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Interpellation till kommunfullmäktige i Sala angående bcfolkningsutvcc 
och hyresrätter 

;\tt ha rn1go11sta11s att bo iir en gru11dl iigga11dc trygghet för oss al la . Diirför iir det viktigt att vi 
har möj lighet alt leva i bra bostiidcr till rimliga kostnader. All miinnytta11 spelar en centra l ro ll 
bf1dc fö r en social bostadspolitik och för boswclsförsö1j ningc11 i stort. Ci enom Salabostäclcr kan 
Sala kommun p{1vc rka vad och hur myc ket som byggs. 

I ägardirektiven för Salabostiider står det att bolaget: 
• skall 111gåji·å11 att r<'itten till bostad <'ir en grn11dliigga11de 1·ä(/iirdsji·c1ga. 
Salahostäder Il /J iir ko1111111111e11.,· l'erktyg.for au 11ppl/{i de/la vii(fiirdwnål. 

• ska rerkstiilla bostadspolitiska hes/111 till exempel l'llll giiller afl flJgga de11ji'(//11fida 
hostads(iirsö1.i 11i11gen. l'erkaför illlegratio11 samt iikad va(fi'ihet och i1!FFtm1</e i 
boendet. 

• som 111å/sätt11i11g skall ha att på hostads111ark11ade11 i ko1111111f11e11 erl~j11da 
hostiider m' rnriem11de standard, med g<HI krnlitet och sen1ice11il'li. 

• skall delta i ge111em·a111111a projekt som t'ir hesllftade m1 ko1111111111Ji tll111iiktige och 
11atio11e//a prqjekt som ko1111111111styrelse11 sökt och f<ill hevi(jat. 

Visionen in för 2024 är att Sa la kommun ska ha passerat 25 000 invånare. Då krävs många ner 
bostäder. Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordförande i Salabostädcrs styrelse, 
I lans Eljansbo: 

• På vilket sätt har Salabostiider arbetat för att uppfylla ovan nämnda punkter? 
• Vilka hinder finns/har det funnits? 
• Vilka olika sätt att finansiera har man undersökt? 

• I lur arbetar Salabos!Hdcr med visionen inför år 2025? 

Sala 20 16-08-29 

Maria Arvidsson (V) 

\ 



Svar på interpellation ställd av Maria Arvidsson den 29 augusti 2016 

Tack för interpellationen Maria. 

Bostadsförsörjning och kanske framförallt bristen på bostäder är ett återkommande problem 

och nu, om möjligt, än mer aktuellt och närvarande än vid tillkomsten av det så kallade 

miljonprogrammet på 60 och 70-talet. Många är de som har åsikter eller lösningar, på vad 

som ska göras nu, på vad som borde gjorts, eller varför det blivit som det är. Ändå, eller just 

p.g.a. att bostadsfrågan är en så viktig fråga, är jag och mina styrelsekamrater glada över att få 
verka i det av Sala kommun helägda bostadsbolaget Salabostäder. 

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag (20 I 0) föreskriver att bolagen skall drivas 

med affärsmässighet och reglerar bland annat möjligheten till värdeöverföringar mellan 

bolagen och dess ägare, kommunerna. Lagen och tidigare lagstiftning innehåller också 

definitioner på allmännytta, vilket bland annat uttrycks genom de exempel ur ägardirektivet 

till Salabostäder som Maria lyfter i sin interpellation. 

Ägardirektivet är inarbetat i bolagets styrande dokument somt.ex. styrelsen arbetsordning och 

affärsplan. Därutöver återkommer frågeställningarna löpande i såväl styrelsen som 

bolagsledningen och personalens operativa arbete. 

Som några exempel på hur bolaget arbetar och har arbetat med frågor kring integration, 

valfrihet och inflytande i boendet kan följande nämnas ... 

• Bolaget medverkar i en "Boskola" tillsammans med Integrationsenheten för 

nyanlända. 

• Lokala projekt har startats upp med hyresgästföreningen (HGF) för att involvera och 

aktivera boende i områden. 

• Egna projekt med boinflytande vid omdaning av lekplatser. 

• Boinflytande vid projektstart gällande stamrenoveringar. 

• Bolaget anordnar en familjedag med kulturinslag och aktiviteter av olika slag. 

• Bolaget har ett varierat utbud av lägenheter både vad gäller storlek och standard. 

• Bolaget arbetar i ett projekt tillsammans med HGF för att komma fram med en ny 

hyressättningsmodell som ytterligare förtydligar hyresgästens möjligheter att välja 

olika typer av boende. 

Exempel på nationella projekt som bolaget i samråd med kommunen nyligen medverkat i är 

bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder, där vi tillsammans ansökt 

och beviljats bidrag för sanering. Därutöver kan också nämnas samverkan tillsammans med 

kommunen och SHE som gjorts för att ansöka om stöd för inköp av elbilar. Även det blev 

beviljat och ett tiotal bilar har inköpts varav tre av Salabostäder. 



Avseende kommunens vision om 25 000 innevånare till 2024 ser jag bolagets del och ansvar 

som tudelad. Den första uppgiften innebär naturligtvis att vi efter förmåga skall uppföra nya 

flerfamiljshus. Efter förmåga skall förstås att det dels måste gå att försvara nyproduktionen 

utifrån affärsmässiga principer. Förutsättningarna för det kan variera beroende på typ och 

kostnad för finansiering, men också med efterfrågan på lägenheterna i förhållande till de 

hyresnivåer som nyproduktion medför. Avgörande för nyproduktion är också kommunens 

planarbete och därigenom tillgången till byggbar mark. 

Den andra uppgiften i att medverka till visionen handlar om förvaltning av vårt befintliga 

bostadsbestånd. Som kommunens dominerande fastighetsägare är det av största vikt att vi 

uppfattas positivt och attraktiva. För det krävs väl underhållna fastigheter, moderna lägenheter 

med till exempel IT-lösningar och hög servicegrad från administrativ personal till reparatörer 

och kvartersvärdar. Även dessa utmaningar är naturligtvis till stor del beroende på 

ekonomiska förutsättningar men också organisation, styr- och ledningsfrågor. 

Maria frågar också om vilka olika sätt att finansiera framförallt nyproduktion som vi 

undersökt. 

Fullmäktige har nyligen tagit ställning till en utökad borgensman för bolaget vilket vi vartefter 

kommer att ta i anspråk för att öka vår belåning. Tillsammans med egna medel kommer detta 

att användas för att finansiera och fullfölja beslutad nyproduktion om 80 lägenheter samt en 

del av de stamrenoveringar som står på tur i beståndet uppfört på 60 och 70-talet. 

Styrelsen och bolaget följer därutöver, delvis med hjälp av vår intresseorganisation 

SABO, löpande de olika förslag, villkor och möjligheter till bidrag som finns. 

Tidigare har styrelsen också haft som önskemål och förslag på finansiering att bolaget skulle 

medges att avyttra delar av fastighetsbeståndet för att därigenom egenfinansiera nyproduktion 

och renoveringar. Fortsatt och utökad lånefinansiering riskerar annars vid ett högre ränteläge 

att tränga ut medel för underhåll och medföra högre hyresökningar än annars. Det är ett skäl 

till varför jag framöver och när ytterligare behov av finansiering uppstår, förordar 

egenfinansiering. 

Eljansbo den 26 oktober 2016 

Högaktningsfullt 

Hans Eljansbo 

Ordförande, Salabostäder AB 


