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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Datum

2019-06-05

Förslag till yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

HVO-2019-1560

Tekniska nämnden

Remiss om Program för att motverka hemlöshet
TN-2019-253

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har främst synpunkter och frågeställningar kring den
aktivitet i handlingsplanen för att motverka hemlöshet där hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden nämns som en aktör: Utveckla arbetet med att förebygga avhysningar och
vräkningar. Det finns bland annat frågor kring om den samverkan som föreslås är utökad
gentemot dagens och i så fall på vilket sätt, samt synpunkter på hur aktiviteten ska följas upp
och när.
Yttrande

Tekniska nämnden efterfrågar förutom generella synpunkter särskilt kommentarer på
programmet gällande:
- uppdrag i reglemente
- förslag till styrning, organisation, finansiering av arbetet
- föreslagna aktiviteter i handlingsplanen.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens synpunkter och kommentarer följer nedan.
Generella synpunkter
För hälsa-, vård- och omsorgsnämndens målgrupper kan det vara av stor vikt att det vidtas
åtgärder för att medborgare med låg betalningsförmåga ska kunna finnas på
bostadsmarknaden, och programmets framtagande, med sin handlingsplan, är ur det
perspektivet därmed positiv.
På sidan 9 finns bland andra två mål för arbetet med en hållbar och kostnadseffektiv
sekundär bostadsmarknad: ”Ett fokus ska läggas på bostadsbehovet för strukturellt hemlösa
som ska lösas genom mer strukturellt och storskaliga lösningar” samt ”Beställande nämnd
ska verka för att blockförhyrningar i större komplex undviks”. Dessa kan upplevas
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motsägelsefulla där storskaliga lösningar förespråkas samtidigt som större komplex ska
undvikas.
Kommentarer utifrån uppdrag i reglemente och på föreslagna aktiviteter i
handlingsplanen
Inom ramen för sitt reglemente har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inget särskilt ansvar
för bostäder eller andra åtgärder kring att motverka hemlöshet, och har därför endast
synpunkter på den åtgärd i handlingsplanen som arbetsmarknads- och socialnämnden har
ansvar för i samverkan med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden: Utveckla arbetet med att förebygga avhysningar och vräkningar.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samverkar gärna i så stor utsträckning som möjligt, men
ställer sig frågande kring om handlingsplanen innebär någon utökning av den samverkan
som redan finns nämnderna emellan idag, och i så fall på vilket sätt den utökade samverkan
ska genomföras. För att kunna förebygga avhysningar och vräkningar behövs en insikt i
eventuella riskfaktorer hos Malmöborna, något som möjligen hemtjänstpersonal kan få viss
kännedom om under sitt arbete i hemtjänsttagarnas hem. I de fallen tas kontakt med
avdelningen för myndighet för uppföljning. Utvecklingsmöjligheter för samverkan finns men
för att kunna samverka med arbetsmarknads- och socialnämnden krävs ett samtycke från
den enskilde om att bryta sekretess vilket kan vara begränsande i möjligheterna till
samverkan.
Nämnden bistår gärna övriga nämnder med kunskap och kompetens kring äldre, vuxna
funktionsnedsatta och somatiskt sjuka, exempelvis kring demenssjukdom i de fall övriga
nämnder har behov av den kunskapen i sitt arbete med att motverka hemlöshet.
En del i att förebygga avhysningar och vräkningar kan vara att bidra till att de Malmöbor
som har behov av god man får tillgång till detta. Detta arbete bör dock inte tas upp i en
särskild handlingsplan eftersom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden som socialnämnd har
lagkrav på sig, enligt 3 § socialtjänstförordningen (2001:937), att anmäla till överförmyndaren
om exempelvis en enskild bör få en god man eller förvaltare. Genom systematiskt samarbete
med debiteringsenheten får hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens myndighet signaler när
Malmöbor inte betalar sina avgifter, och eventuella åtgärder kan vidtas.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ställer sig också frågande kring hur aktiviteten i
handlingsplanen ska följas upp. Eftersom det rör sig om individärenden förs det ingen
övergripande statistik över samverkan, och det går inte att sätta några målvärden då det är
behovet som styr.
Kommentarer på förslag till styrning, organisation, finansiering av arbetet
Tidsperspektivet för programmet är en aning oklart, det framgår endast att aktiviteterna i
handlingsplanen ska genomföras någon gång under 2019, 2020 eller 2021. Kanske bör
programmets, och handlingsplanens, längd sammanfalla med nuvarande mandatperiod?
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I programmet framgår att det ska antas av kommunfullmäktige men att handlingsplanen ska
antas av varje berörd nämnd. Det bör övervägas att inte separera de två så att
handlingsplanen med sin direkta koppling till programmet inte riskerar att ändras inom
ramen för nämndernas beslut om antagande.
Enligt programmet ska åtgärderna i handlingsplanen utgöra aktiviteter och åtaganden i
nämndernas budget 2020 och 2021. Nämnden välkomnar alla initiativ som ämnar att
undvika sidospår och ytterligare styrdokument och främjar styrning inom den ordinarie
målstyrningskedjan. Med bakgrund i att budgeten som styrinstrument i Malmö ses över och
en ändring planeras till 2020 bör möjligen de nya målen avvaktas.
Den aktivitet som hälsa-, vård- och omsorgsnämnden nämns i är arbetsmarknads- och
socialnämnden ansvarig för i samverkan med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Det är inte
helt klart om detta innebär att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden förväntas integrera
aktiviteten som åtagande i nämndsbudget eller om det endast är arbetsmarknads- och
socialnämnden som ska göra detta.
Utifrån tolkningen att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inte förväntas bedriva någon
ytterligare samverkan med arbetsmarknads- och socialnämnden än den som redan finns är
bedömningen att berörd aktivitet ryms inom ordinarie budget för hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden.
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