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Arbetsmarknads- och socialnämnden
Datum

2019-10-31

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

ASN-2019-8917

Kommunstyrelsen

Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om kostnadskontroll
för akutboende, STK-2019-821
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Nämnden ställer sig positiv till motionärernas förslag om att nämnden regelbundet ska
informeras om kostnaden för bistånd till boende och föreslår en komplettering av den
muntliga informationen om ekonomi och åtgärder till nämnden månadsvis.
Nämnden har genomfört andra åtgärder för ökad kostnadskontroll. Införandet av ett
kostnadstak skulle innebära praktiska svårigheter i genomförandet.
Yttrande

Yrkande 1: ”att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att säkerställa att
nämndens ledamöter och ersättare regelbundet informeras om kostnaden för fattade
beslut avseende bistånd till boende”
Nämnden ställer sig positiv till motionärernas förslag om att nämnden regelbundet ska
informeras om kostnaden för bistånd till boende.
Nämnden kommer från och med oktober månad att få muntlig informationen om ekonomi
och åtgärder med en särskild redovisning av kostnader för akuta och tillfälliga boenden och
för lägenheter.
I kommande redovisning av nämndens ekonomi, närmast i årsanalys 2019, kommer samma
uppdelning att redovisas.
Yrkande 2: ”att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att införa ett
kostnadstak för akutboende, där överstigande belopp ska godkännas av
arbetsmarknads- och socialnämnden.”
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I Malmö har hemlösheten sedan år 2013 framför allt ökat på grund av bostadsbrist i
kombination med inflyttning av hushåll som inte är etablerade på arbets- eller
bostadsmarknaden. Mellan 2015 och 2018 ledde ökningen till att fler hushåll beviljades
bistånd till boende i akuta och tillfälliga boenden.
Nämnden har under de senaste två åren, inom ramen för hemlöshetssatsningen, gjort ett
omfattande arbete för att effektivisera processer och för att minska kostnaderna för
hemlösheten. Detta har under 2019 gett resultat och antalet hushåll som beviljas bistånd till
boende har minskat stadigt under året.
Nämnden gör bedömningen att den nya vägledningen om bistånd till boende ger en ökad
kostnadskontroll då beslut fattas om kortare perioder och besluten följs upp oftare.
Inrättandet av bokningscentralen och den upphandling av boende utan stöd som slutförs
under hösten, bidrar också till en kostnadskontroll och till att kvaliteten säkras. Genom
upphandlingen säkras också ett kostnadstak.
Nämnden har gjort en analys av konsekvenserna av ett kostnadstak för enskilda beslut om
bistånd till boende. Införande av ett kostnadstak på individnivå skulle innebära praktiska
svårigheter i genomförandet. Beslut om bistånd för akutboende är dels omfattande i volym
och dels oftast brådskande eftersom det handlar om säkra tak över huvudet för enskilda
Malmöbor eller för familjer med barn. Denna typ av beslut kan inte avvakta ett sammanträde
för nämnd eller myndighetsutskott. Eftersom det inte är möjligt att avvakta sammanträden,
skulle delegation för besluten behöva ligga på ordförande, vice-ordförande eller förordnad
ledamot.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att yrkande 1 i motion om kostnadskontroll för
akutboende ska bifallas och att yrkande 2 ska avslås.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden 191030, § 368. Sverigedemokraterna, skriftlig
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