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Motion om att Stockholms stad ska ansluta sig
till det globala FN-initiativet The Shift
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/146
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens

tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
Karin Wanngård (s) har lämnat in en motion till
Kommunfullmäktige om att Stockholms stad bör ansluta sig till det
globala FN-initiativet The Shift. Motionen tar upp frågan om att
Stockholm behöver göra mer för att bryta den negativa utvecklingen
på dagens bostadsmarknad.
Staden arbetar på olika sätt med frågan om bostadsförsörjning men
huvudansvaret ligger inte hos stadsdelsnämnderna.
Stadsdelsförvaltningen anser att det uppdrag som berörda nämnder
har i budget 2020 ligger i linje med syftet med the Shift.
Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att Stockholms stad avvaktar
och studerar vilka effekter ett medlemskap har på Malmö stad som
hittills är den enda kommun i Sverige som anslutit sig.
Bakgrund
Karin Wanngård (s) har lämnat in en motion till
Kommunfullmäktige om att Stockholms stad bör ansluta sig till det
globala FN-initiativet The Shift. Kommunstyrelsen har skickat
motionen på remiss till stadsledningskontoret, socialnämnden,
Spånga-Tensta, Södermalms och Skarpnäcks stadsdelsnämnder,
Stockholms Stadshus AB, hyresgästföreningen region Stockholm,
Malmö stad, Rådet för Agenda 2030 och Svenska FN-förbundet.
Remissvaret ska vara KF/KS kansli tillhanda senast 2020-03-13.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för kansli och kommunikation.
Ärendet
Motionen tar upp frågan om att Stockholm behöver göra mer för att
bryta den negativa utvecklingen på dagens bostadsmarknad. I

Tjänsteutlåtande
Dnr ST 2019/469
Sida 2 (2)

motionen föreslås att Stockholms stad ansluter sig till det globala
FN-initiativet The Shift i syfte att utveckla politiken för att
förverkliga bostaden som en rättighet för stadens invånare. The
Shift handlar om att skifta synsätt från bostaden som en handelsvara
till en rättighet. Om att se en progressiv och aktiv bostadsmarknad
som ett verktyg för att öka jämlikhet och minska segregation. I
motionen framhålls att bostäder är en av de viktigaste frågorna för
Stockholm och något som berör alla invånare i staden. Motionären
konstaterar att städer som New York, London, Berlin och Paris har
skrivit under The Shift och menar att om även Stockholm skulle
ansluta sig skulle det främja utbytet med andra städer som står inför
liknande utmaningar.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen delar synen att boendet är en grundläggande
förutsättning för att människor ska kunna leva ett självständigt liv.
Staden arbetar idag på olika sätt med frågan om bostadsförsörjning
och huvudansvaret ligger hos de tre kommunala bostadsbolagen
som ska medverka till att staden får en väl fungerande
bostadsmarknad som kännetecknas av god rörlighet, tillgänglighet
och rimliga hyror. Huvudansvaret för att uppnå Agenda 2030:s mål
11 – Hållbara städer och samhällen – ligger hos
exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Det är inte tydligt vad ett deltagande i the Shift innebär i praktiken
för en svensk kommun. En konsekvensanalys bör därför göras innan
staden fattar beslut om deltagande.
I Sverige har kommunerna planmonopol och kan genom en aktiv
bostads- och samhällsbyggnadspolitik driva insatser för att
förverkliga rätten till en bostad. Det uppdrag som idag ligger hos
berörda nämnder ligger i linje med syftet med the Shift.
I mars 2019 gick Malmö, som första stad i Sverige, med i the Shift.
Förvaltningen anser att Stockholms stad, i avvaktan på eget
deltagande, bör studera vad det innebär för Malmö att vara med.
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