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Remiss från kommunstyrelsen - Uppdrag budget 2019 tillsammans med berörda nämnder, MKB och
bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för att öka
antalet bostäder för unga

SBN-2020-72
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till stadsbyggnadsnämnden översänt remiss angående
kommunstyrelsens uppdrag i budget 2019 att tillsammans med berörda nämnder och i dialog
med MKB och andra av bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för att öka antalet
bostäder för unga.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig över remissen i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden översänder yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att yttrandet ska kompletteras med en text om
att ett större fokus bör läggas på bostäder till studenter.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Martin Molins (C) och Darko Simics
(M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
beslutat att avstyrka Martin Molins (C) och Darko Simics (M) tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) inkommer med en gemensam
skriftlig reservation, bilaga § 78a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 78b.
Sara Andersson (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 78c.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 - strategi för att öka antalet bostäder för unga
Förslag till yttrande SBN 200326 - strategi för att öka antalet bostäder för unga
Strategi för ungas boende för mandatperioden 2018-2022, remissversion
Fördjupat utredningsdirektiv - Strategi för ungas boende

Bilaga § 78a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-03-26
Ärende 10 – Remiss: Strategi för att öka antalet bostäder för unga.
SBN-2020-72
I detta ärende så behandlar vi ett remissvar från SBN att uttala sig angående den utarbetade
strategin för att öka antalet bostäder för unga i Malmö stad.
Vi ser att många unga flyttar in till Malmö både för arbete och för utbildning och vi måste göra
vårt yttersta för att de ska kunna bo, arbeta och studera i Malmö.
I strategin bemöts många sidor av problemen som hindrar unga från att skaffa boende i vår stad.
Vi i Moderaterna och Centerpartiet tycker att genom att bygga studentbostäder nära universitetet
och centrum så nås en grupp vars situation är enklast att lösa, vi tror även att det i sin tur frigör
mindre bostäder på andra platser runt om i Malmö för de unga som till exempel jobbar och har
betalkraft att välja en annan bostad än studentrum.
Genom att i större utsträckning bemöta studenternas behov skapas en naturligare väg från
studentrum till bostad när plugget går mot arbete.
Därför yrkade vi på att i remissvaret lägga till att trycka extra mycket på att bygga studentbostäder
nära universitet. Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Peter Ahlström (M)

Med instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 78b
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Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende: 10: SBN-2020-72

Remiss från kommunstyrelsen – Uppdrag budget 2019 – tillsammans med berörda nämnder, MKB och bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för
att öka antalet bostäder för unga
Alla är överens om att vi behöver bostäder till våra unga, men vi måste förhålla oss
till den krassa verkligheten.
I Strategi för ungas boende för mandatperioden 2018-2022, remissversion v.1 kan man
läsa att utrikes födda unga Malmöbor i snitt har 5 000 kronor mindre per månad än
inrikes födda unga i Malmö, de tidigare bor också oftare i hyresrätt. Att Malmö stad ska
utreda vilka möjligheter kommunen har att under en begränsad tid ställa kommunal
borgen till unga i Malmö verkar vara ännu ett led i processen att skaffa förstahandskontrakt till utrikes födda unga Malmöbor.
Utrikes födda unga Malmöbor har säkerligen, med tanke på att de i snitt har 5 000
kronor mindre per månad jämfört med inrikes födda Malmöbor, försörjningsstöd, bostadsbidrag eller bostadstillägg.
Lägg till detta en kommunal borgen och vi har ett resultat att kommunen till 100 % har
inte bara betalt hyran för utan även skaffat ett förstahandskontrakt till en i många fall
nybyggd lägenhet i Malmö.
Vi ställer oss frågan vad ”moroten” eller drivkraften blir för dessa unga att ta sig ur ett
bidragsberoende när Malmö stad levererar fler och fler sätt att inte behöva ta sig ur
det. Inte ens att skaffa sig en större lägenhet eller en lägenhet på ”fina gatan” kräver
motprestation så länge man är under 30 år.
Aktiviteten kommunal borgen föreslås även i Program för att motverka hemlöshet. I
Malmö stad är majoriteten av strukturellt hemlösa utrikes födda. Även här blir det en
riktad aktivitet.
Föreslagna åtgärder i strategin, vilka är avsedda att utföras av Boplats Syd AB, förefaller inte så väl genomtänkta, utan mer anpassade för en planekonomi.
Skrivningen ” Boplats Syd ska ta fram riktlinjer för hur försörjningsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg i högre grad ska accepteras av hyresvärdar som inkomst vid
förstahandskontrakt” visar på en märlig syn vad gäller ägande.
Naturligtvis framförs propåer i dessa banor till fastighetsägare, men därifrån till i det
närmaste tvingande krav är steget långt.
Kösystemet i Boplats Syd är grundbulten i dess verksamhet, därför skulle ändringar i
detta, kunna få förödande konsekvenser för deras verksamhet. Dessutom drivs
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Boplats Syd av sina köavgifter. Vilka konsekvenser får det om de skall börja använda
differentierade avgifter för olika kategorier?

________________
Anders Olin (SD)

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

___________________
Stefan Claesson (SD)

_________________
Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 78c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende 10 – remiss från kommunstyrelsen- Uppdrag budget 2019 – tillsammans med
berörda nämnder, MKB och bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för att
öka antalet bostäder för unga
I yttrandet som Vänsterpartiet ställde oss bakom konstateras att strategin är informativ och
kärnfull och att de föreslagna aktiviteterna sammantaget kommer att förbättra situationen för
de unga på bostadsmarknaden i Malmö. Den pågående detaljplane- och
bygglovsprocesserna kommer att möjliggöra byggstarter för minst 1000 bostäder för unga
under mandatperioden. Det är positivit att stadens aktörer tillsammans vill ta ett krafttag för
att fler unga ska kunna börja sina vuxenliv med en egen bostad.
Som också nämns i yttrandet är det vitalt att strategin tydligare redovisar problembilden för
unga på bostadsmarknanden och vilka utmaningar som ligger i den. Gruppen unga är inte
homogen och vi vet att unga behandlas olika på bostadsmarknaden beroende på ursprung,
bakgrund och betalningsförmåga. Att det byggs nya bostäder är därmed ingen garanti för att
alla stadens unga kommer kunna efterfråga dem, utan det är en reell risk att de unga som
redan har det svårt att få en lägenhet kommer fortsätta ha det så. Att erkänna och se att
Malmö stads bostadssituation är både diskriminerande och långt ifrån jämlik bör vara en av
utgångspunkterna i det fortsatta arbetet.
Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har staterna ett ansvar att
sträva mot en tillfredsställande levnadsstandard för alla medborgare. Häri ingår att ha en
bostad. Detta gäller unga som äldre, oavsett ursprung. För att uppfylla dessa åtganden är
det därför av yttersta vikt att fortsätta arbetet med att få fram framförallt billigare lägenheter
så att unga, oavsett storleken på familjens plånbok, kan skapa sig ett hem och en trygg bas.

För vänsterpartiet,
Sara Andersson

