Malmö stad

1 (3)

Funktionsstödsnämnden
Datum

2019-05-27

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

FSN-2019-780

Tekniska nämnden

Remiss Program för att motverka hemlöshet
TN-2019-253

Funktionsstödsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Yttrande

Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till Program för att motverka hemlöshet. Både program
och handlingsplan är gedigna och fångar helhetsperspektivet kring hemlöshet. En
övergripande synpunkt som nämnden har är att barn kan lyftas fram ytterligare i programmet
utifrån att barnkonventionen blir lag 2020. En utmaning som lyfts i programmet är den
ökade hemlösheten bland barn. Nämnden vill även särskilt lyfta vikten av att berörda
nämnder tar ett gemensamt ansvar och hjälps åt för att motverka hemlösheten.
Till remissen bifogades frågeställningar som tekniska nämnden särskilt önskar få besvarade:
- Kommentarer utifrån uppdraget utryckt i nämndens reglemente
- Kommentarer på förslag till styrning, organisation och finansiering av arbetet
- Kommentarer på föreslagna aktiviteter i handlingsplanen.

Uppdraget uttryckt i nämndens reglemente
I nämndens reglemente anges att funktionsstödsnämnden som en socialnämnd utgör det
yttersta skyddsnätet för människor inom nämndens målgrupper som vistas i Malmö stad.
Funktionsstödsnämnden ansvarar vidare för att tillhandahålla förebyggande och uppsökande
insatser avseende vuxna människor med psykisk funktionsnedsättning och psykisk sjukdom
samt barn med fysisk funktionsnedsättning och somatisk sjukdom.
Funktionsstödsnämnden ansvarar ytterst för att behovet av lokaler och lägenheter är
tillgodosett inom nämndens verksamhetsområde. Tekniska nämnden ansvarar för
anskaffning av de lokaler och lägenheter som det finns behov av inom nämndens
verksamhet.
Nämnden bedömer inte att det finns oklarheter kring ansvar som angivs i nämndens
reglemente i förhållande till Program för att motverka hemlöshet.
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Nämnden vill uppmärksamma behovet av träningslägenheter för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Träningslägenheter behövs både som alternativ till en extern placering
i ett särskilt boende och som övergångsboende för personer som haft en extern placering
men där målet är ordinärt boende. Behov finns även av att utveckla Bostad Först för denna
grupp.

Förslag till styrning, organisation och finansiering
Nämnden är positiv till intentionen att programmet ska integreras i stadens ordinarie budgetoch uppföljningsprocess. Nämnden anser dock att programmet bör beskriva hur det
förhåller sig till kommunfullmäktiges mål, då det behöver finnas en tydlighet i styrningen och
en röd tråd mellan olika styrdokument. Nämnden vill lyfta detta särskilt i förhållande till det
pågående arbetet på stadskontoret med ny modell för styrning, ledning och utveckling med
mål samt framtagandet av nya kommunfullmäktigemål.
Det finns en viss oklarhet kring dokumentets omfattning och det faktum att
kommunfullmäktige bara fattar beslut om programdelen i dokumentet. Nämnden ser en risk
med att handlingsplanen och de aktiviteter och den ansvarsfördelning mellan nämnder som
finns i planen i princip blir frivillig för respektive nämnd att tillämpa. Nämnden utgår dock
från att det som står i planen är väl förankrat och kommer att genomföras. Det är även en
förutsättning att berörda nämnder väljer att integrera planens aktiviteter i sina målkedjor för
att programmet ska kunna följas upp på ett systematiskt sätt. Nämnden saknar ett
tidsperspektiv i förhållande till programmet. Genomförandetiden för aktiviteterna i
handlingsplanen anges till år 2020–2021, men ingen tid anges för programmets övergripande
mål.
Nämnden vill framhålla att samverkan mellan nämnder är en viktig förutsättning för att nå
framgång i arbetet med att motverka hemlöshet. Att hämta inspiration och ta del av
erfarenheter från andra städer, både i Sverige och i andra länder, med liknande problematik
samt att få arbeta på ett innovativt sätt är troligtvis också nödvändigt för att nå framgång.

Föreslagna aktiviteter i handlingsplanen
Funktionsstödsnämnden anges tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden samt
hälsa, vård- och omsorgsnämnden som ansvariga för aktiviteten Utveckla arbetet med att
förebygga avhysningar och vräkningar i handlingsplanen. Aktiviteten riktar sig särskilt till
barnfamiljer, äldre och personer med missbruk och psykisk ohälsa. Detta är en aktivitet som
ligger helt i linje med det förebyggande arbete som redan är initierat av nämnden. I
målkedjan för 2019 har nämnden åtagande om att stödja brukare i att bibehålla sitt boende
bland annat genom att utveckla boendealternativ samt via boendestöd öka möjligheten för
att behålla egen lägenhet. Detta kan i praktiken innebära att skapa möjlighet för den enskilde
att bibehålla sitt boende genom stöttning och motivering gällande skötsel av bostad samt
vara den enskilde behjälplig med att kontakta andra myndigheter vid behov eller önskemål.
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Nämnden vill särskilt lyfta vikten av ett stärkt samarbete mellan funktionsstödsnämnden och
arbetsmarknads- och socialnämnden när det gäller målgrupper som har insatser och/eller
stöd från båda nämnderna. Det behövs kompetens från olika delar av verksamheten i
kommunen vid t. ex. missbruk och neuropsykiatri. Att arbeta förebyggande med unga
personer som inte kommit in i bostadsmarknaden och sätta in åtgärder tidigt kan även
förhindra att personer får behov av ett stödboende.

Ordförande

Roko Kusar
Nämndsekreterare

Jesper Salö
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

