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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-13 kl. 08:30-11:00

Plats

Henrik Smithsgatan 13

Beslutande ledamöter

Eva Christina Bertz (L) (Ordförande)
Sven-Erik Rasmusson (S) (Vice ordförande)
Asterios Bratanis (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Elisabet Landrup (M)
Anders Olin (SD)
Ola Johansson (SD)
Klara Holmberg (S) ersätter Annika Stark (S)
Danica Srnic (M) ersätter Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Dündar Güngör (S)
Louis Hyleborg (L)
Anders Törnblad (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Rebecka Los (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)

Utses att justera

Elisabet Landrup (M)
Danica Srnic (M)

Justeringen

2019-06-19

Protokollet omfattar

§93

Underskrifter

Sekreterare

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

Dzemal Imsirovic
Ordförande

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

…………………………………

Ewa Bertz (L)
Justerande

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

…………………………………

Elisabet Landrup (M)

Danica Srnic (M)
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§

93

Remiss angående Program för att motverka hemlöshet

FRI-2019-1048
Sammanfattning

Syftet med Program för att motverka hemlöshet är att ta fram principer och målsättningar för
kommunens arbete med att motverka hemlöshet. Fritidsförvaltningen ser vikten av
programmet och ser positivt på programmet, dess mål, de strategiska inriktningarna samt
tillhörande handlingsplan.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Elisabet Landrup (M) yrkar avslag på yttrandet.
Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Elisabet Landrups förslag.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Elisabet Landrup (M) och Danica Srnic (M) inkommer med en skriftlig reservation
Anders Olin (SD) och Ola Johansson (SD) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190613 - Efter AU
Yttrande fritidsnämnden 190613
Remiss Program för att motverka hemlöshet
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Reservation

Fritidsnämnden 2019-06-13
Ärende: § 93
Ang: Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
Precis som det står i förslag till yttrande ansvarar inte fritidsnämnden för någon del av
programmet. Hemlöshet ingår alltså inte i nämndens kompetensområde och därför gåt det inte att
säga att programmet är bra, ett påstående som faktiskt görs. Med anledning av detta yrkade vi
avslag på yttrandet.
Elisabet Landerup (M)

Med instämmande av

Rebecka Los (M)

Danica Srnic (M)
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Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2019-06-13
Ärende: FRI 2019-1048
Ärendet gäller remiss angående program för att motverka hemlöshet. Många av de synpunkter
som finns med i skrivelsen tycker vi är bra, men vi vill dock lyfta själva nyckelfrågan i denna fråga.
Vem är det vi bygger åt, kommer den största gruppen av de hemlösa någonsin bli
självförsörjande och har alla dessa människor i dag ett skyddsbehov. Vi Sverigedemokrater är av
den åsikt att hemlösheten är ett självskapat problem som grundar sig i en vårdslös
invandringspolitik där även människor utan skyddsbehov ges uppehållstillstånd.
Samtidigt har vi en grupp på ca 320 000 unga i landet som står aktivt i en bostadskö, denna grupp
pratar ingen om i dag. Vi Sverigedemokrater är tydliga i denna fråga de människor som är i
akutbehov ska få hjälp dock under en begränsad tid och ej efter att det inte längre finns ett
skyddsbehov, där av anser vi att det är ett självskapat problem vilket kommer att får förödande
konsekvenser inte bara för Malmö kommun utan även för landets övriga kommuner och dessa
problem kommer att synliggöras tydligt under de kommande åren.

Anders Olin (SD)
Med instämmande av:
Robert Nilsson (SD)

Ola Johansson (SD)

