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Till 
Owe Ahlinder
Omsorgsnämndens ordförande 

Den 18/2 träffade jag i egenskap av kommunmedborgare och som representant för FUB 
kommunens båda kommunalråd för att uppmärksamma dem på den allvarliga situation som uppstått
på grund av det sätt som uppsägningen av Bodavägen hanteras. 

Beslutet är av den art att det skall tas av en politisk nämnd och genom offentlig delgivning bli 
möjligt att överklaga.. I detta fall har beslutet tagits av en enskild tjänsteman utan hänvisning till 
något nämndbeslut. Man har på så sätt undanröjt möjligheten för de berörda och kommunens övriga
medborgare att utnyttja sin lagliga rätt rätt att motsätta sig beslutet.

Uppsägningsdokumentet innehåller även formuleringen att avflyttningen skall ske 31/12 2019.
Detta innebär att uppsägningen genom angivandet av detta datum tagit bort hyresgästernas 
möjligheter att hävda och åtnjuta sin besittningsrätt. 

Det här är synnerligen allvarliga brott mot grundläggande demokratiska rättigheter. 

FUB har vid flera tillfällen påtalat dessa problem. Dels i form av en skrivelse 190131, samt vid 
samverkansmöten i början av januari resp. februari i år. 

Trots att du är väl medveten om att ett beslut som får ytterst genomgripande konsekvenser för fyra 
personer och för rättstillämpningen i vår kommun tagits på felaktiga grunder och är felaktigt 
formulerat har vi inte sett någonting som tyder på att du ser detta  som något som behöver rättas till.

Utifrån detta bedömde vi det som nödvändigt att kontakta kommunledningen.

Det gör oss ytterst besvikna  att du inte inser den djupa  kränkning du utsatt de be boende och deras 
företrädare för genom ditt agerande. Och som i  lika hög grad innebär en kränkning av grunderna i 
våra demokratiska principer.

Men du har givetvis ännu möjlighet att själv göra det självklara: 

Att se till att den uppsägning som skickats till hyresvärden i december förra året  tas tillbaka 
då den dels  tillkommit på ogiltiga grunder och dessutom ger olagliga konsekvenser . 

Och att frågan i linje med kommunens praxis   behandlas i omsorgsnämnden och där på ett 
sätt som står i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Mvh
Anders Bond
FUB Hedemora-Säter


