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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-08-27 kl. 09:00-11:16

Plats

Kungsgatan 13, 317 hörsalen

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anna Maria Christina Adell (M) ersätter Farishta Sulaiman (M)
Simon Enqvist (SD) ersätter Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Måns Berger (MP)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (nämndsekreterare)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Helén Persson (personalföreträdare Kommunal)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-09-03
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Åtgärder med anledning av revisionsgranskning hemlöshet

ASN-2018-22103
Sammanfattning

Stadsrevisionen genomförde år 2018 en granskning av Malmö stads arbete mot hemlöshet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisade i ett yttrande 2019-02-22 vilka åtgärder som
planeras och som pågår utifrån stadsrevisionens rekommendationer. Revisorskollegiet har
begärt att nämnden senast 2019-09-02 redovisar vilka åtgärder som vidtagits och redogör för
vilken effekt dessa har haft i verksamheten.
I tjänsteskrivelsen redovisas de åtgärder som vidtagits samt vilken effekt dessa har haft på
verksamheten.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende redovisning av
åtgärder och effekten av dessa efter stadsrevisionens granskning av hemlöshetsarbetet i
Malmö stad, enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.

Särskilda yttranden

Janne Grönholm (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag






§179 Åtgärder med anledning av revisionsgranskning hemlöshet
Förslag till yttrande om redovisning av åtgärder efter stadsrevisionens granskning av
Malmö stads arbete med hemlöshet
G-Tjänsteskrivelse Åtgärder med anledning av revisionsgranskning hemlöshet
Missiv, granskning av Malmö stads arbete med hemlöshet, begäran om yttrande

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27
Ärende: ASN-2018-22103

Förslag till yttrande avseende Åtgärder med anledning av revisionsgranskning hemlöshet

Även om flera av förändringarna i arbetssättet är välkomna och förhoppningsvis kommer kunna
effektivisera och förbättra arbetet som sker för de som är hemlösa i Malmö, kan man konstatera att de
åtgärder som genomförs ej är av den karaktär att de kan åstadkomma en långsiktig lösning av den
stora hemlösheten som idag finns i Malmö.
De flesta av de åtgärder som genomförs är av byråkratisk, ekonomisk eller infrastrukturell art och vi
menar på att den hemlöshet som har uppkommit inom Malmö inte kommer gå att lösa enbart genom
byggnation och ökad effektivisering av ekonomiska eller hanteringsprocesser.
Det är uppenbart att utan mer kraftfulla praktiska lösningar kommer Malmös hemlöshetsproblem
fortsätta växa.
Sverigedemokraterna har tidigare lagt flera förslag för att komma åt hemlösheten.
Vi vill möjliggöra att man anvisar hemlösa till andra kommuner där tillgången på lediga bostäder är
större.
Större möjligheter att använda tillfälliga boendeformer som husvagnar eller containerbostäder som
alternativ till kostnadsineffektiva alternativ som att köpa in hotellnätter.
Återvändarcentrum bör etableras i Malmö för att hjälpa de som vill återvända till sina hemländer men
som saknar möjlighet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27
Åtgärder med anledning av revisiongranskning hemlöshet
Diarienummer: ASN-2018-22103
Den ökande hemlösheten är Malmös svåraste utmaning. Malmö har idag ungefär 1300
hemlösa barn, det motsvarar nästan 2% av alla Malmös barn. Dessa barn behöver ett
värdigt boende så att de kan fokusera på lek och skola och känna framtidstro.
Revisionen rekommenderar att Arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att
barnrättsperspektivet beaktas i nämndens hemlöshetsarbete. Dock har styret inte lyft
ett finger när förvaltningen hittade en lucka i lagstiftningen som möjliggör att bara ge
akut nödhjälp till strukturellt hemlösa barnfamiljer. Att stadens hemlösa barn kastas i
en flyttkarusell där de måste flytta runt på dyra och ofta undermåliga akutboenden är
inte en politik som genomsyras av ett barnrättsperspektiv.
Nu behövs ett politiskt ansvarstagande för att säkerställa att alla hemlösa barn i vår
stad får trygga förutsättningart att lyckas i livet, oavsett om anledningen till
hemlösheten är en missbrukande förälder eller fattigdom. Vi uppmanara styret att
lyssna på revisionen och beakta barnrättsperspektivet genom att säkerställa att stadens
hemlösa barn får mer långsiktiga boendelösningar.

För Miljöpartiet de gröna

______________________
Janne Grönholm (MP), ledamot

_____________________
Måns Berger (MP), ersättare

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27
Ärende: Åtgärder med anledning av revisionsgranskning hemlöshet
ASN-2018-22103
Moderaterna och Centerpartiet kan inledningsvis konstatera att behovet av såväl revision på
hemlöshetsområdet som åtgärder och uppföljning av dem är välbehövt. Kostnaderna skenar år
efter år och ett helhetsgrepp om hemlöshetsfrågan saknas i Malmö. Det innebär inte bara stora
budgethål utan också att människor som inte borde leva i hemlöshet fortsätter att göra det.
Revisionen tar bland annat upp frågan om beställning, anskaffning och leverans av
boendelösningar. Inte minst när det gäller akutboenden har bristen på kontroll varit olycklig för
stadens skattebetalare. Att under en tioårsperiod köpa akutboenden utan upphandling för över
600 miljoner kronor är ett exempel, där hyreskostnaden per månad flera gånger om överstiger
den förhandlade hyran mellan parterna på bostadsmarknaden. Moderaterna och Centerpartiet
har bland annat föreslagit att arbetsmarknads- och socialnämnden ska få ta del av kostnader för
akutboende vid varje nämndssammanträde och att nämnden ska besluta om ett kostnadstak för
akutboende. Det är välbehövliga åtgärder som vi tyvärr inte har fått gehör för.
Det finns mycket kvar att önska för hemlöshetsfrågorna i Malmö. De styrande partiernas politik
på området präglas tyvärr av skenande kostnader utan kontroll och en total avsaknad av såväl
kortsiktiga som långsiktiga lösningar. Inte minst för att fler Malmöbor ska kunna försörja sig
själva och därmed kunna efterfråga en bostad på bostadsmarknaden.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)
Lars Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)

