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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-04 kl. 15:15-16:15

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna Larsson (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Program för att motverka hemlöshet

STK-2020-498
Sammanfattning

Tekniska nämnden har överlämnat Program för att motverka hemlöshet till kommunfullmäktige
för godkännande. I programmet finns övergripande målsättningar och principer angående
stadens arbete för att minska och motverka hemlöshet, samt tre strategiska områden som var
för sig har delmål. Som en bilaga till programmet finns en handlingsplan med konkreta
åtgärder i arbetet med att minska och motverka hemlösheten i Malmö. För varje åtgärd finns
utpekad nämnd eller bolag som föreslås vara huvudansvarig för just den åtgärden.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag till Program för att
motverka hemlöshet.
2. Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder och bolag som berörs av aktiviteter i
handlingsplanen att anta denna och integrera aktiviteterna inom respektive nämnds
och bolags uppdrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att senast i december 2020 rapportera
till kommunstyrelsen hur respektive nämnd arbetar för att motverka hemlösheten
samt hur samarbetet mellan nämnderna utvecklats.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag med tillägg
av en beslutspunkt enligt följande:
"Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att senast i december 2020 rapportera till
kommunstyrelsen hur respektive nämnd arbetar för att motverka hemlösheten samt hur samarbetet
mellan nämnderna utvecklats."
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget och ordförande finner att arbetsutskottet beslutar
enligt det reviderade förslaget.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 2.
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Program för att motverka hemlöshet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 § 243 med Reservation (SD)
och (M+C)
Bilaga Handlingsplan
Fritidsnämnden beslut 190613 § 93 med Reservation (M) och Särskilt yttrande (SD)
Fritidsnämnden Reservation (M)
Fritidsnämnden Särskilt yttrande (SD)
Funktionsstödsnämnden beslut 190618 § 90 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (V)
Förskolenämnden beslut 190612 § 79 med Särskilt yttrande (M+C) och (V)
Grundskolenämnden beslut 190612 § 98 med Särskilt yttrande (M+C)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 § 79 med Särskilt yttrande
(M+C)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 § 92 med Särskilt yttrande
(M+C)
Kulturnämnden beslut 190618 § 72
Miljönämnden beslut 190611 § 107 med Reservation (SD) och (M)
Program för att motverka hemlöshet - antagandehandling
Revisorskollegiet beslut 190424 § 49
Sammanställning av remissinstansers synpunkter på Program för att motverka
hemlöshet
Servicenämnden beslut 190618 § 70 med Särskilt yttrande (SD) och (V)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 § 157 med Särskilt yttrande (M+C)
Tekniska nämnden beslut 200226 § 78 med Reservation (V), (SD) och (MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Yttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden
Yttrande från Boplats Syd
Yttrande från fritidsnämnden
Yttrande från funktionsstödsnämnden
Yttrande från förskolenämnden
Yttrande från grundskolenämnden
Yttrande från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Yttrande från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Yttrande från kultrunämnden
Yttrande från miljönämnden
Yttrande från MKB Fastighets AB
Yttrande från revisorskollegiet
Yttrande från servicenämnden
Yttrande från stadsbyggnadsnämnden
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Särskilt yttrande
Bilaga 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
Ärende 17: Program för att motverka hemlöshet
Förslaget till Program för att motverka hemlöshet har ett antal stora brister i principiellt viktiga
frågor för att åstadkomma en minskad hemlöshet i Malmö. Det i särklass viktigaste perspektivet
– att Malmöborna ska vara självförsörjande och därmed kunna efterfråga en bostad baserat på
egen inkomst – saknas helt i remissförslaget. Att egen försörjning inte ens nämns i de tre
strategiska områden som programmet bygger på är under all kritik. Ett program för att motverka
hemlöshet bör i allra högsta grad genomsyras och byggas på principen om egen försörjning i
första hand och därutöver kompletteras av andra insatser.
Istället för reella åtgärder för att minska hemlösheten föreslås ett antal reformer som alldeles
uppenbart minskar det egna ansvaret och förutsättningarna för att den enskilde Malmöbon ska
vara mindre beroende av Malmö stad och därmed kunna efterfråga en bostad av egen kraft och
försörjning. Formuleringar och förslag som kan verka omhändertagande med omsorg om
Malmöbon som grund, låser snarare in människor i långvarig hemlöshet. Acceptans av
försörjningsstöd som inkomst vid förstahandskontrakt i högre grad och kommunal borgen är
två exempel på sådana förslag som kan vara destruktivt när det gäller att stimulera människors
initiativkraft, om de inte kopplas till en tydlig arbetslinje.

Torbjörn Tegnhammar (M)

