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§

289

Ärende väckt av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avseende återkrav för kostnader för akutboende

ASN-2019-13158
Sammanfattning

Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 26
augusti 2019. I initiativet föreslås nämnden uppdra åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att inleda en process i hyresnämnden gällande återkrav av hyror för
uthyrningar i andra hand för akutboenden.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att undersöka möjligheten att inleda en process i hyresnämnden samt att återrapportera till
nämnden på nästkommande sammanträde.
Yrkanden
Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till intiativets förslag: att uppdra åt
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att inleda en process i hyresnämnden i syfte att
kräva tillbaka delar av de hyror som betalats till de företag som försett förvaltningen med
lägenheter i andra hand för akutboenden.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Helena Nannes (M) och Charlotte Bossens (C)
bifallsyrkande till initiativet och yrkar att nämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att undersöka möjligheten att inleda en process i hyresnämnden samt att
återrapportera till nämnden på nästkommande sammanträde.
Janne Grönholm (MP), Magnus Olsson (SD) och Ann-Marie Hansson (S) yrkar bifall till
Rose-Maries Carlssons (S) förslag.
Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) yrkar, i det fall initiativets förslag avslås, bifall
till Rose-Marie Carlssons (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) avser först ställa proposition på nämndinitiativets
förslag och sedan ställa proposition på sitt eget förslag. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer först proposition på Helena Nanne (M) och Charlotte Bossens (C)
nämndinitiativ, bifall mot avslag. Ordförande finner att nämnden avslår förslaget i initiativet.
Ordförande ställer sedan proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden bifaller det.
Beslutsunderlag
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