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Motion av Gunilla Ryd (V) om bogemenskaper

STK-2020-1089
Sammanfattning

Gunilla Ryd (V) vill genom sin motion öka alternativen till det traditionella och dyra
byggandet i Malmö. Motionären föreslår att Malmö stad satsar resurser för att ge stöd och råd
till de Malmöbor som vill bygga egna alternativ till de stora byggföretagens, och på så sätt
öppna upp för fler alternativa aktörer på marknaden. Motionären föreslår också att Malmö
stad avsätter mark för byggandet av hyreskooperativ som ska vara ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbara, och där de boende redan på planeringsstadiet får avgörande inflytande
över projektet.
Motionen har beretts genom att tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och MKB
Fastighets AB har getts möjlighet att yttra sig. Tekniska nämnden föreslår i sitt yttrande att
motionen ska anses besvarad eftersom det idag pågår processer som möter behoven som
beskrivs i motionen. MKB Fastighets AB svarar på den del av motionen som avser
hyreskooperativ och skriver att de är positiva och att de i nuläget driver ett projekt med att
etablera ett hyreskooperativ men att intresset inte är så stort som förväntat.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionens första att-sats och
i övrigt anser motionen besvarad.
I den av kommunfullmäktige den 29 april 2021 antagna markanvisningspolicyn (STK-2020622) och i det ännu ej beslutade bostadsförsörjningsprogrammet, lämnas det utrymme för att
möta de förslag som framförs i motionen. Förslaget är att motionen anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser Gunilla Ryds (V) motion om bogemenskaper besvarad
med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Motion av Gunilla Ryd (V) om bogemenskaper
Motion av Gunilla Ryd (V) om bogemenskaper
Tekniska nämnden beslut 201215 § 425 med Reservation (V) och muntlig
Reservation (MP)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201210 § 390 med Muntlig reservation (V) och (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från MKB

