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Motion av Magnus Olsson (SD) om att MKB ska leva upp till sitt
ansvar för trygghet vid och kring sina fastigheter

STK-2019-541
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit motion av Magnus Olsson (SD) avseende kritik hur MKB
ansvarar för trygghet vid och kring sina fastigheter. I motionen föreslås att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur
ägardirektiven till MKB kan ändras varpå förtydliganden om en trygg utomhusmiljö tas med i
ägardirektiven.
Motionen hänvisar till uppmärksammad händelse där en hyresgäst uttryckt missnöje med
MKB. Händelsen uppmärksammades ibland annat hyresgästföreningens tidning ”Hem och
hyra”, SvT-lokalt samt Sydsvenskan. Rapporteringen avsåg en av MKB´s hyresgäster som
under flera år samlat bevis mot narkotikaförsäljning som under en längre tid pågått utanför
fastigheten liksom på innergården. Hyresgästen ansökte hos hyresnämnden att ett
föreläggande skulle riktas mot MKB att vidta fler och bättre åtgärder än vad som hittills
gjorts. Ärendet avslogs av hyresnämnden.
Stadskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad utifrån att ha tagit del av yttrande från
MKB samt inhämtat synpunkter från lokalpolisen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) motion om att MKB ska leva upp
till sitt ansvar för trygghet vid och kring sina fastigheter besvarad med vad som
redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag
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