Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2020-11-24

§ 274 Inför en bostadsförmedling i Linköping, svar på
motion (V)
Dnr KS 2020-167
Ärende
Jane Carlsson (V), Eva Lindblad (V), Jessica Eek (V), Fredrik Hasselgren (V)
och Björn Alling (V) föreslår i en motion daterad 2020-02-10 att:



Linköpings kommun i dialog med privata hyresvärdar utreder
och tar fram en modell för kommunal bostadsförmedling i
Linköping.
En kommunal bostadsförmedling med ett rättvist och
förutsägbart sätt att fördela lediga bostäder sedan inrättas i
Linköpings kommun.

I Linköping är kommunens egna bostadsbolag, AB Stångåstaden, den största
aktören (hyresvärden) som äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter.
Stångåstadens hyresförmedling bygger på köpoäng, riktlinjer och grundkrav
för att få hyra en bostad. Övriga bostadsbolag har egna fristående
fördelningssystem. Vissa använder ett rakt kösystem medan vissa andra väljer
hyresgäster utifrån egna parametrar.
Bland de privata bostadsbolagen är intresset för en kommunal bostadsförmedling litet. Att som ägare av sina hus faktiskt ha möjligheten att välja
vem man gör affärer med är en viktig rätt för bostadsbolagen. Det är också ett
sätt att i förlängningen kunna stå för uthyrningarna gentemot sina övriga
hyresgäster. Branschorganisationen Fastighetsägarna ser inte heller att deras
medlemmar har något intresse av en kommungemensam bostadsförmedling.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås med
hänvisning till att kommunens egna bostadsbolag, AB Stångåstaden, är den
största hyresvärden i Linköpings kommun samt bristande intresse hos privata
bostadsbolag för en kommunal bostadsförmedling.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-24, § 127
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18, § 213
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
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1. Motionen avslås med hänvisning till att kommunens egna bostadsbolag, AB
Stångåstaden, är den största hyresvärden i Linköpings kommun samt
bristande intresse hos privata bostadsbolag för en kommunal
bostadsförmedling.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18, § 213
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-24 § 127
Tjänsteskrivelse - Inför en bostadsförmedling i Linköping, svar på motion (V),
2020-05-27
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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