Kommunfullmäktige

Handling 2020 nr 291

Yttrande över motion av Johanna Eliasson (V)
och Hannah Klang (V) om att Göteborgs Stad
ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift
Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Den av Johanna Eliasson och Hannah Klang väckta motionen avslås.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:
Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S) och Karin Pleijel (MP) yrkade att motionen
skulle tillstyrkas.
Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 11 december 2020 om att
avstyrka motionen.
Emmyly Bönfors (C) och Martin Wannholt (D) yrkade att motionen skulle avstyrkas.
Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att avstyrka motionen.

Göteborg den 16 december 2020
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson
Mathias Sköld
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Kommunstyrelsen

Yrkande
2020-12-11

Ärende nr: KS 2020-12-16, 3.1

Yrkande angående – Motion om att Göteborgs
Stad ska ansluta sig till FN-initiativet The
Shift.
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.

Yrkandet

Grundtanken i FN-initiativet Shift, att människor inte skall vara hemlösa och att så
många som möjligt skall ha en bostad till en låg kostnad, den är god, och denna
vision kan nog de flesta ställa sig positivt till.
Detta sagt så kan bostäder till alla omöjligen bekostas helt eller delvis genom
Göteborgs kommuns högst begränsade resurser i form av skattemedel. I ett läge
där dessutom såväl stadsledningskontoret som SKR varnat för att landets
kommuner kommer få det allt svårare de kommande åren att leva upp till och
fullgöra sina lagstadgade grunduppdrag, så är det minst sagt oansvarigt att
indirekt lova bort skattemedel till att helt eller delvis finansiera bostäder till alla de
som inte har. Det tål dessutom att funderas på hur och om detta skulle vara
tillåtet enligt kommunallagen då en kommun inte får särbehandla invånarna.
Att Göteborgs kommun skall fokuserar på att bygga och få fram billiga bostäder
är en politisk fråga på lokal nivå. För ett sådant kommunalt fokus inom Göteborg
så krävs det inte ett undertecknande av FN-initiativet The Shift. Allt som krävs är
att en majoritet av politikerna går samman och styr kommunen och de
kommunala bolagen i den riktning som dås kulle behövas för detta.
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-11-18
Diarienummer 0833/20

Handläggare
Hedwig Andrén
Telefon: 031-368 02 33
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se

Motion av Johanna Eliasson (V) och
Hannah Klang (V) om att Göteborgs Stad ska
ansluta sig till FN-initiativet The Shift
Motionen

Johanna Eliasson (V) och Hannah Klang (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar om
att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift.
Motionärerna framhåller att Göteborg länge har haft en bostadsförsörjning med starkt
fokus på sociala frågor. Insatser har gjorts för att minska bostadslösheten och staden har
tagit krafttag för att öka nyproduktionen av bostäder med ett särskilt fokus på hyresrätter
med rimliga hyror. Motionärerna anser dock att den utvecklingen är hotad och föreslår att
Göteborgs Stad ska ansluta sig FN-initiativet The Shift – en global rörelse under ledning
av FN:s speciella rapportör för rätten till bostad, Leilani Farha.
Motionärerna vill att Göteborg går samman med städer och organisationer som
undertecknat deklarationen och som samarbetar och verkar för att bostäder ska bli mer
åtkomliga för låginkomsttagare.

Remissinstanser

Motionen har remitterats för yttrande till fastighetsnämnden, Älvstranden Utveckling AB,
Förvaltnings AB Framtiden och social resursnämnd. Remissinstansernas svar är
sammanställda i nedanstående tabell.

Remissinstans

Beslut

Kommentar

Fastighetsnämnden

Avstyrker

Inriktningen i The Shift
överensstämmer till stora delar
med stadens plan mot
hemlöshet 2020–2022 och det
nyligen remitterade förslaget till
program för bostadsförsörjning.

Yrkande V, MP

Älvstranden Utveckling
AB

VD-skrivelse

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

Genom att ansluta sig till The
Shift kan Göteborgs Stad
ytterligare stärka sin roll som
drivande i bostadsfrågan. Det i
sin tur innebär att staden får
ytterligare möjligheter att
minska kostnader för tillfälliga
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boenden för hemlösa personer
och familjer genom rimliga
hyror. Något som ligger helt i
linje med Vision Älvstaden.
Förvaltnings AB
Framtiden

Tillstyrker
Omröstning
Reservationer

Social resursnämnd

Tillstyrker
Översänder yrkande från
V och S som eget
yttrande.
Omröstning

I kommunfullmäktiges budget
för 2020 har Förvaltnings AB
Framtiden fått i uppdrag att ta
fram en strategi för att minska
produktionskostnader för att
möjliggöra billiga bostäder.
Genom att ansluta oss till The
Shift så menar vi att Göteborg
tydligt visar att vi tar frågan på
stort allvar. Det skickar också
en stark signal till marknaden
att bryta utvecklingen med
kraftigt höjda hyror och
utförsäljning av hyresrätter.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Att staden ansluter sig till The Shift medför i sig inga kända kostnader.
Göteborgs Stad har i dag stora kostnader för tillfälliga boenden för hemlösa personer och
familjer. Om staden kan skapa och behålla fler bostäder med rimliga hyror finns goda
möjligheter att minska dessa kostnader.

Bedömning ur ekologisk dimension

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bedömning ur social dimension

Tillgång till bostad är en grundförutsättning för att människor ska kunna leva ett fullgott
liv. Rätten till bostad finns omnämnd i Regeringsformen och i FN-konventioner för
mänskliga rättigheter och i Europakonventionen.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.

Motionen
Fastighetsnämndens handlingar 2020-08-31 § 140
Älvstranden Utveckling AB:s handlingar 2020-08-12
Förvaltnings AB Framtidens handlingar 2020-11-10 § 14
Social resursnämnds handlingar 2020-08-26 § 156
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Kommunfullmäktige

Handling 2020 nr 126

Motion av Johanna Eliasson (V) och Hannah
Klang (V) om att Göteborgs Stad ska ansluta
sig till FN-initiativet The Shift
Göteborg har länge haft en bostadsförsörjning med starkt fokus på sociala frågor. Insatser
har gjorts för att minska bostadslösheten och staden har tagit krafttag för att öka
nyproduktionen av bostäder med ett särskilt fokus på hyresrätter med rimliga hyror. Vi
ser dock att den utvecklingen är hotad och att krafttag behöver tas på området. Vi föreslår
nu att Göteborgs stad ska ansluta sig FN-initiativet The Shift – en global rörelse under
ledning av FN:s speciella rapportör för rätten till bostad, Leilani Farha.
Farha har fått borgmästare från hela världen att signera The Shift och det innebär också
att sända en stark signal till marknaden att bryta utvecklingen med kraftigt höjda hyror
och utförsäljning av hyresrätter. Vi vill att Göteborg går samman med städer och
organisationer som undertecknat deklarationen och samarbetar och verkar för att bostäder
ska bli mer åtkomliga för låginkomsttagare.
Vi är medvetna om att ord inte bygger några bostäder, men utan en solid social plattform
i bostadsfrågan riskerar människors grundläggande behov av trygghet att försummas. Att
ansluta staden till The Shift höjer ambitionsnivå och stärker möjligheten till
kunskapsutbyte i en stad där bostadsbristen utvecklats till det största sociala problemet.
The Shift:
• Ser bostad som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara.
• Erkänner bostadsfrågan som ett verktyg för jämlikhet, värdighet och inkluderande
grannskap i motsats till ökad ojämlikhet.
• Motsätter sig tvångsvräkningar särskilt när det sker utan att alternativt undersökts i
enlighet med internationell rätt.
• Tolkar hemlöshet som ett systemfel i strävan efter att uppfylla den mänskliga
rättigheten till en bostad och fullt ut implementera rätten till bostad samt motsätter sig
kriminalisering av hemlöshet.
• Erkänner bostadens och markägandets sociala funktion och stödjer individens rätt att
hålla samhället ansvarigt så att deras rätt till bostad kan realiseras.
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Kommunfullmäktige föreslås besluta

att

Kommunfullmäktige beslutar att staden ska ansluta sig till FN-rörelsen
The Shift.

Johanna Eliasson (V)

Göteborgs Stad kommunfullmäktige

Hannah Klang (V)
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Fastighetsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-08-31

Yttrande till kommunstyrelser över motion av
Johanna Eliasson (V) och Hannah Klang (V)
om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FNinitiativet The Shift
§ 140, 4050/20
Beslut
Fastighetsnämnden beslutar:
Motionen avstyrks.

Handlingar
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-31
Yrkande V, MP den 2020-08-28

Yrkanden
Bobbo Malmström (V) och Emmali Jansson (MP) yrkar att motionen ska tillstyrkas
Patrik Höstmad (D) och Mats Ahdrian (KD) yrkar att motionen ska avstyrkas

Propositionsordning
Ordföranden Mats Ahdrian ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden
beslutat avstyrka motionen. Omröstning begärs.

Omröstning
Godkänd voteringsproposition: ”Ja-röst för att motionen ska avstyrkas. Nej-röst för att
motionen ska tillstyrkas”.
Hampus Magnusson, Patrik Höstmad, Anders Karlsson, Peter Danielsson och Mats
Ahdrian röstar Ja (5)
Sven Carlsson, Bobbo Malmström, Emmali Jansson och Jennifer Cardell röstar Nej (4)

Göteborgs Stad [Fastighetsnämnden], protokollsutdrag
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Fastighetsnämnden

Reservation
Bobbo Malmström (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Dag för justering
2020-08-31

Vid protokollet
Sekreterare
Sirpa Bernhardsson

Ordförande
Mats Ahdrian

Justerande
Emmali Jansson

Göteborgs Stad [Fastighetsnämnden], protokollsutdrag
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Yrkande V, MP
Fastighetsnämnden 2020-08-31
Ärende 7
Diarienummer 4050/20

Yrkande angående Motion av Johanna Eliasson (V) och Hannah Klang (V) om
att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift
Fastighetskontoret lyfter i sitt yttrande till kommunstyrelsen att de inte ser ett behov av
ytterligare ett styrdokument, samt att genom att delta i Eurocities arbetsgrupper för
”Housing” och ”Homelessness” har staden redan möjligheter till erfarenhetsutbyte.
Det är inte på grund av ett behov av ytterligare ett styrdokument i sig som Vänsterpartiet
yrkar bifall utan för att genom att ansluta sig till The Shift blir Göteborg stad en del av ett
större globalt FN initiativ. Det är positivt att inriktningen i stadens planer till stor del
överensstämmer med The Shift som fastighetskontoret skriver. Det stärker vår uppfattning
att det är ett bra förslag att Göteborg stad ansluter sig. Att Göteborg stad redan står
bakom ställningstagandena i The Shift och därmed inte skulle har något att hämta från ett
deltagande, eller bidra med, är en slutsats som Vänsterpartiet inte delar utan tvärtom.

Fastighetsnämnden föreslås besluta:
Att tillstyrka motionen.

Fastighetskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-08-31
Diarienummer 4050/20

Handläggare
Mikael Chrona, Erik Gedeck
Telefon: 368 10 44, 368 10 18
E-post: mikael.chrona@fastighet.goteborg.se
erik.gedeck@fastighet.goteborg.se

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av
Johanna Eliasson (V) och Hannah Klang (V)
om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FNinitiativet The Shift
Förslag till beslut
I Fastighetsnämnden
Med hänvisning till fastighetskontorets tjänsteutlåtande avstår fastighetsnämnden
från att ta ställning till motionens förslag.
Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som fastighetsnämndens
yttrande över motionen.
Fastighetsnämndens protokoll förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning
I motionen av Johanna Eliasson (V) och Hannah Klang (V) föreslås kommunfullmäktige
besluta om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift. Inriktningen i
The Shift överensstämmer till stora delar med ambitionen och skrivningarna i stadens
plan mot hemlöshet 2020–2022. Även nuvarande bostadsförsörjningsprogram, och
remissversionen av kommande program, tar sin utgångspunkt i bostadens grundläggande
betydelse för samhället och den enskilde. Utifrån stadens pågående arbete med
hemlöshetsplan och bostadsförsörjningsprogram ser fastighetskontoret inte behov av
ytterligare styrdokument. Istället bör huvudfokus läggas på genomförandet av befintlig
plan och program. Genom deltagande i Eurocities har staden redan möjlighet till
erfarenhetsutbyte med andra länder inom EU.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Fastighetskontoret har inte kunnat värdera motionens förslag om att Göteborgs Stad ska
ansluta sig till FN-initiativet The Shift utifrån en ekonomisk dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension
Fastighetskontoret har inte kunnat värdera motionens förslag om att Göteborgs Stad ska
ansluta sig till FN-initiativet The Shift utifrån en ekologisk dimension.

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 4050/20
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Bedömning ur social dimension
Tillgång till bostad är en grundförutsättning för att människor ska kunna leva ett fullgott
liv. Rätten till bostad finns omnämnd i Regeringsformen och i FN-konventioner och i
Europakonventionen.
Det är oklart på vilket sätt rätten till bostad ytterligare skulle stärkas om staden skulle
ansluta sig till The Shift.

Bilaga
1. Motion (Handling 2020 nr 126)
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Ärendet
I motionen av Johanna Eliasson (V) och Hannah Klang (V) föreslås kommunfullmäktige
besluta om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift. Ett yttrande ska
lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna skriver att Göteborg länge har haft en bostadsförsörjning med starkt fokus
på sociala frågor samt att insatser har gjorts för att minska bostadslösheten och att staden
har tagit krafttag för att öka nyproduktionen av bostäder med ett särskilt fokus på
hyresrätter med rimliga hyror. Motionärerna ser dock att den utvecklingen är hotad och
att krafttag behöver tas på området. I motionen föreslås nu att Göteborgs stad ska ansluta
sig FN-initiativet The Shift – en global rörelse under ledning av FN:s speciella rapportör
för rätten till bostad, Leilani Farha.
Motionärerna beskriver att Farha har fått borgmästare från hela världen att signera The
Shift och att detta inneburit att en stark signal skickats till marknaden att bryta
utvecklingen med kraftigt höjda hyror och utförsäljning av hyresrätter. I motionen
föreslås att Göteborg går samman med städer och organisationer som undertecknat
deklarationen och samarbetar och verkar för att bostäder ska bli mer åtkomliga för
låginkomsttagare. År 2019 anslöt sig Malmö Stad som första svenska kommun till
rörelsen The Shift.
Motionärerna menar att genom att ansluta staden till The Shift, höjs ambitionsnivå och
stärks möjligheten till kunskapsutbyte i en stad där bostadsbristen utvecklats till det
största sociala problemet.
Enligt information på webbplatsen för The Shift har rörelsen följande utgångspunkter för
sitt arbete:
•
•

Ser bostaden som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara.
Erkänner bostadsfrågan som ett verktyg för jämlikhet, värdighet och inkluderande
grannskap.

•

Stater är ansvariga för att implementera rätten till bostad och har en juridisk
skyldighet att reglera finansiella aktörer som motverkar denna rättighet.

•
•

Tvångsvräkningar är ett brott med de mänskliga rättigheterna
Hemlöshet beror inte på individuella misslyckanden, utan orsakas istället av
regeringars misslyckande med att effektivt implementera rätten till bostad.
Det går inte att förlita sig på att en oreglerad privat marknad kan säkerställa bostäder
för utsatta grupper.

•

Förvaltningens bedömning
Inriktningen i The Shift överensstämmer till stora delar med stadens plan mot hemlöshet
2020–2022 och det nyligen remitterade förslaget till program för bostadsförsörjning. I
såväl hemlöshetsplanen som förslaget till program för bostadsförsörjning understryks
bostadens vikt utifrån ett rättighetsperspektiv och dess betydelse för att skapa mer
likvärdiga levnadsförhållanden. I hemlöshetsplanen finns flera kvantifierbara och
uppföljningsbara mål som alla tar sikte på att minska hemlösheten. Även nuvarande
bostadsförsörjningsprogram, och remissversionen av kommande program, tar sin
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utgångspunkt i bostaden som rättighet och som en grundläggande förutsättning för den
enskildes välfärd, trygghet och fullvärdiga deltagande i samhället.
Utifrån stadens pågående arbete med att bekämpa hemlösheten ser fastighetskontoret inte
behov av ytterligare styrdokument. Istället bör huvudfokus läggas på genomförandet av
befintlig hemlöshetsplan och bostadsförsörjningsprogram. Genom deltagande i Eurocities
arbetsgrupper för ”Housing” och ”Homelessness” har staden redan möjlighet till
erfarenhetsutbyte med andra länder inom EU.
Fastighetskontoret ser förslaget att gå med i The Shift som ett politiskt ställningstagande,
där motionärerna vill att staden ytterligare höjer ambitionen i hemlöshetsarbetet och i
bostadspolitiken. Förvaltningen gör för egen del ingen bedömning av det politiska värdet
av att staden ansluter sig till The Shift, utan överlämnar värderingen av förslaget till den
politiska nivån.

Martin Öbo
Fastighetsdirektör

Erik Gedeck
Avdelningschef
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Vårt diarienummer: 0308/20
Vår handläggare: Ulrika Palmblad
2020-08-12
Stadsledningskontoret
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

Remissvar
FN-initiativet The Shift (Dnr 0308/20)
Älvstranden Utveckling har granskat förslaget/motionen utifrån vårt uppdrag att
förverkliga Vision Älvstaden.

Sammanfattning
Genom att ansluta sig till The Shift kan Göteborgs Stad ytterligare stärka sin roll som
drivande i bostadsfrågan. Det i sin tur innebär att Staden får ytterligare möjligheter att
minska kostnader för tillfälliga boenden för hemlösa personer och familjer genom rimliga
hyror. Något som ligger helt i linje med Vision Älvstaden.

Tillstyrker
Älvstranden Utveckling tillstyrker förslaget/motionen om att Göteborgs Stad ska ansluta
sig till FN-initiativet The Shift.

Synpunkter
Vision Älvstaden
I Vision Älvstaden, antagen av Kommunfullmäktige 2012, finns stort fokus på att Staden
ska arbeta med bostads- och segregationsfrågor.
Signature reference: d2f004f2-ef3f-43f1-849b-adbf1102623d

Där står bland annat att vi ska arbeta för att alla göteborgare ska kunna bo i Älvstaden.
Det står också att; ”för att driva på utvecklingen ska en testarena för socialt hållbart
boende skapas inom Älvstaden. Genom samverkan mellan universitet, högskolor och
olika aktörer inom byggbranschen främjas ett internationellt kunskapsutbyte och
kunskapsutveckling som kan vara till nytta för hela staden.”
Mot bakgrund av detta skulle Göteborgs Stad ytterligare kunna stärka sin roll som
drivande i bostadsfrågan genom att ansluta sig till The Shift. Det skulle också ge Staden
fler möjligheter till kunskapsutbyten och kunskapsutveckling genom samarbete och
interaktion med de städer som redan anslutit sig till FN-initiativet. I Sverige har Malmö
anslutit sig 2019.

Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden utveckling – socialt blandat boende
Bolaget har sedan 2014 arbetat mycket med – och har stor kunskap om – de bostadssociala frågorna. Framförallt genom den nationellt intressanta markanvisning i Frihamnen
som gjordes för socialt blandat boende, vilken ska skapa låga hyresnivåer i nyproduktion
genom olika affärsmodeller som de markanvisade aktörerna har.

Kostnader för tillfälliga boenden m.m.
Staden har i dag enorma kostnader för tillfälliga boenden för hemlösa personer och
familjer. Kan Staden skapa och behålla fler bostäder med rimliga hyror finns goda
möjligheter att minska dessa kostnader.
Förutom de rent konkreta kostnaderna för tillfälliga boenden, skulle sannolikt även andra
sociala kostnader minska, samt ge en ökad trygghet för medborgarna genom rätten till
bostad. Något som The Shift kan bidra till.

Styrelsebehandling
Motionen skickades ut till vår styrelse 2020-04-30. Vårt förslag till svar skickades ut
2020-08-12 för eventuella kommentarer.

Med vänlig hälsning
Älvstranden Utveckling AB

Signature reference: d2f004f2-ef3f-43f1-849b-adbf1102623d

Lena Andersson, Vd
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: LENA ANDERSSON
Date: 2020-08-28 22:29:55
BankID refno: 9e51f531-77b8-4d09-aa32-f3546f101e14

Signature reference: d2f004f2-ef3f-43f1-849b-adbf1102623d

Älvstranden Utveckling AB/Vd: Lena Andersson

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Förvaltnings AB Framtiden

Protokoll (11)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-11-10
Tid: kl. 08:00 – 12:05
Ajournering: kl. 10:00-10:10
Plats: Teamsmöte
Ledamöter
Kjell Björkqvist (L)
Stefan Svensson (M)
Roger Höög (V)
Amalia Rud Pedersén (S)
Jan Jörnmark (D)
Bernt Sabel (S)
Martin Nilsson (MP)
Tamara Nesic (S)
Erik Woxlin (KD)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Suppleanter
Johannes Hulter (S)
Tove Krabo (D)
Daniel Augustsson (C)

suppleant
suppleant
suppleant (nv. §§ 1-16)

Arbetstagarrepresentanter
Simon Kappelmark
Jan-Olov Isacsson
Niclas Blomnell
Niklas Nordell
Annika Berndtsson

LO
LO
LO
PTK
PTK

Ej Närvarande:
Susanne Wirdemo (M)
Johan Svensson (V)
Gunnar Ekeroth (MP)
Per Olsson

suppleant
suppleant
suppleant
PTK

Övriga
Terje Johansson
Lena Hagenfeldt
Dan Sandén
Anna-Karin Trixe
Lars Just
Mohamed Hama Ali

VD
VD-assistent
teknisk chef (§§ 15-16)
stabschef
ekonomichef
chefsjurist
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Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande

Kjell Björkqvist

Roger Höög
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§ 14
Motioner
Anna-Karin Trixe redogör för nedanstående motion i enlighet med utsänd handling.
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a. Motion av Johanna Eliasson (V) Hannah Klang (V) om att Göteborgs Stad
ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift
Ordföranden yrkar bifall till bolagets förslag.
Roger Höög yrkar att bolaget ska föreslå bifall till motionen.

Propositionsordning
Ja för bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Roger Höögs förslag.
Votering genomfördes och utföll enligt följande:
Kjell Björkqvist (L)
Stefan Svensson (M)
Roger Höög (V)
Amalia Rud Pedersén (S)
Jan Jörnmark (D)
Bernt Sabel (S)
Martin Nilsson (MP)
Tamara Nesic (S)
Erik Woxlin (KD)

Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Beslut
Med röstsiffrorna 4 Ja och 5 Nej finner ordföranden att styrelsen beslutar:
1. Att föreslå bifall till motionen om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN
initiativet The Shift utifrån bedömningen i yttrandet.
2. Att förklara ärendet omedelbart justerat.
Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Jan Jörnmark och Erik Woxlin anmäler reservation
mot beslutet.
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Förvaltnings AB Framtiden
Styrelsehandling nr. 14a
Utfärdat 2020-11-10
Diarienummer: 2020–0222

Handläggare
Anna Staxäng
Telefon:031 – 773 7552
E-post: anna.staxang@framtiden.se

Yttrande över motion av Johanna Eliasson (V)
och Hannah Klang (V) om att Göteborgs Stad
ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift
Förslag till beslut
Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:
1. Att anse motionen om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN-initiativet The
Shift besvarad utifrån nedanstående bedömning.
2. Att omedelbart justera punkten.

Ärendet
Förvaltnings AB Framtiden har ombetts att yttra sig över Johanna Eliasson (V) och
Hannah Klangs (V) motion om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN-initiativet the
Shift.
Motionärerna föreslår att Göteborgs stad ska ansluta sig FN-initiativet The Shift – en
global organisation som leds av FN:s speciella rapportör för rätten till bostad, Leilani
Farha. Organisationen är ett nätverk mellan olika intressenter såsom städer och
hyresgäster, vars syfte är att påverka debatten om bostäder. Verksamhetens kärnfrågor är:
•
•
•
•

•

Ser bostad som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara.
Erkänner bostadsfrågan som ett verktyg för jämlikhet, värdighet och
inkluderande grannskap i motsats till ökad ojämlikhet.
Motsätter sig tvångsvräkningar särskilt när det sker utan att alternativ undersökts
i enlighet med internationell rätt.
Tolkar hemlöshet som ett systemfel i strävan efter att uppfylla den mänskliga
rättigheten till en bostad och fullt ut implementera rätten till bostad samt
motsätter sig kriminalisering av hemlöshet.
Erkänner bostadens och markägandets sociala funktion och stödjer individens rätt
att hålla samhället ansvarigt så att deras rätt till bostad kan realiseras.

Yttrandet skulle ha varit kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-08-28, men då ärendet
inte skickats till Förvaltnings AB Framtidens brevlåda, har Stadsledningskontoret gett
bolaget förlängd svarstid. På grund av detta är det önskvärt med omedelbar justering av
beslutet.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.
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Bedömning ur ekologisk dimension
Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension
Då bolaget i ägardirektiv och andra styrande dokument har i uppdrag att producera billiga
bostäder och renovera varsamt har bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån
denna dimension.

Samverkan
Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor
1. Motion av Johanna Eliasson (V) och Hannah Klang (V) om att Göteborgs Stad
ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift.

Expedieras
Stadsledningskontoret (dnr: 2020–0126): stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
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Bolagets bedömning
Bolaget har i sitt ägardirektiv i uppdrag av ägaren att eftersträva att det inom koncernen
erbjuds attraktiva och kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av
bostadskonsumenter. Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek,
standard, prisbild och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar
segregationen och därför ska bolaget bidra till att skapa en stad med blandade bostadsoch upplåtelseformer. I ägardirektivet framgår också att ambitionen är att hyresgäster inte
ska behöva lämna sina hem på grund av social omvandling och kostnadsökningar.
I kommunfullmäktiges budget för 2020 har Förvaltnings AB Framtiden fått i uppdrag att
ta fram en strategi för att minska produktionskostnader för att möjliggöra billiga bostäder.
Bolagets bedömning är att ovanstående inriktning och uppdrag från ägaren poängterar
betydelsen av att Framtiden ökar produktionen av billiga bostäder som många har råd att
efterfråga och bo i och att vi renoverar varsamt för att värna våra hyresgästers möjlighet
att bo kvar.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

…………………………….

Terje Johansson
VD och koncernchef

…………………………….

Anna-Karin Trixe
Stabschef
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Kommunfullmäktige

Styrelsehandling nr 14a
Bilaga 1
2020-11-10

Handling 2020 nr 126

Motion av Johanna Eliasson (V) och Hannah
Klang (V) om att Göteborgs Stad ska ansluta
sig till FN-initiativet The Shift
Göteborg har länge haft en bostadsförsörjning med starkt fokus på sociala frågor. Insatser
har gjorts för att minska bostadslösheten och staden har tagit krafttag för att öka
nyproduktionen av bostäder med ett särskilt fokus på hyresrätter med rimliga hyror. Vi
ser dock att den utvecklingen är hotad och att krafttag behöver tas på området. Vi föreslår
nu att Göteborgs stad ska ansluta sig FN-initiativet The Shift – en global rörelse under
ledning av FN:s speciella rapportör för rätten till bostad, Leilani Farha.
Farha har fått borgmästare från hela världen att signera The Shift och det innebär också
att sända en stark signal till marknaden att bryta utvecklingen med kraftigt höjda hyror
och utförsäljning av hyresrätter. Vi vill att Göteborg går samman med städer och
organisationer som undertecknat deklarationen och samarbetar och verkar för att bostäder
ska bli mer åtkomliga för låginkomsttagare.
Vi är medvetna om att ord inte bygger några bostäder, men utan en solid social plattform
i bostadsfrågan riskerar människors grundläggande behov av trygghet att försummas. Att
ansluta staden till The Shift höjer ambitionsnivå och stärker möjligheten till
kunskapsutbyte i en stad där bostadsbristen utvecklats till det största sociala problemet.
The Shift:
• Ser bostad som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara.
• Erkänner bostadsfrågan som ett verktyg för jämlikhet, värdighet och inkluderande
grannskap i motsats till ökad ojämlikhet.
• Motsätter sig tvångsvräkningar särskilt när det sker utan att alternativt undersökts i
enlighet med internationell rätt.
• Tolkar hemlöshet som ett systemfel i strävan efter att uppfylla den mänskliga
rättigheten till en bostad och fullt ut implementera rätten till bostad samt motsätter sig
kriminalisering av hemlöshet.
• Erkänner bostadens och markägandets sociala funktion och stödjer individens rätt att
hålla samhället ansvarigt så att deras rätt till bostad kan realiseras.
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Kommunfullmäktige föreslås besluta

att

Kommunfullmäktige beslutar att staden ska ansluta sig till FN-rörelsen
The Shift.

Johanna Eliasson (V)

Göteborgs Stad kommunfullmäktige

Hannah Klang (V)
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Social resursnämnd

Utdrag ur Protokoll nr 9, 2020
Sammanträdesdatum: 2020-08-26

§ 156 Svar på remiss – Motion angående att
Göteborg ska ansluta sig till FN-rörelsen The
Shift
0253/20
Social resursförvaltning har 2020-07-01 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Yrkanden
Sara Carlsson Hägglund (V) inkommer med ett yrkande från (V) och (S) att tillstyrka
motionen från (V). Se bilaga 1 till protokollet.
Kristina Bergman Alme (L) yrkar med stöd av (M) i första hand på att återremittera
ärendet med motiveringen att det ska kompletteras med ekonomisk information och i
andra hand på bifall till förvaltningens förslag.
Sara Carlsson Hägglund (V) yrkar på att ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning 1
Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer yrkandet om återremiss mot yrkandet om att
ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Omröstning begärs.

Omröstning 1
Ja avser bifall till återremissyrkandet från (L) och (M).
Nej avser bifall till yrkandet från Sara Carlsson Hägglund (V) om att ärendet ska avgöras
idag.
Fyra ledamöter röstar Ja: Kristina Bergman Alme (L), Per Holm (D), Johan Fält (M),
Nina Miskovsky (M)
Fem ledamöter röstar Nej: Sara Carlsson Hägglund (V), Marina Johansson (S), Ruben
Malmström (S), Joakim Berlin (S), Leena Ainali Olsson (S).
Ordförande Nina Miskovsky (M) finner att nämnden har beslutat att avgöra ärendet idag.

Propositionsordning 2
Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer yrkandet från Sara Carlsson Hägglund (V) och
(S) mot förvaltningens förslag och finner att nämnden har beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
Omröstning begärs.
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Social resursnämnd

Utdrag ur Protokoll nr 9, 2020
Sammanträdesdatum: 2020-08-26

Omröstning 2
Ja avser bifall till förvaltningens förslag.
Nej avser bifall till yrkandet om att tillstyrka motionen från (V) och (S).
Fyra ledamöter röstar Ja: Kristina Bergman Alme (L), Per Holm (D), Johan Fält (M),
Nina Miskovsky (M).
Fem ledamöter röstar Nej: Sara Carlsson Hägglund (V), Marina Johansson (S), Ruben
Malmström (S), Joakim Berlin (S), Leena Ainali Olsson (S).
Ordförande Nina Miskovsky (M) finner att nämnden därmed beslutat i enlighet med
yrkandet från (V) och (S).

Beslut
Social resursnämnd tillstyrker motion av Johanna Eliasson (V) och Hannah Klang (V) om
att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift.
Social resursnämnd beslutar att översända yrkandet från (V) och (S) som eget yttrande till
Stadsledningskontoret.
Social resursnämnd förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Reservation
Kristina Bergman Alme (L) meddelar att (L) och (M) reserverar sig till förmån till
förvaltningens förslag.

Dag för justering
2020-08-26

Vid protokollet

Göteborgs Stad Social resurs, protokollsutdrag

2 (3)

Social resursnämnd

Utdrag ur Protokoll nr 9, 2020
Sammanträdesdatum: 2020-08-26

Sekreterare
Lovisa Varenius

Ordförande
Nina Miskovsky

Justerande
Sara Carlsson Hägglund
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Social resursnämnd

Yrkande

(Vänsterpartiet, Socialdemokraterna)

2020-08-26

Ärende nr 7

Yrkande – Motion angående att Göteborg ska
ansluta sig till FN-rörelsen The Shift
Förslag till beslut
I Social resursnämnd:

1. Att Social resursnämnd tillstyrker motion av Johanna Eliasson (V) och Hannah Klang
(V) om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift
2. Att Social resursnämnd beslutar att skicka yrkandet som eget yttrande till
Stadsledningskontoret
3. Att Social resursnämnd förklarar paragrafen omedelbart justerad

Yrkandet

Bostad är en mänsklig rättighet och ett kraftigt verktyg för ökad jämlikhet. Även om
förvaltningen anser att staden har tillräcklig styrning i frågor om bostadsförsörjning och
hemlöshet så anser vi att det är viktigt att det arbetet fortsätter för att inte riskera att tappa
fart. Genom att ansluta oss till The Shift så menar vi att Göteborg tydligt visar att vi tar
frågan på stort allvar. Vi skickar också en stark signal till marknaden att bryta
utvecklingen med kraftigt höjda hyror och utförsäljning av hyresrätter. Vi instämmer i att
Göteborg bör gå samman med andra städer och organisationer och verka för att bostäder
ska bli mer åtkomliga för låginkomsttagare.
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Social resurs

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-07-01
Diarienummer 0253/20

Handläggare
Mariella Petersson, Ritva Gonzalez
Telefon: 031-3679274
E-post: mariella.petersson@socialresurs.goteborg.se

Svar på remiss – Motion angående att
Göteborg ska ansluta sig till FN-rörelsen The
Shift
Förslag till beslut
Social resursnämnd avstyrker motion av Johanna Eliasson (V) och Hannah Klang (V) om
att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift.
Social resursnämnd beslutar att översända förvaltningens utlåtande såsom eget yttrande
till Stadsledningskontoret.
Social resursnämnd förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning
Social resursnämnd är remissinstans rörande en motion av Johanna Eliasson (V) och
Hannah Klang (V) om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift.
Social resursförvaltning gör bedömningen att motionen bör avstyrkas med hänvisning till
att staden har tillräcklig styrning i frågor kring bostadsförsörjning och hemlöshet i de
styrande dokument som antagits av kommunfullmäktige.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Med den knappa information som finns om The Shift är det svårt att avgöra om det är
förenat med några kostnader. Förvaltningens bedömning att de potentiella kostnaderna
kan komma att belasta budgetar för stadens befintliga arbete med att motverka hemlöshet
och öka tillgången till bostäder. Där bland annat arbete med Center mot hemlöshet,
Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020 – 2022 (antagen av kommunfullmäktige 2804-2020) och Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2020–2026
(remissversion) ingår.
Hemlöshet och brist på bostäder är förenat med en hel del kostnader på både kort och
lång sikt. Från år 2011 till 2018 har stadsdelsnämndernas kostnader för socialt boende
dubblerats från 0,5 till närmare 1 miljard kronor. Utöver kostnader för socialt boende ger
hemlöshet dessutom upphov till en rad samhällsekonomiska effekter, vilka är svåra att
kvantifiera. Det kan handla om kostnader för bristande integration och ytterligare insatser
från socialtjänsten när problem uppstår som en effekt av hemlöshet. Socialtjänsten har
inget generellt ansvar för att ordna bostad för bostadslösa. Det står dock var och en fritt
att ansöka om bistånd för boende och socialtjänsten måste bedöma och fatta beslut i varje
enskilt ärende. Det är framför allt bostadslösa barnfamiljer som beviljas bistånd till
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boende. Kostnaden för en familj som beviljats nödbistånd för boende kan ligga på 30
000–50 000 kr för en månad.

Bedömning ur ekologisk dimension
Social resursförvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bedömning ur social dimension
FN-initiativet The Shift belyser att en lämplig bostad är en mänsklig rättighet och utgör
ett av de mest grundläggande livsvillkoren. Det går helt i linje med den sociala
dimensionen och stadens jämlikhetsarbete där bostadsfrågan är en viktig faktor inte minst
utifrån barnens uppväxtvillkor och förutsättningar till ett gott liv.
Enligt FN:s bedömning har rätten till en bostad avgörande betydelse för många andra
mänskliga rättigheter och enligt Agenda 2030 ska det säkerställas fullgoda, säkra och
ekonomiskt överkomliga bostäder för alla. Även enligt principerna i den europeiska
pelaren för sociala rättigheter är tillgången till lämpligt och överkomligt boende samt
åtgärder för social inkludering ett ansvar för det allmänna. Det allmännas ansvar för
bostadsförsörjningen syftar till att säkerställa att alla samhällets invånare kan få en bostad
som motsvarar deras behov. I Sverige vilar detta ansvar på kommunerna, medan staten
ska ansvara för de rättsliga och finansiella förutsättningarna.
Hemlösheten ökar inom hela Europa, det är enbart Finland som lyckats vända trenden och
minska hemlösheten. Inom Eurocities Social Affairs Forum, där Göteborg ingår sedan
många år, finns arbetsgrupper både för bostadsförsörjning och hemlöshet. I dessa
arbetsgrupper deltar representanter från Fastighetskontoret och Social resursförvaltning.
Syftet med dessa arbetsgrupper är att öka kunskapen kring hemlöshet och finna samt dela
med sig av metoder för att motverka och minska hemlöshet.
Några grupper som har särskilt svårt att tillgodose sina behov på bostadsmarknaden är
exempelvis hushåll med låga inkomster eller betalningsanmärkningar, svaga kontaktnät
eller de som nyligen flyttat till Göteborg eller skulle vilja göra det och saknar kötid i
stadens kommunala och privata bostadsköer. Barn som lever i hemlöshet är särskilt
utsatta då de inte själva kan påverka sin situation och hemlösheten påverkar deras
möjlighet till en trygg och bra uppväxt.

Samverkan
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2020-08-18.

Bilagor
1.Motion av Johanna Eliasson (V) och Hannah Klang (V) om att Göteborgs Stad ska
ansluta sig till FN-initiativet The Shift
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Ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att begära att Social resursnämnd tillsammans med ett
antal andra nämnder och styrelser ska yttra sig om en motion av Johanna Eliasson (V)
och Hannah Klang (V) om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift.
Med begäran om svar senast 2020-08-28.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att begära att Social resursnämnd, Fastighetsnämnden,
Älvstranden Utveckling AB, Förvaltnings AB Framtiden, yttrar sig om en motion av
Johanna Eliasson (V) och Hannah Klang (V) om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till
FN-initiativet The Shift.
FN-initiativet The Shift är ett globalt initiativ som uppmanar städer över hela världen att
se bostäder som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara. Initiativtagaren Leilani
Farha startade The Shift 2017. Hon var FN:s rapportör i bostadsfrågor fram till april 2020
och driver numera The Shift tillsammans med United Cities Local Government och FN:s
högkommissarie för mänskliga rättigheter.
The Shift uppmärksammar bland annat hur internationella fastighetsaktörer köper upp
nedgångna bostadsbestånd över hela världen, höjer hyrorna och tvingar människor med
lägre inkomster att flytta. Städer som ansluter sig till The Shift lovar att genomföra
insatser för att förverkliga att rätten till bostad blir en rättighet i enligt med FN:s
deklaration över mänskliga rättigheter.
The Shift:
• Ser bostad som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara.
• Erkänner bostadsfrågan som ett verktyg för jämlikhet, värdighet och inkluderande
grannskap i motsats till ökad ojämlikhet.
• Motsätter sig tvångsvräkningar särskilt när det sker utan att alternativt undersökts i
enlighet med internationell rätt.
• Tolkar hemlöshet som ett systemfel i strävan efter att uppfylla den mänskliga
rättigheten till en bostad och fullt ut implementera rätten till bostad samt motsätter sig
kriminalisering av hemlöshet.
• Erkänner bostadens och markägandets sociala funktion och stödjer individens rätt att
hålla samhället ansvarigt så att deras rätt till bostad kan realiseras.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att staden har tillräckligt med styrning i frågan i befintliga
program och planer för att motverka hemlöshet och öka tillgången till bostäder och att vi
bör fokusera arbetet till att främst arbeta genom dem.
Utifrån den information som finns är det svårt att förutse vad förslaget får för ekonomiska
konsekvenser för vårt pågående arbete med att motverka hemlöshet och öka tillgången till
bostäder. Det är också svårt att se vilka konkreta effekter det går att förvänta sig av att
ansluta sig till The Shift. Det man kan se är att syftet med initiativet går i linje med det
arbete som bedrivs idag inom stadens verksamheter.
Potentialen i The Shift är en möjlighet att aktualisera frågan och sätta den i en
internationell kontext med möjlighet till internationellt erfarenhetsutbyte. Riskerna ligger
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i att det tar personella och ekonomiska resurser från stadens befintliga arbete med att
motverka hemlöshet och öka tillgången till bostäder. Förvaltningen bedömer också att det
finns tillräckligt med forum där vi får erfarenhetsutbyte i frågorna.
Göteborgs Stads årliga kartläggning av antalet hemlösa visar på en minskning med 26
procent jämfört med föregående år, från 5015 till 3733 personer. Det är andra året i rad
som antalet hemlösa personer minskar i Göteborg. Det ger en indikation på att stadens
pågående arbete med att motverka hemlöshet har effekt.

Social resursförvaltning
Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör
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