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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-20 kl. 08:30-11:30

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Shler Murad Bradostin (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) ersätter Vakant (MP)
Petter Naef (M) ersätter Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C) ersätter Peter Olsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Benny Nilsson (enhetschef)
Annika Abrahamsson (avdelningschef)
Ragnar Narfeldt Karlsson (praktikant, Ung i Sommar)
Caroline Franzén (personalföreträdare, SACO)
Annika Holst (personalföreträdare, Kommunal)
Claes Carlsson (personalföreträdare, Vision)
Emma Edetun (fastighetsvärderare)
Linnéa Lindqvist (fastighetsvärderare)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Philip Lee
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andreás Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Justeringen

2019-07-04

Protokollet omfattar

§169
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§

169

Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten,
STK-2019-477

TN-2019-1425
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) har 2019-03-21 inkommit med motion om att ta ansvar för
hemlösheten (STK-2019-477). Emma-Lina Johansson (V) föreslår i sin motion att
kommunfullmäktige ska besluta att civilsamhället och ideella organisationer ska bjudas in att
delta i arbetet med att planera hur situationen med hemlöshet ska lösas. Vidare föreslås att
staden ska köpa in bostadsrätter i syfte att lösa de mest akuta bostadsbehoven, att staden ska
tillskriva regeringen och föreslå att skattereglerna för boende i hyresrätter förändras, samt att
staden genom tomträttsinstitutet ska styra bostadsbyggandet mot fler hyresrätter i staden.
Tekniska nämnden har givits möjlighet att yttra sig över motionen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag, samt
att med hänvisning till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Yrkanden

Stefan Plath (SD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C) att tekniska nämnden ska
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess första att-sats, samt att
avslå motionen i dess andra, tredje, fjärde respektive femte att-sats.
Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar
därmed att tekniska nämnden ska besluta att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag,
samt att med hänvisning till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på var och en av motionens att-satser och finner att tekniska
nämnden har beslutat att avge yttrande enligt förvaltningens förslag, samt att med hänvisning
till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Reservationer

Stefan Plath (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Peter Naef (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) respektive Henrik
Malmbergs (C) yrkande. Se bilagd reservation, § 169a.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 169b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta
ansvar för hemlösheten
Förslag till yttrande TN 190620 Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta
ansvar för hemlösheten, STK 2019-477
Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten

Tekniska nämnden 5
2019-06-20
Reservation

§ 169 Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten,
STK-2019-477

I sin motion lämnar Emma-Lina Johansson (V) fem konkreta förslag.
Fastighets- och gatukontoret föreslår att alla fem attsatserna ska anses besvarade, men hennes
första attsats ”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” anser vi vara ett bra förslag och
yrkar därför att tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla denna.
Motionärens övriga fyra attsatser, att åter börja köpa in bostadsrätter, att tillskriva regeringen, att
villkora ytterligare vid tomträttsupplåtelse samt att lämna nya ägardirektiv till MKB anser vi inte
skulle förbättra situationen för de hemlösa. Därmed är det inte till fyllest att endast föreslå att dessa
attsatser ska besvaras utan vi yrkar att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
attsatserna två till och med fem.
Då vi inte får gehör för våra yrkanden anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)
Med instämmande av
Lena Hjalmarsson (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Petter Naef (M)

Henrik Malmberg (C)

bilaga § 169b6

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden 19-06-20:

8. Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten, TN-20191425

Vackra ord bygger inga bostäder
Kommunledningen i Malmö slår sig för bröstet och hävdar att ”nu ska bostadsbristen
åtgärdas, vi går med i FN-initiativet The Shift”. Samtidigt vet vi att hemlösheten i Malmö
ökar. Malmö har idag ungefär 1 300 hemlösa barn, enligt kommunens egna beräkningar.
Tekniska nämnden har dessvärre fått ansvar för denna fråga, trots att den rätteligen borde
ligga på den nämnd och förvaltning som har ansvar för bostadspolitiken. Det är inte de
hemlösa människorna det är fel på, utan bostadsmarknaden. ”The Shift” har rätt
grundinställning men behöver påverka bostadsmarknaden för att ha nån effekt. FGK kan göra
en hel del, SBK kan göra en del och framför allt kan kommunledningen göra en hel del
genom att trycka på regeringen ifråga om nationell bostadspolitik.
Malmö 2019-06-26
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

