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Protokoll 6/2020 fört vid
sammanträde med styrelsen för
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(556581-7870) 2020-10-15
kl. 16.00-16.45 i Husby

Närvarande:
Styrelseledamöter:

Michaela Hollis (KD), ordförande
Mirja Räihä (S), vice ordförande
Jennyfer Re din (M)
Daniele Fava (L)
Björn Sund (S)
Robert Mjörnberg (V)

Tjg suppleant

Gustav Nordin (L)

Suppleanter:

Edwin Erickson (M)
Ulrika Ferell (M)
Sanna Eliasson (S)

Verks tällande
direktör:

Maria Mannerholm

Sekreterare:

Marie Eriksson

Förhinder hade anmälts av Gunilla Almen (MP) och Kerstin
Denckert (V).
Övriga deltagare vid mötet var Oscar Fex och Anne Tawastman,
tjänstemän vid Micasa Fastigheter.

§1
Val av två justerare
Ordförande Michaela Hollis och vice ordförande Mirja Räihä
utsågs att justera dagens protokoll.
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§2
Anmälan av föregående protokoll
Styrelsen beslöt följande
1. Protokollet från styrelsemötet 2020-09-17 läggs till

handlingarna.

§3
Finansiell månadsrapport för augusti 2020
Styrelsen beslöt följande.
1. Anmälan av finansiell månadsrapport för augusti
2020 godkänns.
§4
Tertialrapport 2, 2020
Styrelsen beslöt följande.
1. Tertialrapport 2 - 2020 godkänns.
Särskilt uttalande anmäldes au Robert Mjörnberg (V) enligt
följande.
Vänsterpartiet konstaterar med glädje att det arbete vi inledde
under föregående majoritet kring äldreboendeplaneringen nu
börjar bära frukt. Micasa Fastigheter i Stockholm AB har i detta
en central roll och det är glädjande att det arbete vi inledde, att
för första gången, nyproducera vård och omsorgsboenden nu är på
väg att bli verklighet!
Vi har tidigare uttryckt vår oro och reserverat oss tillexempel
avseende försäljningen av fastigheterna Sveaborg 6 och Byholmen
2. Vänsterpartiet ställer sig kritiska till att dessa försäljningar
riskerar att drabba de invånare som har det allra svårast på
bostadsmarknaden. Därför önskar vi en utökad diskussion i
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bolagsstyrelsen angående vad som anses vara strategiskt viktiga
fastigheter på kommande styrelsemöten. Det är av största vikt att
vi för dessa diskussioner för att säkerställa att vi gör det vi kan
för att säkerställa stadens bostadspolitiska- och bostadssociala
mål. Utifrån ett Corona-perspektiv är det även mycket positivt att
Micasa Fastigheter har bidragit genom att skapa nya vårdplatser
i våra fastigheter under året, avseende Edö Vård och
omsorgsboende i Farsta och Idun i Bromsten. Detta är också en
del av den ovan nämnda diskussionen om strategiskt viktiga
fastigheter.
Corona-pandemin har som vi alla vet påverkat stadens invånare
på ett monumentalt vis, så förståeligt har det även inverkat på
Micasas verksamheter. Vi anser att det är mycket bra åtgärder
som vidtagits angående ökad städfrekvens inom bolagets
fastigheter. Vänsterpartiet är drivande i frågan om att prioritera
lokalvård som särskilt viktigt i vård och omsorgsnära
verksamheter. Lokalvård är rentav livsviktigt, vilket vi tror
Inspektionen för vård och omsorgs analys över Covid-19hanteringen kommer att visa på. Framförallt utifrån ett
smittspridningsperspektiv men även med tanke på förekomsten
av andra gifter i inomhusmiljö.
§5
Återlämning av mark till Stockholms stads
Exploateringskontor
Styrelsen beslöt följande.
1. Styrelsen godkänner återlämning av mark till

markägaren Stockholms Exploateringskontor för
nyproduktion av bostäder gällande tomträtten till
fastigheten Blackebergs Gård 2.

§6
VD:s rapporter
Anne Tawastman, Micasa Fastigheters DSO
(dataskyddsombud), informerade om bolagets
personuppgiftsansvar och dataskyddsarbete.
VD informerade om antalet förmedlade lägenheter och hur
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fördelningen ser ut mellan den särskilda förmedlingskön,
vanliga bostadskön, interna bostadskön och förturskön.
Enligt uppdrag kommer en översyn av Micasas särskilda
förmedlingsregler att genomföras.
VD informerade om "Rättvist byggande" och vad de innebär
för bolaget.
VD hälsade välkommen till spadtag för nya vård- och
omsorgsboendet i Rinkeby Alle som hålls den 20 oktober
2020. Inbjudan med program är utsänt.

§7

Övriga ärenden
En skrivelse anmäldes av Robert Mjörnberg (V) om
återhållsamhet i hyresförhandlingarna till stadens samtliga fem
bostadsbolag. Skrivelsen överlämnades till VD för beredning.
§ 8
Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.
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Vid protokollet:

Marie Eriksson
Justeras:
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