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Redovisning av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets granskning
av hemlöshetsarbetet 2018
STK-2019-687
Sammanfattning

Revisorskollegiet har under 2018 granskat hemlöshetsarbetet i Malmö stad, STK-2018-1329.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2019, § 40, ställa sig bakom revisorskollegiets
bedömning och gav stadskontoret i uppdrag att återkomma med en sammanställning över
revisorskollegiets rekommendationer. Ärendet redovisar förslag på åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets redovisning av åtgärder och aktiviteter utifrån
revisorskollegiet granskning av hemlöshetsarbetet.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att genomföra planerade åtgärder enligt
förslaget.
3. Kommunstyrelsen uppmanar stadskontoret att återkomma med en redovisning av
uppdraget andra kvartalet 2021.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 191021 Redovisning av åtgärder och aktiviteter utifrån
revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Beslut KS 190213 §40 med Särskilt yttrande (M+C) och (SD)
Missiv - Granskning av hemlöshet
Granskningsrapport Hemlöshet

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-21
Kommunstyrelsen 2019-10-30
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2019-10-15

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Stadskontoret Annica Eriksson
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Stadskontoret Magnus Persson
Stadskontoret Karl McShane
Ärendet

Revisorskollegiet har under 2018 granskat hemlöshetsarbetet i Malmö stad, STK-2018-1329.
Den övergripande bedömningen var att kommunstyrelsen, tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden inte säkerställer att det finns
ett ändamålsenligt arbete med att förebygga samt motverka hemlöshet. Revisorskollegiet
rekommenderade att
kommunstyrelsen förtydligar lednings-, samordnings- och uppföljningsansvaret avseende
hemlöshetsarbetet. I rapporten framgår bland annat att flera av de intervjuade underströk att
kommunstyrelsens men framförallt stadskontorets roll i hemlöshetsarbetet har varit otydlig
efter omorganisationen och bildandet av facknämnder. Kommunstyrelsen beslutade den 13
februari 2019, § 40, ställa sig bakom revisorskollegiets bedömning och gav stadskontoret i
uppdrag att återkomma med en sammanställning över revisorskollegiets rekommendationer.
Förslag till genomförande av revisionens rekommendationer
Förslagen till genomförande av revisorskollegiets rekommendationer har tagits fram i dialog med
berörda förvaltningar, se ovan, och representanter från stadskontorets olika avdelningar.
Hemlöshetsarbetet är kommunövergripande och nämndövergripande arbetsgrupper behöver
bildas för att kunna fördjupa rekommendationernas komplexitet. Kommunstyrelsen har en
ledande och samordnande roll i det fortsatta arbetet. Hänsyn har tagits till lag, författning och
Malmö stads styrdokument för nämnder och styrelser. Nedan följer förslag på arbetsgrupper
utifrån revisorskollegiets rekommendationer.
Arbetsgrupp 1
Arbetsgruppen föreslås hantera revisorskollegiets följande rekommendationer.
1. Kommunstyrelsen rekommenderas att utifrån reglementena förtydliga
ansvarsfördelningen mellan nämndernas kompetens avseende hemlöshetsarbetet.
2. Kommunstyrelsen rekommenderas att förtydliga lednings-, samordnings- och
uppföljningsansvaret avseende hemlöshetsarbetet.
3. Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa att det finns en effektiv och
ändamålsenlig organisation av hemlöshetsarbetet i Malmö stad.
5. Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas att analysera behovet av åtgärder i
syfte att förbättra hemlöshetsarbetet.

Arbetsgruppens syfte är att utifrån reglementet förtydliga ansvarsfördelningen avseende
nämndernas kompetens och kommunstyrelsens lednings- och samordningsansvar.
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Arbetsgrupp 2
Arbetsgruppen föreslås hantera revisorskollegiets följande rekommendationer.
4. Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas att säkerställa att barnrätts-,
jämställdhets-, och antidiskriminerings-perspektiven beaktas i utvärderingar och
uppföljningar av hemlöshetsarbetet.
8. Kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att
säkerställa att den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen av
hemlöshetskostnader är tillräckligt tydlig och transparent.

Arbetsgruppens syfte är att ta fram en transparent sammanställning av den totala hemlösheten
en gång per år. Det behövs ett strategiskt arbete att samordna stadens prioriteringar i frågan.
Arbetsgrupp 3
Arbetsgruppen föreslås hantera revisorskollegiets följande rekommendationer.
6. Kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden samt tekniska nämnden
rekommenderas att säkerställa att beställningen, anskaffningen och leveransen av
boendelösningar fungerar effektivt och ändamålsenligt.
7. Kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och socialnämnden samt tekniska nämnden
rekommenderas att säkerställa att matchningsprocessen fungerar effektivt och
ändamålsenligt.

Syfte med arbetsgruppen är att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls i kommunal verksamhet.
Arbetsgrupp 4
Arbetsgruppen föreslås hantera revisorskollegiets följande rekommendationer.
9. Kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden rekommenderas att upprätta
prognoser samt utveckla den strategiska planeringen avseende bostadsförsörjning
och hemlöshetsfrågan.

Syftet med arbetsgruppen är att arbeta fram en metod för att prognostisera antalet hemlösa
under kommande perioder.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret delar revisorernas bedömning om att kommunstyrelsen och dess förvaltning
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behöver förtydliga lednings-, samordnings- och uppföljningsansvaret avseende
hemlöshetsarbetet. Stadskontorets roll i hemlöshetsarbetet behöver bli tydligare.
Stadskontoret bedömer att arbetet mot hemlöshet behöver utvecklas. Hemlöshetens
problematik är komplex och svårfångad. Hemlöshet påverkar möjligheterna för människor och
familjer, som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden, att leva ett självständigt liv. 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 att ansvarsfördelningen blir tydlig.
Stadskontorets förslag

Förslaget är att godkänna stadskontorets redovisning av åtgärder och aktiviteter utifrån
revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018.

Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

