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Tekniska nämnden
Datum
2021-04-27

Yttrande

Diarienummer
TN-2021-502

Till
Kommunstyrelsen

Remiss från Kommunstyrelsen angående återrapportering av åtgärder och aktiviteter
utifrån Revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
STK-2020-972
Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning
Stadsrevisionens hemlöshetsgranskning 2018 hade som syfte att bedöma om berörda nämnder säkerställde att det fanns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga samt motverka
hemlöshet. Därefter har tekniska nämnden redovisat åtgärder och aktiviteter nämnden planerade att vidta med anledning av de synpunkter och rekommendationer som redovisades i
stadsrevisionens granskning samt följt upp dessa under 2019. Stadskontoret har nu sammanställt en utredning med tillhörande förslag som syftar till att ytterligare utveckla och stärka
stadens gemensamma arbete för att motverka hemlöshet samt tydliggöra kommunstyrelsens
ansvar, att utifrån ett helhetsperspektiv leda kommunens verksamhet. Tekniska nämnden
välkomnar en uppföljning av hemlöshetsarbetet och kommenterar det som rör nämndens
ansvarsområde i den remitterade återrapporteringen med tillhörande utredning.
Yttrande
Kommunstyrelsen rekommenderas att utifrån reglementena förtydliga ansvarsfördelningen mellan nämndernas kompetens avseende hemlöshetsarbetet.

Utredningens förslag: För att arbetet och ansvaret ska tydliggöras, som en del i stadens arbete med att
motverka hemlöshet, bör en översyn av berörda nämnders reglemente göras senast 2022.

TN:s kommentar: Tekniska nämnden ser ett behov av och välkomnar initiativet till en
översyn av berörda nämnders reglementen. Denna fråga bör prioriteras bland samtliga
nämnder som det berör. De otydligheter i ansvarsfrågan som uppstår har tekniska nämnden
och arbetsmarknads- och socialnämnden försökt hantera genom att tillsammans arbeta fram
en gemensam syn på arbetsfördelningen men det krävs ett helhetsgrepp i frågan.
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Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas att säkerställa att barnrätts-, jämställdhets-, och antidiskrimineringsperspektiven beaktas i utvärderingar och uppföljningar av hemlöshetsarbetet.
Utredningens förslag: För att säkerställa att uppföljningar och utvärderingar säkerställer att barnrätts- jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv beaktas bör dessa perspektiv finnas med i översynen
av berörda nämnders reglemente, enligt ovan.
TN:s kommentar: Tekniska nämnden anser att det är viktigt att dessa perspektiv beaktas i
hela nämndens arbete, vad gäller nämndens ansvar i hemlöshetsfrågan har nämnden ingen
påverkan på vem som beviljas boende, detta ansvar faller på arbetsmarknads- och socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden har en systematisk uppföljning av frågorna.
Kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att säkerställa att den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen av hemlöshetskostnader
är tillräckligt tydlig och transparent.
Utredningens förslag: Stadskontoret bör tillsammans med berörda nämnder, årligen följa och analysera
utvecklingen av kostnader förorsakade av hemlöshet i staden som helhet. Uppföljningen och analysen bör redovisas i en rapport till kommunstyrelsen vartannat år för att säkerställa att uppföljningen är tydlig och
transparent.
TN:s kommentar: Tekniska nämnden ser positivt på att uppföljningen och utvecklingen av
hemlöshetskostnaderna uppmärksammas. Tekniska nämnden har den ekonomiska förvaltningen av lägenheter men det bör tydliggöras att det är arbetsmarknads- och socialnämnden
som står för samtliga övriga kostnader. Tekniska nämnden ansvarar för personal- och lokalkostnader för lägenhetsenheten. Nämnden har påbörjat ett arbetet med att underlätta för arbetsmarknads- och socialnämnden att följa hemlöshetskostnaderna och nämnderna har tillsammans även tagit initiativ till att utveckla arbetet med att motverka hyresskulder.
Kommunstyrelsen rekommenderas att förtydliga lednings- och samordnings- och
uppföljningsansvaret ansvaret avseende hemlöshetsfrågan i Malmö stad.
Utifrån genomförd granskning bedömer stadsrevisionen att det delvis finns en fungerande
samverkan avseende arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.
Utredningens förslag: Stadskontoret anser att den nya organisationsstrukturen, både vad gäller stadskontorets uppsiktsplikt och stadens bostadsförsörjningsorganisation, bidrar till ökad tydlighet i lednings,
samordnings och uppföljningsansvaret avseende hemlöshetsfrågan.
TN:s kommentar: Tekniska nämnden ser ett fortsatt behov av förtydligande och vill påtala
att det är viktigt att förvaltningssamordnarens arbete intensifieras.
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Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa att det finns en effektiv och ändamålsenlig organisation av hemlöshetsarbetet i Malmö stad.
Utredningens förslag: Stadskontoret bör genomföra en uppföljning av program för att motverka hemlöshet senast 2023.
TN:s kommentar: Då programmet för att motverka hemlösheten inte är antaget och det
skett stora förändringar sedan det utarbetades anser tekniska nämnden att det inte går att besluta att programmet ska följas upp.
Tekniska nämnden ser positivt på att arbetat med att förtydliga lednings- och samordningsoch uppföljningsansvaret avseende hemlöshetsfrågan fortsätter då det finns ytterligare behov
av förtydligande.
Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas att analysera behovet av åtgärder
i syfte att förbättra hemlöshetsarbetet.
Utredningens förslag: Stadskontoret bör tillsammans med berörda nämnder, följa och analysera utvecklingen av beställningen, anskaffningen och leveransen av boendelösningar senast 2022.
TN:s kommentar: Tekniska nämnden ser positivt på att detta arbete utvecklas och förbättras. För att kunna anskaffa och leverera ett bestånd som motsvarar behovet är det av vikt att
det finns aktuella prognoser och mer detaljerade beställningar.
Nämnden arbetar aktivt med att analysera vad som behövs utföras och förbättras för att bedriva ett effektivt arbete med att motverka hemlöshet. Det finns ett behov av att berörda
nämnder bedriver detta arbete både inom men även över nämndernas gräns och finner gemensamma processer och lösningar.
Kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och socialnämnden samt tekniska nämnden
rekommenderas att säkerställa att matchningsprocessen fungerar effektivt och ändamålsenligt.
Utredningens förslag: Stadskontoret påtalar att pågående utvecklingsarbete visar på en positiv förflyttning i säkerställandet av en välfungerande matchningsprocess.
TN:s kommentar: Tekniska nämnden håller med om att det har skett en positiv förflyttning
och nämnden kommer under 2021 att avsätta resurser för att säkerställa att nämnden bidrar
till att optimera matchningsprocessen. En förutsättning är att det finns en aktuell behovsanalys så att det inhyrda beståndet motsvarar det behov som finns. Detta arbete bör enligt
nämnden utvecklas ytterligare.
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Kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden rekommenderas att upprätta prognoser samt utveckla den strategiska planeringen avseende bostadsförsörjning och hemlöshetsfrågan.
Stadsrevisionens granskning visar att det inte finns några prognoser över hemlöshetsutvecklingen i Malmö stad. Det finns inte heller någon bedömning av hur antalet hushåll som inte
kan lösa sina bostadsbehov utan samhällets stöd kommer att utvecklas i Malmö stad under
de kommande åren.

Utredningens förslag: Stadskontoret bör tillsammans med berörda nämnder, undersöka möjligheterna
att prognostisera hemlöshetsutvecklingen i Malmö senast 2022.

TN:s kommentar: Tekniska nämnden ser ett stort behov av att kunna planera och utveckla
det inhyrda beståndet på ett effektivt sätt. För att göra detta krävs prognoser för planering på
längre sikt och uttryckta behov eller beställningar för planering på kort sikt. Denna fråga är
nära besläktad med frågan om att säkerställa att beställningen, anskaffningen och leveransen
av boendelösningar fungerar effektivt och ändamålsenligt.
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