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Svar på motion: Reformerat kösystem Håbohus
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad och färdigbehandlad.
Sammanfattning
Fredrik Anderstedt (S) har överlämnat en motion med förslaget att nya
ägardirektiv införs för Håbohus AB där bolaget ges uppdraget att reformera
kösystemet för att underlätta för svaga grupper i samhället att få en bostad.
Motionen har från kommunstyrelsen remitterats till Håbohus AB för yttrande. I bolagets yttrande framgår att det redan pågår ett arbete för att ta
fram en ny uthyrningspolicy. Frågan om ett reformerat kösystem finns med
och kommer att belysas i denna utredning. Bolaget framhäver även att det i
gällande affärsplan redan finns ett mål kring svaga grupper i samhället:
”Håbohus ska underlätta för bostadssökande med svag eller osäker inkomst
att få bostadskontrakt utan att antalet avhysningar ökar signifikant.”
Bolaget räknar med att kunna presentera en ny uthyrningspolicy till sommaren 2017 och anser att ingen ändring av ägardirektiv behöver göras. Motionärens förslag kommer att hanteras inom ramen för framtagande av ny uthyrningspolicy.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till bolagets yttrande
och föreslår därmed att motionen ska avslås. Frågan ska istället hanteras av
styrelsen för Håbohus AB inom ramen för det redan påbörjade arbetet med
en ny uthyrningspolicy.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21 § 218
Yttrande från Håbohus AB
Förslag till beslut på sammanträdet
Linnea Bjuhr (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska avslå motionen.
Beslutsgång
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter frågar ordförande om komJUSTERARE
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munfullmäktige bifaller Linnea Bjuhrs (SD) yrkande. Ordförande finner att
kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservation
Linnea Bjuhr (SD), Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD) och
Robert Kohlström (SD) reserverar sig mot beslutet.
______________
Beslutet skickas till:

Motionären – för kännedom
Kansliet – för åtgärd
Håbohus – för kännedom
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