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Interpellation
Till: Katrin Stjernfeldt Jammeh

Vem ska bo i Malmö?
Bostadsbristen är en av Malmös stora utmaningar som riskerar att få långsiktiga
negativa konsekvenser för såväl individen som samhället. Rätten till bostad är
stadgad i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och i den svenska
grundlagen. Malmö stad har också skrivit under The Shift - ett slags nätverk
mellan städer som syftar till att skifta perspektivet vad gäller bostäder från det
finansiella till mänskliga rättigheter. Bostäder ska vara ekonomiskt tillgängliga och
vara en plats där familjer kan leva ett värdigt liv.
I Malmö finns det dock fortfarande stora brister även om byggandet ökat de
senaste åren. Många saknar en bostad, kötiden på Boplats Syd är nästa tre år lång
och trångboddheten är hög. Under 2021 ökade bostadspriserna överlag mer än
inflationen och genomsnittliga löneökningar. Såväl bostadsrätter som
nyproducerade hyresrätter steg med i genomsnitt mer än 10 % jämfört med
2020. För lägenheter som förmedlades av Boplats Syd i det befintliga beståndet
steg den genomsnittliga hyran med omkring 6 % jämfört med föregående år.
Även om det finns ett större utbud av bostäder innebär prisökningarna att
skillnaderna i hushållens förutsättningar på bostadsmarknaden ytterligare ökat.
De mest utsatta, och oftast mest behövande, hamnar utanför denna ”marknad”
eller tvingas söka bidrag för att ha råd att bo. Något vi lärt oss av pandemin är just
att samhällsnytta inte kan styras av ekonomin utan av politiska beslut, vi måste se
till behoven och vem vi bygger för.
Vi undrar därför:
●
●
●
●

Hur avser styret uppfylla grundlagen och trygga rätten till bostad?
Hur säkerställer vi att alla som vill har råd att bo i Malmö?
Vilka åtgärder vill styret se för att motverka bostadssegregation?
Vad betyder “att bygga staden hel för social hållbarhet”?

Vi kräver inget skriftligt svar, vi vill att den besvaras på kommunfullmäktige den
25 maj 2022.
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