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Hemlöshetskartläggning 2018

ASN-2019-2501
Sammanfattning

Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning av hemlösheten och sammanställer
årliga rapporter om insatser för hemlösa. Kartläggningen och rapport om insatser är ett av
kommunens planeringsunderlag men även ett uppföljningsinstrument för hemlöshetsarbetet i
Malmö stad.
Årets kartläggning visar att hemlösheten i Malmö fortsätter att ligga på en hög nivå. Antalet
hemlösa hushåll har ökat liksom antalet barn som befinner sig i hemlöshet.
Malmö stad gör många insatser för att förebygga hemlöshet och med att ge boende och annat
stöd till hemlösa hushåll som behöver det. Under året har ett antal utvecklingsprojekt påbörjats i
syftet att minska hemlösheten och dess kostnader.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 66 190314
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Kartläggning av hemlöshet och insatser för
hemlösa 2018.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar den till kommunstyrelsen för kännedom
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser inkomma med ett gemensamt
särskilt yttrande.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag §66 Hemlöshetskartläggning 2018
G-Tjänsteskrivelse Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa
Rapport Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2018
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 25/2019-03-28
Hemlösheten är ett växande problem i Malmö.
Vi har dock kunnat konstatera att flera av ASF:s initiativ till att minska den har stoppats av
olika skäl. Flera av dessa projekt skulle redan i dag ha minskat kostnaden för hemlöshet.
Det är dock inte ASN/ASF som själva kan stoppa den ökande hemlösheten. Det krävs
politiska beslut på högre nivå.
Det är orimligt att 1300 barn lever i någon form av hemlöshet i Malmö
Vänsterpartiet föreslår därför att följande steg måste tas för att komma till rätta med detta:
 Då bristen av bostäder är fortfarande hög och det saknas bostäder att hänvisa de
hemlösa till, måste kommunen börja köpa in bostadsrätter igen för att lösa den akuta
situationen.
 Malmö stad ska ta ALLA tillfällen i akt att skapa billiga bostäder i kommunen, även i
dyra områden. När det byggs ska kommunen kräva en större andel av hyresrätter till
rimlig hyra.
 Stoppa utförsäljningen av hyresrätter.
 Arbeta på att höja hyresrätternas status så att det blir attraktivt att bo i en sådan
boendeform. Det krävs insatser, men de kommer dock att löna sig på sikt.
 Arbeta med hela civilsamhället och bjud in dem i arbetet med planeringen av insatser
för att lösa hemlöshetsfrågan.
Bostaden är en social rättighet, men inte bara i ord utan också i handling.
Mats Högelius
Ledamot V
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och socialnämnden, 28 mars 2019
Hemlöshetskartläggning 2018
Diarienummer: ASN-2019-2501
Den ökande hemlösheten är Malmös svåraste utmaning. Malmö har idag ungefär 1300
hemlösa barn, det motsvarar nästan 2% av alla Malmös barn. Dessa barn behöver ett
värdigt boende så att de kan fokusera på lek och skola och känna framtidstro.
Miljöpartiet ser problematiken med kategoriboenden. Men eftersom vårt fokus är
barnens bästa så är vi också tydliga med att i nuläget är kategoriboenden i Malmö en
bättre tillfällig lösning för barnen än ett vandrarhem utanför Hässleholm som ligger
långt från skolan i Malmö.
Socialdemokraterna och Liberalerna har offentlig deklarerat att en bostad ska ses som
en social rättighet. Samtidigt har styret skärpt bedömningarna kring vilka hemlösa som
kan få hjälp. Antalet härbärgesplatser har skurits ner, strukturellt hemlösa vuxna har
inte längre rätt till stöd och ensamkommande ungdomar får inte hjälp med boende trots
att de är mitt i en asylprocess. Det har lett till att de ideella organisationerna tar ett allt
större ansvar för stadens hemlöshetsarbete, vilket också stadskontoret slår fast i sin
rapport till kommunstyrelsen (STK-2019-175).
Det är inte rimligt att de ideella organisationerna tar över rollen som det yttersta
skyddsnätet från kommunen. Därför är det av stor vikt att styret genomför Miljöpartiets
förslag om ett fördjupat samarbete mellan de ideella organisationerna och Malmö stad
för att garantera värdiga förhållanden till hemlösa Malmöbor.

_____________________________
Janne Grönholm, ledamot Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)
Med instämmande av:
_____________________________
Måns Berger, ersättare Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Centerpartret

Siirskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnflmnden 2019-03-28
Arende: Hemltishetskartliiggning 20 18
ASN-2019-2501
Moderaterna och Centerpartiet kan ytterligare ett 6r konstatera att arbetet mot heml<isheten i
Malm<i har misslyckats. Antalet hemlosa fortsiitter att <ika, men mest orovdckande dr
utvecklingen kring antalet hemlosa barn. Hela 1347 barr, levde i oktober 2018 heml6shet,
vilket motsvarar 1,9 procent av alla barn i Malm6. Hela 4 procent av barnen i Malmii bodde
n8gon g6ng under &ret i ett tillf:illigl boende eller annan akut losning. Det iir inte viirdigt
staden med bland de h<igsta skatterna i hela vdrlden.

I virt budgetalternativ har vi fi)reslagit en rad 6tgiirder som direkt skulle minska antalet barn i
heml<ishet i Malmo, till exempel en garanti ftir hemlosa barnfamiljer som inneblir loretrdde i
bostadskon. Frigan om hemkishet miste ocks& ses i ett st<irre perspektiv eftersom en absolut
majoritet av hemlosheten beror pi annat dn social problematik, det vill sdga strukturell
hemloshet. Det handlar om att man inte har nigonstans att bo ftir att man inte har ett jobb och
diirmed en egen forsorjning. F<ir denna problematik stir stadens styre handfallen.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instdmmande av:
Anna Adell (M)

Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup

(M)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Ärende: ASN-2019-2501
Förslag till yttrande avseende Malmö stads hemlöshetskartläggning 2018
Av den årliga utredningen framtagen av Malmö stad är det konstaterat att hemlösheten i Malmö
fortsätter öka kraftigt.
Det är också värt att understryka att Malmö stad inte använder Socialstyrelsens definition av
hemlöshet och att den faktiska hemlösheten är ungefär dubbelt så stor som det Malmö stad redovisar.
I den framtagna statistiken ser vi att en stor majoritet av de hushåll som är hemlösa i Malmö har
bakgrund i andra länder än Sverige. Därtill är de ofta nyanlända med begränsad utbildning och
möjlighet till självförsörjning och de har därför en särskilt utsatt ställning både på arbets och
bostadsmarknaden.
Vi ser en stor problematik i Malmö stad med att tillgången på bostäder är fortsatt eftersläpande i
förhållande till efterfrågan och att en stor del av problemet kan härledas till att många nyanlända söker
sig specifikt till Malmö även om de skulle ha större möjligheter till egenförsörjning i andra kommuner.
Sverigedemokraterna har flera förslag på hur man kan komma tillrätta med den stora hemlösheten i
Malmö:
Möjliggöra för att hitta bostäder i andra kommuner än Malmö där det finns större
möjligheter att få tag på lediga lägenheter.
Etablera ett återvändarcentrum i Malmö för de som vill återvända till sina hemländer
frivilligt. Det finns idag de familjer som vill återvända men inte har möjlighet att göra
detta. En instans som kan hjälpa med stöd och bidrag för som vill återvandra skulle
öppna upp fler lediga bostäder i Malmö.
Öppna upp för möjligheten att använda andra boendeformer med lägre kostnader som
korttidsboende, exempelvis husvagnar eller containerbostäder istället för att använda
dyrare lösningar som hotell.
De som är nyalända ska, efter etableringstiden, söka bostad på den ordinarie
bostadsmarknaden.
För att teckna ett hyreskontrakt med MKB ska egenförsörjning vara ett krav.
Situationen i Malmö är mycket ansträngd och det finns ingen indikation på att vi kommer se ett
trendbrott i den negativa utvecklingen i en snar framtid.
Vi har en skenande hemlöshet och de resurser som är tillgängliga räcker inte till. Det är därför viktigt
att vi starkt signalerar att man inte per automatik garanteras en bostad i Malmö bara för att man söker
sig hit.
_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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