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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-26 kl. 09:00-14:00

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Darko Simic (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Sara Andersson (V) ersätter Mikael Andersson (V)
Peter Ahlström (M) ersätter Per Göran Wiberg (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Anna Westberg (stadsjurist)

Utses att justera

Martin Molin (C) §§ 70-87, 89-117
Darko Simic (M) § 88

Justeringen

2020-03-26

Protokollet omfattar

§77

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

...........................................
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Martin Molin (C) §§ 70-87,
89-117

Darko Simic (M) § 88
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§

77

Remiss från kommunstyrelsen - Inrättande av expertråd för
bostadsfrågor, STK-2020-300

SBN-2020-324
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till stadsbyggnadsnämnden översänt remiss angående inrättande av
expertråd för bostadsfrågor för yttrande. I Malmö stads Budget 2020 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
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar med tillägg yttrande enligt förvaltningens förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden översänder yttrandet till kommunstyrelsen.
3. Stadsbyggnadsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Yrkanden
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att det i yttrande ska läggas till en mening om att
det är väsentligt att rådets arbete är transparent och följs upp.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till Martin Molins (C) och Darko Simics
(M) tilläggsyrkande.
Sara Andersson (V) yrkar att stadsbyggnadsnämnden i sitt yttrande avstyrker förslaget att
inrätta ett expertråd för bostadsfrågor i Malmö.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Sara Anderssons (V) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på förvaltningens förslag på yttrande
med tillägg mot Sara Anderssons (V) förslag om att stadsbyggnadsnämnden ska avstyrka
förslaget om exportråd och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag med av
Martin Molins (C) och Darko Simics (M) förslag på tillägg.
Reservationer och särskilda yttranden
Sara Andersson (V) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga § 77a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Inrättande av expertråd för bostadsfrågor
Förslag till yttrande SBN 200326 Inrättande av expertråd - reviderat 200325
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Förslag till yttrande SBN 200326 Inrättande av expertråd för bostadsfrågor
Inrättande av expertråd för bostadsfrågor SBK 200227
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Inrättande av expertråd för bostadsfrågor
Beslut KS 200304 §86 med Särskilt yttrande (SD), (S+L), (M+C) och (V)
Förslag till beslut KSAU 200302 §143

Bilaga § 77a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende 9 – Remiss från kommunstyrelsen – Inrättande av expertråd för bostadsfrågor.
STK -2020-300
Först hade Malmö stad en bostadssamordnare, sedan blev det en bostadsgeneral och nu
ska ett expertråd för bostadsfrågor skapas. Vi kan inte se nyttan med detta råd eftersom
många av de frågor som lyfts fram redan har utretts samt att det redan finns forskning i
området. Det krävs istället handling inom det bostadspolitiska området!
Det finns en stor risk att tillsätta ett råd där de från näringslivet som gynnas av en
bostadsbrist sitter med. Detta är inte en konflik som kan lösas med mer transparens.
Dessutom är vissa saker som rådet ska underssöka redan undersökta, som till exmpel
flyttkedjor. Vi ser att den spekulativa bostadsmarknanden är problemet – inte lösningen.
Civilsamhället och ideella organisationer som arbetar med bostadsfrågan, hemlöshet och
utsatthet släpper med regelbundenhet rapporter om situationen i Malmö. Det finns redan
fakta och underlag gällande allt ifrån barnfattigdom till strukturell hemlöshet. Problemet är att
dessa erfarenheter inte tas tillvara. Vi vill se ett närmare samarbete med dessa, men tror inte
att ytterligare utredningar varken kommer göra till eller från för dem som saknar ett hem.
Mot bakgrund av dessa skäl ser vi inte inrättandet av ett expertråd för bostadsfrågor som
motiverat. Vi yrkade därför på att stadsbyggnadsnämnden i sitt yttrande skulle avstyrka
förslaget att inrätta ett expertråd för bostadsfrågor i Malmö. Då vårt yrkande inte fick gehör
reserverar vi oss till förmån för vårt eget förslag.

För vänsterpartiet,
Sara Andersson

