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Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet

STK-2018-1113
Sammanfattning

Allan Widman (L) har inkommit med en motion om att bredda utbudet av upplåtelseformer
för bostäder i områden med utanförskap. Motionären föreslår kommunfullmäktige att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur
ägardirektiven till MKB kan ändras. Detta för att överlåtelse av hyresfastigheter ska kunna ske
med syfte att bredda utbudet av upplåtelseformer i områden där dessa idag anses vara alltför
ensidiga.
Yttranden om motionen finns från arbetsmarknads- och socialnämnden, MKB Fastighets
AB, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. I ärendet redovisas även information om
stadens övergripande styrdokument, fördelning av upplåtelseformer och stadens ägardirektiv
till MKB. Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser Allan Widmans (L) motion om att bredda utbudet av
upplåtelseformer i utanförskapet besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Håkan Fäldts (M)
yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Motion av Allan Widman (L) gällande bredare
utbud av upplåtelseformer i utanförskapet
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190328 §95 med Reservation (V) och
(M+C) och Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
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Stadsbyggnadsnämnden beslut 190411 § 86 med Reservation (M+C) och (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden beslut 190328 §81 med Reservation (V) och (M+C) och Särskilt
yttrande (MP)
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB

