
 
Vänsterpartiet 

 
Motion  
Till Kommunfullmäktige i Malmö   
 
Gör MKB till Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och en garant 
för en hållbar bostadspolitik 
 
Bostad är en mänsklig rättighet och Sveriges grundlag säger att det allmänna särskilt 
ska trygga rätten till bostad. 
 
Trots ökat bostadsbyggande under högkonjunkturen så är bostadsbrist och 
hemlöshet fortsatt stora problem i Malmö. De bostäder som byggs vänder sig främst 
till dem med kapital eller med högre inkomster och är oftast omöjliga att hyra för dem 
utan kapital och med låga eller medelstora inkomster. 
 
I detta läge borde det vara självklart för kommunen att till fullo använda sitt eget 
allmännyttiga bostadsbolag, MKB, för att lösa problemen med bristen på 
hyreslägenheter. MKB står visserligen för den största delen av bostadsbyggandet i 
Malmö, men någon tydlighet kring vilken roll MKB skall ha för bostadsförsörjningen i 
Malmö finns inte idag. 
 
Malmö stads politiska ledning är inte tydlig med vad man vill med MKB. Med ena 
handen skriver man under The Shift om att bostaden skall vara en rättighet och med 
andra handen plockar man ut kapital ur företaget för att finansiera kommunens 
verksamhet. Självförtroende saknas också för att våga använda MKB som den 
självklara aktören för att bygga en blandad stad, socialt, miljö- och klimatmässigt 
hållbar, även för låg- och medelinkomsttagare. 
 
Vänsterpartiet menar att MKB ska vara Malmö stads verktyg för att bygga bort 
bostadsbristen och skapa balans mellan tillgång och efterfrågan. MKB ska bygga 
varierat och med blandade prisklasser så att även låg- och medelinkomsttagare 
finner nyproducerade lägenheter med överkomliga hyror. 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att i MKB Fastighets AB:s ägardirektiv skriva in att MKB:s ägaridé skall vara att MKB är 
Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och skapa balans mellan tillgång 
och efterfrågan. MKB ska sätta samhällsnyttan främst och vara en garant för en 
bostadspolitik som är socialt, miljö- och klimatmässigt hållbar. 
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