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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-27 kl. 09:00-12:20

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Caroline Öwall (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Birgitta Ehlin (V)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Kay Lennart Wictorin (C)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Lisbeth Moberg (MP) ersätter Marie Engqvist Ridell (MP)
Ewa Langerbeck (C) ersätter Roger Parmstrand (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S)
Eva Lindholm (L)
Madeleine Håkansson (V)
Torsten Elofsson (KD)
Eva Hallén (SD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Anne Wolf (Avdelningschef strategisk utveckling)
Susanne Fridell (Personalföreträdare Kommunal/LO)
Ann Hedman (Personalföreträdare Fysioterapeuterna/SACO)
Anna Hansson (Personalföreträdare Vårdförbundet/TCO)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2019-07-03

Protokollet omfattar

§92
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Remiss om Program för att motverka hemlöshet

HVO-2019-1560
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.
Beslut

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

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Kay Wictorin (C) och Ewa Langerbeck (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Remiss om Program för att motverka
hemlöshet
Förvaltningens förslag till yttrande
Program för att motverka hemlöshet
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-06-19
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Bilaga 7

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-06-27
Ärende: Remiss om Program för att motverka hemlöshet
Vi i den borgerliga oppositionen kan precis som i tjänsteskrivelsen konstatera att vår nämnd
inte är särskilt mycket inblandad i hemlöshetsfrågor. Dock kan vi konstatera att den oerhört
stora problematik vi idag har kring hemlöshet i Malmö stad är ett ytterst bevis på att den politik
som socialdemokraterna drivit de 25 år de suttit vid makten i Malmö misslyckats kapitalt. Vi
är övertygade om att Malmö hade behövt en nystart för att komma tillrätta med problematiken.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M) Kay Wictorin (C) Ewa Langerbeck (C)
Med instämmande från Torsten Elofsson (KD)

