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Budget 2018 – Rapportering av analys av direkta och indirekta kostnader för hemlöshet
I rapporten ”Malmö stads kostnader för hemlöshet” gör stadskontoret bedömningen att
Arbetsmarknads- och socialnämnden inte har rådighet över kostnadsutvecklingen när det gäller
hemlöshetsbudgeten. Sverigedemokraterna håller inte med om denna bedömning. Genom en politik
där kommunen tar alltför stort ansvar för nyanlända har Malmö stad lockat till sig nyanlända från hela
landet. Det är inte ett sammanträffande att 57 procent av Malmös hemlösa inte ens är svenska
medborgare. Hemlöshetsproblematiken har blivit ett invandringsproblem som Malmö stad kan
påverka.

Sverigedemokraterna har lagt fram flera förslag:
-

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

-

Ge MKB i uppdrag att årligen genomföra en lägenhetsinventering i syfte att komma till rätta
med den otillåtna andrahandsuthyrningen, samt att synliggöra det faktiska
lägenhetsunderhållet i beståndet.

-

Öppna upp för att hitta bostäder för Malmös hemlösa i kommuner där bostäder är mer
tillgängliga. Malmö stad har inte någon skyldighet att hjälpa hemlösa att hitta en bostad i
Malmö. Det viktiga är att hemlösa kan få tak över huvudet, även om det sker i en annan
kommun där tillgången till bostäder är större.

-

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.

Det är även möjligt att sluta följa bosättningslagen och vägra ta emot nyanlända om situationen är
sådan att det inte finns bostäder i Malmö för de nyanlända eller att mottagandet skulle innebära att de
nyanlända direkt eller strax efter att de anvisats till Malmö skulle hamna i hemlöshet.

Om nyanlända hamnar i hemlöshet när de anvisas till Malmö så är det uppenbart att Malmö inte är
den lämpligaste kommunen att ta emot dem.

Vad som framkommer i stadskontorets rapport är att hemlöshetsproblematiken förvärras utan någon
lösning i sikte. Dessutom börjar kommuners utbud av boendelösningar för hemlösa, den så kallade

sekundära bostadsmarknaden, uppfattas som en indirekt bostadsmarknad där det är lättare att få en
bostad. I Malmö där socialtjänsten har tillgång till många lägenheter är detta problem påtagligt.

I stadskontorets rapport framkommer det även att kostnaderna för hemlösheten i Malmö är mycket
högre än en halv miljard kr, som det redogjorts för innan. Rapporten visar att kostnaderna för Malmös
hemlöshet för 2018 uppgår till 665 miljoner kr. Då räknar man inte med de kommunala medel som
betalas ut till ideella organisationer som motverkar hemlöshet. Man räknar även inte med de extra
kostnader som kommunen får då vistelsen för personer förlängs på exempelvis HVB-hem,
behandlingshem och skyddat boende, då det inte finns något eget ordnat boende inför utskrivning.
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