Till medlemmar och förtroendevalda i Hyresgästföreningen.

Häxprocesser för att utesluta aktiva ur Hyresgästföreningen
Minst fyra aktiva medlemmar i Hyresgästföreningen hotas nu av uteslutning. Tre
är ordförande eller vice ordförande för sina föreningar. Den fjärde är redaktör för
en medlemstidning och angrips t.o.m. för sina artiklar.
I höstas begärde återigen Hyresgästföreningens styrelse för Region Stockholm
och föreningarna i regionen att få regionchef Annika Billström ersatt. Det fanns
många skäl till detta.
Istället för att ta tag i problemet satte Hyresgästernas Riksförbund i form av förbundsordförande Marie Linder, förbundschef Jonas Nygren och regionchef Annika Billström igång med intriger för att istället skylla Hyresgästföreningens
problem i Stockholm på förtroendevalda i regionen!
I början på året formulerade förbundsledningen att det fanns en ett tiotal förtroendevalda som de påstod förstörde verksamheten.
Självklart utpekades de mest aktiva förtroendevalda som med stark förankring
drev på för att stärka hyresgästernas intressen i bland annat hyresförhandlingar,
upprustningsfrågor, bostadspolitik och information. Men också drev på för att få
Hyresgästföreningen i Region Stockholm att fungera.
Verksamheten i Region Stockholm har stora brister. Beslut om t.ex. förhandlingsinriktning, förhandlingsrutiner, upprustning och bostadspolitik genomförs
inte. De demokratiska formerna åsidosätts, viktiga frågor förankras inte eller
göms undan. Personalomsättningen är mycket stor, t.ex. har hela tre av sex chefer slutat de senaste månaderna. Trots många obesatta anställningar blev det ett
stort underskott i bokslutet för 2016 och det har inte ens gått att få fram rimliga
underlag för budgetbeslut för 2017.
Annika Billström är regionchef och har under hela sin tid bedrivit ett stort antal
intriger mot förtroendevalda och mot anställda. Det har skapat en mycket otrevlig stämning i Hyresgästföreningen och tagit mycket tid och varit en del av skälen till att viktiga uppgifter inte har genomförts.
Att Annika Billström dessutom har haft, och fortfarande har, uppdrag för privata
fastighetsbolag har gett stora tvivel på vilka intressen hon egentligen representerar.
Nu har Hyresgästernas riksförbund ihop med Billström satt igång en process mot
oss fyra. Vi har blivit inkallade till förbundets stadgegrupp, presenterats för ett
hopkok av lösa anklagelser. Vi har enkelt kunnat avvisa dessa, för att de varit
helt felaktiga eller i några fall redan behandlats av Regionstyrelsen i Stockholm.
Ordningen för denna nya process strider helt mot hyresgästföreningen beslutade ordning för granskning av personfrågor. (Vi ser bara jämförelser med hur
det verkar gå till inom Sverigedemokraterna!). Förbundets "arbetsordning vid
uteslutningar" följs inte. Enligt reglerna ska vi få 14 dagar på oss att skriftligen
yttra oss, men vi har bara fått 24 timmar! Viktiga handlingar har utelämnats
och bara underlag som påstår att vi är skyldiga har lagts fram.
Vi har också presenterats för en skrivelse från huvudskyddsombudet på hyresgästföreningens kontor i Stockholm. Skrivelsen är mycket lös och otydlig när det

gäller konkreta anklagelser, men desto mer bombastisk i sin inledning och i sin
slutsats. Huvudskyddsombudet skriver:
”Anställda är trötta på den negativa, manipulativa kultur som i åratal har frodats
inom Region Stockholm, en kultur som bygger på hot, förtal, ryktesspridning
och historieförfalskning. Personangrepp har blivit vardag..”
Som sagts, när huvudskyddsombudet ska precisera sig blir det mycket
tunt. Skrivelsen har fått många att höja på ögonbrynen och det har redan ställts
frågor om fackklubben verkligen står bakom skrivelsen. Huvudskyddsombudet
har överträtt sina befogenheter och gett sig på oss valda, som inte är anställda.
Skrivelsen har anmälts till regionens Etik- och moralkommitté för brott mot
Hyresgästföreningens värdegrund och etiska regler, till Handelsanställdas avdelning 20 och till Arbetsmiljöverket.
För ett år sedan skrev Billström och huvudskyddsombudet ett gemensamt
brev(!), som nu kommit fram. Det bör nog klassas som rent förtal. Liknande svepande formuleringar och lika tunt sakligt innehåll. Brevet är nog mest ett försvar
för egna tillkortakommanden.
Vi fyra misstänker nu att de anklagelser vi ställts inför inte är viktiga utan det är
en ren häxprocess som pågår. Där det hela handlar om maktambitioner från Billströmsklicken och förbundsledningsklicken. Då spelar kanske sak och argumentation ingen roll.
Vi fyra är djupt upprörda både för egen del och för hyresgästernas intressen. För vår egen del kan det innebära att vi trots mycket lång erfarenhet, stora
kunskaper och förmågor att driva på för hyresgästernas intressen utestängs för
att några få ska kunna härska lite mer.
För hyresgästerna ser vi framför oss att de frågor som vi brunnit för kommer att
försvagas. Frågor som att utveckla hyresgästföreningens bostadspolitik och argumentation, att förstärka hyresgästernas möjligheter att hävda sina intressen vid
upprustning, och att verka för rimliga hyror och att sprida information.
Vi har med bekymmer sett en förbundsledning som bara verkar ha som huvudintresse att försvara förhandlingssystemet plus att försvara egna maktambitioner.
Vi har med denna sammanfattande information velat informera medlemmar
och förtroendevalda så långt vi kan nå om vad om pågår.
Vi undrar förstås också om hur andra inom Hyresgäströrelsen ser på det
som pågår.
Har ni synpunkter så skriv gärna till oss, men också till förbundsordförande Marie Linder och förbundschef Jonas Nygren.
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Ni når oss på: info@hyresboende.se. Snart finns en hemsida med dokument på
hyresboende.se.
Förbundsledningen nås på marie.linder@hyresgastforeningen.se, 070-5462694
jonas.nygren@hyresgastforeningen.se, 070-6881181

