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Yrkande angående hanteringen av markanvis-
ningar i Fastighetsnämnden 
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 

1. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att i kommande markanvisningar i områden 

där det råder ett underskott av hyresrätter säkerställa att tillkommande bebyggelse 

bidrar till en ökad blandning av upplåtelseformer i området. 

2. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att arbeta efter inriktningen att markanvis-

ningar för hyresrätter i områden där det råder ett underskott av hyresrätter, och 

som kan påbörjas i närtid, som regel ska förlängas. 

 

3.Fastighetsnämnden får i uppdrag att, där så är juridiskt möjligt, upphäva tidigare 

fattade beslut om att ej förlänga markanvisningar för hyresrätter i områden där det 

råder ett underskott av hyresrätter. 
 
Yrkandet 

 

Den svenska bostadssektorn lider av flera stora problem. Detta är särskilt tydligt i 

storstäder som Göteborg. Det råder en omfattande bostadsbrist och en svår bo-

stadssegregation som skapar allvarliga sociala problem för hela staden och dess 

invånare: ungdomar tvingas bo hemma alldeles för länge, barnfamiljer får trängas 

med för få rum och såväl låg- som medelinkomsttagare får allt svårare att hitta 

ändamålsenliga lägenheter.   För att komma tillrätta med detta är det nödvändigt 

att bygga mycket och att bygga blandat. Då behövs många fler hyresrätter i många 

fler platser, och inte minst i de områden – ofta i södra Göteborg – som i dagsläget 

lider stor brist på hyresrätter. Därför lade vi socialdemokrater under föregående 

mandatperiod den planeringsmässiga grunden till den stora byggboom som vi nu 

ser i Göteborg – men om behovet av blandade upplåtelseformer rådde bred enig-

het, över block- och partigränser, från höger till vänster.  

 

Högerstyret väljer, trots den tidigare enigheten, nu att ta strid mot hyresrätten i 

synnerhet och de blandade upplåtelseformernas stadsutveckling i allmänhet.  De 

borgerliga partierna lägger fullständigt orealistiska förslag om massiva utförsälj-

ningar av allmännyttan och försöker stoppa AB Framtidens stora satsningar på att 
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lyfta de särskilt utsatta områdena. I byggnadsnämnden har man skalat ner antalet 

hyresrätter i fastigheter som angränsar till villaområden.  I fastighetsnämnden ver-

kar taktiken vara att rensa bort så mycket hyresrätter som möjligt ur markanvis-

ningarna. Nyligen satte man stopp, utan sakliga skäl, för ett stort projekt i Fiske-

bäck som bara var några dagar från att sätta igång och där flera miljoner redan är 

nedlagda i utredningsarbeten. Det är oansvarigt mot de tusentals göteborgare som 

vill ha någonstans att bo. Den styrande konstellationens nedprioritering av hyres-

rätten och misskötsel av bostadspolitiken måste stoppas.  

Vi föreslår därför att fastighetsnämnden får i uppdrag att i kommande markanvis-

ningar i områden där det råder ett underskott av hyresrätter säkerställa att tillkom-

mande bebyggelse bidrar till en ökad blandning av upplåtelseformer i området, att 

fastighetsnämnden ges i uppdrag att arbeta efter inriktningen att markanvisningar 

för hyresrätter i områden där det råder ett underskott av hyresrätter - och som kan 

påbörjas i närtid - som regel ska förlängas och att fastighetsnämnden ges i upp-

drag att undersöka möjligheten att ompröva fattade beslut om inte förlänga mar-

kanvisningar för hyresrätter i områden där det råder ett underskott av hyresrätter. 

Sammantaget skulle dessa åtgärder, utpekade av kommunfullmäktige, bidra till att 

avideologisera fastighetsnämndens nuvarande arbete och sätta bostadsförsörj-

ningsansvaret framför partipolitiska experiment. 

 

 


