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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-02-13 kl. 13:00-14:40

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Märta Stenevi (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Jan Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Eva Marie Tancred (Ärendekordinator)
Ola Nyberg (Finanschef)
Anna Westerling (Budgetchef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Bertil Siöström (Tf. Avdelningschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjerfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Jan Haak (Planeringsdirektör)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningsdirektör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Niklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-02-22

Protokollet omfattar

§40
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§

40

Granskning av hemlöshet

STK-2018-1329
Sammanfattning

Revisorskollegiet har under 2018 granskat hemlöshetsarbetet i Malmö stad. Den övergripande
bedömningen var att kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt
arbetsmarknads- och socialnämnden inte säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete
med att förebygga samt motverka hemlöshet. Revisorskollegiet rekommenderar att
kommunstyrelsen förtydligar lednings-, samordnings- och uppföljningsansvaret avseende
hemlöshetsarbetet. I rapporten framgår bland annat att flera av de intervjuade underströk att
kommunstyrelsens men framförallt stadskontorets roll i hemlöshetsarbetet har varit otydligt
efter omorganisationen och bildandet av facknämnder. Förslaget är att kommunstyrelsen tar
till sig revisorskollegiets bedömning och under september månad återkommer med svar på
rekommendationerna kring de nio punkter som revisorskollegiet lyfter fram i sin rapport.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens godkänner stadskontorets förslag till yttrande.
2. Kommunstyrelsen översänder yttrande ”Granskning av hemlöshet” till
revisorskollegiet.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att återkomma med en
sammanställning över revisorskollegiets rekommendationer under september 2019.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, Bilaga 15.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Sofia Blixtberg, stadsrevisionen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut §85 KS AU 190211
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Granskningsrapport hemlöshet
Förslag till yttrande
Granskningsrapport Hemlöshet
Missiv - Granskning av hemlöshet
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Bilaga 15

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende 18: granskning av hemlöshet
Revisionen lämnar svidande kritik när det konstateras att ansvariga nämnder inte säkerställer
att det finns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka hemlöshet. Än mer
allvarligt är det att revisorskollegiet har framfört kritik såväl 2016 som 2017 avseende
bristande ledning, styrning och samverkan i arbetet mot hemlöshet. Således är frågan och dess
allvar inget nytt för stadens politiker. Att få från tusentals till noll hemlösa över en natt är
svårt, men att brister i stadens ledning och styrning av frågan ska behöva påpekas år efter år är
mycket anmärkningsvärt.
I Malmö lever över 1000 barn i hemlöshet. Utan ett hem, en fysisk trygghet och utan
möjligheter att klara av skolan förpassas över 1000 barn till ett livslångt utanförskap. Det är
inte värdigt landet och staden med bland de högsta skatterna i världen. Moderaterna och
Centerpartiet har föreslagit ett antal åtgärder för att komma till bukt med hemlösheten i
staden, bland annat genom en särskilt förtur och bostadsgaranti för hemlösa barnfamiljer. Det
har de styrande partierna sagt nej till.
Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende: STK-2018-1329
Granskning av hemlöshet
I kommunstyrelsen förslag till yttrande kan vi läsa följande:
”Hemlöshetens problematik är komplex och svårfångad. Orsakssamband kan hittas på flera nivåer,
från individperspektiv till samhällsstruktur. De samhällsekonomiska effekterna är svåra att överblicka.
Kommunens ansvar i hemlöshetsfrågan befinner sig i skärningspunkten mellan socialtjänst och den
generella bostadsförsörjningen. Bostadsmarknaden i Sverige är idag marknadsstyrd. Detta gör att
grupper med begränsade resurser inte kan tillgodose sitt bostadsbehov på den ordinära
bostadsmarknaden. Det behövs olika former av åtgärder, både individuella insatser och strukturella
förändringar inom bostadsförsörjningen, för att möta hemlösa personers varierande bostadsbehov.
Kommunen har ett ansvar att planera för en bostadsförsörjning för alla kommuninvånare samtidigt
som socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den
hjälp de behöver.”
Sverigedemokraterna menar att såväl det politiska styret och stadskontoret inte inser att den
nuvarande politikens inriktning är huvudproblematiken. Att dessutom inte inse sitt eget ansvar och
istället peka finger mot bostadsmarknaden är inte konstruktivt. Sverigedemokraterna har lagt många
förslag som både kan minska inflödet av nyanlända och socialt utsatta till Malmö. Dessutom har vi lagt
många förslag med syftet att fler insatser behövs mot olika former av bidragsfusk.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

