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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-27 kl. 09:00-14:45

Plats

Stadshuset i Malmö stad, rum S:4033 kl 9:00

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Jenny Österlind (S) ersätter José Luis Muñoz Pastene (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Christer Larsson (stadsbyggnadsdirektör)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna Westberg (stadsjurist)
Ann-Katrin Sandelius (Enhetschef, planavdelningen)
Erika Knobblock (Enhetschef, administrativa avdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Kristoffer Widestam (Enhetchef, strategiavdelningen)
Magnus Hillborg (nämndsekreterare)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)
Kristina Andersson (sekreterare)
Julia Töringe (kommunikationschef)
Peter Olsson (enhetschef, stadsmätningsavdelningen)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Magnus Hillborg
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

...........................................

Martin Molin (C)

…………………………………
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Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2019-06-28

Protokollet omfattar

§157
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§

157

Remiss från tekniska nämnden - Program för att motverka hemlöshet, TN2019-253

SBN-2019-388
Sammanfattning

Tekniska nämnden har till stadsbyggnadsnämnden med flera översänt remiss angående
Program för att motverka hemlöshet att besvaras senast 2019-06-28. Programmet omfattar tre
strategiska områden samt en handlingsplan med förslag till insatser. Stadsbyggnadsnämnden
ser behov av ett mer kraftfullt samlat agerande än vad som redovisas i förslaget till program.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig avseende Program för att motverka hemlöshet enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till tekniska nämnden.
Särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) inkommer
med ett gemensamt särskilt yttrande (se bilaga).
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 190627 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande SBN 190627 Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
Följebrev - Remiss Program för att motverka hemlöshet
Program för att motverka hemlöshet remissversion
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnd 2019-06-26
Ärende: 15
Remiss från tekniska nämnden – Program för att motverka hemlöshet,
TN-2019-253.
Hur motverkar man hemlöshet? Hur kan människor som saknar bostad få ett hyreskontrakt?
Om detta handlar ”Program för att motverka hemlöshet”. Eller, det borde handla om det. Men,
det missar i mångt och mycket målet. Vilket är bekymmersamt, då hemlöshet är ett stort
problem i Malmö.
Förslaget har ett antal stora brister i principiellt viktiga frågor för att åstadkomma en minskad
strukturell hemlöshet i Malmö. Det i särklass viktigaste perspektivet – att Malmöborna ska vara
självförsörjande och därmed kunna efterfråga en bostad baserat på egen inkomst – saknas helt
i remissförslaget. Att egen försörjning inte ens nämns i de tre strategiska områden som
programmet bygger på är under all kritik. Ett program för att motverka hemlöshet bör i allra
högsta grad genomsyras och byggas på principen om egen försörjning i första hand och
därutöver kompletteras av andra insatser. Att detta saknas i förslaget menar vi är både märkligt
och orimligt.
Att yttrandet från Stadsbyggnadsnämnden delar vår uppfattning är mycket positivt och vi ställer
oss bakom skrivningarna. Vi skulle möjligen önska att synpunkterna om vikten av
självförsörjning var ännu mer explicita och fick ännu mer tyngd i yttrandet, men som opposition
är man glad för det lilla.
Vi hoppas att yttrandet kan leda till att programmet görs om och förbättras rejält. Detta är
alldeles för viktiga frågor för att dränkas i ickekonkreta åtgärdsförslag som inte leder till reella
förbättringar för de som verkligen behöver det.

Med anledning av ovanstående lämnar vi in ett särskilt yttrande.
Göran Wiberg (M)

Darko Simic (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

