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Hemlöshetskartläggningen 2019

ASN-2020-2360
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 den totala hemlösheten i Malmö minskar för första gången sedan
2013, framför allt bland barnfamiljer och andra strukturellt hemlösa. Den sociala
hemlösheten ligger på samma nivå som vid föregående års kartläggning.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, § 55.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Kartläggning av hemlöshet och insatser
för hemlösa 2019.
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 Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Emma-Lina Johansson (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Max Lundstam (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag





§55 Hemlöshetskartläggningen 2019
G-Tjänsteskrivelse - hemlöshetskartläggningen 2019
Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2019
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-03-26
Ärende: Hemlöshetskartläggningen 2019
ASN-2020-2360
Under våren 2019 förändrades arbetsmarknads- och socialförvaltningens vägledning för
bistånd för boende. Den innebär att bistånd för boende bara beviljas kortsiktigt för strukturellt
hemlösa. Förändringen ger den enskilda Malmöbon ett större ansvar för sin egen
boendesituation samtidigt som akut hjälp finns för de som behöver det.
Under 2019 minskade också den strukturella hemlösheten i staden. Fler Malmöbor ordnade sin
egen boendesituation utan att det drabbade barnfamiljer så som befarat och utan omfattande
handel med svarta kontrakt. Detta är givetvis en positiv utveckling för de Malmöbor som nu
har en egen bostad och dessutom för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi.
Socialtjänstlagen och dess ansvar för att ordna tak över huvudet är samhällets yttersta
skyddsnät. Innan det skyddsnätet träder in har var och en ett ansvar för sig själv och för sin
familj. Samma logik borde kunna tillämpas för andra delar av socialtjänstens ansvar, som
exempelvis ekonomiskt bistånd. Att högre krav på eget ansvar innebär att fler löser sin situation
har visat sig korrekt i andra delar av Sverige och nu dessutom i Malmö vad gäller bistånd för
boende.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-03-26: Ärende 14. Hemlöshetskartläggningen 2019

I Hemlöshetskartläggningen står att läsa att rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s
konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. I regeringsformen 1 kap. 2
§ första stycket, anges följande: Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till
hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda får
det stöd och den hjälp som de behöver. Denna bestämmelse innebär att en socialnämnd
kan ha skyldighet att till en hemlös person tillhandahålla tak över huvudet för att förhindra
akut nöd. För barnfamiljer gäller att socialnämnden ska ta ett särskilt ansvar för att
säkerställa barnets bästa.
Det är glädjande att läsa att antalet hemlösa vuxna 2019 har minskat och uppgår vid
hemlöshetskartläggningen till sammanlagt 1355 personer. Likaså gläds vi åt att antalet barn i
hemlösa hushåll har minskat betydligt till 692 barn i hemlöshet. Vi är dock bekymrade över
att de 1500 vuxna kvinnor och män och cirka 1400 barn i det som Socialstyrelsen definierar
som en långsiktig boendelösning, det vill säga genomgångs- och övergångslägenheter med
kommunala andrahandskontrakt, inte räknas in i statistiken. Vi anser också att staden även
har ett ansvar för de personer som befinner sig i Malmö men som inte räknas in i någon
statistik alls, som t.ex. ensamkommande barn och unga som i hög utsträckning saknar ett
tryggt hem - se t.ex. Skåne Stadsmission rapport “De som ingen vill se”1.
Vi anser att styret behöver ta ett större grepp om bostadssituationen i Malmö, Vänsterpartiet
har vid ett flertal tillfällen lagt flertal förslag för att förbättra situationen. Vi vill t.ex. att staden
köper in bostadsrätter för att lösa akuta behov, driver boenden i egen regi, tillskriver
regeringen om att förändra skattesystemet gällande boende så att hyresrätter inte längre
straffbeskattas, att Malmö Stad vid upplåtelse av tomträtter till bostadsbyggande ska villkora
byggandet av hyresrätter i högre utsträckning än idag, att MKB bygger nya permanenta
lägenheter till rimliga hyror i högre takt än idag med många fler åtgärder. Tyvärr vill inte S
och L göra det som krävs och skapa långsiktiga förutsättningar för att minska hemlösheten.
Malmö den 26 mars 2020

Emma-Lina Johansson ( V) med instämmande av
Mats Högelius (V)

1

https://skanestadsmission.inpublix.com/unga-hemlosa-2019/
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Särskillt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2020-03-26
Hemlöshetskartläggning 2019
Diarienr: ASN-2020-2360
Den nya hemlöshetskartläggningen visar att hemlösheten i Malmö har sjunkit
kraftigt. Det är glädjande att fler barnfamiljer har hittat ett eget boende. En del
har hittat ett boende själv. Dock har majoriteten av familjerna fått ett nytt
boende för att MKB och en ett antal privata aktörer har kraftsamlat och överlåtit
många lägenheter till strukturellt hemlösa. Den möjligheten finns inte längre i
den nya vägledningen som implementerades i våras. Miljöpartiet har varit starkt
kritiska till att strukturellt hemlösa barnfamiljer inte längre erbjuds långsiktiga
boendelösningar.
För att midra effekterna för barnfamiljerna lämnade vi in ett nämndsinitiativ i
september. I initiativet yrkade vi att nämnden ska driva fler barnanpassade
boenden i egen regi. Vi gläds åt att fler lägnheter i förvaltningens
boendebestånd omvandlas nu till akutboenden i enlighet med vårt initiativ och
att familjerna kommer att erbjudas ändamålsmässiga stödinsatser. Det betyder
att fler barn slipper att bo i dåliga och dyra boendelösningar samtidigt som
nämndens kostnader för hemlösheten sjunker.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-03-26
Ärende: ASN-2020-2360
Hemlöshetskartläggningen 2019
Det är positivt att arbetsmarknads- och socialnämnden flera gånger i hemlöshetskartläggningen lyfter
upp att nämnden ansvarar för personer som är helt bostadslösa samt har speciella svårigheter att
skaffa en egen bostad som följer av att den enskilda tillhör en socialt utsatt grupp som behöver
särskild hjälp att anskaffa en bostad. Det är inte tillräckligt att man har allmänna svårigheter att skaffa
en bostad, exempelvis på grund av allmän bostadsbrist eller på grund av hyresvärdarnas generella
krav på hyresgäster avseende inkomst, anställning och liknande.
I flera år har arbetsmarknads- och socialnämnden erbjudit vad som i praktiken kan kallas gratis
bostadsförmedling åt grupper som inte har råd att bo i Malmö. Kostnaden för denna bostadsförmedling
har lagts på skattebetalarna.
Att arbetsmarknads- och socialnämnden nu fokuserar sig på de hemlösa som faktiskt enligt
lagstiftningen är berättigade till stöd från socialtjänsten, är den främsta anledningen till att antalet
hemlösa minskar. När strukturellt hemlösa inte kan använda socialtjänsten som en bostadsförmedling
ordnar de boende på ett annat sätt, vilket minskar antalet strukturellt hemlösa i statistiken.
Viktigt att notera är att illegala migranter som är hemlösa i Malmö samt EU-migranter som är hemlösa,
räknas inte som hemlösa i hemlöshetskartläggningen, vilket innebär att hemlöshetskartläggningen inte
ger en komplett bild av hur många som faktiskt är hemlösa i Malmö.
Antalet hemlösa vuxna har minskat med 31 procent jämfört med föregående år, vilket är en
konsekvens av de strängare regler som arbetsmarknads- och socialförvaltningen har infört angående
vem som ska få långsiktigt boende.
Även antalet hemlösa med utländskt medborgarskap har minskat. 43 procent av Malmös hemlösa är
utländska medborgare, vilket fortfarande är en alltför hög siffra. Fortfarande är en majoritet av Malmös
hemlösa utlandsfödda vilket innebär att den höga hemlösheten i Malmö i grund och botten är en
konsekvens av den höga invandringen. Detta kan man tydligt se i hemlöshetskartläggningen där
antalet syrier i hemlöshet har minskat drastiskt från 483 personer till 173, på grund av ett minskat
flyktingmottagande.
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Sverige ska inte ta emot människor från andra länder om deras första upplevelse i Sverige ska vara
hemlöshet.
18 procent av hemlösa barnfamiljer har fem barn eller fler. 14 familjer har fem barn. 18 familjer har sex
barn. 10 familjer har sju barn. Många av barnfamiljerna är nyanlända. Enligt kartläggningen ökar
risken för hemlöshet för nyanlända familjer med många barn då nyanlända i regel inte är förankrade
vare sig på arbets- eller bostadsmarknaden. 87 procent av vuxna hemlösa som har barn är
utlandsfödda.
På grund av en liberal invandringspolitik ser vi många barn med utländsk bakgrund som växer upp i
hemlöshet. Hemlösheten i Socialdemokraternas Malmö är uppdelad enligt etniska gränser. Detta visar
också på det stora integrationsmisslyckande i Malmö, där nyanlända inte ens får tillgång till något så
grundläggande som bostad, eftersom samhället varit helt och hållet oförberedd för den
invandringspolitik som borgerliga och socialdemokratiska regeringar fört.
Den strukturella hemlösheten minskar, vilket är positivt. När den strukturella hemlösheten sjunker kan
arbetsmarknads- och socialnämnden fokusera på den sociala hemlösheten och hjälpa utsatta
grupper, vilket Sverigedemokraterna förordat under en längre period.
Malmö stad förvaltade vid årsskiftet 2019/2020 totalt 1530 avtal för andrahandsuthyrning till hemlösa
hushåll. Det är viktigt att Malmö stad i så stor utsträckning som möjligt säljer sina bostadsrätter.
Bostadsrättslagen och det gemensamma ansvarstagande som finns i bostadsrättsföreningar gör att
det är olämpligt och problematiskt att kommunen är ägare till bostadsrättslägenheter.
Sverigedemokraterna motsätter sig Malmö stads samarbete med Skåne Stadsmission och Malmö
Pingstförsamling omkring värmestugor till EU-migranter. Andra länders sociala problem är inte
någonting som socialtjänsten i Malmö ska ta ansvar för.
Sverigedemokraterna anser inte att ”social housing” är det rätta sättet att motverka hemlöshet. Det går
att minska hemlösheten utan att förslumma Malmö. Arbetsmarknads- och socialnämnden måste mer
och mer fokusera på att uppmuntra hemlösa att söka bostad på hela den svenska bostadsmarknaden.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)

