Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Uttag av hyresgästernas pengar från Hyresbostäder AB
Norrköpings kommun har tagit ut 211 miljoner kronor ur det kommunala bostadsbolaget
Hyresbostäder, vilket inte helt oväntat mött hård kritik från hyresgästföreningen. Samtidigt vet vi,
vilket också Sverigedemokraterna tidigare belyst, att flertalet fastigheter som ägs av Hyresbostäder är
eftersatta och i behov av renovering. Finansieringen för att få råd med ett utökat fastighetsbestånd
genom nybyggnation har delvis skett genom att kommunen sålt av befintliga fastigheter. Vi vet också
att bostadsbristen i Norrköping, trots utökad nybyggnation, även framöver riskerar bli påtaglig.
I en SVT-intervju med kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) får vi höra hur förfarandet
att ta från Hyresgästernas pengar försvaras då kommunen under svårare tider stöttat fastighetsbolaget
ekonomiskt. Detta är sant, men kan ändå anses vara en självklarhet då allmännyttan genom
Hyresbostäder ytterst får anses vara ett kommunalt ansvar.
Enligt lag måste kommunen specificera till vad de uttagna pengarna ska användas, dock har det inte än
skett. För Hyresbostäders hyresgäster lär frågan dock vara mycket relevant, då uttaget motsvarar drygt
22 000 kronor per lägenhet och många av hyresgästerna idag lider av extremt höga hyror.
Vi har likaså fått se hur Hyresbostäder AB använt hyresgästernas pengar till att både sponsra
sportevenemang och till reklam. Detta har retat många hyresgäster som idag kämpar med en redan
knapp ekonomi och hellre såg upprustning eller lägre hyror. Med mer pengar i plånboken för
Norrköpingsinvånarna kan de konsumera mer, vilket också gynnar näringslivet i Norrköping.
Med anledning av ovanstående önskar jag att ansvarigt kommunalråd svarar på följande
frågor:
1. Är det inte rimligt att Hyresbostäder, när det går bra, istället verkar för lägre hyror alternativt
för en upprustning där det finns behov än att skicka pengarna vidare till kommunen?
2. Hur exakt avser man spendera de uttagna pengarna?
3. Är det enligt kommunalrådet rimligt att Hyresbostäder AB använder hyresgästernas pengar till
reklam och/eller exempelvis sportevenemang som de mycket väl kan vara ointresserade av?
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