Vänsterpartiet

Enkel fråga
Till kommunalrådet Sedat Arif (S)
Enkel fråga om privata mellanhänder

I Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra kunde vi i början av maj läsa ett
grävande reportage, en berättelse om våra gemensamma skattepengar och om hur
systemet som bestämmer en hyra kan sättas ur spel. Det handlade om hur
samhällets allra mest utsatta människor har blivit en väg till att tjäna stora pengar för
enskilda företag och den totala bristen på ansvar hos den styrande minoriteten.
Varje höst rapporterar kommunen om den växande hemlösheten i Malmö.
Socialtjänsten måste hjälpa den som saknar tak över huvudet och staden har 1 460
egna kontrakt att hyra ut, men det räcker inte.
Lösningen har blivit att hyra bostäder av privata företag, för mångmiljonbelopp. Det
kallas ”hotellnätter” och beskrivs som en akut lösning. Men det är dyrt och
kostnaderna har skenat det senaste decenniet. I fjol slutade rekordnotan på 161
miljoner kronor. Det kan vara vandrarhem, “bed and breakfast” och hotell. Eller
hyresrätter.
Socialdemokraterna har styrt Malmö i många år, ni säger er vara emot
marknadshyror och har ändå skapat det här systemet. Kommunalrådet Sedat Arif (S)
kommentar i artikelserien: ”Det här är helt galet”.
Vi i Vänsterpartiet tycker också att det är galet. Bristen på ansvar och politisk vilja att
omfördela och använda våra resurser på ett rimligt sätt är slående.
Det är galet att Malmö har ca 3000 hemlösa individer samtidigt som kommunen gör
ett överskott på 921 000 000 kr.
Det är galet att Socialdemokraterna samtidigt dubbelbeskattar hyresgästerna i det
kommunala bostadsbolaget MKB genom att ta ut 130 000 000 kr i vinst.
Det är galet att Socialdemokraterna dessutom säljer ut Malmös mark istället för att
säkra bostadsbyggande till hyror folk har råd att betala.
Det är galet att Socialdemokraterna lovat Liberalerna att införa näringslivsförtur i den
kommunala bostadskön och sälja ut delar av MKBs nuvarande lägenhetsbestånd.

Vänsterpartiet
Vi i Vänsterpartiet ser bostaden som en mänsklig rättighet, vi kräver att mittenstyret
tar ansvar för både våra skattepengar, bostadsförsörjningen och för hemlösheten
och ställer därför denna enkla fråga till ansvarigt kommunalråd Sedat Arif (S):
● Tänker du ta initiativ till att stoppa användandet av enskilda företag som
mellanhänder i bostadskrisen och se till att ansvarsfullt använda våra
gemensamma skattepengar?
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