Vänsterpartiet
Motion
Ta ansvar för hemlösheten!
Kommunledningen i Malmö slår sig för bröstet och hävdar att ”nu ska bostadsbristen
åtgärdas, vi går med i FN-initiativet The Shift”. Samtidigt vet vi att hemlösheten i Malmö
ökar. Malmö har idag ungefär 1 300 hemlösa barn, enligt kommunens egna beräkningar.
Vackra ord bygger inga bostäder. ”The Shift” handlar om hur och varför fastighetsoch bostadsspekulationer utarmar städer och tvingar människor bort från sina hem.
FN-projektet pekar på samhälleliga strukturer som orsaker och är väldigt tydliga med
att det inte är näringslivet som kommer att hitta lösningarna. Istället är de väldigt
tydliga med att det är när just marknaden ges ansvar för bostadsförsörjningen som
problemen uppstår - och därmed är oförenliga med en social bostadspolitik.
Begrepp som ”tillgång och efterfrågan” har fått styra, vilket betyder att ju större
efterfrågan är, desto större vinst kan bostads- och fastighetsbolag ta ut.
Hyresgästföreningen presenterade för bara några månader sedan en rapport om att
Skånes privata hyresvärdar i genomsnitt tjänar 20 kronor på varje betald hundralapp i
hyra. Den som tjänade mest tog ut 47 procent i vinst, vilket är detsamma som en vinst
på nära 40 000 kr per år för en trerumslägenhet i Malmö. Den som tror att det hos
marknaden finns en vilja att lösa bostadsbristen har helt missförstått hur ekonomin
fungerar. Ord bygger inga bostäder, hemlösa får inga hem och bostadsbristen blir inte
mindre för att kommunledningen ansluter Malmö till ”The Shift”. Det som behövs är
en satsning på mer demokratiskt inflytande över bostadsmarknaden – inte mindre.
Bostaden måste vara en social rättighet – på riktigt.
Vi i Vänsterpartiet vill därför att kommunfullmäktige ska besluta:
-

att civilsamhället och ideella organisationer bjuds in att delta i arbetet med att
utvärdera vilka behov som finns och planera för hur situationen med
hemlöshet ska lösas.

-

att staden åter börjar köpa in bostadsrätter i hela staden i syfte att lösa de
mest akuta behoven av bostäder till hemlösa.

-

att Malmö Stad ska tillskriva regeringen om att förändra skattesystemet
gällande boende så att hyresrätter inte längre straffbeskattas.

-

att Malmö Stad vid upplåtelse av tomträtter till bostadsbyggande ska villkora
byggandet av hyresrätter i högre utsträckning än idag.

Vänsterpartiet
-

att MKB bygger nya permanenta lägenheter till rimliga hyror i högre takt än
idag.
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