Motion om att Stockholms stad ska ansluta sig till det
globala FN-initiativet The Shift
Bostäder är en av de viktigaste frågorna för Stockholm och något som berör alla invånare i
staden. Frågan om bostäder är större än enskilda projekt – det handlar om en grundläggande rätt
till ett tryggt hem som är anpassat efter varje människas behov och förutsättningar. Rätten till
bostad är så fundamental att det påtalas i Sveriges grundlag och som en av de mänskliga
rättigheterna enligt Förenta nationerna (FN). Vi socialdemokrater anser att det är en självklarhet
att sträva mot att förverkliga rätten till ett tryggt och bra boende för alla.
Under lång tid har vi sett hur kostnaden för att bo har ökat kraftigt i relation till nettoinkomst för
många stockholmare. En snabb utveckling av bostadspriser för bostadsrätter har inneburit att
skillnaden mellan dem som är inne på bostadsmarknaden och de som står utanför har vuxit.
Samtidigt har ombildningar av de allmännyttiga hyresrätterna till bostadsrätter lett till att
människor utan eget kapital helt utestängts från möjligheten att få bostad. Kötiderna till
Bostadsförmedlingen ökade under de tidigare ombildningsvågorna samtidigt som andelen
hyresrätter kraftigt sjunkit de senaste decennierna.
Stockholm behöver göra mer för att bryta den negativa utvecklingen på dagens bostadsmarknad.
Vi behöver skapa en stad där rätten till bostad är en självklarhet. Genom att ansluta sig till det
globala FN-initiativet The Shift visar vi på ambitionen att förverkliga bostaden som en rättighet
för stadens invånare. Det förpliktigar att vi som stad genomför insatser och arbetar målinriktat.
Det 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. Det är en fråga om att skapa ett Stockholm för alla.
Arbetet i The Shift sker tillsammans med andra storstäder världen runt. Redan idag har städer
som New York, London, Berlin och Paris skrivit under åtagandet. Den plattform Stockholm
skulle ansluta sig till kan skapa nya lösningar och idéer samtidigt som det främjar utbytet med
andra städer som står inför liknande utmaningar.
Stockholm behöver visa handlingskraft och ha ett tydligt fokus i en av de viktigaste frågorna för
stadens invånare. Genom att ansluta sig till The Shift skärper vi våra ambitioner samtidigt som
nya plattformar ger tillgång till lösningar som vi inte kan stå utan.
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Med anledning av ovanstående föreslår vi
Att

Stockholm 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

Stockholm den 26 September 2019

Karin Wanngård (S)
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