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Yttrande angående att stoppa slöseri inom 
ramen för kommunfullmäktiges 
ombildningsuppdrag 
 

Socialdemokraterna genomförde åren 2006–2008 ombildningar av 580 lägenheter i 
Tynnered, Lövgärdet och Eriksbo med stora positiva resultat, vilket bland annat belagts i 
en forskningsrapport. Nu är återigen ombildningsprocesser igång varav en har genomförts 
och flera pågår. 

Socialdemokraterna har lagt ett förslag om att allmännyttans fastigheter inte ska säljas ut 
under marknadspris. Det är självklart att så inte ska ske. I sitt yrkande har 
Socialdemokraterna dock rört ihop vad marknadspris vid ombildningar innebär. Vad som 
är marknadspriset beror på vad som säljs och vilka som är möjlig köpare vid 
försäljningen.  

Vid ombildningar säljs lägenheterna i fastigheten till den bildade bostadsrättsföreningen 
och de som bor i lägenheterna. De enda möjliga köparna är i detta fall de som redan bor i 
lägenheterna och som har besittningsskydd. Marknadspriset är i detta fall det pris som de 
boende vill och kan betala för att ombilda lägenheterna. Detta marknadspris är inte det 
samma som marknadspriset på den teoretiskt helt öppna marknaden. 

Noterbart är att det pris allmännyttan får ut då hyresrätter ombildas till högre värderade 
bostadsrätter vida överstiger det pris som skulle gällt vid försäljning av fastigheten med 
hyresrätter. Ombildningar skapar högre värden både för allmännyttan och för de boende.  

Vi ser ombildningar till bostadsrätter i allmännyttas bestånd som en nyckel för att skapa 
större blandning av upplåtelseformer i områden som domineras av hyresrätter. 
Ombildningar stabiliserar även områden med hög flyttomsättning då de som etablerar sig 
på arbetsmarknaden får möjlighet rota sig i ett ägt boende i området. De boendes såväl 
ekonomiska som sociala situation skulle med det kunna förbättras avsevärt. Ombildningar 
ska även ses som en frihetsreform där fler människor får direkt makt över sitt eget boende 
och får ta del av den allmänna värdeökningen genom en kooperativ ägandeform. 

Ombildningar kan frigöra stora belopp inom Framtiden koncernen som kan användas för 
bland annat trygghetsskapande satsningar och det stora eftersatta underhållet av 
allmännyttans fastigheter – inte minst i de utsatta områdena.  

Vi röstar avslag på yrkandet i sin helhet. 
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Protokollsanteckning angående yrkande om 
att stoppa slöseri inom ramen för 
kommunfullmäktiges ombildningsuppdrag  
 

Alliansens och Demokraternas ideologiskt motiverade ombildningar hotar allvarligt 
möjligheten för alla göteborgare att få möjlighet till att ha en egen bostad. Politiken 
innebär också en ökad segregation i staden då det främst är i de centrala delarna av staden 
som det finns intresse bland hyresgäster att ombilda sina bostäder. Miljöpartiets anser att 
vissa ombildningar kan tillåtas i utvecklingsområdena för att minska 
boendesegregationen och möjliggöra för personer som vill äga sitt boende att bo kvar i 
området.  

Vi sympatiserar med intentionerna i Socialdemokraternas yrkande, självklart ska inte 
stadens fastigheter reas ut. Vi anser dock att styrelserna bättre avgör vilket pris som ska 
gälla.  
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Yttrande angående – Yrkande från S 
angående att stoppa slöseri inom ramen för 
kommunfullmäktiges ombildningsuppdrag 
 

Yttrande 
Socialdemokraterna vill uppdra Förvaltnings AB Framtiden att pausa alla processer kring 
arbetet med koppling till ombildningar i väntan på att säkerställa att bolagets fastigheter 
aldrig säljs ut till under marknadspris. I oktober 2021 fattade kommunfullmäktige beslut 
om att Förvaltnings AB Framtiden ska öka arbetet med ombildningar i områden där 
hyresrätter dominerar. Med bakgrund i beslutet pågår ett arbete i koncernen idag där 
moderbolaget och dotterbolagen ska föra dialog kring affärsupplägg och värderingar vid 
ombildning.  
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Yttrande  
Datum 2022-02-22 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna 



Yrkande angående att stoppa slöseri inom 
ramen för kommunfullmäktiges ombildnings-
uppdrag 
 
Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. AB Framtiden får i uppdrag att, inom ramen för kommunfullmäktiges ombild-
ningsuppdrag, säkerställa att bolagets fastigheter aldrig säljs ut under marknads-
pris.  

2. AB Framtiden får i uppdrag att pausa alla processer och allt arbete med koppling 
till ombildningar samt att inga planerade ombildningar godkänns i väntan på att 
det kan säkerställas att inga fastigheter säljs ut under marknadspris.  

 
Yrkande 
 
Socialdemokraterna motsätter sig kraftfullt högerstyrets politiska mål att sälja ut och om-
bilda göteborgarnas hyresrätter och är motståndare till det ombildningsuppdrag som på-
tvingats de allmännyttiga bostadsbolagen av en ideologisk minoritet i kommunfullmäkti-
ge. Det kommunala bostadsbeståndet i Göteborg är göteborgarnas gemensamma egendom 
och omfattar enorma ekonomiska värden som byggts upp under generationer. Det är där-
för oerhört viktigt att detta ekonomiska värde förvaltas med största omsorg och försiktig-
het. Alla affärer som de kommunala bostadsbolagen genomför måste ske med bolagens 
och göteborgarnas bästa för ögonen.  
 
Men alla partier, oavsett ståndpunkt i ombildningsfrågan, borde kunna enas om att slöseri 
med det allmännas resurser inte hör hemma i Göteborg. De eventuella utförsäljningar och 
ombildningar som drivs igenom av högerstyret och Demokraterna får inte drabba göte-
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borgarna, hyresgästkollektivet och skattekollektivet. Göteborgarnas gemensamma egen-
dom ska inte reas ut under marknadspris. Det har tyvärr utvecklats en praxis vid ombild-
ningar att ge upp till 30 procent rabatt på kommunens fastigheter. Det är miljontals kronor 
som tas rakt ur göteborgarnas fickor och skickas någon annanstans. Givet de mål som 
högerstyret tidigare satt för ombildningar och de stora områden som högerpartierna me-
nar att ombildningsdirektivet omfattar riskerar förlusten för kommunen att uppgå till mil-
jardbelopp. Det borde vara självklart för alla ansvarstagande partier att sätta stopp för 
detta ekonomiskt ansvarslösa tillvägagångssätt.  
 
Vi yrkar därför på att AB Framtiden får i uppdrag att vid eventuella framtida ombildning-
ar till bostadsrätter inom bolagets bestånd säkerställa att bolagets fastigheter inte säljs ut 
under marknadspris. För att värna de kommunala bostadsbolagen, hyresgästerna och skat-
tebetalarna från mångmiljonförluster kan inte ombildningar tillåtas få äga rum till det vid-
lyftiga reapris som gäller idag. I väntan på att uppdraget genomförs och återrapporteras 
ska därför alla processer och allt arbete med koppling till ombildningar pausas samt inga 
planerade ombildningar godkännas. 
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