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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-25 kl. 09:00-11:45

Plats

Kungsgatan 13/Teams

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Kerstin Håkansson (V)
Ingrid Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Simon Enqvist (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Anna Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Felicia Siecke (SD)

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Daniel Mattsson (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Lene Cordes (Avdelningschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Petra West Stenkvist (Enhetschef)
Peppe Fransson (Förvaltningsjurist)
Lars G Larsson (Utvecklingssekreterare)
Rikard Vroland (Avdelningschef)
Hanna Ljungberg (Facklig representant)

Underskrifter

Sekreterare

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

Rebecca Setterberg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2021-04-01

Protokollet omfattar

§114

3

§

114

Rapport om hemlöshet och insatser mot hemlöshet

ASN-2021-1761
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 andra året i rad.
Både den så kallade strukturella som den sociala hemlösheten minskade jämför med
föregående år. framför allt bland barnfamiljer och andra strukturellt hemlösa.
Årets rapport innehåller ett avsnitt om den vägledning för bistånd till boende som
förvaltningen införde i maj 2019 och vilka konsekvenser den har haft för barn och deras
familjer.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-03-11 § 74
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Kartläggning av hemlöshet och insatser
för hemlösa 2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar den till kommunstyrelsen för kännedom
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en
samlad rapport kring vad som hänt inom hemlöshetsområdet sedan 2017 och förslag på
framtida insatser inom området. Rapporten ska beskriva prioriteringar, pågående
omställnings-/utvecklingsarbete samt avvägningar, resultat och effekter. Rapporten ska
särskilt beskriva arbetet med åtgärder som förbättrar nyttor för nämndens och
verksamhetsområdets brukare.
4. Rapporten ska redovisas vid nämndens sammanträde i November 2021.
Yrkanden
Sedat Arif (S) med instämmande av Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag
samt yrkar på följande uppdrag: "Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt
förvaltningen att återkomma med en samlad rapport kring vad som hänt inom
hemlöshetsområdet sedan 2017 och förslag på framtida insatser inom området.
Rapporten ska beskriva prioriteringar, pågående omställnings-/utvecklingsarbete samt
avvägningar, resultat och effekter.
Rapporten ska särskilt beskriva arbetet med åtgärder som förbättrar nyttor för nämndens och
verksamhetsområdets brukare.
Rapporten ska redovisas vid nämndens sammanträde i November 2021."
Beslutsgång
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Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag med tillägget uppdrag till
förvaltningen.
Särskilda yttranden
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande, bilaga.
Kerstin Håkansson (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och MKB
fastighets AB.
Beslutsunderlag





§74 Rapport om hemlöshet och insatser mot hemlöshet
G-Tjänsteskrivelse Rapport om kartläggning av hemlöshet och insatser mot
hemlöshet
Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2020
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad- och socialnämnden, 2021-03-25
Rapport om hemlöshet och insatser mot hemlöshet
Diarienr: ASN-2021-1761
Rapporten om hemlöshet lyfter upp flera viktiga saker. Det framgår från rapporten att
många våldsutsatta kvinnor och barn återvänder till förövaren efter en kortare period på
ett skyddat boende. Det väcker frågan om våldsutsatta kvinnor får tillräckligt stöd idag
för att frigöra sig från förövaren. Vidare kommer det fram att i stort sett alla hemlösa
barn i Malmö är hemlösa på grund av fattigdom. Enligt rapporten finns det en risk att
dessa barn inte får sina rättigheter tillgodosedda då fokuset ligger på föräldrarnas rätt
till bistånd. Vikten av anpassade kompensatoriska insatser för barnen lyfts också upp.
På grund av ovanliggande orsaker lämnade vi in ett nämndsinisitiv om att implementera
konceptet Barns bostad först. Vi är glada för att en stor majoritet av nämnden ställde sig
bakom initiativet.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt (MP), ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden

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 2021-03-25
Rapport om hemlöshet och insatser mot hemlöshet
ASN-2021-1761
Den årliga hemlöshetskartläggningen redogör på ett tydligt sätt hur den av förvaltningen beslutade
vägledningen från 2019 har gett positiva resultat. Det är bra att även socialtjänsten i Malmö nu förhåller
sig till praxis på området och inte upprätthåller en mer generös linje än vad lagstiftningen kräver. Den
nya vägledningen innebär att strukturellt hemlösa hushåll inte får långsiktigt bistånd till boende men att
samma hushåll också får hjälp och stöd att hitta en bostad på egen hand. Resultatet syns i såväl antalet
strukturellt hemlösa som i kostnader för hemlöshet.
Kombinationen av hårdare krav och rätt stöd fungerar. Det synsättet präglar också vår politik för fler i
arbete och färre i bidragsberoende. Vi kan konstatera att denna hemlöshetskartläggning, i likhet med
kartläggningen avseende 2019, utgör ett starkt stöd för vår politiska linje. Vi ser fram emot att tillämpa
samma principer efter ett maktövertagande och säkerställa att den resan som många av stadens hemlösa
har fått göra också ska kunna bli verklighet för arbetslösa Malmöbor.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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Särskilt Yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2021-1761

Rapport om hemlöshet och insatser mot hemlöshet
Sammanställningen av hemlöshetskartläggningen från oktober 2020 visar på att hemlösheten i
Malmö minskar för andra året i rad.
Sverigedemokraterna är positiva till den nedåtgående trenden när det kommer till hemlösheten i
Malmö. Samtidigt är det viktigt att betona att vi i kommunen fortfarande ligger på en historiskt hög
nivå jämfört med tidigare decennier.
Det föreligger även vissa frågor om hur många av de hushåll som utgått ur statistiken faktiskt är
självförsörjande med hänsyn till sitt eget boende jämfört med hur många som helt eller delvis har sin
hyra betald genom ekonomiskt bistånd.
Definitionen av vem som är eller inte befinner sig i hemlöshet är ofta en fråga om semantik. Vi ser
idag att det finns en stor del människor som inte har tillgång till eget boende och som befinner sig i
korttidsboende eller annan insats som inte räknas till den officiella statistiken gällande hemlöshet i
Malmö. Detsamma gäller för hushåll där man har ett eget hyreskontrakt men där man inte är
självförsörjande och därmed inte har egna ekonomiska möjligheter att betala hyran.
Vi ser även i den kommande realisationen av Malmö stads markanvisningspolicy att 10% av
nyproducerade bostäder kommer att läggas ut på boplats syd utan särskilda krav på inkomst från de
sökande. Dessa lägenheter kommer i många fall att behöva betalas genom olika former av bistånd
från kommunen varvid denna siffran sannolikt ytterligare kommer växa ytterligare.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-03-25 Ärende 30. Rapport om hemlöshet och insatser
mot hemlöshet

Rapporten pekar på många viktiga saker; svårigheter att ta emot annan hjälp om man inte
har någon bostad, dubbel utsatthet vid våld i nära relationer i kombination med hemlöshet,
barnens utsatthet etc. Vänsterpartiet tycker att det är bra att man pekar på vikten av
samarbete för att långsiktigt lösa hemlöshetsproblematiken.
Rapporten redovisar också viktig kunskap kring människors, framförallt barns, behov.
Därför blir det än konstigare när vi får ta del av den vägledning för bistånd till boende som
används inom vår förvaltning och hur den för en stor mängd strukturellt hemlösa skapar oro
och stress. Både arbetstagarorganisationen Saco och Skånes stadsmission vittnar om hur
nödbistånden skapar rättsosäkerhet, att ansökningar om bistånd inte tas emot samt om att
avslag meddelas muntligen. Uppgifterna kommer både från civilsamhället och flera
tjänstemän. Barnrättsperspektivet och det faktum att barnkonventionen blivit lag verkar inte
genomsyra arbetet. Socialarbetarna får stödja sig mer på rättspraxis än på att använda sitt
professionella kunnande, här borde vara mera balans.
Socialtjänsten är ingen bostadsförmedling men den instans dit socialt utsatta människor har
att vända sig. Här hade vi i Vänsterpartiet önskat att just de professionella bedömningarna
fick ligga till grund för en mer mänsklig, effektiv, långsiktig strategi där hela staden
samarbetar. Det är ett stort problem att människor inte har råd att bo. Vi skulle vilja att
politiken tog ett större ansvar i frågan och tog sig an hemlösheten på ett bredare plan. Det
handlar ytterst om vilket samhälle vi vill ha, hur vi värnar demokratin. Det krävs en
kraftsamling från alla håll och man måste tydligt ange viljan och riktningen för
tjänsteorganisationerna.

Malmö 25 mars 2021
Kerstin Håkansson (V) ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare

