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Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-29 att anta en handlingsplan för bostadsförsörjning. I
den handlingsplanen finns ett uppdrag att ta fram en strategi för minskad hemlöshet. Arbetet
med att ta fram en strategi/program samordnas av tekniska nämnden i samverkan med
arbetsmarknads- och socialnämnden, servicenämnden samt stadsbyggnadsnämnden.
Styrdokumentet Program för att motverka hemlöshet innehåller principer och målsättningar för
arbetet med att motverka hemlöshet. Intentionen har varit att konkretisera Malmö stads arbete
för att motverka hemlöshet. I medföljande handlingsplan anges vilka insatser som ska
genomföras för att förverkliga programdokumentets målsättningar och vilken nämnd/bolag
som ansvar för vilken insats.
Förskolenämnden tillstyrker utredningens förslag.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till yttrande och översänder det till tekniska
nämnden.

Beslutsunderlag






Följebrev till Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
Program för att motverka hemlöshet
G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnd 190612 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Förslag till yttrande över Remiss angående Program för att motverka hemlöshet

Beslutsplanering
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Tekniska nämndens program med tillhörande handlingsplan för att motverka hemlöshet (TN2019-253) innehåller principer och målsättningar för arbetet med att motverka hemlöshet.
Intentionen har varit att konkretisera Malmö stads arbete för att motverka hemlöshet. Tekniska
nämnden har gett förskolenämnden samt ett flertal av stadens nämnder och bolag möjlighet att
yttra sig över utredningen.
I handlingsplanen anges vilka insatser som ska genomföras för att förverkliga
programdokumentets målsättningar och vilken nämnd/bolag som ansvar för vilken insats.
Arbetet med program och handlingsplan har gjorts gemensamt av tekniska nämnden,
arbetsmarknads- och socialnämnden, servicenämnden samt stadsbyggnadsnämnden.
Programmets tre övergripande mål och strategiska områden i handlingsplanen
I Program för att motverka hemlöshet finns tre övergripande mål för hela programarbetet.
Programmets tre övergripande mål är att:
 långsiktigt eftersträva att varje hemlös ska ha en bostad
 kortsiktigt verka för att hemlösheten minskar
 Malmö stads sekundära bostadsmarknad ska ha hög kvalitet och vara kostnadseffektiv
Vidare finns det tre övergripande strategiska områden som föreslagna insatser i programmet
strukturerats utifrån. Områdena är
 minska antalet hushåll som hamnar i hemlöshet
 en hållbar och kostnadseffektiv sekundär bostadsmarknad
 hjälp till eget boende
De insatser som föreslås i handlingsplanen utifrån ovan nämnda struktur är totalt 20 aktiviteter. I
planen framgår det vid varje aktivitet vilken nämnd eller kommunalt bolag som är ansvarig för
att genomföra insatsen.
Malmö stads organisation och ansvarsfördelning avseende dagens hemlöshetsarbete
I Malmö stad delas ansvaret för bostadsfrågan och indirekta hemlösheten enligt utredningen
mellan arbetsmarknads- och socialnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och
stadsbyggnadsnämnden. De kommunala bolagen Boplats Syd och MKB Fastighets AB anges
också ha ett ansvar.
Hemlösheten i Malmö
I utredningen beskrivs hur hemlösheten har ökat kraftigt under de senaste åren i Malmö.
Hemlöshet delas oftast in i två kategorier, strukturell och social. Strukturell hemlöshet är
personer som inte har ekonomiska förutsättningar att konkurrera på en bostadsmarknad som
utgörs av brist på bostäder med rimliga priser. Social hemlöshet menas personer som har social
problematik i form av missbruk och/eller psykisk ohälsa. Utredningen anger att antalet personer
i social hemlöshet har förändrats relativt lite de senaste tio åren. Den stora ökningen av antalet
hemlösa de senaste åren är i kategorin strukturellt hemlösa personer.
Barn i hemlöshet har de senaste sex åren drabbat allt fler barnfamiljer. Det hänger samman med
den allmänna bostadsbristen i Malmö och en stor inflyttning av oetablerade familjer som varit
kort tid i Sverige enligt utredningen. Av de vuxna som lever i hemlöshet och som har barn är
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över 90 procent födda i ett annat land än Sverige och cirka 60 procent av dessa har varit i
Sverige kortare tid än tre år.
Hemlöshet ur ett barn- och hållbarhetsperspektiv
I utredningen lyfts det fram hur hemlöshet påverkar de drabbades livssituation på ett påtagligt
sätt. Utredningen hänvisar till en rapport från Rädda Barnen som beskriver hur hemlösas
livssituation påverkas och hur hemlöshet ger negativa konsekvenser som sträcker sig alltifrån det
vardagligt logistiska till det hälsomässiga. Exempel som ges är den otrygga och ovissa
boendesituationen som skapar stress, ångest och koncentrationssvårigheter. Många barn
beskriver att de har svårt att sova. Mindre barn kan ibland helt missa förskolan i dagar eller
veckor. Möjligheten till lek och fritid minskar och försvåras. Vidare nämns också att
tidsperspektivet för ett barn är annorlunda än för vuxna - ett halvår kan vara en lång period för
ett litet barn.
Utredningen lyfter också fram FN:s barnkonvention och att den ska bli en del av svensk
lagstiftning januari 2020 och att just artikel 27 i Barnkonventionen som säger ”alla barn har rätt
till en levnadsstandard som är tillräckligt bra för att tillgodose deras fysiska, psykiska, andliga,
moraliska och sociala utveckling” har bäring i frågan om hemlöshet. Utredningen skriver att
utifrån denna artikel borde inget barn växa upp i hemlöshet.
Nationell påverkan
Utredningen föreslår vidare att en viktig del i Malmö stads framtida arbete med att motverka och
minska hemlösheten är att arbeta med nationellt påverkansarbete som innefattar de faktorer som
kommunen inte direkt kan påverka eller ligger utanför det kommunala ansvaret.
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