1

Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-05-31 kl. 15:10-15:30

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

Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§334

Underskrifter

Sekreterare

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

Tomas Bärring
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

§

334

Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån
revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018

STK-2020-972
Sammanfattning

Kommunstyrelsen godkände den 15 oktober 2019, § 252, stadskontorets redovisning av
åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet och
uppmanade stadskontoret att återkomma med en redovisning av uppdraget andra kvartalet
2021. I detta ärende återrapporterar stadskontoret uppdraget till kommunstyrelsen i sin
helhet. Med utgångspunkt i vad som framgår i ärendet och för att säkerställa en fortsatt
positiv utveckling i hemlöshetsarbetet föreslås kommunstyrelsen att godkänna promemorian
och uppdra åt stadskontoret att genomföra samtliga redovisade förslag och återkomma med
en sammanställd rapport vid årsskiftet 2022.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner promemorian om Återrapportering av åtgärder och
aktiviteter utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018 och
uppdrar stadskontoret att genomföra samtliga förslag som redovisas i ärendet och
återkomma med en sammanställd rapport över dessa senast årsskiftet 2022.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutsunderlag
















G-Tjänsteskrivelse KSAU210531 Återrapportering av åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Återrapportering hemlöshetsgranskningen 2018
Revisorskollegiets granskningsrapport Hemlöshet 2018
Tekniska nämnden beslut 210427 § 142
Remissvar från tekniska nämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210426 § 138 med särskilt yttrande (V)
och (MP) och Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Servicenämnden beslut 2210330 § 37
Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210325 § 94 med Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens arbetutskotts beslut 210201 §35 Återrapportering av åtgärder
och aktiviteter utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Kommunstyrelsens beslut 190213 §40 Granskning av hemlöshet
Kommunstyrelsens beslut 191030 §252 Redovisning av åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
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Bilaga 3

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-31
Ärende 10. Återapportering av åtgärder utifrån revisorskollegiets
granskning av hemlöshet 2018.
Vi ser med bestörtning att underlaget saknar aktuella och relevanta värden för
strukturell hemlöshet. Vi ser att den styrande minoriteten inte har tagit den
strukturella hemlösheten på allvar, utan gör samma misstag om och om igen.
Den strukturella hemlösheten har inte en social eller sjukdomsorsak, utan består av fullt
friska människor som inte har arbete och inte har råd med ett boende.
Moderaterna saknar särskilt följande i underlaget:
- Åtgärder för att skapa möjligheter till företagande på företagarnas villkor för
minskad arbetslöshet och minskat strukturell hemlöshet.
- Åtgärder för att stärka arbetslinjen i förvaltningar kopplat till
strukturell hemlöshet.
- Strukturer för att följa upp och skapa en organisation för samråd mellan
förvaltningar för uppföljning av strukturell hemlöshet kopplat till arbetslinjen.
- Strukturer för att följa upp om personer inte finns i Malmö som är inskriva som
strukturellt hemlösa vilka skapar en fiktiv efterfrågan på bostäder.
- avsaknad av insikt i e bostadspolitik med rotation på
bostadsmarknaden för att frigöra billigare lägenheter för strukturellt hemlösa möjliggörs av en politik
för fler i egen försörjning.
- Avsaknad av förståelse för att det inte är hållbart att bygga nya bostäder
(Mallbo) till strukturellt hemlösa utan att skapa en inlåsningseffekt.

Torbjörn Tegnhammar (M)

