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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-05-24 kl. 15:00-15:30

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2020

STK-2021-550
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har skickat ”Kartläggning av hemlöshet och insatser för
hemlösa 2020” för kännedom till kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning av hemlösheten och sammanställer
årliga rapporter om insatser för hemlösa. 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 jämfört med föregående år, framför allt bland barnfamiljer och andra
strukturellt hemlösa. Rapporten är skickad till kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens
uppsiktsplikt. Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner redovisningen och lägger
rapporten till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och lägger rapporten till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 210524 Kartläggning av hemlöshet och insatser för
hemlösa 2020
Kartläggning av hemlösheten och insatser för hemlösa 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210325 § 114 med Särskilt yttrande
(MP), (M+C), (SD) och (V)
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden
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Särskilt yttrande

Bilaga 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-24
Ärende 25. Rapport om hemlöshet och insatser mot hemlöshet
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.

Torbjörn Tegnhammar (M)

