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Sammanfattning

Tekniska nämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden och stadsbyggnadskontoret har
tillsammans tagit fram ett Program för att motverka hemlöshet som också innehåller en handlingsplan.
Programmet är utskickat på remiss för att bland annat få synpunkter på förslaget till styrning,
organisation och finansiering samt de föreslagna aktiviteterna i handlingsplanen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden förslås vara ansvariga för aktiviteten ”Utveckla arbetet
med att förebygga avhysningar och vräkningar” i samverkan med hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har
främst synpunkter och frågeställningar kring denna aktivitet, bland annat om den utgör en
utökad samverkan gentemot dagens samt synpunkter på hur och när den ska följas upp.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Program för att motverka hemlöshet.

Beslutsunderlag





Program för att motverka hemlöshet
Förvaltningens förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Remiss om Program för att motverka hemlöshet

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-06-19
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-06-27
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ärendet

SIGNERAD

2019-06-10

I handlingsplan för bostadsförsörjning som beslutades av kommunfullmäktige i april 2019 fanns
ett uppdrag till tekniska nämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden och
stadsbyggnadsnämnden att ta fram en strategi för minskad hemlöshet. Berörda förvaltningar har
arbetat med uppdraget och tagit fram ett Program för att motverka hemlöshet. Programmet är därefter
utskickat på remiss. Programmet innehåller övergripande mål, tre strategiska områden samt en
handlingsplan med totalt 20 aktiviteter. I remissförfarandet önskas kommentarer särskilt relaterat
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till nämndernas uppdrag i reglemente, förslag till styrning, organisation och finansiering samt om
de föreslagna aktiviteterna i handlingsplanen.
Programmet inleds med en introduktion om varför programmet är framtaget inklusive en kort
problembeskrivning samt avgränsningar och principer för arbetet med att minska och motverka
hemlöshet.
Programmets övergripande målsättning 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.
Med Malmö stads sekundära bostadsmarknad menas den andrahandsuthyrning som kommunen
står för till hemlösa Malmöbor.
Programmet har identifierat tre övergripande strategiska områden:
1. Minska antalet hushåll som hamnar i hemlöshet.
2. Ett hållbart och kostnadseffektivt sekundärt bostadsbestånd.
3. Hjälp till eget boende.
Kring dessa tre områden grupperas aktiviteterna i handlingsplanen. Aktiviteterna i
handlingsplanen omfattar bland annat forum för att motverka hemlöshet, utöka Boplats Syds
uppdrag, att prioritera bostäder med låg boendekostnad i stadsbyggnadsprocessen, minska
kostnader för dygnsboende, att utvidga boenderådgivningen med mera. En av aktiviteterna:
”Utveckla arbetet med att förebygga avhysningar och vräkningar” är arbetsmarknads- och
socialnämnden ansvarig för i samverkan med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden.
I programmet anges att det ska antas av kommunfullmäktige och att handlingsplanen ska antas
av de nämnder som berörs av arbetet i handlingsplanen. Programmet och handlingsplanen ska
enligt remissunderlaget hanteras i ordinarie lednings-, styrnings- och uppföljningssystem.
Tidsplanen anges som att genomförande och återrapportering av arbetet med aktiviteterna ska
följa tidsplan för ordinarie budgetprocess och uppföljning. Genomförandet av aktiviteterna
föreslås finansieras inom ordinarie budgetram.
Programmet avslutas med kapitel om hemlöshetsdefinitionen, kostnader och en beskrivning av
utmaningarna för hushåll med låg betalningsförmåga.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har ett antal synpunkter och frågeställningar kring den
aktivitet i handlingsplanen där hälsa-, vård- och omsorgsnämnden nämns som en
samverkanspartner. Förvaltningens synpunkter redovisas i förvaltningens förslag till yttrande.
Ansvariga

Gisela Green Förvaltningschef

