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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att bryta
ensamheten och öka integrationen

STK-2020-768
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen
utreder möjligheten att skapa förutsättningar för ett boende där fokus är på att bryta
ensamheten och öka integrationen utifrån ett likartat koncept som Helsingborgshems Sällbo.
I de yttrande som nämnder och bolag lämnat finns ett intresse för att utreda förutsättningar
för att starta ett boende liknande Helsingborgshems koncept. Exempel på frågor som en
utredning bör beakta är en rimlig hyresnivå, hur lägenheter ska fördelas utifrån intervjuer eller
kötid, om andra målgrupper kan vara aktuella för Malmö, driftsform och ägande, om det ska
vara tidsbe-gränsat projekt eller hyreskontrakt tillsvidare mm. Andra frågeställningar kan
tillkomma i det fall kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att genomföra en utredning av boendekonceptet. Även tänkta målgrupper bör ges
möjlighet att bidra till utredningen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att skapa förutsättningar för ett
boende där fokus är på att bryta ensamheten och öka integrationen utifrån ett likartat
koncept som Helsingborgshem gjort.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utredningen ska vara klar senast den 31 januari 2022.
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att bryta ensamheten och öka integrationen
Motion av Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och öka integrationen
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 201127 § 148 med Särskilt yttrande (V)
och (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 201123 § 139 med Reservation (SD)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201119 § 330 med Reservation (SD)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201112 § 353 med Särskilt yttrande (SD) och Särskilt
yttrande (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB
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Remissvar från Boplats Syd

