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Dnr KS 2018/242

KS § 197 Svar på remiss: Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar. SOU 2018:35
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i sitt remissvar ställa sig bakom utredningen och
framföra att Åmåls kommun under de senaste åren fått förändrade utmaningar i
bostadsförsörjningen och ser positivt på utredningens förslag till åtgärder för ett
gemensamt bostadsförsörjningsansvar.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har fått en remiss ifrån Näringsdepartementet om
bostadsförsörjning för de med svag ställning på bostadsmarknaden.
Utredningens uppdrag handlar om hushåll vars ekonomiska förutsättningar inte
medger att de kan skaffa eller behålla en ändamålsenlig bostad. På en
övergripande nivå kan de aktuella hushållens problem beskrivas som skillnaden
mellan – det utbud av bostäder som finns tillgängligt för dem på marknaden,
och – ett utbud som skulle ge dem en godtagbar bostad.
Med godtagbar avser utredningen en bostadssituation som är politiskt
definierad och som det inte anses acceptabelt att underskrida.
Åmåls kommun har ingen hemlös, om personen själv väljer att vara bostadslös. I
samverkan med kommunens bostadsbolag, ÅKAB får kommunmedborgare hyra
bostad i andrahand via Individ och familjeomsorgen, (IFO). IFO lämnar varje år
in statistik till SCB gällande hemlöshet, man bör då vara medveten om att alla
som bor i andrahandsbostäder betraktas som hemlösa och den statistiken redovisa
utåt.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse den 10 september 2018
- Missiv den 1 juni 2018
- Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. SOU 2018:35

Yrkande
Michael Karlsson (M) yrkar att kommunstyrelsen i sitt remissvar framför att
utredningens formuleringar riskerar att medföra inskränkningar i det kommunala
självstyret samt att det föreslagna upplägget kan komma att medföra stora
ekonomiska konsekvenser för den enskilda kommunen.
Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen i sitt remissvar anger
ståndpunkten att Åmåls kommun under de senaste åren fått förändrade
utmaningar i bostadsförsörjningen och ser positivt på utredningens förslag till
åtgärder för ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett yrkande av Michael Karlsson (M) och ett
yrkande av Michael Karlsson (S). Ordföranden ställer proposition på dessa och
finner att nämnden beslutar enligt Michael Karlssons (S) yrkande och avslår
Michael Karlssons (M) yrkande.

Beslutet skickas till
Näringsdepartementet enligt missiv senast 28 september 2018
Thomas Carlson
__________
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