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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-12 kl. 13:00-16:05

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S)
Yakup Veysel (S)
Stefana Hoti (MP)
Lars Joel Michael Nordström (V)
Pernilla Röjner (M)
Mette Lisberg (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Nada Johansson (S) ersätter Frida Palmquist (S)
Joakim Larsson (M) ersätter Julija Radeson Lindeberg (M)
Elin Asker (C) ersätter Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S)
Annika Larsson (S)
Albin Mikullovci (S)
Marianne Friedman (L)
Surra Al Sakban (MP)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Christer Bengtsson (SD)
Berit Eskilsson (SD)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef)
Ana Maria Deliv (avdelningschef)
Jan-Ola Olsson (utbildningschef)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (Nämndsekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Birgitta Henecke (enhetschef)
Eva Fröding (enhetschef)

Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2019-06-18

Protokollet omfattar

§79

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Louise Säfström
Ordförande

...........................................

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

...........................................

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………
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Remiss angående Program för att motverka hemlöshet (TN-2019-253)

FSKF-2019-7117
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.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till yttrande och översänder det till tekniska nämnden.
Särskilda yttranden, reservationer

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Joakim Larsson (M) och Elin Asker (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 5.
Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2019-06-12
Ärende 5: Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
FSKF-2019-9628
Malmö Stads kartläggning från oktober 2018 konstaterar att 1347 barn var hemlösa när
kartläggningen gjordes. Detta är en extremt hög siffra, som påvisar att ungefär 2% av barnen i
Malmö är hemlösa. Antalet hemlösa barn har mångdubblats de senaste tio åren och den
styrande minoriteten verkar stå handfallna inför problemet. Det är ovärdigt Malmö att låta
barn och barnfamiljer utsättas för den osäkerhet och utanförskap som hemlöshet innebär. Vi
skulle därför vilja slå ett slag för de hemlöshetsåtgärder som går att återfinna i den budget
som Moderaterna och Centerpartiet presenterade i höstas, där införandet av en särskild
bostadsgaranti för hemlösa barnfamiljer hade varit ett mycket viktigt steg i rätt riktigt om man
på allvar vill lösa barnhemlöshetskrisen i Malmö.
Linda Obiedzinski (M)
Elin Asker (C)

Med instämmande av
Malin Ahlström (M)

Pernilla Röjner (M)

Joakim Larsson (M)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-06-12.
Ärende nr 5. Program för att motverka hemlöshet.
Nämnden skulle i detta ärende ta ställning till ett förslag till program för att motverka
hemlöshet.
I Programmet anges att det under 2018 fanns 1347 hemlösa barn i Malmö. Detta är nästan
tio gånger så många som för tio år sedan. I det yttrande som antogs står det att inga barn
ska växa upp i hemlöshet, vilket Vänsterpartiet till fullo håller med om. Men det bör också
poängteras att det är Socialdemokraterna och Liberalerna som med stöd av Miljöpartiet styr
Malmö och att de istället för att sänka hyrorna för de boende hos Malmös kommunala
bostadsaktiebolag MKB väljer att årligen ta ut mångmiljonbelopp.
En stor del av de som är hemlösa i Malmö är det av det enkla skälet att de inte har råd med
någon av de få tillgängliga lägenheterna. Att då från politiskt håll prioritera att hålla hyrorna
uppe är cyniskt.
Ärenden som dessa är bra exempel på när Förskolenämnden berörs av andra nämnders
politik, och därför bör sträva efter att påverka dem. Om vi verkligen menar att inga barn ska
växa upp i hemlöshet räcker det inte med tomma löften, de måste följas av handling.
Vänsterpartiet vill göra MKB allmännyttigt på riktigt igen, något som hade gynnat många
malmöbarn och därmed underlättat förskolenämndens uppdrag.

Av dessa skäl avger vi detta särskilda yttrande.
Malmö, 2019-06-12
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich

