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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.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, §153.
Beslut

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.
Yrkanden

Linda Svensson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag samt att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Helena Nanne (M) yrkar avslag till beslutsats 3 och att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att anse motionens att-sats 1 vara besvarad, bifalla att-sats 5 samt att
avslå att-sats 2-4.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag till beslutsats 3 och att nämnden ska förslå
kommunfullmäktige att bifalla motionens att-sats 1, 3 och 5 samt att avslå att-sats 2 och 4.
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Peter Nilsson (S) yrkar, med instämmande av Magnus Olsson (SD), bifall till arbetsutskottets
förslag.
Janne Grönholm (MP) yrkar följande tillägg i yttrandet: Arbetsmarknads- och socialnämnden
ställer sig positiv till att Malmö stad åter börjar köpa bostadsrätter.
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) avser ställa proposition på varje yrkande för sig. Nämnden
godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer först proposition på Linda Svenssons (V) avslagsyrkande samt att
nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordförande finner att
nämnden avslår Linda Svenssons (V) yrkande.
Sedan ställer ordförande proposition på Helena Nannes (M) avslagsyrkande på beslutssats 3
med föreslagna ändringar. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M)
yrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på Charlotte Bossens (C) avslagsyrkande på
beslutssats 3 med föreslagna ändringar. Ordförande finner att nämnden avslår Charlotte
Bossens (C) yrkande.
Sedan ställer ordförande proposition på Peter Nilssons (S) samt Magnus Olssons (SD)
bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag i enlighet med Peter Nilssons (S) och Magnus Olssons (SD) yrkande.
Sist ställer ordförande proposition på Janne Grönholms (MP) tilläggsyrkande mot sitt eget
avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår Janne Grönholms (MP)
tilläggsyrkande.
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Reservationer / särskilda yttranden

Linda Svensson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig
reservation, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Claes Holmerup (M) reserverar sig mot
beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig
reservation, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse - Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för
hemlösheten
§153 Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK2019-477
Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten, STK2019-477
Följebrev Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för
hemlösheten, STK-2019-477
Förslag till yttrande - Motion av Emma-Lisa Johansson (V) om att ta ansvar för
hemlösheten
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-19: Ärende 20. Motion från Emma-Lina
Johansson om att ta ansvar för hemlösheten
Vänsterpartiet yrkade på mötet att motionen skulle bifallas i sin helhet, men då vårt yrkande
föll reserverar vi oss mot beslutet.
Motionen anför och vi instämmer i att civilsamhället och ideella organisationer ska bjudas in
att delta i arbetet med att utvärdera vilka behov som finns och planera för hur situationen
med hemlöshet ska lösas. Vi vill se 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.
Vi måste ta ett helhetsgrepp kring hemlösheten och att bifalla motionen i sin helhet skulle
vara ett första steg mot detta.
Malmö den 20 juni 2019

Linda Svensson (V)

Med instämmande av

Mats Högelius (V)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad- och socialnämnden 20 Juni 2019
Ärende 20: Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten,
STK-2019-477
Centerpartiet i Malmö är djupt oroade över situationen i Malmö gällande hemlöshet, vi kan aldrig
acceptera att barn, unga och vuxna är utan tak över huvudet, alternativt skyﬄas runt mellan olika
akutboenden av varierande standard. I nuläget rapporteras det att cirka 1300 barn räknas som
hemlösa. Vi ha också under fått ta del av rapporter om boenden som Vandraren, vilket
Socialstyrelsen klassade som olämplig som boende redan 2012, med fortfarande nyttjas som
akutboende. Där barnfamiljer placeras bland ohyra och ingrodd smuts.
Nödlösningar har blivit normen för Malmö Stad, vilket har resulterat i låg standard och skyhöga
kostnader för staden. Mer långsiktiga lösningar är nödvändiga för att kunna tackla problemet med
hemlöshet. Konsekvent yrkade Centerpartiet bifall till följande att-satser i motionen;
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 Malmö Stad ska tillskriva regeringen om att förändra skattesystemet gällande boende
så att hyresrätter inte längre straﬀbeskattas.
att MKB bygger nya permanenta lägenheter till rimliga hyror i högre takt än idag.
Flera ideella organisationer arbetar konstant för att kunna hjälpa de som är mest utsatta i Malmö
med mat och en plats att vila. Malmö Stad behöver samarbeta med dessa för att vi snabbare ska
kunna få tak över huvudet för stadens hemlösa.
Det är uppmuntrande Vänsterpartiet verkar ha valt att backa marknadshyror liksom
skattesänkningar i sin motion, vilket Centerpartiet ställer sig mycket positivt till. Malmö Stad har
akut bostadsbrist vilket i stor utsträckning förvärrar situationen för hemlösa liksom andra.

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av:
Lars Eriksson (C)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2019-06-20
Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten
Diarienr: ASN-2019-5732
Den ökande hemlösheten är Malmös svåraste utmaning. Malmö har idag ungefär 1300
hemlösa barn, det motsvarar nästan 2% av alla Malmös barn. Dessa barn behöver ett
värdigt boende så att de kan fokusera på lek och skola och känna framtidstro. Politken
behöver ta ett helhetsgrepp om hemlöshetsfrågan och då behövs det en bred palett av
lösningar. Miljöpartiet anser att en av lösningarna är att Malmös stad åter börjar köpa in
bostadsrätter med en bred genografisk spridning i en takt som inte påverkar priserna
på bostadsmarknaden. Därför föreslog vi att nämnden i sitt yttrande skulle ställa sig
positiv till att Malmö stad åter börjar köpa bostadsrätter. Tyvärr röstade majoriteten ner
vårt yrkande. Om vi ska lösa hemlöshetsfrågan i Malmö så krävs det en politiskt vilja att
vända på alla stenar för att hitta lösningar.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20
Ärende: Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för
hemlösheten, STK-2019-477
ASN-2019-9163
Emma-Lina Johansson (V) har i sin motion föreslagit ett antal åtgärder för att ta ansvar för
hemlösheten i Malmö. Flertalet av dessa ser vi från Moderaterna som direkt kontraproduktiva
och som ett mycket ansvarslöst sätt att hantera skattebetalarnas pengar. Att Malmö stad åter ska
börja köpa in bostadsrätter i hela staden tillhör det mest anmärkningsvärda i motionen och vi
yrkade med bestämdhet avslag till den att-satsen, liksom att-sats 3 och 4.
Vi anser dock att att-sats 5 är mycket intressant. Att MKB bygger nya permanenta lägenheter
till rimliga hyror i högre takt än idag är ett förslag som vi välkomnar. Då Emma-Lina Johansson
(V) inte närmre specificerat vad hon syftar på i sin formulering av att-satsen är den mest
naturliga tolkningen av förslaget att mer marknadsmässiga hyror åsyftas, vilket i vissa fall kan
innebära högre hyror och i andra fall kan innebära lägre hyror. Därför yrkade vi att
arbetsmarknads- och socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla att-sats 5. Då vi
inte gick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.

Helena Nanne (M)
Claes Holmerup (M)
Med instämmande av:
Bertil Lindberg (M)

Ingrid Gunnarson (M)

