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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-20 kl. 09:00-11:45

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Janne Grönholm (MP)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Linda Svensson (V) ersätter Mats Högelius (V)
Claes Holmerup (M) ersätter Farishta Sulaiman (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Simon Enqvist (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Annika Skantz (sekreterare)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Anna von Reis (avdelningschef)
Rikard Vroland (avdelningschef)
Lars G. Larsson (utvecklingssekreterare)
Helena Hansson (utvecklingssekreterare)
Hanna Ljungberg (personalföreträdare SSR)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-06-27

Protokollet omfattar
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Underskrifter

Sekreterare
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Alice Berg
Ordförande
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Sedat Arif
Justerande
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Helena Nanne
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Remiss angående Program för att motverka hemlöshet TN-2019-253

ASN-2019-6225
Sammanfattning

Tekniska nämnden har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig över
förslag till program för att motverka hemlöshet.
I programmet redovisas kommunfullmäktiges och berörda nämnders mål inom området.
Programmet innehåller principer och målsättningar för arbetet med att motverka hemlöshet.
Kopplat till programmet finns en handlingsplan med åtgärder för att minska och motverka
hemlösheten i Malmö.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är i huvudsak positiv till programmet och
handlingsplanen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, §154.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrande avseende Remiss angående Program
för att motverka hemlöshet enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till tekniska nämnden.
Yrkanden

Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) yrkar att ärendet ska återremitteras. Helena
Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på förslag till yttrande i det fall nämnden
beslutar att avslår återremissyrkandet.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Anders Nilsson (S) yrkar avslag på Helena Nannes (M) och Charlotte Bossens (C)
återremissyrkande samt bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer först proposition på Helena Nannes (M) och Charlotte
Bossens (C) återremissyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår återremissyrkandet.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall respektive avslag på arbetsutskottets förslag på
yttrande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Claes Holmerup (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
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Beslutsunderlag







§154 Remiss angående Program för att motverka hemlöshet TN-2019-253
G-Tjänsteskrivelse - Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
Förslag till yttrande - Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
Program för att motverka hemlöshet
Remiss angående Program för att motverka hemlöshet TN-2019-253
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20
Ärende: ASN-2019-6225
Remiss angående Program för att motverka hemlöshet TN-2019-253
Hemlösheten i Malmö är en fruktansvärd företeelse. Den ökar år efter år och förslaget till yttrande
ämnar förstärka de faktorer som ser till att fler blir hemlösa.
Precis som det står i förslaget till yttrande var 68 procent av de hemlösa i Malmö strukturellt hemlösa i
den senaste hemlöshetskartläggningen. Det innebär att de var hemlösa på grund av att de inte hade
ekonomiska förutsättningar att konkurrera på den malmöitiska bostadsmarknaden.
Malmös hemlöshetsproblematik är sammankopplad med att det bor alltför många i Malmö som inte
har en förankring på arbets- och bostadsmarknaden. Att då försöka se till att försörjningsstöd ska i
högre grad accepteras som inkomst vid förstahandskontrakt kommer förvärra problemet.
För att hemlösheten ska minska så behövs det att Malmö attraherar fler som arbetar. Det innebär fler
som faktiskt har ekonomiska förutsättningar att skaffa en bostad i Malmö.
Det är inget fel med låga boendekostnader. Däremot är det fel om man på ett konstlat sätt sänker
boendekostnaderna för att subventionera boenden för människor som egentligen inte har råd att bo i
Sveriges tredje största stad.
Viktigt att veta är att hemlösheten i Malmö stad är ett konstruerat problem. Enligt den senaste
hemlöshetskartläggningen är 71 procent av Malmös hemlösa födda i ett annat land än Sverige.
Majoriteten av Malmös hemlösa har utländskt medborgarskap. Därmed kan man konstatera att en mer
sansad invandringspolitik för Sverige skulle resultera i mindre hemlöshet i Malmö.
Det bästa som strukturellt hemlösa kan göra är att anpassa sig till bostadsmarknaden och flytta till de
orter där bostäder är mer tillgängliga.
Sverigedemokraterna har följande förslag för att bemöta hemlösheten i Malmö:
-

MKB:s vinst ska huvudsakligen avsättas för nyproduktion av bostäder.

-

Egen försörjning från arbete ska vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med MKB.

-

Öppna upp för att hitta bostäder för Malmös hemlösa i kommuner där bostäder är mer
tillgängliga. Det viktiga är att hemlösa kan få tak över huvudet, även om det sker i en annan
kommun där tillgången till bostäder är större.
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-

Kräva att nyanlända söker bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden efter att
etableringstiden upphör.

-

Använda husvagnar och andra boenden med låga kostnader istället för hotellnätter och
inköpta bostadsrätter för mottagande av de nyanlända som Malmö stad tvingas ta emot i
enlighet med bosättningslagen.

Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20
Ärende: Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
ASN-2019-6225
Förslaget till Program för att motverka hemlöshet har ett antal stora brister i principiellt viktiga
frågor för att åstadkomma en minskad hemlöshet i Malmö. Det i särklass viktigaste perspektivet
– att Malmöborna ska vara självförsörjande och därmed kunna efterfråga en bostad baserat på
egen inkomst – saknas helt i remissförslaget. Att egen försörjning inte ens nämns i de tre
strategiska områden som programmet bygger på är under all kritik. Ett program för att motverka
hemlöshet bör i allra högsta grad genomsyras och byggas på principen om egen försörjning i
första hand och därutöver kompletteras av andra insatser.
Istället för reella åtgärder för att minska hemlösheten föreslås ett antal reformer som alldeles
uppenbart minskar det egna ansvaret och förutsättningarna för att den enskilde Malmöbon ska
vara mindre beroende av Malmö stad och därmed kunna efterfråga en bostad av egen kraft och
försörjning. Formuleringar och förslag som kan verka omhändertagande med omsorg om
Malmöbon som grund, låser snarare in människor i långvarig hemlöshet. Acceptans av
försörjningsstöd som inkomst vid förstahandskontrakt i högre grad och kommunal borgen är
två exempel på sådana förslag som kan vara destruktivt när det gäller att stimulera människors
initiativkraft, om de inte kopplas till en tydlig arbetslinje.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på återremiss av yttrandet till programmet för att belysa
perspektivet om självförsörjning men fick dessvärre inte gehör för det. I andra hand yrkade vi
avslag på förslaget, vilket inte heller fick majoritet i nämnden. Därmed avger vi denna
reservation.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Claes Holmerup (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)

