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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-02 kl. 15:00-15:15

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Anders Rubin (S)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhamamr

Justeringen
Protokollet omfattar
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Inrättande av expertråd för bostadsfrågor

STK-2020-300
Sammanfattning

I Malmö stads Budget 2020 – Tillsammans för ett öppet och tryggare Malmö – konstateras
att ”Problemen på bostadsmarknaden är en av Malmös största och mest komplexa
utmaningar” och att en extern expertgrupp bestående av olika aktörer på bostadsmarknaden
tillsätts för att bistå staden i arbetet med att ta fram konkreta förslag på hur stadens nämnder
och bolag gemensamt kan bidra till en mer välfungerande bostadsmarknad i Malmö där alla
Malmöbor har tillgång till en egen bostad av god standard till en rimlig kostnad.
Rådet föreslås att ledas av Malmö stads stadsbyggnadsdirektör som ges i uppdrag att
sammansätta rådet utifrån olika kompetenser och ta fram en plan för rådets arbete. Rådets
synpunkter och rekommendationer sammanställs av Malmö stad och slutrapportering med
förslag till åtgärder och insatser ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021. En
delleverans i form av input till nationell politik ska ske under processen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen inrättar ett expertråd för bostadsfrågor på sätt som redovisas i
underlag från stadsbyggnadskontoret och anvisar stadsbyggnadskontoret 200 000
kronor från kommunstyrelsens projekt- och utredningsanslag för verksamheten 2020
och 100 000 kronor för 2021.
2. Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsdirektören i uppdrag att leda och sammansätta
rådet samt ta fram en plan för rådets arbete. Slutrapportering med förslag till åtgärder
och insatser ska ske till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Protokollsanteckning
Torbjörn Tegnhammar (M) deltar ej i beslutet.
Beslutsunderlag
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