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Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående
etableringsboende

STK-2019-379
Sammanfattning

Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och socialnämnden att återkomma med
förslag på hur etableringsboende för nyanlända invandrare som anvisas till kommunen enligt
lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandare för bosättning ska kopplas
samman med etableringstiden. Att sammankoppla boendefrågan med etableringen i övrigt
skulle, menar motionärerna, skapa incitament för den nyanlände att snabbt försöka ordna sin
boendesituation och därmed undvika att fastna i socialt utanförskap.
Bedömningen är att förkortad möjlig boendetid för kommunanvisade nyanlända inte innebär
att bostadssituationen för den enskilde löses. Förslaget kan komma att motverka nyanlända
personers etablering och riskerar att leda till ökad hemlöshet. Det i sin tur ger högre
kostnader för kommunen då tillfälligt kortvariga boendelösningar oftast är dyrare än de
boende som tillhandahålls enligt bosättningslagen. Den boendetid på max fyra år som idag
gäller för nyanlända anvisade till Malmö är rimlig och hör ihop med den faktiska tid som det
tar att kunna få erbjudande om bostad på den ordinarie bostadsmarknaden i Malmö. Barn
drabbas särskilt hårt av hemlöshet och det är därför viktigt att särskilt säkerställa att
barnfamiljer har en trygg bostadssituation. För att möjliggöra etablering och underlätta
målsättningen att hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden så snart som möjligt, så
ställs det redan från start krav på att söka bostad och det ges även stöd i hur det går till.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang är förslaget att motion angående hur
etableringsboende kan införas genom att sammankoppla boendefrågan med etableringen i
övrigt, bör motionen anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser Helena Nannes (M) och Torbjörn Tegnhammars (M)
motion om förslag på hur etableringsboende kan införas genom att sammakoppa
boendefrågan med etableringen i övrigt besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på stadskontorets förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets
förslag.
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Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag
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