fastighetskontoret, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt miljöförvaltningen. Fokus ligger på finansierings- och incitamentsmodeller för åtkomliga bostäder i Malmö.
Projektet syftar till att identifiera, utveckla och strukturera innovativa och ekonomiska incitamentsmodeller som möjliggör en ökad produktionstakt av socialt, kvalitetsmässigt samt
miljömässigt hållbara bostäder som är åtkomliga för resurssvaga hushåll.
Enligt första delrapporten medför Malmös befolkningstillväxt att behovet av billiga bostäder kan förväntas öka. Projektet utgår från Malmö stads beräkning att 15 000 hushåll i
Malmö har svårt att efterfråga en hyresrätt med låg hyra i det befintliga beståndet. Dessa
hushåll har idag en bostad men kan, enligt framställningen, beskrivas som hushåll med risk
för strukturell hemlöshet. Modellen antar att 1 000 individer i riskgruppen kommer att bli
hemlösa på kort sikt samt att 4 000 nyanlända som kommer ur etableringen inte finner ett
boende på den reguljära bostadsmarknaden.
Modellen utgår även från premissen att bostadskostnaden inte bör överstiga 30 % av disponibel inkomst för resurssvaga hushåll. Med en högre bostadskostnad finns det, enligt
framställningen, en risk för att de resurssvaga hushållen inte klarar sin baskonsumtion. Enlig första delrapporten har de 30 % resurssvagaste i samhället i snitt en disponibel inkomst
på 185 000 kronor om året. En rimlig snitthyra blir därmed omkring 4 600 kronor i månaden om bostadskostnaden inte ska överstiga 30 % av den disponibla inkomsten.
I delrapporten presenteras en flerstegsraket mot åtkomliga hyresrätter för de mest resurssvaga. Modellen utgår från att Malmö stad använder plan- och markverktygen, att fastighetsägarnas finansiering förändras samt att Malmö stad prövar utfallsbetalningar som verktyg. För en fullständig redogörelse av modellen hänvisas läsaren att ta kontakt med stadsbyggnadskontoret.
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Det finns ingen entydig definition av begreppet hemlöshet och vem som ska räknas som
hemlös. Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar fyra olika situationer som en person kan befinna sig i under en kortare eller längre tid:
▪
▪
▪
▪

Akut hemlöshet2
Institutionsvistelse och stödboende3
Långsiktiga boendelösningar4
Eget ordnat kortsiktigt boende5

De som ingår i den nationella kartläggningen är:
▪
▪

Personer från 18 år som befinner sig i någon av de fyra hemlöshetssituationerna 1–4 och som har svenskt
medborgarskap alternativt tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Personer under 18 år om de lever utan sina föräldrar eller sin ursprungsfamilj och i övrigt uppfyller kriterierna
ovan.

Personer som inte ingår i den nationella kartläggningen:
▪
▪
▪
▪
▪

Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU.
Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS.
Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd (permanent eller tillfälligt)
Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten
Personer från övriga Europa som vistas i kommunen men saknar förankring där (EU-/ESS- och tredjelandsmedborgare).

Socialstyrelsens kartläggning genomfördes vecka 14 år 2017 och ger en översiktsbild över
hemlösheten i Malmö under denna vecka.
Enligt socialstyrelsens kartläggning var 2984 personer (1767 män och 1207 kvinnor) hemlösa i Malmö stad vecka 14 år 2017.
Malmö stad genomför en årlig kartläggning av hemlösheten. Under år 2018 genomfördes
kartläggningen i oktober. Handläggarna inom socialtjänsten har fyllt i en kartläggningsblankett för varje person som antingen fått eller begärt hjälp med boendesituationen under den

”Personen är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende eller motsvarande. Här ingår också personer som sover
i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.”
2

”Personen är antigen intagen eller inskriven på en kriminalvårdsanstalt, ett hem för vård och boende (HVB), ett familjehem eller en
SiS-institution, eller bor på ett stödboende som drivs av socialtjänst/hälso- och sjukvård. Personen ska flytta därifrån inom tre månader
efter mätveckan, men har inte någon egen bostad ordnad inför flytten eller utskrivningen. Hit räkas även de personer som skulle ha
skrivits ut eller flyttat, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad.”
3

”Personen bor i en av kommunen (socialtjänsten) ordnad boendelösning såsom försökslägenhet, träningslägenheten, socialt kontrakt,
kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om
boendelösningar med någon form av hyresavtal (eller kontrakt) där boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler.”
4

”Personen bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (max tre månader efter mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos en privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen
av detta skäl och kände till att denna hemlöshetssituation gällde under den aktuella mätveckan.”
5
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senaste månaden. Alla kända uteliggare tas även med i kartläggningen även om de inte har
haft någon kontakt med socialtjänsten. Malmös definition av vem som är hemlös skiljer sig
från den definition som används av socialstyrelsen. I Malmös kartläggning räknas inte kategorin ”långsiktiga boendelösningar” som hemlösa. De personer i Malmö som bor i kommunens genomgångs- och övergångslägenheter betraktas således inte som hemlösa enligt
Malmö stads definition.
Personer som inte ingår i Malmö stads kartläggning:
▪
▪
▪
▪
▪

Vuxna och barn i kommunens övergångs- och genomgångslägenheter med andrahandskontrakt
EU-migranter
Papperslösa
Nyanlända med boende enligt bosättningslagen
Trångbodda/inneboende och hushåll med andrahandskontrakt

Enligt kartläggningen har antalet hemlösa i Malmö stad ökat under perioden 2005–2018. I
oktober år 2018 uppgick antalet vuxna som var hemlösa till 1959 personer. Av de hemlösa
vuxna var 42 % kvinnor och 58 % män.

Hemlösa vuxna i Malmö stad

KÄLLA: Arbetsmarknads- och socialnämndens hemlöshetskartläggning 2018

Kartläggningen visar att antalet hemlösa som inte har någon känd social problematik har
ökat under perioden 2014–2018.
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Huvudsaklig problematik vuxna

KÄLLA: Arbetsmarknads- och socialnämndens hemlöshetskartläggning 2018

Enligt kartläggningen ökar den strukturella hemlösheten i Malmö stad snabbare än den
sociala hemlösheten.
Strukturell och social hemlöshet

KÄLLA: Arbetsmarknads- och socialnämndens hemlöshetskartläggning 2018

Kartläggningen mäter även de hemlösas huvudsakliga försörjning. De vanligaste angivna
inkomstkällorna är försörjningsstöd (983 personer), annan ersättning än pension från försäkringskassan (312 personer) eller introduktions- /etableringsersättning (197).
Enligt kartläggningen är 29 % av de vuxna som är hemlösa födda i Sverige och 71 % är
födda i ett annat land.
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I kartläggningen redovisas även hur de hemlösa bodde vid mättidpunkten. Enligt kartläggningen är den vanligaste boendeformen för hemlösa personer hotell eller hotelliknande boenden.
Aktuell vistelse

KÄLLA: Arbetsmarknads- och socialnämndens hemlöshetskartläggning 2018

Enligt kartläggningen har antalet barn i hemlösa hushåll ökat under perioden 2009 – 2018.
Andelen hemlösa barn i Malmö uppgår år 2018 till 1,9 procent av alla barn i Malmö.

Barn i hemlösa hushåll

KÄLLA: Arbetsmarknads- och socialnämndens hemlöshetskartläggning 2018
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Nyanlända med boende enligt bosättningslagen ingår inte i Malmö stads hemlöshetskartläggning. Sedan mars 2016 är Sveriges kommuner enligt Lag (2016:38) om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen) skyldiga att efter anvisning ta
emot nyanlända för bosättning. Malmö stads kommuntal för anvisning enligt bosättningslagen har, enligt uppgifter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, sett ut enligt följande under perioden 2016–2018:
ÅR
2016
2017
2018
2019

KOMMUNTAL
488
408
155
43

MOTTAGNA
398
408
76

KOMMENTAR

Fram till oktober 2018

KÄLLA: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Nyanlända som har kommunanvisats i Malmö har erbjudits boende i kollektivboenden (ensamhushåll), mindre lägenheter i omställda serviceboenden (främst barnfamiljer) samt ett
antal lägenheter (barnfamiljer). Enligt uppgifter i befolkningsprognosen har arbetsmarknads- och socialnämnden över 640 boendeplatser åt kommunanvisade hushåll. Det finns
även planering för ytterligare 450 bostäder främst modulbostäder för ensamstående eller
familjer.
Enligt handlingsplanen för bostadsförsörjning är de bostäder som tillhandahålls till anvisade enligt bosättningslagen genomgångsbostäder och ambitionen är, enligt framställningen, att de anvisade ska ordna en egen bostad inom fyra år. En del av de anvisade har,
enligt handlingsplanen för bostadsförsörjning, anhöriga som väntar på att få anknyta.
Hyreskontrakten skrivs mellan lägenhetsenheten och hyresgästen. Den anvisade kontraktstiden är max fyra år, sedan förväntas hyresgästen ha ordnat ett eget boende. Alla hyreskontrakt som erbjuds kommunanvisade är tillfälliga och besittningsskyddet avtalas bort för en
period om max fyra år. Enligt svar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen finns det
inget politiskt beslut om att de som anvisats enligt bosättningslagen erbjuds bostad i fyra
år.
Nyanlända som inte anvisats enligt bosättningslagen får ordna boende på egen hand.
Enligt intervjusvaren har det varit mycket svårt att tillhandahålla bostäder till de som anvisats enligt bosättningslagen. Av arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport för perioden januari – augusti 2018 framgår det att nämnden har ett nära samarbete med MKB
för att klara mottagandet under resterande delen av år 2018. Samarbetet regleras, enligt
skriftligt svar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, inte i någon skriftlig överenskommelse med MKB.
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I nämndernas reglementen tydliggör fullmäktige nämndernas uppgifter och ansvar.

Kommunstyrelsen
Av ”Reglemente för Malmö kommunstyrelse” framgår bl.a. följande under 1 §:
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala
företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och
leda arbetet med att ta fram nämndövergripande styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i
samråd och samverkan med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ska beakta ett barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.
Av ”Reglemente för Malmö kommunstyrelse” framgår bl.a. följande under 2 §:
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens.
Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunal verksamhet.
Av ”Reglemente för Malmö kommunstyrelse” framgår bl.a. följande under 3 §:
Styrelsen ska ansvara för planeringen av användningen av mark och vatten samt utveckling av strategiskt viktiga
områden. Vidare har styrelsen det övergripande ansvaret för att främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet.
Flera av de intervjuade underströk att kommunstyrelsens men framförallt stadskontorets roll i hemlöshetsarbetet har varit otydligt efter omorganisationen och bildandet av facknämnder. Andra framhöll att det saknas ett helhetsperspektiv och en tydlig strategi när det gäller hemlöshetsfrågan i Malmö
stad. Behovet av långsiktiga strategier framhålls även i flera av de rapporter och uppföljningar som
har ingått i granskningens dokumentstudie.

Tekniska nämnden
Kommunfullmäktige antog ett nytt reglemente för tekniska nämnden 19–20/6 2018. Under
granskningsperioden har tekniska nämnden således haft två olika reglementen.
Under perioden januari – juni 2018 hade tekniska nämndens reglemente följande lydelse
när det gäller de uppgifter och ansvar som har anknytning till hemlöshetsarbetet.
Av ”Reglemente för Malmö tekniska nämnd” återfanns bl.a. följande lydelse under 1 §:
Tekniska nämndens ansvar omfattar: fastigheter, exploatering, lokal- och lägenhetsförsörjning, gator och parker,
trafik- och infrastrukturfrågor samt avfallsfrågor.
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Nämnden ska beakta ett barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.
Av ”Reglemente för Malmö tekniska nämnd” återfanns bl.a. följande lydelse under 2 a §:
Nämnden ansvarar, på uppdrag av beställande nämnd, för anskaffning och hyresadministration av lokaler och lägenheter för personer vilka kommunen har ett särskilt ansvar samt för hyresjuridiska frågor i de fall hyreskontrakt
tecknas.
Nämnden ansvarar för teknisk tillsyn av de lägenheter för vilka hyreskontrakten kan övergå till andrahandshyresgästen (övergångslägenheter), samt, efter samverkan med berörd nämnd, teknisk tillsyn av boenden via blockhyresavtal (genomgångslägenheter).
I det nya reglementet för tekniska nämnden som beslutades av kommunfullmäktige 19–20/6 2018
och som gäller från och med 1 juli 2018 framgår bl.a. följande under 2 §:
Tekniska nämndens ansvar omfattar
Förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.
Av ”Reglemente för Malmö tekniska nämnd” framgår bl.a. följande under 5 §:
Tekniska nämndens lokalförsörjningsansvar regleras av Reglemente för kommunens lokalförsörjning samt
Reglemente för kommunens lokalbank.
Lokalförsörjningsansvaret innebär att anskaffa och avveckla kommunala lokaler och lägenheter samt medverka i andra kommunala nämnders lokalbehovsplanering och utforma olika alternativ till lokallösningar.
Ansvaret innebär även att hålla sig ájour med kommunens lokalbestånd och hyresnivåer samt att förhandla
om hyror. Nämnden ska även förvalta kommunens lokalbank.
Paragrafen hänvisar till Reglemente för kommunens lokalförsörjning samt Reglemente för
kommunens lokalbank. Reglementet för kommunens lokalförsörjning antogs av kommunfullmäktige i december 1991. Reglementet för kommunens lokalbank antogs av kommunfullmäktige 1993. Enligt intervjusvaren bör reglementena uppdateras.
Av tekniska nämndens reglemente framgår bl.a. följande under 6 §:
Tekniska nämnden ansvarar för anskaffning m.m. av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen
har ett särskilt ansvar omfattas av § 5 ovan.
Nämnden ansvarar för förvaltning av hyresavtalen för dessa lägenheter. Förvaltningen innebär att bostadslägenheter uthyrs i andra hand, efter anvisning från arbetsmarknads- och socialnämnden, till personer för
vilka kommunen har ett särskilt ansvar.
Förvaltningsuppdraget innefattar även teknisk tillsyn av de bostadslägenheter som kan övergå till andrahandshyresgästen samt efter samverkan med berörd nämnd, teknisk tillsyn av boenden som inhyrts genom
så kallade blockhyresavtal.
Enligt reglementet ansvarar tekniska nämnden för anskaffning av bostadslägenheter för
personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Det framgår inte om nämnden ska
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anskaffa bostadslägenheter utifrån beställningar från andra nämnder. Enlig reglementet har
nämnden ansvar för teknisk tillsyn av övergångslägenheter. Efter samverkan med berörd
nämnd ansvarar nämnden, enligt reglementet, även för teknisk tillsyn av boenden som inhyrts genom så kallade blockhyresavtal. Enligt intervjusvar genomför tekniska nämnden
inte teknisk tillsyn av boenden som inhyrts genom blockhyresavtal.
Tekniska nämnden ges i reglementet inget direkt ansvar i kommunens arbete med att förebygga och motverka hemlöshet. Flera av de intervjuade framhöll att det finns en otydlighet
i tekniska nämndens ansvar och uppdrag avseende hemlöshetsfrågan. Exempelvis lyfte flera
av de intervjuade att det finns en skillnad mellan beskrivningen av ansvar i utredningarna
inför omorganisationen och det ansvar som tekniska nämnden tilldelats i det nya reglementet.
Det framgår inte av reglementet att tekniska nämnden ska beakta ett barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden nuvarande reglemente ändrades senast av kommunfullmäktige i oktober 2016.
Av ”Reglemente för Malmö stadsbyggnadsnämnd” framgår bl.a. följande under 1 §:

Stadsbyggnadsnämnden har till uppgift att fullgöra de uppgifter som författningsenligt ankommer på byggnadsnämnd samt
att svara för upprättande av bostadsförsörjnings- och industrimarksprogram efter de riktlinjer som kommunstyrelsen beslutar
Det framgår inte av reglementet att stadsbyggnadsnämnden ska beakta ett barnrätts-, jämställdhetsoch antidiskrimineringsperspektiv.
I arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet ska stadsbyggnadsnämnden enligt reglementet
ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Handlingsplan för bostadsförsörjning utgör Malmö stads
riktlinjer för bostadsförsörjningen 2018–2022. Handlingsplanen är framtagen av stadsbyggnadskontoret och antagen av kommunfullmäktige i april 2018.

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden antogs av kommunfullmäktige i april 2017
och ändrades senast i april 2018.
Av ”Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden ” framgår bl.a. följande under 1 §:

Arbetsmarknads- och socialnämnden utgör som socialnämnd det yttersta skyddsnätet för människor inom nämndens målgrupp som vistas i Malmö stad.
Nämndens verksamhet som socialnämnd fokuserar särskilt på barn och unga, människor med
missbruk, brottsoffer och andra människor i utsatthet.
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Under arbetsmarknads- och socialnämnden samlas kunskap och kompetens kring dessa målgrupper samt i arbetsmarknadsfrågor.
Nämndens verksamhet ska präglas av likvärdighet i tillgången till stöd och hjälp för nämndens
målgrupper samt god service.
Nämnden ska beakta ett barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.
Av ”Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden ” framgår bl.a. följande under 16 §:

Arbetsmarknads- och socialnämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen avseende andra människor i behov av stöd och hjälp, undantaget äldre människor och människor med funktionsnedsättningar och/eller sjukdom om deras behov är kopplade till ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom. Dessa ansvarar för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden
för.
Av ”Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden ” framgår bl.a. följande under 18 §:

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att tillhandahålla förebyggande och uppsökande insatser
avseende barn och unga, missbrukande människor, brottsoffer och andra människor i utsatthet, dock inte
avseende äldre, samt funktionsnedsatta och sjuka människor.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att lämna budget- och skuldrådgivning.
Av ”Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden ” framgår bl.a. följande under 21 §:

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar tillsammans med tekniska nämnden för kommunens arbete med att förebygga och motverka hemlöshet.
I fråga om beslut som innebär bistånd i form av boende avseende arbetsmarknads- och socialnämndens målgrupper ansvarar nämnden inte för teknisk tillsyn avseende kommunens andrahandslägenheter. Det ansvarar tekniska nämnden för. Tekniska nämnden ansvarar även för anskaffning
av boenden och lägenheter som det finns behov av.
Formuleringen att arbetsmarknads- och socialnämnden tillsammans med tekniska nämnden ansvarar för arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet återfinns inte i tekniska
nämndens reglemente. Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ansvarar
tekniska nämnden för teknisk tillsyn av kommunens andrahandslägenheter. I tekniska
nämndens reglemente står det att tekniska nämnden ansvarar för teknisk tillsyn av de bostadslägenheter som kan övergå till andrahandshyresgästen (övergångslägenheter) samt efter samverkan med berörd nämnd teknisk tillsyn av boenden som inhyrts genom så kallade
blockhyresavtal. Enligt intervjusvar genomför tekniska nämnden enbart teknisk tillsyn av
övergångslägenheter.
I arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente anges det att tekniska nämnden ansvarar
för anskaffning av boenden och lägenheter som det finns behov av. Denna formulering
återfinns inte i tekniska nämndens reglemente.
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Flera av de intervjuade underströk vikten av att Malmö stad har ett gemensamt språkbruk
och en enhetlig användning av de begrepp som används inom hemlöshetsarbetet. Enligt de
intervjuade kan ett kommungemensamt språkbruk öka tydligheten i ansvarsfördelningen
och minska risken för missförstånd samt gränsdragningsproblem. Flera av de intervjuade
framhöll att det finns många olika tolkningar av reglementena.

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget 2018
Malmö stads budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för stadens
nämnder och bolagsstyrelser. I budgetdokumentet presenteras kommunfullmäktiges mål
och uppdrag. Målen och uppdragen ska, enligt framställningen, omsättas i praktisk handling
av nämnder och bolagsstyrelser.
Inom kommunfullmäktiges målområde 5 – En jämlik stad nämns hemlöshetsarbetet.
MÅLOMRÅDE

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

En jämlik stad

Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska
bemötas med respekt och ges förutsättningar
för en meningsfull tillvaro med inflytande
över sin vardag och i samhället

I budget för år 2018, under rubriken inriktning 2018, framhålls det att modellen Bostad
först6 under året ska utöka sin verksamhet från 20 till 60 lägenheter. Enligt framställningen
kommer det även att pågå ett arbete med att bygga upp den bokningscentral och bostadsrådgivningsverksamhet som startade 20177. I budgetdokumentet betonas det att arbetet för
att minska hemlösheten växlas upp betydligt.

Bostad först vänder sig till personer med uttalad social problematik och bygger på att bostad är grunden för att kunna ta tag i den övriga
livssituationen. Bostad först erbjuder långvarigt hemlösa personer individuellt anpassat stöd och möjlighet till ett eget boende. Målet är
att deltagaren efter 1–2 års tid ska ta över sitt hyreskontrakt.
6

I framställningen anges det felaktigt att bostadsrådgivningen startade 2017. Enligt skriftligt svar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen startar verksamheten i början av 2019.
7

24 (96)

Även inom kommunfullmäktiges målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad nämns hemlöshetsarbetet.
MÅLOMRÅDE

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

En ekologiskt hållbar stad

Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur
för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.
Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val.

I budget för år 2018, under rubriken inriktning 2018, återfinns följande stycke:
”Malmö befinner sig i en historisk byggboom. Det stärker Malmös förmåga att locka kompetens som kan hjälpa näringslivet att utvecklas. Regeringen byggbonus ger staden möjlighet att hålla en hög nivå i bostadsbyggandet och samtidigt arbeta brett med att förebygga
och minska hemlösheten. Bostaden är en förutsättning för såväl självförsörjning som en
trygg välfärd. Behovet av fler bostäder till rimliga priser är stort. Under året tillförs extra
resurser för att hålla takten i mark- och planeringsarbetet så att fler bostäder med olika
upplåtelseformer och prisnivåer ska bli tillgängliga i hela staden. Samtidigt som vi bygger
som aldrig förr i hela staden ökar hemlösheten vilket gör att antalet akuta lösningar har
ökat. Fler bättre och mer kostnadseffektiva alternativ tas fram.”
Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram bostäder för hemlösa som blir bättre och billigare.

Nämndernas egna mål 2018
Utifrån kommunfullmäktigemålen ska nämnderna, enligt budget 2018, formulera egna mål
(nämndsmål). Nämnderna har egna mål som anknyter till arbetet med att förebygga och
motverka hemlöshet under målområde 5 – En jämlik stad och målområde 8 – En ekologiskt
hållbar stad.
Enligt intervjusvaren är nämndernas egna mål som anknyter till arbetet med att förebygga
och motverka hemlöshet tillräckligt tydliga. Målen beskrivs av de intervjuade som i huvudsak förankrade.
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Kommunstyrelsen
I kommunstyrelsens nämndsbudget för år 2018 återfinns det ett mål för hemlöshetsarbetet
under målområde fem – En jämlik stad.
MÅLOMRÅDE

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

NÄMNDSMÅL

En jämlik stad

Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för
en meningsfull tillvaro med inflytande över sin
vardag och i samhället

Motverka kostnadsökningen för
hemlöshet.

Under målområde fem återfinns det även en målindikator med planeringskommentar samt
ett åtagande som anknyter till arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet.
MÅLINDIKATOR

MÅLVÄRDE 2018

Planerad analys av kostnadsutveckling förorsakad av hemlöshet är genomförd vid årets slut.

-

Planeringskommentar
Indikatorn är vald på grund av att den utgör resultatet av stadskontorets åtagande kopplat till
målet.

ÅTAGANDE
Tillsammans med berörda nämnder följa och analysera utvecklingen av kostnader förorsakade av hemlöshet i staden.

Tekniska nämnden
I tekniska nämndens justerade nämndsbudget för år 2018 återfinns det ett mål för arbetet
med att motverka och förebygga hemlöshet under målområde 5 – En jämlik stad.
MÅLOMRÅDE

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

NÄMNDSMÅL

En jämlik stad

Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för
en meningsfull tillvaro med inflytande över sin
vardag och i samhället

Tekniska nämnden ska bidra till att
minska hemlösheten genom anskaffning och förvaltning av sociala
boenden.
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Under målområde fem återfinns det även två målindikatorer samt två åtaganden som anknyter till arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet.
MÅLINDIKATOR

MÅLVÄRDE 2018

Antal anskaffade hyresavtal avseende övergångslägenheter

Minst 350

Antal övertagna hyresavtal avseende övergångslägenheter

Minst 30 %

ÅTAGANDE
Fastighets- och gatukontoret åtar sig att samarbeta med fastighetsägare avseende anskaffande av genomgångsboenden och övergångslägenheter samt övertagande av sistnämnda hyreskontrakt.
Fastighets- och gatukontoret åtar sig att utöva kvalificerad teknisk tillsyn i kommunens övergångslägenheter och att ge hyresgästerna en boenderådgivning av god kvalitet.

I tekniska nämndens justerade nämndsbudget för år 2018 återfinns det även ett mål som
anknyter till hemlöshetsarbetet under målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad.
MÅLOMRÅDE

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

NÄMNDSMÅL

En ekologiskt hållbar stad

Malmö stad ska skapa en hållbar
stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas
som en attraktiv och tillgänglig
stad. Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad
där det är enkelt att göra hållbara
val.

Tekniska nämnden ska tillhandahålla mark för kommunal service och bostadsbyggande genom blandade upplåtelseformer och med särskild
fokus på hög exploateringsgrad och stationsnära lägen.

Under målområde åtta återfinns det även två målindikatorer samt två åtaganden som anknyter till arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet.
MÅLINDIKATOR

MÅLVÄRDE
2018

Antal påbörjade bostäder i exploateringsprojekten på kommunal mark

Minst 1500

Andel av de påbörjade bostäderna i exploateringsprojekten på kommunal mark som är hyresrätter.

Minst 50 %

27 (96)

ÅTAGANDE
Fastighets- och gatukontoret åtar sig att driva exploateringsprojekt med mål om olika boende- och upplåtelseformer i områdena Rosengård, Holma-Kroksbäck, Lindängen och Segevång.
Fastighets- och gatukontoret åtar sig att tillhandahålla byggklar mark som möjliggör nya bostäder med
prioritet för hyresrätter.

I tekniska nämndens justerade nämndsbudget för år 2018 presenteras även ett uppdrag med
anknytning till hemlöshetsarbetet under målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad.
UPPDRAG

ÅTAGANDE

Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram
bostäder för hemlösa som blir bättre och billigare.

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att samordna arbetet med att ta fram förslag till strategi för hemlöshet.

Stadsbyggnadsnämnden
I stadsbyggnadsnämndens nämndsbudget för år 2018 återfinns det två mål med tydlig anknytning till arbetet med att motverka och förebygga hemlöshet under målområde 8 – En
ekologiskt hållbar stad.
MÅLOMRÅDE

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

NÄMNDSMÅL

En ekologiskt
hållbar stad

Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur
för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Malmö
ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart
stad där det är enkelt att göra hållbara val.

Alla malmöbor har tillgång till en god bostad.

Till nämndsmålet finns det en målindikator med planeringskommentar samt fyra åtaganden.
MÅLINDIKATOR

MÅLVÄRDE 2018

Redovisning av antal bostäder som blivit beviljade i bygglov
ska ske två gånger per år.

Minst två gånger per år.

Planeringskommentar
Varför har denna uppföljning valts?
Uppföljningen har valts för att kunna säkerställa byggandet av bostäder.
På vilket sätt kan uppföljningen användas för att visa måluppfyllelse?
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Uppföljningen visar antalet bostäder i beviljade bygglov.
Hur och när kommer uppföljning att ske?
Uppföljning sker regelbundet, men sammanställs i samband med delårsrapport 2 samt årsanalysen.
Motivera valet av målvärde.
Målvärdet är viktigt utifrån stadens bostadsförsörjning.

ÅTAGANDE
Ta fram bostadspolitiska mål (riktlinjer för bostadsförsörjning) varje mandatperiod.
Utöka samarbetet med byggherrar och fastighetsägare samt skapa incitament för att hålla en hög takt i
bostadsbyggandet och öka rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet.
Totalt 2500 bostäder i antagna detaljplaner per år, varav 1000 bostäder på privat mark och 1500 bostäder
på kommunal mark. Av 1500 bostäder på kommunal mark ska minst 400 möjliggöras för MKB.
Utveckla stadens bostadsförsörjning utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

MÅLOMRÅDE

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

NÄMNDSMÅL

En ekologiskt hållbar stad

Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta
utvecklas som en attraktiv och
tillgänglig stad. Malmö ska
vara en hälsofrämjande och
klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val.

Malmö stad ska arbeta utifrån
olika befolkningsgruppers bostadsbehov och preferenser och
därtill särskilt verka för att utsatta
gruppers behov tillgodoses.
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Till nämndsmålet finns det en målindikator med planeringskommentar samt två åtaganden.
MÅLINDIKATOR

MÅLVÄRDE 2018

Stadsbyggnadskontoret motverkar hemlöshet och verkar för
att tillgodose olika befolkningsgruppers bostadsbehov och
preferenser genom att ge förutsättningar för bostäder i småhus och flerbostadshus samt LSS-bostäder i fördjupade
översiktsplaner, planprogram, detaljplaner och bygglov.

100 %

Planeringskommentar
Varför har denna uppföljning valts?
Uppföljningen har valts för att kunna visa att stadsbyggnadskontoret verkar för skapandet av olika bostadstyper, och därmed arbetar brett för att sträva efter att antalet hemlösa individer inte ökar.
På vilket sätt kan uppföljningen användas för att visa måluppfyllelse?
Uppföljningen visar i vilken mån stadsbyggnadskontoret möjliggör för olika bostadstyper.
Hur och när kommer uppföljning att ske?
Uppföljning sker regelbundet, men sammanställs i samband med delårsrapport 2 samt årsanalysen.
Motivera valet av målvärde.
Målvärdet är viktigt utifrån stadens bostadsförsörjningsansvar.

ÅTAGANDE
Ta fram bostadspolitiska mål (riktlinjer för bostadsförsörjning) varje mandatperiod.

Utveckla stadens bostadsförsörjning utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Arbetsmarknads- och socialnämnden
I arbetsmarknads- och socialnämndens nämndsbudget för år 2018 återfinns det ett mål för
hemlöshetsarbetet under målområde 5 – En jämlik stad.
MÅLOMRÅDE

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

NÄMNDSMÅL

En jämlik stad

Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för
en meningsfull tillvaro med inflytande över sin
vardag och i samhället

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska verka för att hemlösa Malmöbor har tillgång till en bostad och
säkerställa en trygg boendemiljö för
barnen.
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Under målområde fem återfinns det även målindikatorer med planeringskommentarer samt
åtaganden som anknyter till arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet.
MÅLINDIKATOR

MÅLVÄRDE 2018

Antal kvinnor och män som är hemlösa av strukturella orsaker.

Högst 1070

Planeringskommentar
Nämnden arbetar för att Malmöbor ska ha tillgång till bostad. Arbetet bedrivs tillsammans med andra
nämnder, fastighetsbolag och myndigheter. I Malmö stad genomförs en hemlöshetsräkning en gång om
året. Den beskriver antalet kvinnor och män, flickor och pojkar som är hemlösa av både sociala och strukturella orsaker.
Målindikatorn följs upp i årsanalysen. Målvärdet för 2018 är satt utifrån att antalet tillgängliga lägenheter
kommer att öka under 2018 och att nämnden kommer att satsa medel på hemlösheten. Antalet vuxna
hemlösa bedöms därför kunna minska jämfört med 2017.
Antal kvinnor och män som är hemlösa av sociala orsaker

Högst 920

Planeringskommentar
Nämnden arbetar för att Malmöbor ska ha tillgång till bostad. Arbetet bedrivs tillsammans med andra
nämnder, fastighetsbolag och myndigheter. I Malmö stad genomförs en hemlöshetsräkning en gång om
året. Den beskriver antalet kvinnor och män, flickor och pojkar som är hemlösa av både sociala och strukturella orsaker.
Målindikatorn följs upp i årsanalysen. Målvärdet för 2018 är satt utifrån att antalet tillgängliga lägenheter
kommer att öka under 2018 och att nämnden kommer att satsa medel på hemlösheten. Antalet barn som
är hemlösa av strukturella orsaker bedöms därför kunna minska jämfört med 2017.
Antal barn i hushåll som är hemlösa av strukturella orsaker

Högst 920

Planeringskommentar
Nämnden arbetar för att Malmöbor ska ha tillgång till bostad. Arbetet bedrivs tillsammans med andra
nämnder, fastighetsbolag och myndigheter. I Malmö stad genomförs en hemlöshetsräkning en gång om
året. Den beskriver antalet kvinnor och män, flickor och pojkar som är hemlösa både av sociala och strukturella orsaker.
Målindikatorn följs upp i årsanalysen. Målvärdet för 2018 är satt utifrån att antalet tillgängliga lägenheter
kommer att öka under 2018 och att nämnden kommer att satsa medel på hemlösheten. Antalet barn som
är hemlösa av strukturella orsaker bedöms därför kunna minska jämfört med 2017.
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Antal barn i hushåll som är hemlösa av sociala orsaker

Högst 15

Planeringskommentar
Nämnden arbetar för att Malmöbor ska ha tillgång till bostad. Arbetet bedrivs tillsammans med andra
nämnder, fastighetsbolag och myndigheter. I Malmö stad genomförs en hemlöshetsräkning en gång om
året. Den beskriver antalet kvinnor och män, flickor och pojkar som är hemlösa av både sociala och strukturella orsaker.
Målindikatorn följs upp i årsanalysen. Målvärdet för 2018 är satt utifrån att antalet barn som är hemlösa
av sociala orsaker ska minska jämfört med år 2017.

ÅTAGANDE
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska arbeta för att inga familjer som anvisas till kommunen enligt
bosättningslagen placeras i kollektivboende utan i genomgångslägenheter med kontraktstid på max fyra år.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska minska antalet placeringsdygn i tillfälliga boenden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska arbeta aktivt för att fler hushåll i övergångslägenheter ska ta
över sina hyreskontrakt.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska verka för att inga barnfamiljer blir avhysta.

I arbetsmarknads- och socialnämndens nämndsbudget för år 2018 återfinns det även ett
mål som anknyter till hemlöshetsarbetet under målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad.
MÅLOMRÅDE

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

NÄMNDSMÅL

En ekologiskt
hållbar stad

Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en
växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att
göra hållbara val.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska
aktivt bidra i samhällsplaneringen och
särskilt fokusera på att säkerställa perspektivet kring en socialt hållbar stad.
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Under målområde åtta återfinns det även en målindikator med planeringskommentar samt
ett åtagande som anknyter till arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet.
MÅLINDIKATOR

MÅLVÄRDE
2018

Beskrivning av de stadsutvecklingsprocesser där arbetsmarknads- och
socialförvaltningen aktivt deltagit.

Planeringskommentar
Indikatorn har valts ut för att kunna följa de stadsutvecklingsprocesser som nämnden aktivt bidrar till
utifrån nämndsmålet, samt för att kunna följa upp märkbara effekter på det sociala området av nämndens
deltagande.
Måluppfyllelsen bedöms kvalitativt. Indikatorn följs upp i årsanalys 2018. Att kvantifiera ett målvärde bedöms inte som relevant.

ÅTAGANDE
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen åtar sig att utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv aktivt tillföra
sociala mervärden med fokus på trygghet, jämställdhet, självförsörjning och Malmöbors delaktighet i planoch stadsutvecklingsprocesser samt att i detta arbete ha ett fokus på socioekonomiskt utsatta områden.

Måluppfyllelse DR2 2018
I delårsrapport januari – augusti 2018 redovisar nämndernas sin måluppfyllelse. Nämndernas bedömning av måluppfyllelsen redovisas med hjälp av färgmarkeringar.
▪

Grön markering visar att målet eller bedömningskriteriet är uppnått eller kommer att uppnås under året.

▪

Gul markering visar att målet eller bedömningskriteriet är delvis uppnått eller kommer att uppnås under året.

▪

Röd markering visat att målet eller bedömningskriteriet inte kommer att uppnås under året.

▪

Svart markering visar att ingen uppföljning redovisas.

Inom målområde 5 – En jämlik stad redovisar nämnderna måluppfyllelsen för nämndsmålen
och målindikatorerna:
NÄMND

NÄMNDSMÅL

MÅLINDIKATOR

KOMMENTAR

Kommunstyrelsen

Motverka kostnadsökningen för hemlöshet.

Planerad analys av
kostnadsutvecklingen förorsakad av
hemlöshet är genomförd vid årets slut.

Analysen bedöms vara genomförd vid
årets slut.
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Tekniska
nämnden

Arbetsmarknads- och
socialnämnden

Tekniska nämnden ska bidra till att minska hemlösheten genom anskaffning
och förvaltning av sociala
boenden.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska verka för att
hemlösa Malmöbor har tillgång till en bostad och säkerställa en trygg boendemiljö för barnen.

Antal anskaffade hyresavtal
avseende
övergångslägenheter.8

Totalt har 224 anskaffats till och med det
andra tertialet 2018. Målet för tertial 2 är
240 stycken. Helårsmålet är 350 anskaffade hyreskontrakt.

Andelen
övertagna
hyresavtal avseende
övergångslägenheter.

Arbetet har inte haft högst prioritet hos
arbetsmarknads- och socialförvaltningen
som initierar arbetet med att hyresgästerna ska kunna ta över förstahandskontraktet.9 Nya budgetförutsättningar ökar
dock förutsättningarna att nå helårsmålet.
Fastighets- och gatukontoret har börjat se
över rutinerna med övertagen för att öka
effektiviteten i arbetet och övertagen i sig.
Totalt är helårsmålet för 2018 att det ska
ske 230 övertag (30 %). Vid tertial 2 är
målet att det ska ha skett 20 %, utfallet är
dock 18 %.

Antal kvinnor och
män som är hemlösa
av strukturella orsaker.

Rapporteras i samband med årsanalysen.

Antal kvinnor och
män som är hemlösa
av
sociala orsaker.

Rapporteras i samband med årsanalysen.

Antal barn i hushåll
som är hemlösa av
strukturella orsaker

Rapporteras i samband med årsanalysen.

Antal barn i hushåll
som är hemlösa av sociala orsaker.

Rapporteras i samband med årsanalysen.

Enligt skriftlig kommentar från lägenhetsenheten i december 2018 har prognosen förändrats och målindikatorn ”Antal anskaffade
hyresavtal avseende övergångslägenheter” kommer att uppnås för helåret.
8

Enligt skriftlig kommentar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen instämmer förvaltningen enbart delvis i den beskrivning som
återfinns i tekniska nämndens delårsrapport januari – augusti 2018. Enligt arbetsmarknads- och socialförvaltningen har arbetet fungerat
inom vissa socialtjänstavdelningar. Det har dock inte funnits förutsättningar att ge detta arbete högsta prioritet inom alla socialtjänstavdelningar.
9
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Hemlöshetskartläggningen färdigställdes efter publiceringen av arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport för perioden januari-augusti 2018. Av hemlöshetskartläggningen
2018 framgår det att antalet hemlösa i Malmö stad ökar. Enligt skriftligt svar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen har även den totala tiden som hushållen bor i akutboenden ökat under år 2018 i jämförelse med föregående år.
Inom målområde 5 – En jämlik stad redovisar nämnderna måluppfyllelsen för åtagandena enligt följande:
NÄMND

ÅTAGANDE

KOMMENTAR

Kommunstyrelsen

Tillsammans med berörda
nämnder följa och analysera utvecklingen av kostnader förorsakade av hemlöshet i staden.

Arbetet med att samla in och sammanställa underlag för analys av
kostnadsutveckling förorsakad av hemlöshet pågår och kommer att
vara genomförd vid årets slut. Kostnader, förutom de rena boendekostnaderna, kommunen har och som förorsakas av hemlösheten
kartläggs. Avsikten är att kartlägga var och varför kostnaderna uppstår, hur de utvecklas över tid och vilka faktorer som kan antas påverka kostnadsutvecklingen. Stadskontoret har nödvändiga kontakter
med berörda förvaltningar i detta arbete och ett möte är inplanerat
för att tillsammans med berörda nämnder, i dialogform, följa upp och
analysera utvecklingen.

Tekniska
nämnden

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att samarbeta
med fastighetsägare avseende anskaffande av genomgångsboenden
och
övergångslägenheter samt
övertagande av sistnämnda
hyreskontrakt.
Fastighets- och gatukontoret åtar sig att utöva kvalificerad teknisk tillsyn i
kommunens övergångslägenheter och att ge hyresgästerna en boenderådgivning av god kvalitet.
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Arbetsmarknads- och
socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska arbeta
för att inga familjer som
anvisas till kommunen enligt bosättningslagen placeras i kollektivboende
utan i genomgångslägenheter med kontraktstid på
max fyra år.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, avdelning boende och etablering, gör löpande analyser av de boenden som behövs baserat på
planerat mottagande av nyanlända invandrare enligt bosättningslagen.
Baserat på analysen görs en målgruppsanpassad beställning till fastighetskontoret, som ansvarar för att ta fram de boenden som beställs.
Kontinuerligt förs en dialog med fastighetskontoret i syfte att stämma
av behov och tillgången på bostäder. Utifrån tillgången på bostäder
sker en kommunikation med Migrationsverket för att försöka styra
takten på mottagandet av barnfamiljer. För närvarande finns flera beställningar på modulbostäder för personer som tas emot enligt bosättningslagen. Dessa planerades att vara färdigställda år 2018 men
två av dessa har ännu inte påbörjats, och i ett fall är det kraftiga förseningar. Modulbostäderna är planerade att användas som genomgångsboenden för barnfamiljer samt för de cirka 200 ensamhushåll
som idag bor på Sege Park, ett boende som kommer att avvecklas
2018-12-31. Förseningarna leder till att förvaltningen inte kommer
erbjuda genomgångslägenheter enligt åtagandet.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska minska
antalet placeringsdygn i
tillfälliga boenden.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat om en satsning
mot hemlöshet, vilken möjliggör för förvaltningen att öka antalet socialsekreterare som arbetar med att utreda ansökningar om boende
och att följa upp de hushåll som bor i olika tillfälliga boenden. Uppföljningarna förväntas leda till att fler hushåll får stöd till att finna
boende på egen hand samt snabbare och bättre matchning av hushåll
till tillgängliga genomgångs- och övergångslägenheter. Satsningen
förväntas under året leda till att färre hushåll bor i tillfälliga boenden.
Utfallet tertial 1 år 2018 visar att satsningen ännu inte har fått effekt.
Antal hushåll i tillfälliga boenden har ökat med cirka 10 procent under
första tertialet 2018 jämfört med fjärde tertialet 2017. Framför allt har
antal barnfamiljer i tillfälliga boenden ökat. Förvaltningen har inlett
arbetet med att rekrytera nya socialsekreterare och beslut har också
fattats om ett nytt sätt att, utifrån de förvaltningsövergripande behoven, fördela de lägenheter som förvaltningen får tillgång till. Ett arbete pågår nu på alla avdelningar för att implementera de nya processer som beslutas, vilka syftar till att minska antalet boendedygn i tillfälliga boenden. Förvaltningen kommer under år 2018 att få tillgång
till cirka 350 nya övergångslägenheter, vilket är 100 fler än föregående
år. Detta tillskott av lägenheter kommer att leda till en minskning av
antalet dygn i tillfälliga boende. Beställningen är gjord hos tekniska
nämnden av totalt 100 lägenheter uppdelat på två moduler. Dock har
det visat sig att tekniska nämnden har haft svårigheter att hitta någon
part som kan uppföra modulerna. Modullägenheterna är planerade att
ersätta akutboende på hotell och liknande boenden för hemlösa barnfamiljer. Under året kommer den nya kommunövergripande bostadsrådgivningen att starta sitt arbete. Den förväntas att kunna bidra med
att antalet dygn i tillfälliga boenden minskar genom att ge råd till hushåll när det gäller att söka bostad i Malmö eller i övriga landet.
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska arbeta
aktivt för att fler hushåll i
övergångslägenheter ska ta
över sina hyreskontrakt.

Det finns ännu inget resultat som visar utvecklingen av antal hushåll
som har övertagit hyreskontrakt. Förvaltningen och dess olika avdelningar har som en del av satsningen mot hemlöshet kartlagt de hushåll som är i behov av stöd. Beslut har fattats att intensifiera arbetet
med bosocialt stöd till de hushåll som behöver detta för att kunna bo
kvar i övergångslägenhet samt att på sikt överta till eget förstahandskontrakt. Genomförandeplaner upprättas löpande där det framgår
vad som ska göras för att hushållet ska kunna ta över hyreskontraktet.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska verka
för att inga barnfamiljer
blir avhysta.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med
att förhindra att barnfamiljer blir avhysta från sina bostäder. Arbetet
sker i nära samarbete mellan de olika enheterna på avdelningarna, hyresvärdarna, budget- och skuldrådgivningen.

Inom målområde 8 -– En ekologiskt hållbar stad redovisar nämnderna måluppfyllelsen för
nämndsmålen och målindikatorerna.
NÄMND

NÄMNDSMÅL

MÅLINDIKATOR

KOMMENTAR

Tekniska
nämnden

Tekniska nämnden ska tillhandahålla mark för
kommunal service och bostadsbyggande
genom
blandade upplåtelseformer och med
särskild fokus
på hög exploateringsgrad och
stationsnära lägen.

Antal påbörjade bostäder i exploateringsprojekten på kommunal
mark.

Tekniska nämnden har under 2018 målet att
sälja/upplåta mark som möjliggör byggstart för 1 500
bostäder nya bostäder (1000 de två första tertialen),
varav 50 % ska vara hyresrätter. Cirka 890 permanenta
lägenheter har påbörjats under årets två första tertial
på kommunens mark. Därutöver har cirka 60 temporära bostäder påbörjats på mark som upplåtits till
stadsfastigheter. Förutsättningarna bedöms finnas att
helåret nå målen om såväl försäljning/upplåtelse som
byggstart för 1500 nya bostäder på kommunens mark.

Andel av de påbörjade
bostäderna i exploateringsprojekten på
kommunal mark som
är hyresrätter.

Hittills i år har ca 890 bostäder påbörjats varav ca 560
hyresrätter vilket motsvarar 63 % att jämföra med
helårsmålet om att minst 50 % av de påbörjade bostäderna ska vara hyresrätter. De påbörjade hyresrätterna
är belägna inom Västra Hamnen, Hyllie och Oxie.

Alla malmöbor
har tillgång till
en god bostad.

Redovisning av antal
bostäder som blivit
beviljade bygglov ska
ske två gånger per år.

Redovisning sker i Delårsrapport 2 samt Årsanalysen.
Dessutom presenteras resultatet fortlöpande inom ramen för bostadsförsörjningsarbetet och i samband
med nämndsarbetet. Uppföljningsmetoden är kvantitativ. Uppföljningen genomförs genom att visa antalet
bostäder i beviljade bygglov. Utfallet överensstämmer
med målvärdet. Uppföljningen har valts för att kunna
säkerställa byggandet av bostäder.

Stadsbyggnadsnämnden
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Arbetsmarknadsoch
socialnämnden

Malmö stad ska
arbeta utifrån
olika
befolkningsgruppers
bostadsbehov
och preferenser
och därtill särskilt verka för att
utsatta gruppers
behov tillgodoses.

Stadsbyggnadskontoret motverkar hemlöshet och verkar för
att tillgodose olika befolkningsgruppers bostadsbehov och preferenser genom att ge
förutsättningar för bostäder i småhus och
flerbostadshus samt
LSS-bostäder i fördjupade översiktsplaner,
planprogram, detaljplaner och bygglov.

Uppföljningen är kvantitativ då förvaltningen använder stadens hemlöshetsstatistik för att följa upp målet
tillsammans med kontorets egen statistik. Hemlöshetsstatistik från staden presenteras av staden under hösten och rapporteras i årsanalysen.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska
aktivt bidra i
samhällsplaneringen och särskilt fokusera på
att säkerställa
perspektivet
kring en socialt
hållbar stad.

Beskrivning av de
stadsutvecklingsprocesser där arbetsmarknads- och socialförvaltningen
aktivt deltagit.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bevakar löpande
detaljplaner som upprättas av stadsbyggnadskontoret
samt deltar på startblock och startmöten för detaljplaner utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. Arbetsmarknads- och socialnämnden deltar aktivt i ett flertal
stadsutvecklingsprocesser i Malmö med fokus på socioekonomiskt utsatta områden. – Malmö innvationsarena (MIA – ett treårigt Malmöövergripande EUprojekt som syftar till hållbar stadsutveckling i Malmö.
Nämnden medverkar i fem delprojekt och tillför kompetens kring social hållbarhet i delprojektet Framtidens hållbara nybyggnation, deltar i framtagandet av
en modell för finansiering av byggandet av nya bostäder som är åtkomliga för hushåll med lägre inkomst i
delprojektet Mallbo samt i stadsutvecklingsprocesserna i områdena: Amiralstaden, Lindängen, och Östervärn/Sege Park. Delprojektet i Lindängen har under perioden övergått i Program Lindängen för att
undvika parallella processer. – Program Lindängen
2018 – 2022 – ett program för investeringsstyrning
med syfte att maximera resultatet av de fysiska och sociala investeringar som kommer att göras i Lindängen.
Nämnden bidrar bland annat genom verksamheten
Framtiden hus med förankring, lokal kunskap och mötesarena för programmet. – Botildenborg – en stadsutvecklingsprocess i södra Rosengård där det planeras
cirka 40 bostadsrättsradhus samt en utveckling av det
omgivande offentliga rummet. – Program för barnets
rättigheter i stadsutveckling – syftet är att ta fram arbetssätt för hur aktörer i Malmö kan införliva barnkonventionen i stadsutvecklingsprocesser.
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Inom målområde 8 -– En ekologiskt hållbar stad redovisar nämnderna måluppfyllelsen för
åtagandena enligt följande:
NÄMND

ÅTAGANDE

Tekniska
nämnden

Fastighets- och gatukontoret åtar
sig att driva exploateringsprojekt
med mål om olika boende- och upplåtelseformer i områdena Rosengård, Holma – Kroksbäck, Lindängen och Segevång.

KOMMENTAR

Fastighets- och gatukontoret åtar
sig att tillhandhålla byggklar mark
som möjliggör nya bostäder med
prioritet för hyresrätter.

Fastighets- och gatukontoret åtar
sig att samordna arbetet med att ta
fram förslag till strategi för hemlöshet.
Stadsbyggnadsnämnden

Ta fram bostadspolitiska mål (riktlinjer för bostadsförsörjning) varje
mandatperiod.

Handlingsplan för bostadsförsörjning som innehåller Malmö
stads riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige den 26 april 2018. Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjning följs årligen upp i Lägesrapport för bostadsförsörjningen som tas upp i stadsbyggnadsnämnden i mars och
därefter i kommunstyrelsen. Rapporten redovisar läget på
bostadsmarknaden i Malmö, Malmö stads insatser samt följer
upp vart och ett av de bostadspolitiska målen.

Utveckla stadens bostadsförsörjning utifrån Kommissionen för ett
socialt hållbart Malmö.

Stadsbyggnadskontoret har deltagit i arbetet med att ta fram
Strategi för äldres boende. Strategin behandlas av kommunstyrelsen i augusti. Stadsbyggnadskontoret deltar i arbetet
med att ta fram Strategi för att motverka hemlöshet som elds
av fastighets- och gatukontoret. Strategin är planerad att tas
upp i nämnden i början av 2019. Handlingsplan för bostadsförsörjning som innehåller Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige den 26 april
2018.

Utöka samarbetet med byggherrar
och fastighetsägare samt skapa incitament för att hålla en hög takt i
bostadsbyggandet och öka rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet.

Arbetet påbörjas till hösten.
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Totalt 2500 bostäder i antagna detaljplaner per år, varav 1000 bostäder
på privat mark och 1500 bostäder på
kommunal mark. Av 1500 bostäder
på kommunal mark ska minst 400
möjliggöras för MKB.

Under perioden januari – augusti har färre detaljplaner än
vanligt antagits i stadsbyggnadsnämnden. Totalt under perioden har 779 bostäder möjliggjorts, varav 619 på privat mark
och 160 på kommunal mark, varav 0 på MKB:s kommunala
mark. Flera stora bostadsplaner ligger med prognosen att antas inom årets sista månader. Osäkerheten kring årets slutgiltiga siffra varierar kraftigt eftersom planerna behöver påskrivna exploateringsavtal för att antas i stadsbyggnadsnämnden. Bland dessa finns exempelvis:
Dp 5478 Innerstaden 31:11 m.fl. (Södra
nyhamnen) 500 privat mark
Dp 5546 Södra delen av Holmastaden
680 bostäder, varav 300 MKB
Dp 5557 Kv Skjutsstallslyckan 20 m.fl.
500 privat mark

Arbetsmarknadsoch socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen åtar sig att utifrån ett socialt
hållbarhetsperspektiv aktivt tillföra
sociala mervärden med fokus på
trygghet, jämställdhet, självförsörjning och Malmöbors delaktighet i
plan- och stadsutvecklingsprocesser samt att i detta arbete ha ett fokus på socioekonomiskt utsatta områden.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under perioden
aktivt deltagit i stadsutvecklingsprocesser med fokus på socioekonomiskt utsatta områden genom bland annat det
Malmöövergripande EU-projektet Malmö Innovationsarena
(MIA) som syftar till hållbar stadsutveckling i Malmö. Förvaltningen medverkar i fyra delprojekt och tillför kompetens
kring social hållbarhet i delprojektet Framtiden hållbara nybyggnation samt i stadsutvecklingsprocesserna i områdena
Amiralstaden, Lindängen och Sege Park. Förvaltningen har
även deltagit i MIA delprojektet Mallbo, som handlar om åtkomliga bostäder för hushåll med lägre inkomster, tillsammans med miljöförvaltningen som samordnare och fastighetskontoret. Förvaltningen deltar i arbetet med Program
Lindängen 2018–2022 där verksamheten Framtidens hus ingår som en nod för boendedialog för planprocesser. Framtidens hus syftar till att, utifrån individuella behov och förutsättningar, främja de boende i Lindängens hälsa och väg till
självförsörjning. Förvaltningen deltar i Vinnovaprojekt Hälsofrämjande innovation i samverkan som leds av Malmö universitet. Satsningen syftar till att främja hälsa och välbefinnande för boende i Lindängen. Detaljplaner som upprättas
av stadsbyggnadskontoret bevakas löpande av förvaltningen.
Förvaltningen bidrar också med ett socialt hållbarhetsperspektiv i startblocksmöten för detaljplaner som samordnas av
stadsbyggnadskontoret. I februari 2018 beviljades arbetsmarknads- och socialnämnden medel för att arbeta med Program för barnets rättigheter i stadsutveckling. Syftet är att ta
fram arbetssätt för hur aktörer i Malmö kan införliva barnkonventionen i stadsutvecklingsprocesser.
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Tekniska nämndens uppdrag i budget 2018
Kommunfullmäktige gav i budget 2018 tekniska nämnden i uppdrag att ta fram bostäder
för hemlösa som blir bättre och billigare. Tekniska nämnden kommenterar arbetet med
uppdraget i delårsrapport januari – augusti 2018.
Enligt framställningen arbetar tekniska nämnden med att anskaffa fler övergångslägenheter.
Lägenhetsenheten inom fastighets- och gatukontoret hyr övergångslägenheter från fastighetsägare som sedan hyrs ut i andra hand till hemlösa som har biståndsbeslut från arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Enligt framställningen är planen att fastighetskontoret
anskaffar 350 nya övergångslägenheter (inklusive lägenheter från MKB Fastighet AB) under år 2018. Anskaffningen av lägenheter via exploateringsavtalen (nya hyresrätter på kommunal mark) har enligt framställningen ökat från 10 till 15 procent. Målet är att 30 procent
av hyresgästerna i övergångslägenheter övertar sina hyresavtal under året. I framställningen
poängteras det att det förtroendebyggande arbetet gentemot fastighetsägarna är centralt för
att anskaffa fler övergångslägenheter. Arbetet sker dels genom dialog med fastighetsägarna
dels genom tillsynsarbetet av övergångslägenheterna.

Bostadspolitiska mål
Kommunfullmäktige antog år 2012 bostadspolitiska mål för Malmö stad. De bostadspolitiska målen beskriver i tio punkter stadens ambitioner för utvecklingen på bostadsmarknaden. Målen listas nedan:
1.

Stadens ska aktivt motverka boendesegrationen i Malmö genom att stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande i alla områden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper.
Staden ska också verka för en funktionsblandad stad, där boende blandas med arbetsplatser och
annan service.

2.

Alla malmöbor ska kunna erbjudas en bostad som motsvarar deras behov och efterfrågan genom
en god tillgång till ett varierat utbud av bostäder. Boplats Syd ska underlätta förmedlingen av bostäder till de sökande.

3.

Utemiljön och boendekvaliteten ska hålla god standard i Malmös samtliga bostadsområden.

4.

Bostadsplanering ska ske med högsta möjliga demokratiska ambitioner.

5.

Behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, omsorg, socialt boende och mötesplatser ska vid
all produktion av bostäder komma in tidigt i planprocessen och byggas ut i takt med bostadsbyggandet.

6.

Staden ska genom god mark- och planberedskap skapa förutsättningar för nyproduktion av bostäder.

7.

Staden ska ha en aktiv markpolitik som bidrar till att goda bostäder med hyresrätt till rimliga kostnader byggs.

8.

Staden ska medverka till att skapa förutsättningar för en allsidig bostadsförsörjning i regionen.
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9.

För att stimulera till nyproduktion av bostäder ska en god service erbjudas till byggherrar som är
intresserade av att bygga bostäder i regionen.

10. Byggandet av nya bostäder ska ske med högt ställda ekologiska krav.

Måluppföljningen för de bostadspoliska målen redovisas i ”Lägesrapport för bostadsförsörjning”. Måluppföljningen har bifogats i bilaga 2.
Kommunfullmäktige antog förslag till ny översiktsplan för Malmö stad med tillhörande
hållbarhetsbedömning och utställningsutlåtande i maj 2018.
Översiktsplanen innehåller nya bostadspolitiska mål och strategier:
BOSTADSPOLITISKA MÅL OCH STRATEGIER
Malmö stad ska genom god planberedskap och ett gott samarbete med marknadens aktörer säkerställa ökat bostadsbyggande samt attraktiva och hållbara livsmiljöer.
Malmö stad ska genom aktiv markpolitik stimulera bredd i bostadsbyggandet och ett strategiskt
långsiktigt ägande och utvecklande av stadens markinnehav.
Malmö stad ska arbeta utifrån olika befolkningsgruppers bostadsbehov och preferenser samt särskilt verka för att utsatta gruppers behov tillgodoses.
Malmö stad ska använda MKB som drivkraft för ökat bostadsbyggande i samtliga delar av Malmö
och för at erbjuda goda bostadsmiljöer som alla kan efterfråga.
Malmö stad ska tillsammans med andra aktörer erbjuda en transparent bostadskö som säkrar
rättvisa möjligheter att söka bostad i Malmö och dess omland.

I de bostadspolitiska målen och strategierna framhålls det att Malmö stad ska arbeta utifrån
olika befolkningsgruppers bostadsbehov och preferenser samt särskilt verka för att utsatta
gruppers behov tillgodoses.
Arbetet för att uppnå de bostadspolitiska målen konkretiseras i styrdokumentet Handlingsplan för bostadsförsörjning som antogs av kommunfullmäktige i april år 2018. Enligt lag
(2000:1383) om kommunens bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer
planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Enligt lagtexten ska syftet med planeringen
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Planeringen ska
också främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Handlingsplanen för bostadsförsörjning utgör Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjningen under perioden 2018–2022.
Av beslutet i kommunfullmäktige i april år 2018 framgår det att berörda nämnder ska integrera de bostadspolitiska målen i den ordinarie målkedjan samt att MKB och Boplats Syd
ska beakta målen i sin ordinarie verksamhetsplanering.
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I handlingsplanen för bostadsförsörjning framhålls det att Malmö stad står inför tre stora
utmaningar när det gäller bostadsförsörjningen:
▪
▪
▪

att upprätthålla ett högt bostadsbyggande
att öka möjligheten för hushåll med låga inkomster till en bra bostad
att minska hemlösheten

Handlingsplanen innefattar även en vision för bostadsförsörjningen, bostadspolitiska mål
samt planerade insatser för att nå målen. Nedan redovisas några insatser med en tydlig
koppling till hemlöshetsarbetet. Visionen och alla mål samt insatser redovisas i bilaga 3.
BOSTADSPOLITISKT MÅL
Malmö stad ska arbeta utifrån olika befolkningsgruppers bostadsbehov och preferenser
samt särskilt verka för att utsatta gruppers behov tillgodoses.

INSATSER
Samla resurser, kunskap och mandat på tekniska
nämnden (TN) och arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) för att minska hemlöshet och dess kostnader. (TN och ASN)
15 % av hyresbostäder där kommunen upplåter mark
går till Lägenhetsenheten (TN)10
Fortsätta kontraktera olika typer av boenden för personer som befinner sig i hemlöshet (TN)
Bedriva bostadsrådgivning för hushåll med behov av
stöd (ASN)
Ta fram en strategi för äldres boende (Kommunstyrelsen (KS), Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
(HVON), TN, Samhällsbyggnadsnämnden (SBN))
Ta fram en strategi för minskad hemlöshet (TN,
ASN, SBN)

Arbetet med att ta fram en strategi för minskad hemlöshet
Vid granskningstidpunkten pågick det ett arbete med att ta fram en strategi för minskad
hemlöshet. Enligt projektplanen är det övergripande syftet med strategin att hitta en gemensam syn på hur Malmö stad arbetar med hemlöshetsfrågorna i organisationen. Tanken
är att strategin ska antas av kommunfullmäktige och att den ska gälla för hela Malmö stads
organisation. Till strategin kopplas en handlingsplan med konkreta åtgärder för att minska
och motverka hemlösheten i Malmö. Strategin förväntas vara klar i början av år 2019.

Enligt skriftligt svar från fastighets- och gatukontoret har principen om att 15 % av hyreslägenheterna där kommunen upplåtit mark
ska gå till lägenhetsenheten tillämpats sedan hösten 2017. Under perioden 2006 – 2017 gick 10 % av hyreslägenheterna där kommunen
upplåtit mark till lägenhetsenheten.
10
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Vid granskningstidpunkten fanns det ingen kommunövergripande kartläggning över de insatser som bedrivs i Malmö stad för att förebygga och motverka hemlöshet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har en dokumenterad kartläggning och en beskrivning av insatser för hemlösa som avser år 2017. Arbetsmarknads- och socialnämnden
beslutade i mars 2018 att godkänna rapporten samt att översända rapporten till kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och servicenämnden för kännedom.
Nedan återfinns en kortfattad beskrivning av några av de insatser som bedrivs i Malmö stad
för att förebygga och motverka hemlöshet. Beskrivningen är inte heltäckande.

Samordning och analyser
Arbetet med bostadsförsörjning samordnas av stadsbyggnadskontoret och sker i en förvaltningsövergripande grupp där även stadskontoret, gatu- och fastighetskontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen (samt vid behov hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen) deltar. MKB och Boplats Syd är adjungerade i beställargruppen för bostadsförsörjning.
Strategiavdelningen på stadsbyggnadskontoret svarar för analyser av bostadsmarknadsläget,
upprättandet av riktlinjer för bostadsförsörjning och uppföljningen av de bostadspolitiska
målen.
Enligt intervjusvar och skriftliga svar finns det i Malmö stad inga prognoser över hemlöshetsutvecklingen. Det finns inte heller någon bedömning av hur antalet hushåll som inte
kan lösa sina bostadsbehov utan samhällets stöd kommer att utvecklas i Malmö stad under
de kommande åren.

Beställning, anskaffning och leverans av boenden
Ett flertal nämnder, förvaltningar och verksamheter är involverade i processen att ta fram
boendelösningar. Inom tekniska nämnden arbetar både lägenhetsenheten och Lokaler i
Malmö (LiMa) med att anskaffa olika typer av boenden. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anskaffar även egna boenden exempelvis via bokningscentralen.
Lägenhetsenheten
Lägenhetsenheten inom fastighets- och gatukontoret anskaffar och förvaltar hyresavtal. Lägenhetsenheten hyr in boenden från fastighetsägare som sedan hyrs ut i andrahand till hemlösa som har biståndsbeslut från arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Servicenämnden/stadsfastigheter har även ett antal boenden. Några av dessa boenden hyrs
också ut av lägenhetsenheten. Exempelvis hyr lägenhetsenheten ut bostadsrätter med
andrahandskontrakt.

44 (96)

Lägenhetsenheten ansvarar även för kontraktsskrivning, hyresjuridik förknippad med lägenheterna och hyresdebitering i förhållande till andrahandshyresgästen och fastighetsägaren. Som stöd finns det en riktlinje avseende hyresfordringar i Malmö stads sociala boenden.
Lägenhetsenheten förvaltade i augusti 2018 ungefär 1 400 hyresavtal åt arbetsmarknadsoch socialförvaltningen avseende hemlösa. Lägenhetsenheten förvaltade också 432 avtal
avseende bosättningslagens målgrupp.
Enligt en överenskommelse som upprättats av exploateringsavdelningen ska 15 % av de
nybyggda hyresbostäderna där kommunen har upplåtit mark gå till lägenhetsenheten. Fastighetsägarna kan antingen lämna nybyggda bostäder eller bostäder i fastighetsägarens äldre
bestånd.
De boenden som lägenhetsenheten anskaffar hyrs ut i andra hand som övergångs- eller
genomgångslägenheter. Övergångslägenheter är lägenheter som kan övertas med förstahandskontrakt av hushållen. Genomgångslägenheter är främst bostäder som erbjuds under
en begränsad period. Därefter förväntas hushållet ordna ett eget boende.
Under perioden januari – augusti 2018 anskaffade lägenhetsenheten totalt 224 övergångslägenheter. Fyra av dessa lägenheter kom från markanvisningar.
Under perioden januari – augusti 2018 anskaffade lägenhetsenheten totalt 8 nya genomgångslägenheter. Lägenheterna kom från markanvisningar.
Under perioden januari – augusti 2018 anskaffade lägenhetsenheten även 54 hyresavtal till
de som anvisats utifrån bosättningslagen. De som anvisats enligt bosättningslagen ingår
dock inte i gruppen hemlösa.
Lägenhetsenheten anskaffar inte lägenheterna utifrån någon beställning.
Malmö stad och MKB har träffat ett samarbetsavtal som innebär att MKB ska lämna 600
lägenheter till kommunen under perioden 2017–2019. Därtill kommer 10 respektive 15
procent av lägenheterna i nyproduktion på mark som anvisats av Malmö stad. Alla lägenheter ska enligt samarbetsavtalet i första hand erbjudas i det äldre beståndet. Dock har MKB
full beslutanderätt över vilka lägenheter som lämnas till lägenhetsenheten. I huvudsak lämnas övergångslägenheter. I undantagsfall kan Malmöbor som anvisats till Malmö enligt bosättningslagen erbjudas en lägenhet under en period om max fyra år. Lägenheten ska då
betraktas som en genomgångslägenhet. Blockuthyrning via LiMa räknas ej in i samarbetsavtalet.
Enligt MKB:s delårsrapport januari – augusti 2018 har MKB som mål att under 2018 erbjuda kommunen 200 lägenheter för socialt boende. Under perioden januari – augusti 2018
lämnade MKB 181 lägenheter till lägenhetsenheten.
Under intervjuerna framhölls det att de lägenheter som lägenhetsenheten anskaffar i många
fall har hyresnivåer som ligger över socialtjänstens högsta godtagbara boendekostnad. De
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höga hyresnivåerna försvårar hushållens möjligheter att ta över hyresavtalen. Det framhölls
samtidigt att det är mycket billigare och ofta bättre att de hemlösa hushållen bor i lägenheter
än på hotell/vandrarhem (akutboenden). Flera av de intervjuade betonade att det måste
finnas en gemensam och tydlig strategi för hur de anskaffade lägenheterna ska hanteras och
nyttjas på bästa sätt.
Flera av de intervjuade framhöll att ledtiderna från anskaffning av en lägenhet till inflyttning
är allt för långa. Enligt dokumentstudien har en del lägenheter varit vakanta under längre
perioder. Som orsak angavs vid intervjuerna främst att matchningsprocessen inte har fungerat.
Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport för perioden januari – augusti år
2018 har ingen av de anskaffade övergångslägenheterna som förvaltningen har fått tillgång
till under år 2018 kunnat användas till familjer med två föräldrar som har fem barn eller
fler. Hyresvärdarna har ofta begränsningar för hur många personer som får bo i en lägenhet.
Flera av de intervjuade påtalade att det saknas långsiktiga boendelösningar för de stora
barnfamiljerna. Enligt skriftlig kommentar från lägenhetsenheten behövs det en gemensam
plan för målgruppen.
Lokaler i Malmö (LiMa)
Lokaler i Malmö (LiMa) inom fastighets- och gatukontoret ansvarar för anskaffning av lokaler i enlighet med reglementet för lokalförsörjning. LiMa samordnar även kommunens
långsiktiga lokalförsörjningsplanering och tar fram Malmö stads lokalförsörjningsplan. I
lokalförsörjningsplanen för perioden 2018–2027 bedömer LiMa att det kommer att behövas volymmässigt stora lösningar för att förhindra att fler blir hemlösa. Enligt intervjusvar
har arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen inte fungerat ändamålsenligt och det
finns brister i planens underlag.
LiMa anskaffar lokaler utifrån beställningar. Arbetsmarknads- och socialnämnden beställer
exempelvis lokaler/bostäder för de personer som anvisats enligt bosättningslagen samt
hemlösa. Beställningarna hanteras av LiMa. Enligt intervjusvar har LiMa ingen heltäckande
förteckning över inkomna beställningar. Det har funnits oklarheter kring vilka beställningar
som är aktuella. Från och med våren år 2018 fungerar, enligt intervjusvar, LiMas ärendehantering av beställningarna.
Enligt tekniska nämndens delårsrapport januari – augusti 2018 har det påbörjats ett arbete
med att kvalitetssäkra lokalförsörjningsverksamheten avseende rutiner för ärendehantering,
diarieföring och upphandling. Enligt delårsrapporten har det även påbörjats ett arbete med
att skapa en tydligare bild över det långsiktiga behovet av lokaler. I rapporten framhålls det
ett behov av tydliga samt kvalitetssäkrade lokalbehovsplaner/beställningar från förvaltningarna. Enligt rapporten måste underlagen bli tydligare både när det gäller det kortsiktiga och
långsiktiga behovet av lokaler. Enligt delårsrapporten har det bildats en ny arbetsgrupp med
representanter för fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsfastigheter. Arbetsgruppen har bildats för att kartlägga möjliga områden för byggnationer av bostäder med snabb leverans för arbetsmarknads- och socialförvaltningens behov.
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Enligt svar från LiMa har arbetsmarknads- och socialförvaltningen tackat nej till en del av
de boendeslösningar som föreslagits av LiMa. En orsak till att arbetsmarknads- och socialförvaltningen tackar nej till förslagen är, enligt svar från LiMa, att hyresnivåerna är för höga.
Enligt intervjusvaren har det funnits en rad olika problem inom LiMa. Vid granskningstidpunkten pågick det en utredning om hur lokalförsörjningen ska organiseras i Malmö stad.
Enligt uppgift från LiMa kommer utredningen att vara klar i december 2018.
Anvisade enligt bosättningslagen

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2106 att uppdra åt sociala resursnämnden att till följd
av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning bedöma
behoven av boenden för nyanlända, göra beställningar av boenden hos tekniska nämnden
samt ge praktiskt stöd till målgruppen. Tekniska nämnden fick i uppdrag att inom ramen
för sitt lokalförsörjningsansvar införskaffa boenden för målgruppen efter beställning från
sociala resursnämnden och att ansvara för att samordna arbetet med att ta fram andra boendealternativ i samarbete med berörda nämnder och styrelser.
I november år 2016 beslutade kommunstyrelsen att godkänna att sociala resursnämnden
tecknar avtal med MKB Fastighets AB om blockförhyrning av 102 lägenheter fördelade på
två avtal om 51 lägenheter vardera, med en hyrestid om 10 år (170501 – 270430). Lägenheterna är modulhus (Kuratorn).
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2016 att för egen del godkänna att sociala resursnämnden gör en beställning av temporära boenden för personer som anvisats enligt lagen
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Enligt tjänsteskrivelsen är det en beställning om 243 lägenheter i moduler som beräknas täcka behovet hos
498 personer. Enligt skriftlig sammanställning från arbetsmarknads- och socialförvaltningen beställdes det fyra boenden av MKB i maj år 2016 (Kuratorn 3, Danska vägen,
Mosippan och Bellevuegården) och ett boende beställdes av stadsfastigheter (Kirseberg IP).
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2017 att ge arbetsmarknads- och socialnämnden tillstånd att teckna hyresavtal med MKB avseende modulboende på fastigheten Mosippan 2.
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2017 att ge arbetsmarknads- och socialnämnden tillstånd att teckna hyresavtal med MKB avseende modulboende på fastigheten Rosengård
4:72.
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i juni år 2017 att godkänna beställning av
bostäder för vissa nyanlända invandrare för år 2018 och 2019, samt att överlämna beställningen till tekniska nämnden. I beställningen uppskattas behovet av bostäder enligt följande:
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Av beställningen framgår det att bostadsform eller storlek på bostäderna inte specificeras i
beställningen eftersom detta bedöms kunna begränsa framtagandet av bostäder. Beställningen avser genomgångsboenden.
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i december år 2017 att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att beställa boendeplatser åt kommunanvisade nyanlända av fastighetskontoret (tekniska nämnden) utifrån beräknat behov samt att överlämna
ärendet till tekniska nämnden för kännedom.
Utifrån beställningarna från sociala resursnämnden eller arbetsmarknads- och socialnämnden har tekniska nämnden därefter i samverkan med MKB tagit fram boendelösningar i
form av modulboenden:
▪
▪
▪

Kuratorn 3/Mobilia, modulboende. Ej klart.
Rosengård 4:72/Danska vägen, modulboende. Ej klart.
Mosippan 2, modulboende. Ej klart.

Enligt svar från MKB är projekten försenade och MKB har lämnat motsvarande antal lägenheter (200 stycken) i befintligt bestånd som ersättning.
Tekniska nämnden har även gjort beställningar hos stadsfastigheter (serviceförvaltningen/servicenämnden).
▪
▪

Blombuketten 1, modulboende. Färdigt.
Malmö Kirseberg 14:93/Kirsebergs IP, modulboende. Färdigt.

Enligt en sammanställning från LiMa har enheten även tagit fram andra boenden än de som
beskrivs ovan till målgruppen anvisade enligt bosättningslagen.
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Hemlösa

Enligt en sammanställning från arbetsmarknads- och socialförvaltningen finns det två beställningar till LiMa på boenden för hemlösa som upprättades innan nämnden bildades:
OBJEKT

DATUM PÅ BESTÄLLNING

PLANERAD INFLYTTNING

1

Innan ASF

2020?

2

Innan ASF

2021

Objekt 1 har en extern fastighetsägare. Objekt 2 har stadsfastigheter som fastighetsägare.
Enligt sammanställningen finns det även beställningar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen till LiMa på följande boenden för hemlösa:
OBJEKT

DATUM PÅ BESTÄLLNING

PLANERAD INFLYTTNING

3

170620

2019

4

170831

Osäkert

5

170831

2025?

6

170831

2025?

7

170831

2019

8

170907

2019

9

170908

2019

Samtliga boenden objekt 4 har, enligt sammanställningen, stadsfastigheter som fastighetsägare. Inga av de beställda boendena i tabellerna ovan är färdigställda.
Enligt skriftligt svar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar förvaltningen
för beställningar av boenden för hemlösa. Sedan årsskiftet 2017/2018 har förvaltningen
som rutin att alla beställningar skrivs under av förvaltningsdirektören. Det finns således
inga nämndsbeslut när det gäller beställningar av boenden för hemlösa inom arbetsmarknads- och socialnämnden. Enligt arbetsmarknads- och socialförvaltningens skriftliga svar
är det först när ett avtal ska skrivas som frågan hanteras av arbetsmarknads- och socialnämnden.
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Enligt en sammanställning från LiMa har enheten mottagit skriftliga och undertecknade
beställningar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen enligt följande:
OBJEKT

DATUM PÅ BESTÄLLNING

3

170620

4

170907

5

170831

6

170831

7
8

170907

Enligt sammanställningen och uppgifter från LiMa finns det även muntliga beställningar
från arbetsmarknads- och socialförvaltningen på andra objekt utifrån behov än de som
listas ovan.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens sammanställning överensstämmer inte helt med
LiMas sammanställning.
LiMa/tekniska nämnden har därefter gjort beställningar hos stadsfastigheter. Enligt skriftligt svar från stadsfastigheter har det inkommit två beställningar. En beställning avser objekt
6. Stadsfastigheter har, enligt skriftligt svar, även en beställning avseende boende för hemlösa barnfamiljer objekt 2. Enligt stadsfastigheter krävs det dock en detaljplaneändring för
att projektet ska kunna genomföras.
OBJEKT
2
6

Enligt svar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen har inga av de boenden till hemlösa hushåll som arbetsmarknads- och socialförvaltningen beställt av LiMa under perioden
maj 2017 – oktober 2018 levererats.
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i oktober 2018 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter till nya/alternativa boendelösningar för hemlösa personer.
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden tecknar även egna hyresavtal avseende sociala boenden utan beställning till LiMa.
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I juni 2017 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden att tillstyrka i ärendet upprättat
hyresförslag gällande socialt boende i fastigheten Spiran 1 i Malmö, samt att översända
hyresförslaget gällande socialt boende i fastigheten Spiran 1 till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen beslutade i augusti år 2017 att godkänna att arbetsmarknads- och socialnämnden tecknar hyreskontrakt med Skånska Strand AB avseende fastigheten Spiran 1
på Krossverksgatan 3 på Limhamn. Hyresförslaget förhandlades fram av Fastighetskontoret/LiMa.
Hansson Fastigheter i Limhamn AB har efter avtalstecknandet ansökt om överprövning av
avtalet hos Förvaltningsrätten i Malmö. Förvaltningsrätten biföll ansökan och förklarade
avtalet mellan Malmö stad och Skånska Strand som ogiltigt. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i september 2018 att överklaga Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg.
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2017 att ge arbetsmarknads- och socialnämnden tillstånd att teckna hyresavtal med Josefssons Fastigheter Limhamn AB avseende socialt boende i fastigheten Ringberga 7 på Dammtorpsvägen 60 i Husie. Hyresavtalet förhandlades
fram av Fastighetskontoret/LiMa. Boendet är ett genomgångsboende för hemlösa hushåll
i avvaktan på ett eget boende.
Socialtjänstavdelningarna har även kvar egna lägenheter och boenden som fanns innan omorganisationen i maj 2017.
Bokningscentralen

Bokningscentralen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen har till uppgift att utifrån
beställningar av socialtjänstavdelningarna göra bokningar av boendeplatser (så kallade
dygnsplaceringar) av akuta och mer tillfällig karaktär till hushåll utan behov av stöd i boendet. I bokningscentralens uppdrag ingår det även att kvalitetsgranska boendena, ansvara för
fakturagranskning samt att genomföra upphandling av boendeplatser för hemlösa utan
stöd. Bokningscentralen bokar även placeringar på interna och upphandlade boenden: Beijers hus, Disponentvillan, Vallhem och Rönnbacken.
Tidigare utfördes bokningar av akutboenden på respektive socialtjänstavdelning och av den
enskilda handläggaren. Tanken är att bokningscentralen genom att ha övertagit arbetsuppgifter från socialtjänstavdelningarna ska avlasta handläggarna på socialtjänstavdelningarna
samt genom prisjämförelser och konkurrensutsättning bidra till att sänka kostnaderna för
hemlösheten. Bokningscentralen projekterades i slutet av 2017 och var i drift januari 2018
när personal kom på plats. 1 mars 2018 börjades verksamheten i skarp drift med den första
av tre planerade implementeringssteg. Det tredje planerade implementeringssteget, som avser bokning av genomgångsboenden, ska i nuläget även fortsättningsvis bokas av socialtjänsten.
Under år 2018 har det, enligt intervjusvar, fungerat bra med uppstart och implementering
av arbetsprocesserna. Dock har kommunikationen med socialtjänstavdelningarna inte alltid
fungerat.
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Det vräkningsförebyggande arbetet
Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedrivs det ett vräkningsförebyggande arbete. Enligt den offentliga statistiken genomfördes det jämförelsevis många verkställda
vräkningar per antal 100 000 invånare i Malmö stad under perioden 2015 – 2017.
Verkställda vräkningar (avhysningar) antal/ 100 000 invånare
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Även antalet verkställda vräkningar som berör barn var jämförelsevis högt i Malmö stad
under perioden 2015–2017.
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare
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Enligt kronofogdens statistik berördes 19 barn i Malmö kommun av vräkning under perioden januari – juni 2018.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med att förebygga hemlöshet. En del av
arbetet utgörs av det vräkningsförebyggande arbetet. Enligt intervjusvaren fungerar det
vräkningsförebyggande arbetet på olika sätt i socialtjänstavdelningarna. I några av socialtjänstavdelningarna har det, enligt intervjusvaren, inte funnits tillräckliga personalresurser

11 Verkställda vräkningar (avhysningar), antal/100 000 inv. (U00958) Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se
för mer information. Antal verkställda vräkningar (avhysningar) dividerat med antal invånare totalt 31/12 multiplicerat med 100 000.
Avhysningsstatistiken bygger på i vilken kommun personen är folkbokförd i. Källa: Kronofogden och SCB.
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 inv (U00915) Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och
svar på kolada.se för mer information. Antal barn berörda av verkställda vräkningar/avhysningar dividerat med antal invånare totalt,
multiplicerat med 100 000. Med barn avses ett minderårigt barn som bor tillsammans med ensamstående eller sammanboende föräldrar.
Här ingår även de barn som bor växelvis samt umgängesbarn som bor med sin förälder minst 30 dagar per år. Avhysningsstatistiken som
berör barn registreras i förhållande till var den exakta avhysningsadressen är belägen. Källa: Kronofogden och SCB.
12
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för det vräkningsförebyggande arbetet. Flera av de intervjuade framhöll vikten av att inte
glömma bort de äldre i det vräkningsförebyggande arbetet.
Enligt skriftligt svar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen har antalet personer som
arbetar med det vräkningsförebyggande arbetet ökat från 5,5 heltidstjänster hösten 2017 till
8 heltidstjänster hösten 2018.

Rådgivning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med olika former av rådgivning för att
förebygga och motverka hemlöshet. Exempelvis finns det:
▪
▪
▪

Budget- och skuldrådgivning
Hyresrådgivning
Boenderådgivning

Boenderådgivningen inom socialtjänstavdelningarna har enligt intervjusvaren inte bedrivits
på ett enhetligt sätt. Under år 2019 ska det startas en ny förvaltningsövergripande boenderådgivning inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Boenderådgivning bedrivs även inom lägenhetsenheten (tekniska nämnden). Rådgivningen
är enbart till för lägenhetsenhetens hyresgäster. Vid granskningstidpunkten var boenderådgivningen inom lägenhetsenheten i en uppstartsfas.

Bistånd till bosocialt stöd
Under år 2018 har arbetsmarknads- och socialförvaltningen utvecklat insatsen bosocialt
stöd. Bistånd till bosocialt stöd började beviljas till klienterna under våren 2018. Biståndet
riktar sig inte enbart till gruppen hemlösa utan bosocialt stöd erbjuds även till andra som
behöver hjälp. Syftet med insatsen är att möjliggöra för den enskilde att behålla sitt boende.

Bistånd till skälig boendekostnad
Bistånd lämnas till skälig boendekostnad (4 kap. 3 § SoL). En person behöver inte vara
hemlös för att få bistånd till skälig boendekostnad. Arbetsmarknads- och socialnämnden
fastställer årligen högsta godtagbara boendekostnad. Beloppen är en vägledning för bedömningen som i grunden är individuell. I Malmö stad utgör följande bruttobelopp högsta godtagbara bostadskostnad för år 2018:
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Bistånd i form av boende
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt (4 kap.
1 § SoL). Med begreppet livsföring i övrigt avses alla de olika behov som den enskilda kan
ha för att försäkras en skälig levnadsnivå. Det finns inget stöd i SoL för att rätten till bistånd
är avsedd att omfatta tillhandahållande av bostad åt bostadslösa i allmänhet. I rättspraxis
har man dock ansett att en enskild har rätt till bistånd från socialnämnden genom att den
ska tillhandahålla eller ombesörja en bostad som uppfyller kraven på skälig levnadsnivå, om
den enskilde är helt bostadslös eller har speciella svårigheter att skaffa bostad på egen hand.
Under perioden januari – oktober 2018 inkom det, enligt uppgift från arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, 5769 ansökningar avseende bistånd i form av boende och fortsatt bistånd i form av boende. Ansökningarna avsåg 3030 hushåll. Under perioden beslutades det
om 397 avslag på ansökan enligt 4 kap 1 § SoL, övrigt bistånd i utredningar som avser
boende.

Kärnprocessen för boende
Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen finns det en kärnprocess för boende. Kärnprocessen togs fram under våren 2017. Processen riktar fokus mot personer som saknar
eget boende. Tanken är att kärnprocessen ska stödja handläggningen av boendeärenden,
säkerställa barnperspektivet och främja likabehandling i kommunen. Kärnprocessen för
boende omfattar hela processen från kontakt till uppföljning.
Enligt intervjusvaren har det funnits en rad problem med kärnprocessen för boende. De
intervjuade framhåller att det har funnits otydligheter i processens underliggande dokument. Under intervjuerna framhölls det ett behov av bättre och tydligare vägledningsdokument när det gäller bistånd i form av boende. Enligt flera av de intervjuade finns det en risk
att samma situation bedöms olika beroende på vem det är som handlägger ärendet. Flera
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framhöll även att det nuvarande arbetssättet inte är rättssäkert. Andra betonade att kärnprocessen och förvaltningens rutiner ändrats vid upprepade tillfällen och att revideringarna
medfört att processen blivit otydlig för boendeutredarna/socialsekreterarna.
Enligt skriftligt svar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen uppdateras kärnprocessen under hösten 2018. Kärnprocessen kommer såsom vägledningsdokumentet, enligt det
skriftliga svaret, att vara klar och beslutad efter årsskiftet. I arbetet ingår det att ta fram en
vägledning för bistånd till boende. Vägledningen kommer, enligt svaret, att vara beslutad
efter årsskiftet 2018/2019.
I arbetsmarknads- och socialnämndens årsanalys för år 2017 framhölls det att socialtjänsten
haft otillräckliga resurser när det gäller arbetet med uppföljningar av hushåll i akuta och
tillfälliga boenden. Enligt årsanalysen fanns det inte heller tillräckliga resurser för att ge det
stöd som en del hushåll behöver för att överta sina hyresavtal. I arbetsmarknads- och socialförvaltningens kartläggning av hemlösheten och insatser för hemlösa 2017 framhölls det
ett behov av förstärkning när det gäller de funktioner som utreder ansökningar om boende
och som arbetar med att följa upp de hushåll som beviljats tillfälliga och akuta boenden.
Intervjuerna förmedlar en bild av att arbetsbelastningen för socialsekreterarna varierar mellan de olika avdelningarna. Flertalet beskriver dock att arbetsbelastningen är hög eller
mycket ansträngd och att det inte funnits tillräckligt med tid för att träffa klienterna eller
följa upp fattade beslut.
Enligt svar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen har antalet boendeutredare ökat
under år 2018 jämfört med föregående år. Under hösten år 2017 fanns det 37 heltidstjänster
som boendeutredare. Under hösten år 2018 hade antalet heltidstjänster som boendeutredare ökat till 54.
Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen finns det ingen förvaltningsövergripande
riktlinje där det anges hur ofta boendeutredarna ska träffa sina klienter. Det finns inte heller
någon uppföljning som visar hur ofta boendeutredarna träffar sina klienter.

Boendelösningar i Malmö stad
Malmö stad har olika boendelösningar för de personer som inte kan skaffa sig en bostad
på egen hand. Ibland handlar det om andrahandskontrakt där boendet är förenat med tillsyn
eller särskilda villkor. I andra fall handlar det om boendelösningar utan hyresavtal som är
avsedda för tillfällig övernattning. Det finns även upphandlade sovplatser som inte kräver
biståndsbedömning.
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Övergångslägenheter
Lägenheter som ordnas av kommunen och som kan övertas med förstahandskontrakt av hushållen.
1 november 2018 förvaltade Malmö stad totalt 866 övergångslägenheter.
Under oktober år 2018 bodde sammanlagt 787 hushåll i Malmö stads övergångslägenheter.
398 var familjer utan barn och 388 var familjer med barn. Totalt antal personer i övergångslägenheter var under oktober 2018 omkring 2000.

Genomgångslägenheter
Lägenheter som anordnas under en period. Därefter förväntas hushållet ordna eget boende.
1 november 2018 förvaltade Malmö stad totalt 575 genomgångslägenheter, siffrorna är
dock behäftade med en viss grad av osäkerhet.
Under oktober år 2018 bodde sammanlagt 430 hushåll i Malmö stads genomgångslägenheter. 317 var familjer utan barn och 113 var familjer med barn. Totalt antal personer i
övergångslägenheter var under oktober 2018 omkring 820.

Genomgångsboenden/boenden med stöd
Boenden som anordnas under en period där det dagtid finns personal.
Lägenheterna hyrs ut i andra hand. Dagtid finns det, i varierande omfattning, personal tillgänglig från arbetsmarknads- och socialförvaltningen på genomgångsboendena. Enligt
skriftigt svar har det inte varit möjligt att ta fram uppgifter om hur många personer som
bodde i genomgångsboendena/boenden med stöd under oktober 2018. Listan nedan beskriver de genomgångsboenden/boenden med stöd som avdelningen boende, etablering
och myndighet (arbetsmarknads- och socialförvaltningen) driver. Det finns även andra genomgångsboenden/boenden med stöd som socialtjänstavdelningarna driver.

Beijers hus
Beijers hus är ett kommungemensamt akut och drogfritt dygnsboende för hemlösa
män. Inga hyresavtal upprättas med de som bor på boendet.
Disponentvillan
Disponentvillan är ett kommungemensamt boende för hemlösa barnfamiljer. Inga
hyresavtal upprättas med de som bor på boendet.
Fribo
Fribo är ett kommunövergripande skyddat boende för våldsutsatta, hemlösa och
missbrukande kvinnor. Inga hyresavtal upprättas med de som bor på boendet.
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Lönngården
Lönngården är ett kommungemensamt lägenhetsboende med serviceinsatser för alkoholmissbrukare över 50 år som är eller löper risk för att bli hemlösa.
Hasselgården
Hasselgården är ett kommungemensamt lägenhetsboende med serviceinsatser för alkoholmissbrukare över 50 år som är eller löper risk för att bli hemlösa.
Per Albin
32 lägenheter för hemlösa män och kvinnor
Hallingsgatan
16 lägenheter för hemlösa män och kvinnor
Fregatten
12 lägenheter för hemlösa män och kvinnor
Knäbäcksgången
8 lägenheter för hemlösa kvinnor
Lugguden
19 lägenheter för hemlösa män och kvinnor
Hagstorp
8 lägenheter för hemlösa barnfamiljer
Hammaren
22 lägenheter för ensamstående män och kvinnor
Hotell/vandrarhem eller liknande (akutboenden)
Hotell, vandrarhem eller liknande är, enligt hemlöshetskartläggningen, den vanligaste boendeformen för hemlösa i Malmö stad. Kategorin innefattar exempelvis hotell/vandrarhem
och kommunala boenden som är av vandrarhemskaraktär. De externa akutboendena ligger
inte enbart i Malmö stad.
Under oktober år 2018 bodde i genomsnitt 1800 personer på akutboenden. Av dessa tillhörde 164 kategorin hushåll utan barn.
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Ansvaret för akutboenden ligger på arbetsmarknads- och socialförvaltningen (bokningscentralen inom avdelning boende, etablering och myndighet). Bokningscentralen ansvarar
för att boka och kvalitetsgranska akutboenden. Under våren 2018 kontrollerade bokningscentralen enbart nya akutboenden. Kontrollen genomfördes efter en checklista som tagits
fram av räddningstjänsten. Enligt intervjusvaren hade kontrollen av akutboendena inte fungerat när ansvaret låg hos socialtjänstavdelningarna.
Vid granskningstidpunkten pågick det, enligt arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ett
arbete med att upphandla akuta boendeplatser för hemlösa i Malmö stad. Det är första
gången som de akuta boendeplatserna upphandlas i Malmö stad. Under perioden januari –
november 2018 har akutboendena således inte varit upphandlade.

Upphandlade kommungemensamma boenden för hemlösa

Upphandlade sovplatser, en del av platserna kräver inte biståndsbeslut.
Antalet upphandlade sovplatser uppgår till 89 stycken år 2018. Nuvarande upphandling
avser perioden 2015-01-01 – 2018-12-31.

Vallhem (Förenade Care AB)
Dygnsboende för män med 43 platser och hög tolerans för missbruk
Rönnbacken (Förenade Care AB)
Dygnsboende för kvinnor med 16 platser och hög tolerans för missbruk. Dessutom
fem platser för våldsutsatta, hemlösa kvinnor med missbruksproblem.
Nattjouren (Skåne Stadsmission)
Akuthärbärge för både kvinnor och män med 20 platser. Dessutom finns möjlighet
att utöka med fem extra platser vid behov.
I den nya upphandlingen är det bara Förenade Care AB som är leverantör. Upphandlingen innefattar 14 platser på natthärbärge utan biståndsbeslut, 18 platser på
dygnshärbärge utan biståndsbeslut och 38 platser på dygnshärbärge med biståndsbeslut.
Bostad först

Boendelösning där det finns möjlighet att ta över hyreskontraktet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar för verksamheten Bostad först. Lägenhetsenheten anskaffar, hyr ut och förvaltar lägenheterna.
Bostad först vänder sig till personer med uttalad social problematik och bygger på att bostad
är grunden för att kunna ta tag i den övriga livssituationen. Bostad först erbjuder långvarigt
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hemlösa personer individuellt anpassat stöd och möjlighet till ett eget boende. Målet är att
individen efter 1–2 års tid ska ta över sitt hyreskontrakt. Enligt uppföljning av MKB:s särskilda ägardirektiv har MKB under perioden fram till och med år 2017 lämnat 13 lägenheter
till Bostad Först. Vid granskningstidpunkten hade Bostad först 43 lägenheter. Prognosen
är att verksamheten kommer utökas med minst fem lägenheter till innan årets slut. Anledningen till att antalet inte uppgår till det satta målvärdet om 60 lägenheter är, enligt svar
från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, att det är brist på lämpliga lägenheter.

Tillsyn och kvalitetsgranskning
I lägenhetsenhetens uppdrag ingår det att genomföra den tekniska tillsynen av Malmö stads
övergångslägenheter. Tillsynen genomförs av tillsynssektionen inom lägenhetsenheten.
Tillsynen genomförs en gång per månad om inte annat är avtalat med fastighetsägaren. All
tillsyn dokumenteras men det finns ingen övergripande rapport eller sammanställning av
tillsynsdokumentationen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen genomför tillsynen i de lägenheter som har blockinhyrts och genomgångslägenheterna. Hur tillsynen genomförs beror, enligt intervjusvar,
på boendeformen. Tillsynen beror även på avtalet med fastighetsägaren. På genomgångsboendena/boenden med stöd genomförs tillsynen av personalen på boendena. Det finns
ingen sammanställning av tillsynsdokumentationen.
Bokningscentralen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med kvalitetsuppföljning av upphandlade boendeplatser. Bokningscentralen arbetar även med att kvalitetssäkra dygns- och akutboendena. Bokningscentralen har, enligt skriftligt svar, besökt alla
leverantörer under år 2018 med undantag för ett fåtal hotell. Likaså har bokningscentralen,
enligt skriftigt svar, besökt en stor andel av boendeplatserna/adresserna. Enligt skriftligt
svar planerar bokningscentralen att ha kvalitetsgranskat samtliga adresser innan mars 2019.
Alla nya boenden som inkommit efter mars 2018 har kvalitetssäkrats innan användning.
Dokumentationen av kvalitetssäkringen sker löpande och dokumenteras i en Excelfil. Excelfilen var vid granskningstiden under redigering och beräknas vara uppdaterad under
vecka 49 år 2018. Enligt skriftligt svar har det inte planerats att skriva någon sammanfattande rapport avseende kvalitetssäkringen utan arbetet följs upp i samband med uppföljningen av verksamhetens arbetsplan.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (avdelning boende och etablering) utför tillsyn av
de upphandlade kommungemensamma boendena för hemlösa. Tillsynen i kommunens
upphandlade boenden sker kvartalsvis och en årlig tillsynsrapport sammanställs och lämnas
till arbetsmarknads- och socialnämnden. I den årliga tillsynsrapporten för år 2017 framgår
det att verksamheten Vallhem redogör för att det har blivit allt svårare att komma i kontakt
med socialsekreterarna på respektive socialtjänstområde. Även Rönnbacken framhåller att
det har varit svårt att få kontakt med socialsekreterare på respektive socialtjänstområde.
När det gäller boendetiderna på Nattjourens akuthärbärge som drivs av Skåne Stadsmission
framhålls det att gruppen strukturellt hemlösa ökar i antal. Enligt framställningen är majoriteten män som nyligen fått uppehållstillstånd. I framställningen står det att socialtjänstens
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insatser till denna grupp varierar stort. En del individer hänvisas till att själv klara sin situation medan andra erbjuds hjälp med boende av socialtjänsten. Under år 2017 hade 28
individer en boendetid på Nattjouren som översteg två månader och genomsnittstiden för
dessa personer var drygt fyra månader. En person bodde nio månader på Nattjouren under
år 2017.

I samband med omorganisationen i Malmö stad år 2017 inrättades det politiskt ledda plattformar för hemlöshet samt kommunens generella bostadsförsörjningsansvar. Nämndsordförandena från arbetsmarknads- och socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden är med i plattformarna tillsammans med tjänstepersoner från respektive förvaltning. Under perioden maj 2017 – november 2018 har hemlöshetsplattformen haft två möten och plattformen för bostadsförsörjning har haft två möten. Det finns minnesanteckningar från plattformsmötena.
Enligt skriftligt svar anser arbetsmarknads- och socialförvaltningen att inrättandet av plattformarna ger möjlighet att skapa samsyn kring frågorna. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen påpekar dock i sitt svar att arbetet är långsiktigt och att några avgörande resultat
av arbetet ännu inte har uppnåtts. Andra framhöll under intervjuerna att medvetenheten
kring problematiken avseende hemlöshet och bostadsförsörjning har ökat och att hemlöshetsfrågan har fått en högre prioritet.
När det gäller samverkan mellan förvaltningarna och då främst fastighetskontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen gav intervjusvaren ingen entydig bild. Några framhöll att det finns mycket kvar att göra för en bättre samverkan medan andra tyckte att det
vid granskningstidpunkten fungerade mycket bra, bra eller ganska bra. Flera av de intervjuade framhöll dock att en tydligare ansvarsfördelning skulle underlätta samverkan mellan
olika förvaltningar och verksamheter. Andra betonade att det krävs en gemensam strategi
och en samsyn för att lyckas. Enligt svaren finns det även ett behov av att utveckla samordningen mellan olika förvaltningar och verksamheter.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att det saknas en övergripande strategi för
arbetet med att förebygga och hemlöshet. Det pågår ett arbete med att ta fram en strategi
för minskad hemlöshet. Strategin tas fram i samverkan mellan tekniska nämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen framhåller i sitt svar att det är angeläget att kommunstyrelsen tar ett samlat
grepp och leder arbetet.
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Nämnderna ska enligt riktlinjerna för ekonomistyrning i Malmö stad följa utvecklingen för
nämndens verksamheter.

Övergripande uppföljning och utvärdering
Nämnderna följer upp hemlöshetsarbetet inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen som bl.a. innefattar nämndens budgetskrivelse, nämndsbudgeten, utfallsprognoser,
delårsrapporter samt årsanalys. Hemlöshetsarbetet nämns ibland även i riskanalyser, interkontrollplaner och uppföljningen av intern kontroll. Av protokollen framgår det även att
olika typer av muntlig samt skriftlig information med anknytning till hemlöshetsarbetet
lämnas till nämnderna.

Hemlöshetskartläggningen
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen genomför varje år en hemlöshetskartläggning.
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i mars 2018 att godkänna 2017 års rapport
och att översända rapporten till kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och servicenämnden för kännedom.

Lägesrapport för bostadsförsörjning
I ”Lägesrapport, årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjning för 2018” återfinns det
en analys av bostadsmarknadsläget samt en uppföljning av de bostadspolitiska målen. Stadsbyggnadsnämnden beslutade i mars 2018 att överlämna lägesrapporten till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen godkände lägesrapporten i maj 2018.

Handlingsplan för bostadsförsörjning
Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018–2022 har tagits fram av stadsbyggnadskontoret
och planen antogs av kommunfullmäktige i april 2018. Innan handlingsplanen antogs var
den ute på remiss. Handlingsplanen redogör för en vision för bostadsförsörjningen, bostadspolitiska mål samt Malmö stads arbete för att nå målen. Framställningen innefattar
dock även en bakgrundsbeskrivning och analys av befolkningsutvecklingen, utvecklingen
på bostadsmarknaden samt marknadsförutsättningar.

Uppföljning av bostadsplanering och byggande
Stadsbyggnadskontoret tar även fram tertialrapporter – uppföljning av bostadsplanering
och byggande. Tertialrapporterna lämnas som information till stadsbyggnadsnämnden.
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Ekonomisk uppföljning
Kommunfullmäktige gav i budget 2017 kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med
berörda nämnder, analysera, utreda och föreslå ytterligare insatser för att motverka den
snabba kostnadsutvecklingen av hemlösheten. I juni 2017 presenterades en rapport13 från
stadskontoret för kommunstyrelsen. Rapporten redogör för hemlöshetens kostnader och
möjliga orsaker till kostnadsökningen. I stadskontorets rapport ges även förslag på konkreta
insatser som kan minska kostnaderna på sikt. Enligt framställningen har rapporten tagits
fram av tjänstepersoner från stadskontoret, fastighetskontoret och arbetsmarknads- och
socialförvaltningen. I rapporten finns det en sammanställning över alla de ärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som berört hemlöshetskostnaderna under perioden
2013–2017. Ärendena listas i nedanstående tabell:
Hur kostnaderna för hemlösheten ska sänkas
med hjälp av aktörer på bostadsmarknaden och
socialtjänsten

STK-2013-770

Särskild tillsynsorganisation för kommunens
andrahandslägenheter

STK-2014-851-20

Kommungemensam bostadsrådgivning

STK-2015-175

En ändamålsenlig struktur för kommunens arbete mot hemlöshet

STK-2016-435

Inrättande av vård- och omsorgsnämnd, arbetsmarknadsnämnd och socialnämnd samt förändringar av övriga berörda nämnder

STK-2016-346

Rapport – Fler snabba, kostnadseffektiva bostäder för svaga grupper på bostadsmarknaden

STK-2017-21

Exempelvis förslag på en
kommungemensam bostadsrådgivning och en särskild tillsynsorganisation för kommunens
andrahandslägenheter.

Exempelvis förslag på att tekniska nämnden skulle överta ansvaret för teknisk tillsyn av kommunens övergångslägenheter
samt att modellen Bostad först
skulle byggas ut.

Rapport från bostadsgeneralen.

I tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen 170614 Uppdrag i budget 2017 – Ytterligare insatser för att motverka den snabba kostnadsutvecklingen av hemlösheten
13

62 (96)

I rapporten beskrivs förslag på ytterligare insatser för att minska hemlöshetens kostnader.
Insatserna sammanfattas nedan. För en fullständig redogörelse hänvisas läsaren till rapporten.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Öka utbudet av hyreslägenheter med rimliga hyror
Insatser som medför att fler Malmöbor kommer i arbete och blir självförsörjande
Fler fastighetsägare godkänner försörjningsstöd och etableringsersättning och andra bidrag som inkomst
Översyn av biståndsbedömningen enligt socialtjänstlagen
Inrättandet av en kommunövergripande bostadsrådgivning
Gemensam bokningscentral för hela socialtjänsten
Förstärkning och prioritering av socialtjänstens förebyggande och uppföljande arbete
Förändringar i den ekonomiska styrningen och en revidering av riktlinjerna för ekonomistyrning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2017 att uppdraget i och med rapporten var slutfört.
Kommunstyrelsen beslutade även att översända rapporten till arbetsmarknads- och socialnämnden, tekniska nämnden samt stadsbyggnadsnämnden att beakta i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Under år 2018 har kommunstyrelsen/stadskontoret ett åtagande som fokuserar på den ekonomiska uppföljningen av hemlöshetskostnaderna. Åtagandet kommenteras i kommunstyrelsens delårsrapport januari – augusti 2018.

NÄMND

ÅTAGANDE

KOMMENTAR

Kommunstyrelsen

Tillsammans med berörda
nämnder följa och analysera utvecklingen av kostnader förorsakade av hemlöshet i staden.

Arbetet med att samla in och sammanställa underlag för analys av kostnadsutveckling förorsakad av hemlöshet pågår och kommer att vara genomförd vid årets slut. Kostnader, förutom de rena boendekostnaderna,
kommunen har och som förorsakas av hemlösheten kartläggs. Avsikten
är att kartlägga var och varför kostnaderna uppstår, hur de utvecklas över
tid och vilka faktorer som kan antas påverka kostnadsutvecklingen.
Stadskontoret har nödvändiga kontakter med berörda förvaltningar i
detta arbete och ett möte är inplanerat för att tillsammans med berörda
nämnder, i dialogform, följa upp och analysera utvecklingen.

Enligt uppgift från stadskontoret kommer uppföljningen och analysen att redovisas i samband med årsanalysen.
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2018 även att ge stadskontoret i uppdrag att inför
2019 års budget se över den ekonomiska styrningen kring hemlösheten inklusive gränsdragningen mellan den särskilda ramen för hemlöshet och arbetsmarknads- och socialnämndens ordinarie ram och särskilt beakta kostnader som uppstår till följd av lagen om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. I april 2018 genomfördes det en
budgetberedning inför 2019. Enligt svar från stadskontoret presenterades uppdraget på
budgetberedningen. Stadskontoret presenterade för- respektive nackdelar med att arbetsmarknads- och socialnämnden har separata ramar för hemlöshet samt ekonomiskt bistånd.
Presentationen innefattade även för- respektive nackdelar med att de båda ramarna har
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andra regler när det gäller det ekonomiska resultatansvaret. Uppdragsredovisningen föranledde, enligt stadskontoret, inga förändringar i förslaget till budget för 2019.
Budget 2018 med plan för 2019 – 2023 innefattar riktlinjer för ekonomistyrning. Av riktlinjerna framgår det att nämnderna kan vara befriade från resultatansvar för delar av sin
verksamhet. För budgetåret 2018 gäller befrielse från resultatansvar för verksamheten hemlöshet. Under år 2018 är arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra
kommunbidragsramar:

▪
▪
▪
▪

Arbetsmarknads- och socialnämnd
Ekonomiskt bistånd
Hemlöshet
Statsbidrag till flyktingmottagande

Det är bara arbetsmarknads- och socialnämnden som har hemlöshet som en kommunbidragsram.
Av budget 2018 framgår det att arbetsmarknads- och socialnämnden får omfördela högst 50 miljoner
mellan följande ramar:

▪ Arbetsmarknads- och socialnämnd
▪ Ekonomiskt bistånd
▪ Hemlöshet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i januari 2018 att omfördela 30 miljoner från den av
kommunstyrelsen beslutade kommunbidragsramen inom hemlöshet till ramen för arbetsmarknadsoch socialnämndens verksamhet. Enligt tjänsteskrivelsen avser förvaltningen använda de omfördelade resurserna till förstärkning av socialtjänstens arbete med utredningar och uppföljningar samt
inrättandet av en gemensam bokningscentral och en bostadsrådgivning. Enligt svar från arbetsmarknads- och socialnämnden kommer satsningen att följas upp i nämndens årsanalys 2018.
I Malmö stad finns det ett förtydligande kring hur kostnaderna för hem- och bostadslösa ska redovisas. Förtydligandet är framtaget av stadskontoret år 2009. Av förtydligandet framgår det att följande kostnader ska belasta hemlöshetsbudgeten:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Samtliga kostnader för boende på dygnsboende och hotell
Uteblivna hyresintäkter enligt gällande riktlinjer
Tillsynsavgifter i externt köpt boende som inte är behandling
Kostnader för särskilt avdelad personal som arbetar med tillsyn i blockförhyrningar
Tillsynsavgifter för egna andrahandslägenheter får tas upp till en kostnad om max 13 500 kronor per år och
lägenhet. Beloppet 13 500 kronor per lägenhet och år kommer årligen att räknas upp/ned med prisförändring
enligt av kommunfullmäktige fastställd budget.
Magasinering av möbler när lägenhet lämnas och kostnaden inte kan belasta försörjningsstödet.
Underhåll och reparation för att återställa lägenhet i de fall andrahandshyresgästen inte kan bekosta detta.
Utrustning och inredning i lägenheter/boenden där knytning till enskild individ inte kan ske.
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Följande kostnader ska enligt förtydligandet inte belasta hemlöshetsbudgeten:
▪
▪

Kostnader för utredningar inför beslut om socialt boende får inte belasta hemlösheten.
Vräkningsförebyggande insatser.

Av stadskontorets framställning ”Malmö stads kostnader för hemlöshet” från år 2016 framgår det att hyror och avgifter som betalas av klienten inte ingår i hemlöshetskostnaderna. I
många fall betalas klienternas hyror för boendet av ekonomiskt bistånd. Kostnaden som
betalas av ekonomiskt bistånd ingår i ramen för ekonomiskt bistånd. Enbart boendekostnader/hyreskostnader som inte betalas av klienten eller ekonomiskt bistånd ingår i hemlöshetskostnaderna.
Enligt uppgift från arbetsmarknads- och socialförvaltningen uppgår den genomsnittliga
kostnaden per boendedygn per individ inom hemlöshetsramen 2018 till följande:
▪
▪
▪

Lägenheter (övergångs- och genomgångslägenheter) 63 kr/dygn
Hotell/vandrarhem och liknande 392 kr/boendedygn
Övriga boendeformer 924 kr/boendedygn

Enligt skriftligt svar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen ingår följande i kategorin
övriga boendeformer:
▪
▪
▪
▪

Skyddade boenden och boenden med stöd för personer utsatta för våld eller hot om våld
(i regel kvinnor utsatta för våld i nära relation).
Boenden med stödinsatser för personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa.
Dessa boenden kan ibland ersätta vistelse på behandlingshem (HVB) för målgruppen.
Boenden med stöd för ungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma hos sina föräldrar.
Boenden för hushåll som inte har behov av några särskilda stödinsatser såsom möblerade lägenheter som
hyrs per dygn.

Den genomsnittliga kostnaden per boendedygn och individ är betydligt högre för övriga
boendeformer och för akutboenden (hotell/vandrarhem) än för övergångs- och genomgångslägenheter. Ur kostnadssynpunkt är det därför fördelaktigt att i de fall där det är möjligt att ersätta övriga boendeformer och akutboenden med ett boende i övergångs- eller
genomgångslägenheter.
Det finns en rad kostnader som är hänförliga till hemlösheten som inte ingår i hemlöshetsramen. Socialtjänstens personalkostnader för exempelvis myndighetsutövning och det förebyggande arbetet ingår inte i hemlöshetsramen. Kostnaderna för utredning av ansökningar, kontakt med klienterna och uppföljning av fattade beslut ligger således utanför hemlöshetsramen. Kostnader för personer som är anvisade enligt bosättningslagen ingår inte i
hemlöshetsramen.
Enligt intervjusvaren finns det flera gränsdragningsproblem när det gäller hemlöshetskostnaderna i förhållande till ramen för ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknads- och socialnämndens allmänna ram.
Inte heller ingår det några kostnader som ligger utanför arbetsmarknads- och socialnämnden. Lägenhetsenhetens och LiMas kostnader för hemlöshetsarbetet faller således utanför
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den särskilda hemlöshetsramen. När den tekniska tillsynen för övergångslägenheterna övergick till fastighetskontorets lägenhetsenhet beräknades den totala kostnaden för tillsynen
uppgå till 12 212 000 kronor per år. Arbetet med att ta fram en hemlöshetsstrategi ligger
likaså utanför hemlöshetsramen.
Kommunbidraget för hemlöshetsramen inom arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår
år 2018 till 466 miljoner. Enligt arbetsmarknads- och socialförvaltningen fördelades budgeten mellan socialtjänstavdelningarna enligt följande:

I utfallsprognosen per oktober prognostiserar arbetsmarknads- och socialnämnden ett underskott på 115 miljoner för hemlöshetsramen. Prognosen är således att hemlöshetsramen
inom arbetsmarknads- och socialnämnden kommer att kosta 581 miljoner år 2018.
Utfallet för de direkta hemlöshetskostnaderna (kostnaderna inom hemlöshetsramen) för
perioden januari – oktober redovisas nedan.
Direkta hemlöshetskostnader
Totalkostnad (Mkr)

Kostnad per boendedygn i genomsnitt (kr)

Antal individer i genomsnitt per dygn

2017

Budget 2018

Januari-oktober 2018

Lägenhet
Hotell/hotellliknande
Övriga boendeformer

71 130
146 831
269 887

63 353
146 349
255 923

51 608
142 306
303 120

Alla boendeformer

489 865

465 625

497 034

Lägenhet
Hotell/hotellliknande
Övriga boendeformer

64
352
790

58
433
836

63
392
924

Alla boendeformer

261

270

282

Lägenhet
Hotell/hotellliknande
Övriga boendeformer

3 046
1 144
936

847
926
842

2 244
1 047
921

Alla boendeformer

5 126

2 615

4 212

KÄLLA: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och socialnämnden följer hemlöshetsramen inom den ordinarie uppföljningsstrukturen. Enligt svar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisas det
även månadsstatistik för nämnden under punkten förvaltningsdirektören informerar. Månadsstatistiken finns bifogad i några av kallelserna till arbetsmarknads- och socialnämndens
möten år 2018. Nedan återfinns månadsstatistiken för perioden januari - oktober 2018.
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Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Beaktandet av barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiven
Barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiven har ingen framträdande roll i lägesrapporten eller handlingsplanen för bostadsförsörjning. Perspektiven har inte heller någon framträdande roll i rapporten ”Kartläggning av hemlösheten och insatser för hemlösa 2017.”
Genomgången av nämndernas protokoll visar att barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiven inte har haft en framträdande roll i nämndernas uppföljning av hemlöshetsarbetet.
Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport januari-augusti 2018 har
nämnden beviljats medel för att arbeta med ”Program för barnets rättigheter i stadsutveckling”. Syftet med arbetet är att ta fram arbetssätt för hur aktörer i Malmö kan
införliva barnkonventionen i stadsutvecklingsprocesser. Programmet har ännu inte
utvärderats, följts upp eller rapporterats.
Under 2017–2018 pågår det även en studie om hemlösa barn inom arbetsmarknadsoch socialförvaltningen. Studien har ännu inte följts upp, utvärderats eller rapporterats.
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Externa aktörer
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i oktober 2017 att godkänna överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen
och Skåne Stadsmission samt Malmö Pingstförsamling. Överenskommelsen avser drift och
utveckling av verksamheterna Crossroads samt vinterhärbärget Vinternatt Malmö för målgruppen utsatta EU-medborgare. Överenskommelsen omfattar enligt nämndsprotokollet
verksamhetsåret 2017–2018 med möjlighet till förlängning årsvis om parterna är överens.
Enligt skriftigt svar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen följs verksamheterna upp
genom regelbundna möten och genom beläggningsstatistik från Pingstkyrkan.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har även regelbundna möten med Stadsmissionen och Förenade Care som tillhandahåller upphandlade boenden. En tillsynsrapport
avseende upphandlade boenden lämnas årligen till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Två gånger varje år träffar arbetsmarknads- och socialförvaltningen olika organisationer
inom området: Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska kyrkan, Refugees welcome, Kontrapunkt med flera. Det sker ingen dokumenterad uppföljning av samverkansträffarna. Under
året har arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande samt tjänstepersoner även träffat
andra idéburna organisationer för att diskutera sociala frågor.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ger organisationsbidrag till föreningar inom det sociala området. Några av organisationerna bedriver verksamheter som anknyter till hemlöshetsfrågan exempelvis Gatutidningsförsäljarföreningen i Skåne, Räddningsmissionen/Malmö international church och Skåne Stadsmission – Café David. Verksamheterna
följs upp och utvärderas inom ramen för bidragsprocessen.

Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnderna vidta korrigerande åtgärder efter behov. Nedan återfinns en redogörelse över korrigerande åtgärder som på ett
tydligt sätt anknyter till hemlöshetsfrågan som har beslutats av respektive nämnd under
perioden maj 2017 – oktober 2018.

Kommunstyrelsen
Inga korrigerande åtgärder har beslutats av nämnden under perioden maj 2017 – oktober
2018 som på ett tydligt sätt anknyter till hemlöshetsfrågan.

Tekniska nämnden
Inga korrigerande åtgärder har beslutats av nämnden under perioden maj 2017 – oktober
2018 som på ett tydligt sätt anknyter till hemlöshetsfrågan.
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Stadsbyggnadsnämnden
Inga korrigerande åtgärder har beslutats av nämnden under perioden maj 2017 – oktober
2018 som på ett tydligt sätt anknyter till hemlöshetsfrågan. Nämnden beslutade att tillstyrka
förslag till Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018–2022 i januari 2018. Handlingsplanen innefattar olika insatser.

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under perioden maj 2017 till november 2018 vidtagit en rad korrigerande åtgärder för att förebygga och motverka hemlösheten samt minska
hemlöshetskostnaderna. Åtgärderna sammanfattas nedan.

Åtgärder för en verksamhet i balans med budget
Arbetsmarknads- och socialnämnden fattade den 26 oktober år 2018 beslut om åtgärder
för en verksamhet i balans med budget – efter delårsrapport januari till augusti 2018. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa
redovisade åtgärder för att uppnå en verksamhet i balans med budget. Arbetsmarknadsoch socialnämnden beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter till
nya/alternativa boendelösningar för hemlösa personer. När det gäller arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet framhålls följande åtgärder:

ÅTGÄRD

BESKRIVNING

EFFEKT

EKONOMISK EFFEKT

Hemlöshetssatsningen leder till
effektivare processer

Förstärkning av resurser inom området
utredning av ansökningar om boende och
uppföljning av biståndsbeslut som leder
till högre kvalitet i utredning och uppföljning.

Fler strukturellt hemlösa hushåll
får tillgång till en lägenhet via förvaltningen, istället för tillfälligt boende och kan snabbare överta
förstahandskontrakt.

Genom att korta ställtiderna minskar
kostnaderna för att placera familjer i
tillfälligt boende och kostnaderna för
att lägenheterna står tomma.

Effektivare process för matchning av hushåll till tillgängliga övergångs- och genomgångslägenheter, genom ett tätare samarbete inom förvaltningen och med fastighets- och gatukontoret.

De ekonomiska effekterna av denna
åtgärd för 2018 är inkluderade i prognosen i Delårsrapport januari till augusti 2018 och redovisas därför inte i
denna rapport.

Förbättrad tilllämpning och
uppföljning av
delbetalning för
boende

Att säkerställa att hushåll i strukturell hemlöshet med egen inkomst betalar en del av
det biståndsbedömda boendet.

Genom att säkerställa förvaltningens processer för delbetalning
kommer fler hushåll med egna inkomster att betala en del av sitt boende.

Besparingen är beräknad på att 400
individer betalar 100 kr per dygn för
sitt boende.

Nya avtal på härbärgesplatser

Förvaltningen har förhandlat om avtal på
härbärgesplatser och säkerställt ett nytt avtal för perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

De nya avtalen innebär en minskning av antalet platser på härbärgen
på grund av att målgruppen minskar.

De nya avtalen innebär en kostnadsminskning på fyra miljoner kronor årligen jämfört med år 2018.
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Åtgärder i delårsrapport januari – augusti 2018
I arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport för perioden januari - augusti 2018
återfinns det en redogörelse av olika åtgärder. När det gäller hemlöshetsarbetet framhålls
följande:
▪
▪
▪
▪

Satsning på att förstärka arbetet mot hemlöshet, fler medarbetare som arbetar för att förkorta tiden i
tillfälliga boenden och för att öka övertag av förstahandskontrakt
Inrättande av bokningscentral
Beställningar av boenden för hemlösa hushåll
Kommunal bostadsrådgivning startar 2019

Åtgärder i delårsrapport januari – april 2018
I arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport för perioden januari – april 2018 återfinns det en redogörelse av olika åtgärder. När det gäller hemlöshetsarbetet framhålls följande:
▪
▪
▪

Satsning på att förstärka arbetet mot hemlöshet
Inrättandet av en bokningscentral
Beställningar av boenden för hemlösa hushåll

Åtgärder i årsanalys 2017
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkände vid sammanträdet i februari 2018 årsanalys
2017. Årsanalysen skickades till kommunstyrelsen.
I arbetsmarknads- och socialnämndens årsanalys för år 2017 framhålls en rad vidtagna och
planerade insatser för att minska kostnaderna för hemlösheten:
▪

En bokningscentral ska inrättas med uppdrag att, på beställning av de lokala socialtjänstavdelningarna, göra
bokningar av akuta och tillfälliga boenden, att ansvara för tilldelningen av i första hand lediga genomgångslägenheter samt att ansvara för tillgång till och kvalitetssäkring av inhyrda akutboenden.

▪

Inrättandet av en bostadsrådgivningsverksamhet bedöms kunna bidra till att kostnaderna för hemlösheten
minskar genom att färre hushåll hamnar i hemlöshet och att hushåll i hemlöshet snabbare får stöd i att finna
en bostad.

▪

Förvaltningen har gjort beställningar avseende lägenheter och blockförhyrningar som i dagsläget bedöms vara
tillräckliga.

Åtgärder i nämndsbudget 2018
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i januari 2018 att godkänna nämndsbudgeten. Nämnden beslutade även att omfördela 30 miljoner från den av kommunstyrelsen beslutade kommunbidragsramen inom hemlöshet till ramen för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet.
I arbetsmarknads- och socialnämndens nämndsbudget för år 2018 beskrivs en rad insatser
för att minska kostnaderna för hemlösheten. De beskrivna insatserna sammanfattas nedan.
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▪

En bokningscentral ska inrättas med uppdraget att, på beställning av socialtjänstavdelningarna, göra bokningar på akuta och tillfälliga boenden, att ansvara för tilldelningen av lediga genomgångslägenheter samt att
ansvara för tillgång till och kvalitetssäkring av inhyrda akutboenden.

▪

Nämnden planerar att inrätta en bostadsrådgivningsverksamhet. Hushåll i hemlöshet bedöms snabbare kunna
hitta en bostad med stöd och hjälp från bostadsrådgivningen och verksamheten kan på så sätt bidra till att
minska kostnaderna för hemlöshet.

▪

Enligt framställningen har nämnden under år 2017 fattat beslut om avtal om cirka 150 lägenheter (256 personer) och beställningar av ytterligare boenden för cirka 865 personer.

▪

Satsning av social investeringskaraktär, liknande den satsning som gjorts inom ekonomiskt bistånd, för att
säkerställa kvaliteten och minska hemlöshetens kostnader. Därför föreslås att nämnden överför 30 000 tkr
från hemlöshetsbudgeten till att förstärka arbetet mot hemlöshet. Satsningen kommer att inriktas på att förkorta tiden då hemlösa hushåll bor i tillfälliga och akuta boenden och en effektivare hantering av kommunens
övergångs- och genomgångslägenheter. Satsningen kommer att utvärderas under hösten 2018.

▪

Ett arbete med att införa upphandling av akuta boendeplatser för hemlösa i Malmö stad har påbörjats.

Åtgärder i uppföljning av intern kontroll 2017
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i januari år 2018 att godkänna uppföljning
av intern kontroll 2017.
Inom ramen för nämndens internkontrollplan genomfördes under år 2017 granskningen
”Brist på lämpliga akutlösningar för hemlösa barnfamiljer”. Granskningen gjordes på ett
slumpmässigt urval av 100 barnfamiljer från hemlöshetsräkningen. Samtliga barnfamiljer
som ingick i granskningen bodde i akuta boendelösningar. Definitionen av lämplig akut
boendelösning var att familjen hade tillgång till eget hygienutrymme, utrymme att laga mat
samt förvaring.
Granskningsresultatet visade att det fanns barnfamiljer som bodde i olämpliga akutboenden.

KÄLLA: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
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I uppföljningen redovisas förslag på åtgärder:
▪

Under år 2018 planerar nämnden att göra en satsning som bland annat kommer att inriktas på att förkorta
tiden då hemlösa hushåll bor i tillfälliga och akuta boenden. I samband med denna satsning bör en förvaltningsövergripande definition av lämpliga akutlösningar samt en riktlinje för godtagbar tid i olämpliga akutlösningar för barnfamiljer tas fram.

▪

Genomföra regelbundna besök på boendena minst en gång om året för kvalitetssäkring utifrån den förvaltningsövergripande checklistan. Besöken görs förslagsvis av personal som arbetar på den förvaltningsövergripande bokningscentralen.

Åtgärder i delårsrapport maj – augusti 2017
I arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport för perioden maj – augusti 2017 står
det att nämnden har påbörjat flera insatser som på sikt kan förväntas minska kostnaderna
för hemlösheten. Enligt framställningen ska en bokningscentral inrättas med uppdrag att
på beställning av socialtjänstavdelningarna göra bokningar på akuta och tillfälliga boenden.
Bokningscentralen ska enligt framställningen även ansvara för tilldelningen av lediga genomgångslägenheter samt ansvara för tillgång till och kvalitetssäkring av inhyrda akutboenden.
Nämnden planerar även att inrätta en bostadsrådgivningsverksamhet. Enligt framställningen bedöms hemlösa hushåll snabbare kunna hitta en bostad med stöd och hjälp från
bostadsrådgivningen. Enligt delårsrapport maj – augusti 2017 har kommunstyrelsen tilldelat
nämnden 10 mkr för att kunna påbörja arbetet med bostadsrådgivningsverksamheten under år 2017.
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I avsnittet återfinns rapportens bedömningar samt rekommendationer.
Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden avseende arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet?
Utifrån genomförd granskning bedöms ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen, tekniska
nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden avseende arbetet med
att förebygga och motverka hemlöshet inte som tydlig.
Bedömningen grundar sig i följande iakttagelser:
Enligt kommunstyrelsens reglemente har styrelsen det övergripande ansvaret för att främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet. Kommunstyrelsen tilldelas i reglementet även en lednings-,
styrnings- och uppföljningsfunktion. I lednings- och styrningsfunktionen ingår det ett ansvar för
beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragningen mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar även för att det upprätthålls en effektiv och ändamålsenlig organisation.
Flera av de intervjuade underströk att kommunstyrelsens men framförallt stadskontorets roll i hemlöshetsarbetet har varit otydligt efter omorganisationen och bildandet av facknämnder.
Granskningsiakttagelserna visar även att det finns en otydlighet i gränsdragningen mellan tekniska
nämndens och arbetsmarknads- och socialnämndens ansvar avseende hemlöshetsarbetet.
Enligt granskningsiakttagelserna finns det inget gemensamt språkbruk inom hemlöshetsarbetet och
de begreppsdefinitioner som används är inte enhetliga. Avsaknaden av ett gemensamt språkbruk
medför exempelvis att reglementena tolkas på olika sätt vilket skapar en otydlighet i ansvarsfördelningen mellan nämnderna.
Rekommendationer:
Kommunstyrelsen rekommenderas att utifrån reglementena förtydliga ansvarsfördelningen
mellan nämnderna och gränsdragningen mellan nämndernas kompetens avseende hemlöshetsarbetet.
Kommunstyrelsen rekommenderas att förtydliga lednings-, samordnings- och uppföljningsansvaret avseende hemlöshetsarbetet.
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Finns det tydliga och förankrade mål samt en tillräcklig måluppfyllelse när det gäller arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet?
Utifrån genomförd granskning är den övergripande bedömningen att det i huvudsak finns
tydliga och förankrade mål när det gäller arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet. Dock har det noterats stadsbyggnadsnämndens uppföljning av målen ”Alla malmöbor
har tillgång till en god bostad” samt ”Malmö stad ska arbeta utifrån olika befolkningsgruppers bostadsbehov och preferenser och därtill särskilt verka för att utsatta gruppers behov
tillgodoses” inte är tillräckligt tydlig.
Måluppfyllelsen bedöms som inte helt tillräcklig inom tekniska nämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden när det gäller målområde fem – En jämlik stad.
Bedömningen grundar sig i följande iakttagelser:
Inom den ordinariemålkedjan har nämnderna egna mål som anknyter till arbetet med att
förebygga och motverka hemlöshet under målområde 5 – En jämlik stad och målområde 8
– En ekologiskt hållbar stad. I Malmö stad finns det även bostadspolitiska mål och strategier.
De bostadspolitiska målen, strategierna och de tillhörande insatserna antogs under granskningsperioden. I de bostadspolitiska målen och strategierna framhålls det att Malmö stad
ska arbeta utifrån olika befolkningsgruppers bostadsbehov och preferenser samt särskilt
verka för att utsatta gruppers behov tillgodoses. Fullmäktige har beslutat att berörda nämnder ska integrera de bostadspolitiska målen i sin ordinarie målkedja.
Nämndsmålen beskrivs av de intervjuade som tillräckligt tydliga. Enligt de intervjuade är
nämndsmålen i huvudsak förankrade. Utifrån granskningen av nämndsmålen noteras det
dock att stadsbyggnadsnämndens mål ”Alla malmöbor har tillgång till en god bostad” bör
kompletteras med fler målindikatorer. Att enbart mäta måluppfyllelsen med hjälp av målindikatorn ”Redovisning av antal bostäder som blivit beviljade i bygglov ske två gånger per
år” bedöms inte som tillräckligt. Även målindikatorn för stadsbyggnadsnämndens mål
”Malmö stad ska arbeta utifrån olika befolkningsgruppers bostadsbehov och preferenser
och därtill särskilt verka för att utsatta gruppers behov tillgodoses” bör utvecklas för ökad
tydlighet.
Måluppfyllelsen för en del nämndsmål följs enbart upp på helårsbasis. Det är därför svårt
att med säkerhet bedöma om det finns en tillräcklig måluppfyllelse. Granskningsiakttagelserna visar att helårsprognosen för nämndsmålens måluppfyllelse är bättre inom målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad än inom målområde 5 – En jämlik stad.
Utifrån den uppföljning och statistik som finns redovisad i delårsrapporterna för januari –
augusti 2018 och hemlöshetskartläggningen 2018 bedöms tekniska nämnden och arbetsmarknads- och socialnämndens måluppfyllelse inom målområde 5 – En jämlik stad som inte
helt tillräcklig.
Under år 2018 har arbetsmarknads- och socialnämnden beslutat om en satsning mot hemlöshet. Inom satsningen har det anställts fler socialsekreterare för att förbättra uppfölj-
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ningen av de hushåll som bor i tillfälliga boenden. Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport förväntas personalförstärkningen även förbättra och effektivisera
matchningen av de hemlösa hushållen med lediga genomgångs- och övergångslägenheter.
Förvaltningen har även infört nya processer och arbetssätt. Redovisningen av måluppfyllelsen i delårsrapport januari-augusti visar dock att satsningen ännu inte har fått effekt.
Av hemlöshetskartläggningen 2018 framgår det att antalet hemlösa i Malmö stad ökar. Enligt skriftligt svar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen har även den totala tiden
som hushållen bor i akutboenden ökat under 2018 i jämförelse med föregående år.
Det har, enligt arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport, funnits stora problem
med leveransen av beställda boenden. De beställda boendena har inte levererats enligt plan
vilket, enligt arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport, medfört att fler barnfamiljer bor i tillfälliga boenden och i kollektivboenden. Arbetet med att hyresgästerna ska ta
över hyreskontrakten i övergångslägenheterna har, enligt tekniska nämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens redovisning, inte heller fungerat så som det var tänkt under
2018.
I föreliggande rapport sker det ingen bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse.
Kommunstyrelsen redovisar inte någon uppföljning av sin målindikator i delårsrapport januari – augusti samt saknar mål med tydlig anknytning till hemlöshetsarbetet inom målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad. Det finns därmed inte tillräckliga underlag för en bedömning. I föreliggande rapport sker det inte heller någon bedömning av stadsbyggnadsnämndens måluppfyllelse. Stadsbyggnadsnämnden har två nämndsmål med tydlig anknytning till
hemlöshetsarbetet inom målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad. Det saknades vid granskningstidpunkten tillräckliga underlag för att bedöma måluppfyllelsen, se rekommendation
nedan.
Rekommendationer:
Stadsbyggnadsnämnden rekommenderas att komplettera nämndsmålet ”Alla malmöbor
har tillgång till en god bostad” med fler målindikatorer. Stadsbyggnadsnämnden rekommenderas även att utveckla målindikatorn alternativt komplettera med fler målindikatorer
när det gäller stadsbyggnadsnämndens mål ”Malmö stad ska arbeta utifrån olika befolkningsgruppers bostadsbehov och preferenser och därtill särskilt verka för att utsatta gruppers behov tillgodoses”.
Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att vidta åtgärder för att förbättra
måluppfyllelsen inom målområde 5 – En jämlik stad.
Tekniska nämnden rekommenderas att vidta åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen
inom målområde 5 – En jämlik stad.
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Finns det en kartläggning över de insatser som bedrivs i Malmö stad för att förebygga och motverka hemlöshet?
Vid granskningstidpunkten fanns det ingen kommunövergripande kartläggning över de insatser som bedrivs i Malmö stad för att förebygga och motverka hemlöshet.
Kommunstyrelsen ansvarar, enligt reglemente för Malmö kommunstyrelse, för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunal verksamhet. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och följa de frågor som kan inverka
på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt reglementet ska kommunstyrelsen utifrån ett helhetsperspektiv leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram nämndövergripande styrdokument för
kommunen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har en dokumenterad kartläggning och en beskrivning av insatser för hemlösa som avser 2017. I dokumentet återfinns det en övergripande beskrivning av insatser inom fastighets- och gatukontoret samt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i mars 2018 att godkänna rapporten samt att översända rapporten till kommunstyrelsen, tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden och servicenämnden för kännedom.
Granskningsiakttagelserna visar att det inte finns några prognoser över hemlöshetsutvecklingen i Malmö stad. Det finns inte heller någon bedömning av hur antalet hushåll som inte
kan lösa sina bostadsbehov utan samhällets stöd kommer att utvecklas i Malmö stad under
de kommande åren.
Granskningsiakttagelserna visar att det är svårt att få en helhetsbild över de insatser som
bedrivs i Malmö stad för att förebygga och motverka hemlöshet. Insatserna finns beskrivna
i en rad olika dokument och det saknas en övergripande sammanställning. Det saknas även
kommunövergripande flödesscheman som åskådliggör hur de olika processerna länkar
samman med varandra över förvaltningsgränserna.
Granskningsiakttagelserna visar att det finns en bristande effektivitet och ändamålsenlighet
i några av verksamheternas processer. Exempelvis finns det problem relaterade till beställningen, anskaffningen och leveransen av boendelösningar. Enligt granskningsiakttagelserna
finns det även brister i den process där boendelösningarna matchas med personer som
saknar bostad. Kärnprocessen för boende fungerade inte heller ändamålsenligt vid granskningstidpunkten.
I granskningen har det även noterats att akutboendena i Malmö stad inte är upphandlade.
Vid granskningstidpunkten pågick det ett arbete med att upphandla akuta boendeplatser
för hemlösa i Malmö stad.
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Rekommendationer:
Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa att det finns en effektiv och ändamålsenlig organisation av hemlöshetsarbetet i Malmö stad.
Kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden rekommenderas att upprätta prognoser
samt utveckla den strategiska planeringen avseende bostadsförsörjning och hemlöshetsfrågan.
Kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden samt tekniska nämnden rekommenderas att säkerställa att beställningen, anskaffningen och leveransen av boendelösningar
fungerar effektivt och ändamålsenligt.
Kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden samt tekniska nämnden rekommenderas att säkerställa att matchningsprocessen fungerar effektivt och ändamålsenligt.
Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att vidta åtgärder som säkerställer att
kärnprocessen för boende är rättssäker, effektiv samt fungerar ändamålsenligt.
Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att säkerställa att akutboendena upphandlas.
Finns det en fungerande samverkan avseende arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden?
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att det delvis finns en fungerande samverkan avseende arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet mellan kommunstyrelsen,
tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.
Bedömningen grundar sig i följande iakttagelser:
Många av de intervjuade är försiktigt positiva till hur samverkan fungerar mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden. Införande av de politiska plattformarna tycks, utifrån intervjusvaren, ha förbättrat samverkan och fört hemlöshetsfrågan högre upp på dagordningen. Samtidigt framhåller
flera behovet av en bättre samsyn och samordning kring hemlöshetsfrågan i Malmö stad.
Det framhålls att det finns behov av en övergripande strategi för hemlöshetsarbetet samt
att det är viktigt att kommunstyrelsen tar en ledande roll i det fortsatta arbetet.
Rekommendationer:
Kommunstyrelsen rekommenderas att förtydliga lednings- och samordningsansvaret avseende hemlöshetsfrågan.

77 (96)

Vilken uppföljning och utvärdering finns det av samverkan med externa aktörer?
Samverkan sker med Skåne Stadsmission samt Malmö Pingstförsamling inom ramen för
överenskommelsen om Idéburet offentligt partnerskap. Överenskommelsen avser drift och
utveckling av verksamheterna Crossroads samt vinterhärbärget Vinternatt Malmö för målgruppen utsatta EU-medborgare Verksamheterna följs upp genom regelbundna möten och
genom beläggningsstatistik från Pingstkyrkan.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har även regelbundna möten med Stadsmissionen och Förenade Care som tillhandahåller upphandlade boenden. En tillsynsrapport avseende upphandlade boenden lämnas årligen till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Två gånger varje år träffar arbetsmarknads- och socialförvaltningen olika organisationer
inom området: Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska kyrkan, Refugees welcome, Kontrapunkt med flera. Det sker ingen dokumenterad uppföljning av samverkansträffarna. Under
året har arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande samt tjänstepersoner från förvaltningen även träffat andra idéburna organisationer för att diskutera sociala frågor.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ger organisationsbidrag till föreningar inom det sociala området. Några av organisationerna bedriver verksamheter som anknyter till hemlöshetsfrågan exempelvis Gatutidningsförsäljarföreningen i Skåne, Räddningsmissionen/Malmö international church och Skåne Stadsmission – Café David. Verksamheterna
följs upp och utvärderas inom ramen för bidragsprocessen.
Finns det en dokumenterad och tillräcklig uppföljning, utvärdering samt återrapportering av arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet som innefattar
hemlöshetens ekonomiska konsekvenser och beaktandet av barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiven?
Utifrån genomförd granskning är den övergripande bedömningen att det inte finns en tillräcklig uppföljning, utvärdering samt återrapportering av arbetet med att förebygga och
motverka hemlöshet som innefattar hemlöshetens ekonomiska konsekvenser och beaktandet av barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiven.
Bedömningen grundar sig i följande iakttagelser:
Nämnderna redovisar en uppföljning och utvärdering av hemlöshetsarbetet inom ramen
för den ordinarie målkedjan. Hemlöshetskartläggningen och den årliga lägesrapporten över
bostadsförsörjningen redovisas årligen.
Vid granskningstidpunkten pågick det ett arbete inom stadskontoret med att förbättra uppföljningen av hemlöshetens ekonomiska konsekvenser. Stadskontoret ska samla in och
sammanställa underlag som möjliggör en analys av den kostnadsutveckling som förorsakats
av hemlösheten. Arbetet innefattar att kartlägga kostnader som ligger både innanför och
utanför hemlöshetsramen. Arbetet sker tillsammans med berörda förvaltningar.
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Vid granskningstidpunkten var kostnadsredovisningen behäftad med en rad gränsdragningsproblem. Otydligheten kring ramarna medför att den ekonomiska uppföljningen av
hemlöshetskostnaderna inte är tillräckligt transparent eller lätt att följa.
Barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiven har ingen framträdande roll
i den uppföljning av hemlöshetsarbetet som redovisas till nämnderna.
Rekommendationer:
Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden rekommenderas att säkerställa att barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiven beaktas i utvärderingar och uppföljningar av hemlöshetsarbetet.
Kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att säkerställa
att den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen av hemlöshetskostnaderna är tillräckligt tydlig och transparent.
Vidtas det förbättrande åtgärder vid konstaterade brister?
Utifrån genomförd granskning är den övergripande bedömningen är att det delvis vidtas
förbättrande åtgärder vid konstaterade brister.
Bedömningen grundar sig i följande iakttagelser:
Kommunstyrelsen, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden har inte fattat beslut om
några åtgärder under perioden maj 2017 - oktober 2018. Under perioden har dock ”Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018–2022” antagits av kommunfullmäktige. Handlingsplanen innefattar olika insatser.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har vidtagit eller planerar olika förbättrande åtgärder.
Åtgärderna sammanfattas nedan:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Förbättrad tillämpning och uppföljning av delbetalning boende
Nya avtal på härbärgesplatser
Förstärkning av resurser för att förbättra kvalitén i utredningar och uppföljning
Fler medarbetare som arbetar för att förkorta tiden i tillfälliga boenden och för att öka övertag av förstahandskontrakt
Effektivare process för matchning av hushåll med tillgängliga genomgångs- och övergångslägenheter
En bokningscentral inrättas
Beställningar av boenden för hemlösa hushåll
En bostadsrådgivning inrättas

Rekommendationer:
Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att vidta åtgärder som säkerställer att
kärnprocessen för boende är rättssäker, effektiv samt fungerar ändamålsenligt.
Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att säkerställa att akutboendena upphandlas.

79 (96)

Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att säkerställa att de planerade åtgärderna genomförs.
Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att följa upp och utvärdera de vidtagna åtgärdernas resultat.
Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas att analysera behovet av åtgärder i syfte att förbättra hemlöshetsarbetet.

80 (96)

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att det finns
ett ändamålsenligt arbete med att förebygga samt motverka hemlöshet.
Utifrån genomförd granskning är den övergripande bedömningen att kommunstyrelsen,
tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden inte
säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga samt motverka hemlöshet.
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