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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-25 kl. 09:00-15:20

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033 samt digitalt via Tea

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)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Bo Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Susanne Ydstedt (M)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Marcus Horning (direktör)
Shadi Yousefi (utvecklingssekreterare)
Tina Weberg (enhetschef)
Julia Töringe (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Martin Molin (C)

…………………………………
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Johanna Perlau (enhetschef)
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef)
Erika Knobblock (enhetschef)
Jesper Croall (byggnadsinspektör)
Maria Bengtsson Lindskog (bygglovsarkitekt)
Tina Weberg (enhetschef)
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef)
Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2021-03-31

Protokollet omfattar

§92
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§

92

Remiss - Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam
angelägenhet, SOU 2020:46, STK-2021-46

SBN-2021-70
Sammanfattning

År 2018 tillsattes en nationell kommission för ekonomisk jämlikhet. Denna SOU (2020:46) är
resultatet av kommissionens utredning. Utredningen pekar på att de socioekonomiska
skillnaderna i Sverige ökat sedan 1980-talet och framhåller behovet av aktiva insatser från
staten för att främja en ökad jämlikhet i Sverige. Utredningen innehåller ett brett paket av
insatser. Flertalet av insatserna utredningen föreslår kan innebära positiva tillskott på
bostadsmarknaden. I många frågor finns det dock komplicerade frågeställningar kopplade till
detaljer, ansvarsfördelning och dylikt. En återkommande frågeställning är hur insatser bäst
utformas för att nå de hushåll som har svårast att efterfråga bostad idag, och hur riktade och
specifika olika insatser eller bidrag ska vara kopplade till deras behov.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Darko Simic (M), Martin Molin (C) och Anders Olin (SD) yrkar i första hand att ärendet
återremitteras till förvaltningens som ska få i uppdrag att omformulera yttrande till att vara
mer kritisk i sin hållning till betänkandet. I andra hand yrkar de avslag.
Mikael Andersson (V) yrkar att nuvarande kommentar om vinstuttag från allmännyttiga
bostadsbolag på sidan 5 ersätts med följande text "Stadsbyggnadsnämnden är positiva till förslaget i
utredningen. Det behövs lagstiftning för att säkerställa att kommuner inte använder vinst från allmännyttiga
bostadsföretagen till annat än att skapa bättre villkor för hyresgästerna. Det behövs även förtydligas att den
eventuella vinst som tas ut och som ska användas till sociala förebyggande insatser som bevisligen förbättrar
boendemiljö och minskar segregation, ska förbättra villkoren specifikt för hyresgästerna i de allmännyttiga
bostadsföretagen."
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Mikael Anderssons (V) ändringsyrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på yrkandet huruvida ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras till förvaltningen och finner att nämnden har beslutat att
ärendet ska avgöras idag.
Sedan ställer ordförande proposition på Mikael Anderssons (V) ändringsyrkande och sitt och
Lars Hellströms (L) yrkande och bifall till förvaltningens förslag och finner att nämnden har
bifallit förvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordförande yrkandena om bifall till förvaltningens förslag och avslag mot
varandra och finner att nämnden har beslutat att bifalla förvaltningens förslag till yttrande.

4

Reservationer och särskilda yttranden
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar
in en gemensam reservation, bilaga § 92a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 92b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in en reservation,
bilaga § 92c.
Lars Hellström (L) med instämmande av Alexander Werne (L) lämnar in ett särskilt yttrande,
bilaga § 92d.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet, SOU 2020:46
Förslag till yttrande SBN 2021-03-25 Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet, SOU 2020:46
En gemensam angelägenhet volym 1
En gemensam angelägenhet volym 2

Bilaga § 92a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-03-25
Ärende 14 – Remiss Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46, STK-2021-46
Jämlikhetskommissionens betänkande härrör från ett beslut på Socialdemokraternas partistämma 2017 och sjösattes därefter av regeringen, vilket resulterat i denna produkt som till
mångt och mycket liknar en valagenda för Socialdemokratin. Ansatsen består av en tydlig
vänsteragenda, vilket inte minst syns i avsnitt där det mer eller mindre implicit framförs att
skattehöjningar är lösningen på allehanda samhällsproblem.
Denna åsikt delar inte vi. Vi tror att vi når ökad jämlikhet genom att låta alla människor utnyttja sin fulla potential och inte genom att arbeta för försämrade villkor för andra. Vi ser
hellre att alla får det bättre än att några får det sämre och anser således att betänkandet
borde fokusera på att lyfta de som har det sämst i samhället i stället för tvärtom. Här i ligger
framför allt resan från bidrag till arbete, något som också ger effekter på en persons eller en
familjs bostadskarriär. Malmö är en stad där detta är synnerligen relevant, med många invånare som ej försörjer sig själva - men om de gjorde skulle ha avsevärt lättare att finna lämpligt och önskvärt boende.
Gällande förslaget till yttrande så skulle vi därför vilja se en betydligt mer kritisk hållning till
betänkandet rent generellt och där resonemanget ovan framgår. I sak så kan vi exempelvis
nämna att vi inte är övertygade om att en höjning av bostadsbidrag är en långsiktigt hållbar
lösning och inte heller vill vi att ROT-avdragen omvandlas till annat bostadspolitiskt stöd. Vidare menar vi att fastighetsägaren ska få behålla rådighet över renoveringar i sina fastigheter. Dessutom tycker vi att det är en smula olyckligt att hänvisa till en så pass politiskt färgad ekonom som Thomas Piketty.
För att vi skulle kunna ställa oss bakom yttrandet hade det behövts skrivas om och för detta
begärde vi återremiss. Då detta ej bifölls valde vi att reservera oss.

Malmö den 25 mars 2021

Darko Simic (M)

Mats Brogren (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Bilaga § 92b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-03-25
Ärendenummer: SBN 2021-70

Ärendet gäller en remiss jämlikhetskommissionens betänkande, en gemensam
angelägenhet. Statsrådet Magdalena Andersson tillsatte 2018 en kommission för ekonomisk
jämlikhet och nämnden har fått möjlighet att yttra sig över yttrandet. I yttrandet förespråkar
man en avveckling av rotavdraget, man omnämner bostadsbidraget och det faktum att en
uppräkning ej gjorts. I ärendet yrkade vi på en återremiss för att omformulera svaret i
enlighet med våra intentioner.
Då vårt återremiss yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Åsa Ahnfeldt

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Bilaga § 92c
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende 14: Remiss - Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam
angelägenhet, SOU 2020:46, STK-2021-46
Sluta dubbelbeskatta MKB:s hyresgäster!
Ett problem som Vänsterpartiet Malmö har lyft flera gånger är att Malmö stad
använder vinstuttag från Malmö kommunala bostadsbolag (MKB) för att finansiera
övrig verksamhet i Malmö stad. Detta är något som vi i Vänsterpartiet motsätter
oss. Ägaren får enligt huvudregeln ta ut en vinst som motsvarar statsräntan på
insatt kapital. Nu används särskilda undantag för att få ta ut en högre vinst. Det
uttaget är en dubbelbeskattning av MKBs hyresgäster.
Vi anser inte att de boende i MKB först ska betala kommunalskatt och sedan bidra
till den kommunala budgeten med vinstutdelning.De senaste årens vinstuttag
motsvarar hela summan av flera års hyreshöjningar. Det betyder att den
hyreshöjning som MKBs hyresgäster fått betala går till att finansiera verksamhet i
Malmö stad. Det är inte många kommuner i Sverige som gör denna form av
värdeöverföring från ett allmännyttigt bostadsföretag till ägaren.
Mot denna bakgrund ser Vänsterpartiet Malmö positivt på förslaget i
Jämlikhetskommisionens betänkande om att möjligheterna att föra ut vinster ur de
allmännyttiga bostadsföretagen bör begränsas till sociala förebyggande insatser
som bevisligen förbättrar boendemiljöer och minskar segregation. Dessvärre var
det något annat som förmedlades i yttrandet som lades fram som förslag, där man
konstaterar att lagstiftning är ett tveksamt angreppssätt i frågan. Texten är
formulerad som att det finns en vinst med en flexibilitet i hur kommunerna kan
använda vinsterna från bostadsbolagen.
Vänsterpartiet yrkade därför på att texten som tagits fram skulle strykas och
ersättas med: Stadsbyggnadsnämnden är positiva till förslaget i utredningen. Det
behövs lagstiftning för att säkerställa att kommuner inte använder vinst från
allmännyttiga bostadsföretag till annat än att skapa bättre villkor för hyresgästerna.
Det även förtydligas att den eventuella vinst som tas ut och som ska användas till
sociala förebyggande insatser som bevisligen förbättrar boendemiljö och minskar
segregation, ska förbättra villkoren specifikt för hyresgästerna i de allmännyttiga
bostadsbolagen.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss till förmån för vårt förslag.
För Vänsterpartiet Mikael Andersson
med instämmande av Sara Andersson

Bilaga § 92d
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnd 2021-03-25
Ärende: Remiss - Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet, SOU2020:46,
STK-2021-46
Jämlikhet är en av liberalismens grundpelare och innebär att alla människor ska vara lika inför lagen. Det
innebär också att alla ska ha möjligheter att delta i samhällslivet och forma sitt eget liv. Alla har rätt till en
grundläggande standard för att kunna utvecklas och delta i samhället på lika villkor. Socialliberalismens
fokus är därför att ge bättre möjligheter för den som har ett sämre utgångsläge. Det viktigaste är bra
skola, sjukvård, socialförsäkringar och andra tjänster som vi betalar gemensamt. Skatter kan ha en
utjämnande roll, men välfärd med hög kvalitet betyder mer för att utjämna skillnader.
Trots att vi befinner oss mitt i en högkonjunktur består klyftorna mellan de som har försörjning, trygghet
och alla chanser – och de som saknar både hopp och möjligheter. Vi ser ett bidragsberoende som inte
bryts, en ny underklass som växer fram, ett utanförskap som riskerar att gå i arv och ett samhälle som
dras isär. I ofrihetens Sverige växer barn upp utan att se sina föräldrar gå till jobbet. Där tappar människor
hoppet om att någonsin kunna påverka sin framtid. Där är det ofta kaos i klassrummet och de stora
drömmarna verkar vara reserverade för dem som växer upp i andra stadsdelar. I ofrihetens Sverige är det
ingen självklarhet att kunna gå klädd som man vill, gå ut när man vill eller ens sätta sig på ett café. Det
finns ingen större uppgift för oss politiker framöver än att överbrygga de klyftorna. Alla ska kunna kräva
sin rätt – men vi ska också förvänta oss att varje människa som kan gör sin plikt.
I Liberalernas Sverige behandlas alla lika oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning,
funktionsnedsättning, etc. Vi vill att diskriminering motarbetas kraftfullt. Krympande ekonomi leder till
ökad arbetslöshet och sociala orättvisor, medan tillväxt skapar möjligheter. Om fler kommer i arbete kan
fler försörja sig själva, vilket minskar fattigdomen och bekämpar inkomstklyftor. En politik för fler jobb är
därför den bästa fördelningspolitiken.
Varenda människa ska ges möjlighet att bestämma över sitt eget liv och jobba hårt för att uppfylla sina
drömmar. Alla barn ska kunna drömma stora drömmar, och stora drömmar ska kunna slå in också för de
barn som växer upp med små resurser. Skolan måste därför ge alla goda chanser att göra vad de vill med
sitt liv, oavsett bakgrund.
Vi delar inte Jämlikhetskommissionens betänkande ur flera avseenden då den underförstått framhäver
socialdemokratisk politik. Detta framstår extra tydligt när det går utläsa att det fria skolvalet och friskolor
bidrar till segregation, allmän kritik mot fåmansföretag och avveckling av ROT-avdraget.

Malmö 2021-03-25
Lars Hellström

Med instämmande av Alexander Werne

