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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-18 kl. 09:00-12:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2019-06-25

Protokollet omfattar

§90

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Josefin Anselmsson (M)
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Remiss Program för att motverka hemlöshet

FSN-2019-780
Sammanfattning

Tekniska nämnden har skickat remiss Program för att motverka hemlöshet till
funktionsstödsnämnden för yttrande. Nämnden föreslås ställa sig positiv till programmet.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed positiv till Program för
att motverka hemlöshet.
Särskilda yttranden, reservationer

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet.
(Bilaga 1)
Carin Gustafsson (V) kommer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet (Bilaga 2)
Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska godkänna föreliggande förslag till yttrande och
därmed ställa sig positiv till Program för att motverka hemlöshet.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag på föreliggande förslag till yttrande till förmån för
ett eget förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels att nämnden ska
godkänna föreliggande förslag till yttrande, dels att nämnden ska godkänna Persson Ekström
(SD) förslag till yttrande.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden godkänner
föreliggande förslag till yttrande och ställer sig därmed positiv till Program för att motverka
hemlöshet.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 190618 - Remiss Program för att motverka hemlöshet
Förslag till yttrande gällande Remiss Program för att motverka hemlöshet
Program för att motverka hemlöshet
Följebrev - Remiss Program för att motverka hemlöshet
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Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 2019-06-18
Ärende: 3: FSN-2019-780

Remiss Program för att motverka hemlöshet
I denna remiss benämns att ”Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas
med respekt och ges förutsättningar till en meningsfull tillvaro med inflytande över sin
vardag och samhället.” Det är fantastiska och fina ord som är absolut korrekta. Dock
genomsyras hela skrivelsen av att det gäller nyanlända, asylsökande och icke
svenska medborgare. Finns lagstadgad rätt att stanna så skall du kunna få tillgång till
bostad. För de som endast har tremånaders tillstånd kan inte denna rättighet åberopas. ”Befolkningsökningen består till stor del av människor som flyttat till Sverige från
andra länder.”
Vår bostadsmarknad och den lagstadgade rätten till bostad i Sverige enligt FN:s konvention, ska givetvis se till att befolkningen har billiga och bra bostäder. Detta måstebaseras på just vår befolkning, inte de som eventuellt eller tillfälligt kommer hit.
Man skriver också att Boplats Syds uppdrag ska innefatta en marknadsplats för lagliga andrahandsuthyrningar. Att tvinga Boplats Syd till detta trots deras invändningar i
sak är inte rätt väg att gå. Här bör man benämna det som ”bör.” Inte heller kan man
tvinga privata hyresvärdar eller fastighetsägare att acceptera försörjningsstöd som
inkomst, utan man kan endast med information försöka förändra attityd.
Malmö stad vill utreda möjligheten att gå i borgen/hyresgaranti för hemlösa.
”Som hemlös räknas en person som tillfälligt bor hos kompisar eller bekanta, om han
på grund av bostadslöshet varit i kontakt med socialtjänsten under mätperioden.”
Ingenstans går det att läsa om alla våra ungdomar som är ”mambo” mot sin vilja.
Många svenskfödda tvingas bo hemma långt upp i åldrarna på grund av för få billiga
lägenheter. De som finns går ofta till nyanlända
Kostnaderna skenar i Malmö. EBO skapar bostadsproblem i staden. 55 % av Skånes
hemlösa fanns i Malmö 2017. Inflyttningen till staden måste begränsas annars fortsätter detta kaos med bostäder.
Vi anser att förvaltningens remissvar är ogenomtänkt och till större delen baserat på
önsketänkande.
Vi Sverigedemokrater vill se ett mycket mer organiserat inflyttande till staden. En inflyttning där inga försörjningsstöd godkänns som hyra samt att alla gör rätt för sig.
Det ska inte finnas någon gräddfil för någon utan alla får stå i kö på lika villkor.
Avslag på detta önsketänkande.
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Malmö 2019-06-23

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

_________________________
Stefan Claesson (SD)

Med instämmande av

_________________________
Jane Olin (SD)

_________________________
Jeanette Persson (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-780
Ärende: 03. Remiss Program för att motverka hemlöshet
Vänsterpartiet anser att det beslutade yttrandet till största delen är bra och ställer
sig bakom det. Med detta särskilda yttrande vill Vänsterpartiet dock framföra
åsikten att den verkliga lösningen på hemlösheten i Malmö kommun är uppdra åt
MKB att bygga fler lägenheten med hyror som människor faktiskt har råd att bo i.
Vad gäller akutlösningar förordar Vänsterpartiet att också bostadsrätter köps in för
att kommunen inte bara ska förlita sig på andrahandskontrakt i hyresrätter.
Malmö 2019-06-18
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

