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Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK2019-477

ASN-2019-5732
Sammanfattning

Stadskontoret har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig över aktuell
motion som inkommit till kommunfullmäktige från Emma-Lina Johansson (V).
I motionen framförs yrkande att kommunfullmäktige beslutar att civilsamhället och ideella
organisationer bjuds in att delta i arbetet med att utvärdera vilka behov som finns och planera
för hur situationen med hemlöshet ska lösas, att staden åter börjar köpa in bostadsrätter i hela
staden i syfte att lösa de mest akuta behoven av bostäder till hemlösa, att Malmö stad ska
tillskriva regeringen om att förändra skattesystemet gällande boende så att hyresrätter inte
längre straffbeskattas, att Malmö stad vid upplåtelse av tomträtter till bostadsbyggande ska
villkora byggandet av hyresrätter i högre utsträckning än idag samt att MKB bygger nya
permanenta lägenheter till rimliga hyror i högre takt än idag.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden
kopplade till yrkandena.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta:
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion från EmmaLina Johansson (V) enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Beslutsunderlag
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