Sid 6 (7)

klara de ekonomiska kraven som ställs, och som inte bedöms ha en stark nog
situation att de själva kan hitta en bostad. Det måste vara möjligt för alla att
kunna komma undan den här typen av boendesituationer omgående när behovet
uppstår. Därför är det glädjande att dialog påbörjats med hyresvärdar för att en
helhetsbild ska kunna användas som grund för att möjliggöra för fler att få
förtur. Samtidigt är vi oroliga för att detta inte är tillräckligt. Därför vill vi se att
Bostadsförmedlingen tillsätter en utredning som går igenom alla krav som finns
för att få förtur vid våld i hemmet med syfte att fler ska bifallas.
Vår syn är att grundinställningen vid den här typen av ärenden ska präglas av ett
liberalt förhållningssätt. Om hotbilden är osäker måste premissen vara att den
upplevda hotbilden är sann om det inte finns starka skäl som talar för motsatsen.
Vidare måste det finnas bättre arbetssätt för att människor som inte varit
folkbokförda i Stockholm i två år ska kunna få en förturslägenhet. I det syftet
borde Bostadsförmedlingen samarbeta med bostadsförmedlingar på andra
platser i Sverige för att hitta ett arbetssätt där fler kan få en förtursbostad någon
annan stans.
Bostadsförmedlingen måste agera skyndsamt för att se över de premisser som
styr bedömningen för förturslägenheter och påbörja arbetet med att öronmärka
bostäder för människor som lever under våld i hemmet. Syftet ska vara att ingen
som lever under hedersförtryck, eller våld i hemmet, ska tvingas bo kvar eller
hamna i hemlöshet. Stockholm är en av världens rikaste städer. Att människor
ändå tvingas leva i frihetsberövande förtryck, eller hamna i hemlöshet måste
motarbetas med alla möjliga medel.”

§ 10

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2018 –
TERTIALPERIOD 1

Styrelsen beslöt
att

lägga godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 11

VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

VD informerade om ändringar i bostadsförmedlingens ledningsorganisation.
Marknadschefen Marika Nordström redogjorde för månadsstatistiken januari-april
2018
IT-chefen David Mancilla informerade om E & Ys rapport gällande att identifiera
brister i bostadsförmedlingens interna rutiner hänförligt till förmedling av
lägenheter

