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Datum

Tjänsteskrivelse

2020-04-16
Vår referens

Magnus Persson
Planeringssekreterare
Magnus.Persson@malmo.se

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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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.
Beslutsunderlag
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Tekniska nämnden beslut 200226 § 78 med Reservation (V), (SD) och (MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Program för att motverka hemlöshet - antagandehandling
Bilaga Handlingsplan
Sammanställning av remissinstansers synpunkter på Program för att motverka hemlöshet
Yttrande från revisorskollegiet
Revisorskollegiet beslut 190424 § 49
Yttrande från Boplats Syd
Yttrande från fritidsnämnden
Fritidsnämnden beslut 190613 § 93 med Reservation (M) och Särskilt yttrande (SD)
Fritidsnämnden Reservation (M)
Fritidsnämnden Särskilt yttrande (SD)
Grundskolenämnden beslut 190612 § 98 med Särskilt yttrande (M+C)
Yttrande från grundskolenämnden
Servicenämnden beslut 190618 § 70 med Särskilt yttrande (SD) och (V)
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Yttrande från servicenämnden
Kulturnämnden beslut 190618 § 72
Yttrande från kultrunämnden
Förskolenämnden beslut 190612 § 79 med Särskilt yttrande (M+C) och (V)
Yttrande från förskolenämnden
Miljönämnden beslut 190611 § 107 med Reservation (SD) och (M)
Yttrande från miljönämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 § 79 med Särskilt yttrande (M+C)
Yttrande från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 190618 § 90 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande (V)
Yttrande från funktionsstödsnämnden
Yttrande från MKB Fastighets AB
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 § 243 med Reservation (SD) och (M+C)
Yttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 § 157 med Särskilt yttrande (M+C)
Yttrande från stadsbyggnadsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 § 92 med Särskilt yttrande (M+C)
Yttrande från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Program för att motverka hemlöshet

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-27
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Kommunfullmäktige 2020-05-20
Beslutet skickas till

Malmö stads samtliga nämnder och helägda bolag
Ärendet

Tekniska nämnden beslutade 26 februari 2020 att överlämna Program för att motverka hemlöshet till
kommunfullmäktige för godkännande. Reservation lämnades från Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Sverigedemokraterna.
Programmet har tagits fram på uppdrag från kommunfullmäktige i samband med antagandet av
handlingsplan för bostadsförsörjning i april 2018, STK-2018-105. I handlingsplan för bostadsförsörjning
framgår att tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och arbetsmarknad- och socialnämnden
uppdras ta fram en strategi för hemlöshet. Malmö stads styrgrupp för bostadsförsörjning är
ansvarig styrgrupp och uppdraget samordnas av tekniska nämnden.
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.
Programmets övergripande målsättning är att:



Långsiktigt eftersträva att varje hemlös ska ha en bostad
Kortsiktigt verka för att hemlösheten minskar
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Malmö stads sekundära bostadsbestånd1 ska ha hög kvalitet och vara kostnadseffektivt

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 det en utpekad nämnd eller
bolag som föreslås bli huvudansvarig för just den åtgärden.
Tekniska nämnden skickade ut programmet på remiss till Malmö stads nämnder och bolag under
våren 2019. Program för att motverka hemlöshet har uppdaterats utifrån de inkomna synpunkterna. I
avvaktan på kommunfullmäktiges nya mål för staden har arbetet med programmet varit vilande
under hösten 2019.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Program för att motverka hemlöshet och gälla
hela Malmö stads organisation. Handlingsplanen föreslås antas av de nämnder i Malmö stad
samt de kommunala bolag som berörs av arbetet i handlingsplanen. I handlingsplanen förklaras
även vilket arbete och vilka aktiviteter som berör respektive nämnd och bolag.
Programmet och handlingsplanen föreslås genomföras under nuvarande mandatperiod till och
med år 2020.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret delar tekniska nämndens bedömning att Program för att motverka hemlöshet bidrar till
tydligare helhet i kommunens arbete med att minska och motverka hemlösheten i Malmö.
Dessutom bedöms programmet bidra till måluppfyllnaden av kommunfullmäktigemålet; Malmö
stad ska verka för att minska hemlösheten.
Stadskontoret framhåller vikten av att kommunen säkerställer att det finns ett ändamålsenligt
arbete med att förebygga samt motverka hemlöshet, både vad gäller den sociala och strukturella
hemlösheten i Malmö. I arbetet för att minska såväl bostadsbristen som hemlösheten behöver
kompetenser från olika delar av kommunens organisation tas tillvara i både planering och i
genomförandet av olika åtgärder. Samtidigt är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning i
frågan.
I förslaget benämns programmet som styrdokument för kommunens arbete med att minska och
motverka hemlöshet. Kommunfullmäktige beslutar om stadsövergripande styrande dokument
som enligt annan lagstiftning eller förordning åligger fullmäktige att anta (lagstadgade styrande
dokument). Stadskontoret har inte deltagit i arbetet med att ta fram programmet för att
motverka hemlösheten. Av kommunallagen (KL) framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att
leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter (6 kap. 1 § KL). Innan
nämnderna inleder ett arbete med att ta fram ett planerande styrande dokument, som är av
principiell karaktär eller stadsövergripande, bör ett godkännande först ha begärts av
kommunstyrelsen.
Stadskontoret ser positivt på att handlingsplanen har lagts som bilaga och inte utgör en del av
Termen ”sekundär bostadsmarknad” har kommit att användas för att beskriva bland annat den marknad där
kommunernas socialtjänst som förstahandshyresgäst hyr ut lägenheter i andra hand till hushåll som inte har
lyckats få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Dessa lägenheter delas upp i genomgångslägenheter
och övergångslägenheter. Definitionen är hämtad från SKL. Även Boverket och Socialstyrelsen använder den.
1

4 (4)
det formella material som kommunfullmäktige beslutar om. Berörda nämnder och bolag bör
själva anta aktiviteterna i handlingsplanen inom respektive nämnds och bolags uppdrag. Enligt
Malmö stads riktlinjer för styrdokument beslutas program av kommunfullmäktige och
handlingsplaner av nämnder och förvaltningar.

Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

