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§

95

Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet, STK-2018-1113

ASN-2018-19055
Sammanfattning

Stadskontoret har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig över aktuell
motion som inkommit till kommunfullmäktige från Allan Widman (L). I motionen framförs
yrkande att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med förslag om hur ägardirektiven till MKB fastighets AB ändras så att
överlåtelse av hyresfastigheter ska ske för att bredda utbudet av upplåtelseformer i områden
där detta idag är alltför ensidigt.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden
kopplade till yrkandena och föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 65 190314
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motionen Bredare utbud
av upplåtelseformer i utanförskapet enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige därmed anse motionen
besvarad.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) deltar inte i beslutet
rörande Mats Högelius (V) yrkande.
Yrkanden

Helan Nanne (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande och att nämnden ska
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Mats Högelius (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag på yttrande och att nämnden ska
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sedat Arif (S) ämnar först ställa arbetsutskottets förslag på yttrande mot Helena
Nannes (M) avslagsyrkande. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer arbetsutskottets beslutsförslag till yttrande mot Helena Nannes (M) förslag
om bifall till motionen. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Votering begärs.
Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till
arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall till Helena Nannes (M) förslag. Votering
genomförs. Voteringen utfaller med 8 Ja-röster, 4 Nej-röster och 1 avstår. Arbetsmarknadsoch socialnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande avseende motion av Allan
Widman (L). Voteringsbilaga biläggs protokollet.
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Ordförande ställer sedan proposition på Mats Högelius (V) avslagsyrkande. Ordförande
finner att nämnden avslår Mats Högelius (V) yrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag §65 Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet, STK-2018-1113
G-Tjänsteskrivelse Motion av Allan Widman (L) Bredare utbud av upplåtelseformer
i utanförskapet
Förslag till yttrande Motion av Allan Widman (L) Bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet
Följebrev Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer
i utanförskapet, STK-2018-1113

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-03-28

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §95

Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet, STK-2018-1113, ASN-2018-19055
Ärende:

Voteringslist(or)
Ja-röst för bifall till Sedat Arifs yrkande - Nej-röst för bifall till Helena Nannes yrkande
Ledamot

Ja

Sedat Arif (S), Ordförande
Joel Laguna Ascacivar (L), Vice ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S), Ledamot
Nils Anders Nilsson (S), Ledamot
Pernilla Hagen (S), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Mats Högelius (V), Ledamot
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Lars Eriksson (C), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

X
4

1

4
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Vänsterpartiet

Reservation med särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö
Ärende: 20/ 2019-03-28 Motion av Allan Widman
Det är en viktig fråga att bryta boendesegregationen som Allan Widman lyfter i sin motion.
Problemet är att lösningen från borgligt håll alltid ligger i att sälja ut allmännyttans bostäder
och göra dem till bostadrätter. Fokus ligger också alltid på de områden som har en dominans
av hyresrätter och att det är där boendesegregationen ligger.
Faktum är att boendesegregationen är lika mycket ett resultat av en ensidig boendeform i
villa områden och i bostadsrättsområden.
Frågan är varför man alltid måste attackera hyresrättsområdena och tvinga in bostadsrätter
där på bekostnad av hyresrätterna? Varför går det inte att tänka omvänt?
T.ex att öka andelen hyresrätter i de områden som mer eller mindre totalt domineras av
villor och bostadsrätter?
Allan Widmans motion är inte en motion präglad av omsorg om de områden han pekar ut
såsom Rosengård och Herrgården eller boende segregationen i stort, utan är driven av en
ideologisk vilja att öka antalet bostadsrätter i Malmö generellt på bekostnad av andelen
hyresrätter.
Det kan inte vara rimligt att det alltid är de mest utsatta områdena som ska betala priset för
en ökad blandform av boenden.
 Omvandlingen kommer att öka hyrorna så folk kommer att ha svårt att bo kvar i
lägenheterna.
 Andelen bostadsrätter är redan väldigt hög i Malmö. Den behöver inte öka.
 Det är billiga hyresrätter som efterfrågas och som måste öka i antal
Det är i grunden ett feltänk att alltid tro att när människor får en starkare privatekonomi så
vill de per automatik flytta till en bostadsrätt. Vi måste istället göra det mer attraktivt att bo i
områden med hyreslägenheter, genom att rusta upp dem och bygga ut servicen.
Detta kom inte fram i yttrandet från nämnden varför jag reserverade mig till beslutet och
avstod från omröstningen i voteringen.
Mats Högelius
Ledamot V
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och socialnämnden, 28/03 2019
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet
Diarienr: ASN-2018-19055
Miljöpartiet delar den vision om en blandad stad som vi anar i intentionen
bakom Allan Widmans motion. Vi vill se en stad där människor möts och har
möjlighet att välja att bo kvar i ett område man trivs i. Därför vill vi t ex att det
byggs fler flerfamiljshus i utpräglade villaområden, så att äldre inte behöver
lämna tryggheten i sin stadsdel när bostadsbehovet ändras, och så att fler kan
bo kvar i det område där barnen går i skolan även efter en skilsmässa.
Av samma anledning vill vi se en ökad möjlighet till ägt boende i våra
miljonprogram, t ex genom bostadsrätter, och småhus.
Att som motionären föreslår ombilda allmännyttiga lägenheter med låg hyra till
bostadsrätter är inte rätt väg att gå. Malmö stad har en bostadsbrist som vi bara
börjat beta av, och det som behövs nu är fler bostäder. Inga hyresrätter som
marknaden kan bygga idag har lika låg hyra som de befintliga, och tills dess att
bostadsmarknaden är i balans är det inte rimligt att omvandla allmännyttan till
bostadsrätter.
Istället vill Miljöpartiet se en mer kreativ användning av markpolitiken, där
tomträtten används för att stimulera byggandet av billigare bostadsrätter,
småhus i bostadsrättsform, av andelsägande (även kallat hyrköp) och med en
blandning av bostäder - i hela staden.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)
Med instämmande av:
_____________________________
Måns Berger, ersättare Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation

Centerpartiet

Arbetsmarknads- och socialnimnden 2019-03-28

Arende: Motion av Allan Widman

(L)

giillande bredare utbud av

upplitelseformer i utanfiirskapet
ASN-2018-1113
Moderaterna och Centerpartiet vill tacka Allan Widman (L) for en alldeles utmdrkt motion.
Segregationen i Malm<i 6r ett faktum och det drabbar viildigt minga enskilda Malmobor niir
utvecklingen dessutom g1r it fel h6ll. Att bryta boendesegregationen dr en avgorande friga
for att bryta utanftirskapet i staden. Fdrslaget om bredare utbud av upplfltelseformer i
utanfi)rskapet dr en viktig del i att lyckas och det iir mycket beklagligt att den styrande
minoriteten inte vdlkomnar sina egna id6er.
D6 vi inte

fick gehor ftr virt yrkande om bifall av motionen avger vi hiirmed denna

reservation.

Helena Nanne

(M)

Farishta Sulaiman

(M)

Ingrid Gunnarson (M)
Lars Eriksson (C)

Med insttimmande av:
Anna Adell

(M)

Bertil Lindberg (M)

Claes HolmeruP

(M)

