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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-18 kl. 14:00-15:30

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran Andersson (S)
Ingela Andersson (S)
Yngve Roland Nilsson (V)
Haqvin Svensson (M)
Katarina Kasmarvik (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Inger Åhlin (MP) ersätter Kami Petersen (MP)
Truls Acke Troed Troedson (C) ersätter David Blomgren (M) (2:e vice
ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Banesa Martinez (V)
Rolf Hansson (SD)

Övriga närvarande

Helén Nilsson (tf. servicedirektör/avdelningschef, stadsfastigheter)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Anna Jörback-Landin (kommunikationschef)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster)
Olof Malmström (HR-chef)
Carina Scherman (personalföreträdare)
Annika Holst (personalföreträdare)
Andreas Hansson Ganslandt (nämndsekreterare)
Anna Asp (personalföreträdare)

Utses att justera

Haqvin Svensson (M)

Justeringen

2019-06-24

Protokollet omfattar

§70

Underskrifter

Sekreterare

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

Andreas Ganslandt
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

Haqvin Svensson (M)

…………………………………
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Remiss om Program för att motverka hemlöshet

SN-2019-567
Sammanfattning

Tekniska nämnden har skickat Program för att motverka hemlöshet till servicenämnden för
yttrande. Programmet syftar till att Malmö stad ska ta ett helhetsgrepp i arbetet med att
motverka hemlöshet. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. I yttrandet
välkomnar servicenämnden programmet och menar att föreslagna åtgärder ryms inom
reglementet. Styrningen av programmet bör ske genom kommunstyrelsen.
Beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Avstår från att delta i beslutet

Roland Nilsson (V) avstår från att delta i beslutet.
Särskilt yttrande

Tonni Andersson (SD) och Staffan Appelros (SD) med instämmande av Rolf Hansson (SD)
avser att lämna in särskilt yttrande, bilaga 1.
Roland Nilsson (V) med instämmande av Banesa Martinez (V) avser att lämna in särskilt
yttrande, bilaga 2.

Yrkanden

Bengt Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Remiss om Program för att motverka hemlöshet
Förslag på Yttrande Remiss om Program för att motverka hemlöshet
Program Remiss om Program för att motverka hemlöshet
Följebrev Remiss om Program för att motverka hemlöshet

Bilaga 14

1(2)

SÄRSKILT YTTRANDE.

Servicenämnden i Malmö, 2019-06-18.
Ärende: Remiss om Program för att motverka hemlöshet. SN-2019-567.

Sverigedemokraterna ser med stor oro på den ökande hemlösheten i Malmö, något
som vi tidigare befarat. Inflyttningen till Malmö bestående dels av kommunplacerade enligt
anvisningslagen men även betalningssvaga grupper utan förankring på bostadsmarknaden.
Arbetslösheten är fortsatt hög i Malmö, speciellt bland kommunplacerade flyktingar som i stor
utsträckning även uppbär försörjningsstöd.
Problematiken med hemlösheten bottnar både i sociala och strukturella orsaker. Efterfrågan
av bostäder till ”rimliga” kostnader är större än tillgången och inflyttningen till Malmö uppgår
till c:a 5000 personer årligen.
Den pågående stora inflyttningen och efterfrågan på bostäder ökar därmed och parallellt med
detta så skall Malmö växa genom förtätning och inte genom geografisk expansion. Det är inte
ovanligt att familjers strukturer avviker från det som var vedertagen norm för några decennier
sedan.
Det är en stor utmaning för stadsplanerare att skapa goda bostäder för familjer med 6 – 8 barn
såväl som till ungdomar som vill etablera sig på bostadsmarknaden med företrädesvis en
hyresrätt till en acceptabel kostnad. Idag ser vi en utveckling där bostadsrätter blivit en lukrativ
handelsvara istället för en långsiktig boendeform. Nyproduktion av hyresrätter styrs i högre
grad av aktörerna inom byggsektorn än av behovet samt även av en ogynnsam
skattelagstiftning.
Hyresrätter är den enda upplåtelseform för människor som saknar eget kapital samt för de
som flyttar dit arbetstillfällen finns. Hyresrätten är därför viktig för en smidigt fungerande
arbetsmarknad
Sverigedemokraterna hävdar att det är den förda bostadspolitiken sedan efterkrigstiden som
har sin historiska bakgrund till sakernas tillstånd och som sätter sina avtryck än idag.
En annan påverkande faktor är den rådande ekonomiska konjekturen i Europa som även i viss
grad påverkar Sverige.
Vidare ser Sverigedemokraterna EBO-lagen som en komplicerande faktor när det gäller tillgång och efterfrågan på bostadsmarknaden.
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Bostadssektorn har genomsyrats av subventioner där ett antal aktörer inom byggnadssektorn och leverantörer har upprätthållit en oligopolliknande ställning där bristen på
konkurrens varit starkt kostnadsdrivande. Sverigedemokraterna vill bestämt hävda att en
översyn av regelverk, normer och kommunala särbestämmelser snarast måste ske för att
effektivisera och påskynda bostadsproduktionen i den omfattning som efterfrågas. Här har de
styrande en diger hemläxa att göra.

Malmö 2019-06-18.

Staffan Appelros

Tonni Andersson, med instämmande av Rolf Hansson.
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Bilaga 2

Särskilt yttrande - servicenämnden 18/6 2019
Ärende 8
Remiss om Program för att motverka hemlöshet
Trots många bra förslag i programmet saknar vi insikten att hemlöshet orsakas av brister i
det sociala skyddsnätet i form av a-kassa, sjukförsäkring och försörjningsstöd. Programmet
har mer karaktären av att mildra effekterna av hemlöshet än att motverka den. Därför ställer
vi oss inte bakom programmet i nuvarande form

Roland Nilsson(v)

Banesa Martinez(v)

