Nämndsinitiativ

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Utveckla Malmö stads hemlöshetskartläggningar
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har skickat ut Malmö stads hemlöshetskartläggning
för år 2020 till nämnden. Kartläggningen baseras på mätningar som socialtjänsten känner till.
Sverigedemokraterna välkomnar hemlöshetskartläggningen som princip. Det som däremot
bekymrar Sverigedemokraterna är avsaknaden av den mätning som Socialstyrelsen använder
i sin kartläggning, men som Malmös stad väljer bort i sin lokala kartläggning.
Det som efterfrågas att tas med i kommande hemlöshetskartläggningar är statistik efter
mätningar gällande vuxna och barn i de kommunala andrahandskontrakten i övertags- och
genomgångslägenheterna. Samtliga av Malmös tidigare hemlöshetskartläggningar bör
betraktas som ett minimum då det finns ett visst mörkertal, vilket det i realiteten alltid
kommer att finnas, en viss differens.
För att ge bättre och rättvisare riktmärke för hur hemlösheten i Malmö är, inkommer
Sverigedemokraterna med detta initiativ. Hemlöshetskartläggningen 2020 anger endast
otydliga, rundade slängar från september 2020 om den efterfrågade gruppen; cirka 1200
vuxna och 800 barn. Detta trots att gruppen inte ska ingå i Malmö stads lokala
hemlöshetskartläggning.
Eftersom Socialstyrelsen använder sig av en annan definition än Malmö stad (2011 års
definition respektive 1999 års definition) kan det vara svårt att ta med den berörda gruppen i
kartläggningen eftersom definitionerna skiljer sig åt. Det som däremot kan utredas är hur den
nya (2011 års) definition kan användas för att särskilja den nämnda gruppen som inte ingår i
den lokala kartläggningen i Malmö stad, men som Socialstyrelsen kartlägger.
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Vidare menar Sverigedemokraterna att det inte bör föreligga hinder som överväger fördelarna
med att få en rättvis bild över hemlösheten i gruppen. Därav menar vi att en utredning kring
hur Socialstyrelsens definitionen av hemlöshet skulle kunna implementeras i Malmö stads
arbete kring hemlöshet utan att det skulle bli konsekvenser för att följa utvecklingen är
välkommet. Vi menar även att detta bör ingå i kartläggningen på ett korrekt sätt enligt de
förutsättningar som behövs, utan att de grupper som definieras enligt 1999 års definition blir
drabbade.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda hur
Socialstyrelsens nuvarande [2011 års] definition av hemlöshet kan användas i Malmö stads
lokala hemlöshetskartläggning.
-Att Arbetsmarknads- och socialnämnden inför kommande hemlöshetskartläggning uppdrar
åt förvaltningen att mäta: Vuxna och barn i Malmö stads övertags- och genomgångslägenheter med kommunala andrahandskontrakt.
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