Motioner till fullmäktige 2017
och förslag till styrelsens
yttranden

Styrelsens yttrande över motion om Riksbyggens
fullmäktige som den reella kärnan i vår folkrörelse
Motionären föreslår att styrelsen för Riksbyggen uppdras att till fullmäktigemötet
2018 återkomma med förslag till stadgeändring samt generell uppläggning av
fullmäktigemötena framöver i enlighet med motionens intentioner
Fullmäktige är som motionären beskriver, Riksbyggens högst beslutande församling.
För den demokratiska delaktigheten är det viktigt att vi har så bred representation som
möjligt från andelsägarna. Idag sker det bl.a. genom valsamverkan där flera mindre
andelsägare kan gå samman och på det viset uppnå ett mandat till fullmäktige
gemensamt. För att få fler föreningar representerade på fullmäktige och därmed också
få en bredare demokratisk process så anser styrelsen att fullmäktige ska utökas från
75 mandat till 100 mandat. Uträkningen av mandaten ska liksom tidigare ske genom
uddatalsmetoden.
Styrelsen har under det senaste året tagit flera beslut i enlighet med vad vi ser är
motionens intentioner. Under våren och sommaren 2017 startas lokala ägardialoger
för intresseföreningarna och marknadsområdena inom fastighetsförvaltning där
tanken är att de ska vara ett forum där man kan diskutera viktiga frågor direkt mellan
intresseförening och marknadsområdesledningen. Inriktningen kommer att vara NKIresultat och vilka åtgärder man kan göra för att förbättra resultaten till nästa
undersökning. De lokala ägardialogerna ska vara helt inplanterade i verksamheten till
sommaren 2018. För lokalföreningarna så kommer man att ha motsvarande dialoger
på regional nivå, regionala ägardialoger. Dessa dialoger kommer att ske mellan
lokalföreningarna och regionledningarna på bostad.
I samband med fullmäktige 2018 så införs en central ägardialog som kommer att
hållas i direkt anslutning till fullmäktige och kommer att innehålla kvällsumgänge
med fortsatt dialog dag två. Till dessa ägardialoger kommer alla intresse och
lokalföreningar att kunna skicka representanter utöver de centrala och lokala ägarna
som är representerade på fullmäktige. Ledningarna för förvaltning och bostad samt
Riksbyggens styrelse, revisorer och valberedning kommer att delta. Innehållet i den
centrala ägardialogen kommer att vara med fokus på dialog och seminarier med
inriktning på för intresse och lokalföreningarna och de centrala ägarna, aktuella frågor
inom t.ex. bostadspolitik, hållbarhet och byggande.

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta
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att anse motionen besvarad med hänvisning till de beslut som redan fattats om lokala,
regional och centrala ägardialoger tillsammans med förslaget om nya stadgar för
Riksbyggen ekonomisk förening där det föreslås en utökning från 75 till 100 mandat
för fullmäktige.
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Styrelsens yttrande över motion om tydlighet i
fullmäktiges protokoll
Motionären föreslår att styrelsen för Riksbyggen ser över rutinerna för
protokollsskrivning vid fullmäktigemöten så att protokollen ökar i transparens och
tydlighet.
Styrelsen anser att motionären lyft en viktig fråga när det gäller både transparens och
tydlighet i fullmäktiges protokoll. Därför har styrelsen tagit beslut om att redan nu,
från fullmäktige 2016, komplettera protokoll med bilagor samt beslutsunderlag.

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta
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att anse motionen besvarad genom att styrelsen redan tagit beslut i enlighet med
motionens innebörd.
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Styrelsens yttrande över motion om hållbara
entreprenörer
Motionären föreslår att Riksbyggen centralt ska arbeta för att utveckla samarbetet
mellan arbetsmarknadens parter när det gäller hållbara entreprenader som bygger på
ordning och reda.
Riksbyggen har idag frågan om ordning och reda hos våra anlitade leverantörer och
entreprenörer högt upp på agendan. Vi ställer kollektivavtalskrav på alla våra
leverantörer och undantag kan bara beviljas när särskilda skäl föreligger och då bara
av företagsledningen. I avtalen med våra entreprenörer så ställs alltid krav på
kollektivavtal och det ska alltid lämnas förteckningar över vilka underentreprenörer
som används.
Riksbyggen prövar nu, i upphandlingen av en entreprenad i Göteborg, med krav på att
samtliga hantverkare ska ha giltigt yrkesbevis. Med detta avses yrkesbevis, validerat
yrkesbevis, erkännandeintyg (av auktoriserad översatt yrkesbevis, som efter kontroll
godkänns av byggnadsindustrins yrkesnämnd), eller anställd som deltar i
dokumenterad utbildning (lärling, vuxenlärling osv). Vi utvärderar nu om detta ska
vara standard i alla entreprenadavtal.
Utöver det så ges i förslaget till nya stadgar för lokalföreningarna, genom en ny
ändamålsparagraf, ett utökat uppdrag när det gäller just frågorna, ordning och reda
och arbetsmiljö.
Styrelsen anser dock att när det gäller samarbetet mellan arbetsmarknadens parter
så är det just dessa parter som behöver ta ansvar för sitt samarbete och hur
parterna vill att frågan om ordning och reda ska regleras i avtal mellan parterna.
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta
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att avslå motionen
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