
Yttrande angående yttrande till förvaltnings-
rätten 
 
 
Högerstyret lyckades, med hjälp av sina stödpartier, få igenom ett djupt oansvarigt och 
ytterst anmärkningsvärt beslut i kommunfullmäktige. Deras avsikt var att utan gängse 
beredning eller konsekvensanalys inleda ett kaotiskt och oprövat ombildningsexperiment 
i Göteborg. Om detta genomförs som tänkt kommer det leda till oerhörda ekonomiska 
och sociala konsekvenser för stadens medborgare och skattekollektivet som helhet. 
 
Beslutet står därför i direkt strid med den förvaltningskultur och traderade praxis som 
under generationer byggt upp vår administrativa stat, där genomgripande beslut med 
enorma och oåterkalleliga ekonomiska och sociala konsekvenser självklart föregås av en 
professionell och oväldig beredning. Högerstyrets ombildningar är således inte bara ett 
generalangrepp mot svensk allmännytta utan även mot grundläggande svensk förvalt-
ningsetik. Att detta, som framgår av det yttrande som stadens jurister författat, inte rent 
tekniskt och formellt är olagligt beror sannolikt på att tidigare rättsstiftande generationer 
inte kunnat föreställa sig att en folkvald majoritet skulle vilja göra något så oansvarigt 
och långtgående – och dessutom med en smal minoritet, utan långsiktighet och konse-
kvensanalys, av strikt ideologiska skäl och utan tillstymmelse till förståelse för de in-
vändningar som har redovisats av den parlamentariska oppositionen, privata fastighetsä-
gare, organiserade hyresgäster, protesterande medborgare och oberoende forskare.  
 
De engagerade medborgare som överklagat detta beslut har gjort en viktig insats, inte 
bara för Göteborg och allmännyttan, utan för samhället som helhet. Deras argumentation 
är naturligtvis fullständigt berättigad. Vi accepterar att den juridiska bedömning som 
stadsledningskontorets jurister framför i teknisk och formell mening är korrekt men 
kommer naturligtvis även fortsättningsvis att på alla sätt bekämpa detta dråpslag mot sta-
dens ekonomi, allmännyttan, dess hyresgäster och alla de människor som väntar och 
längtar efter att få en egen bostad i ett Göteborg där vi bor tillsammans. Därför avstår vi 
från att delta i detta beslut.

Kommunstyrelsen 

Yttrande 
2022-02-08
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Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr  
14038–21 avseende laglighetsprövning av 
fullmäktiges beslut om uppdrag till 
Förvaltnings AB Framtiden om ombildning av 
hyresrätter   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Som Göteborgs Stads yttrande i mål nr 14038–21 översänds bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till förvaltningsrätten. 

Ärendet och dess bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2021, § 3, 0389/21, angående hemställan 
från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i 
utvecklingsområden. Beslutet innebar bl.a. enligt punkten 2 att Förvaltnings AB 
Framtiden fick i uppdrag att öka arbetet med ombildningar i områden där hyresrätten 
dominerar. Därtill ändrades också genom punkterna 6–14 i beslutet ägardirektiven för de 
allmännyttiga bostadsbolagen i enlighet med detta. 

 överklagar var för sig beslutet och yrkar att 
det ska upphävas på grund av att det inte kommit till på lagligt sätt samt att det strider 
mot lag eller annan författning.  har även yrkat inhibition av beslutet, vilket 
förvaltningsrätten avslagit genom beslut den 3 december 2021. Förvaltningsrätten har 
förelagt Göteborgs Stad att yttra sig över överklagandena senast den 10 februari 2022. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Att översända detta yttrande till förvaltningsrätten bedöms inte medföra några 
konsekvenser ur dessa dimensioner för Göteborgs Stad. 

Bilagor 
1. Överklaganden med bilagor  
2. Yttrande till förvaltningsrätten 
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Bilaga 2 
Förvaltningsrätten i Göteborg    
Box 53197 
400 15 Göteborg 

 

 

Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 14038-21, 
laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

Göteborgs Stads inställning 
Göteborgs Stad anser att överklagandena ska avslås. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2021, § 3, 0389/21, angående hemställan 
från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i 
utvecklingsområden. Beslutet innebar bl.a. enligt punkten 2 att Förvaltnings AB 
Framtiden fick i uppdrag att öka arbetet med ombildningar i områden där hyresrätten 
dominerar. Därtill ändrades också genom punkterna 6–14 i beslutet ägardirektiven för de 
allmännyttiga bostadsbolagen i enlighet med detta. 

 överklagar var för sig beslutet och yrkar att 
det ska upphävas på grund av att det inte kommit till på lagligt sätt samt att det strider 
mot lag eller annan författning.  har även yrkat inhibition av beslutet, vilket 
förvaltningsrätten avslagit genom beslut den 3 december 2021.  

Rättslig reglering 
Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725), KL, ska ett överklagat beslut upphävas, 
om  

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen, 
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning 

Av rättspraxis följer att det ankommer på klaganden att i tillräcklig grad, genom att ange 
de omständigheter som denne anser utgöra grund för upphävande av beslutet, 
konkretisera på vilket sätt beslutet är olagligt. Prövningen kan dock bara ske i den 
begränsade omfattning som anges i 13 kap. 8 §. Domstolen kan alltså inte bedöma 
lämpligheten i eller skäligheten av ett överklagat beslut.  

Skälen för Göteborgs Stads inställning 
Klagandena har anfört ett flertal omständigheter till grund för att kommunfullmäktiges 
beslut ska upphävas som delvis också tangerar beslutets lämplighet, vilket inte kan prövas 
inom ramen för en laglighetsprövning. 
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Göteborgs Stad bemöter nedan vad klagandena anfört avseende att beslutet inte kommit 
till på lagligt sätt och att beslutet i olika avseenden strider mot lag eller annan författning.  

Beslutet har kommit till på lagligt sätt 
Vad klaganden anför 
En av de klagande har anfört att ärendet inte har beretts i tillräcklig utsträckning av de 
nämnder vars verksamhetsområde ärendet berör. Det saknas exempelvis en beskrivning 
av vad som utgör ”ett område” eller vad som menas med att ”hyresrätten dominerar”. Det 
finns inte heller någon bedömning av konsekvenser för kommunmedlemmarna med 
beaktande av kommunallagens likställighetsprincip eller vad beslutade ombildningar kan 
innebära ekonomiskt för stadens allmännyttiga bostadsbolag. Inte heller ingår i 
handlingarna inför kommunfullmäktiges beslut någon analys av hur nära ett aktuellt 
marknadsvärde berörda hyresrätter ska prissättas. Det saknas också en analys av hur 
hyresgäster i en ombildad fastighet, som inte vill ha sina grannar som hyresvärd, ska 
kunna få en annan hyresvärd av allmännyttan. 

Göteborgs Stad 
Enligt 5 kap. 26 § KL ska ett ärende beredas innan det avgörs av kommunfullmäktige. I 
förevarande fall har ärendet beretts av kommunstyrelsen som nämnd. Ärendet har genom 
tidigare beslut den 10 juni 2021 av en minoritet av fullmäktiges ledamöter återremitterats 
till kommunstyrelsen, som därefter föreslagit fullmäktige det beslut som nu har 
överklagats. Det ställs i kommunallagen inte några krav på beredningens omfattning och 
kvalitet, utan är kommunfullmäktige som ska avgöra om beredningen i ett visst ärende 
har gett ett tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut eller inte. Ärendet har beretts av 
kommunstyrelsen och fullmäktige har bedömt att beredningen varit tillräcklig för att 
kunna fatta beslut. De invändningar som klaganden gör avseende beslutsunderlagets 
kvalitet och omfattning innebär enligt Göteborgs Stad inte att beslutet kan upphävas till 
följd av att beslutet inte tillkommit på rätt sätt genom bristande beredning.  

Beslutet strider inte mot lag eller annan författning  

Förbudet att lämna understöd till enskild 
Vad klaganden anför  
En av de klagande har anfört att ombildande av hyresrätter i allmännyttan endast är till 
förmån för den enskilde köparen och representerar en direkt, objektiv och mätbar förlust 
för det allmänna och för kommunens samlade nettoförmögenhet i förhållande till 
marknadsvärdet på den öppna marknaden. Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter utgör 
inte heller något för kommunen allmänt intresse enligt rättspraxis och förarbetsuttalanden 
på området. Det är över huvud taget ingen kommunal angelägenhet att tillskapa 
bostadsrättsföreningar och förmedla bostadsrätter och därtill inte till underpris. Det 
framgår inte av beslutet hur prissättningen ska gå till, men enligt statistik avseende 
tidigare gjorda ombildningar samt uttalanden som politiska företrädare har gjort 
understiger priset vid ombildning marknadspriset med upp till 30 procent. Kommunen får 
inte heller understödja enskilda kommunmedlemmar utan stöd i författning då detta inte 
anses vara en angelägenhet av allmänt intresse.  

Ombildning och försäljning av hyresrätter med rabatt innebär i praktiken att en 
vederlagsfri prestation eller eftergift som inte har stöd i någon författning tillkommer en 
enskild kommunmedlem. I 2 kap. 6 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
regleras därtill de former av boendestöd till enskilda hushåll som en kommun kan medge 
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och ombildningar omfattas inte av regeln eller av lagen i övrigt eller av någon annan 
författning. Utförsäljning av hyresrätter och ombildning till bostadsrätter står inte heller i 
överenstämmelse med legaldefinitionen av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i 
lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och dess ändamål. 

Göteborgs Stad 
Bostadsförsörjningen är en sådan angelägenhet av allmänt intresse som faller inom ramen 
för kommunernas kompetens enligt 2 kap. 1 § KL, vilket bl.a. förtydligas genom det 
ansvar som åligger kommunerna för bostadsförsörjningen i lag (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  Kommunen har stor frihet avseende på vilket 
sätt den fullgör detta ansvar och kan bl.a. göra det genom att äga kommunala 
bostadsaktiebolag.   

I den tidigare gällande lagen om allmännyttiga bostadsföretag (2002:102) fanns krav på 
tillstånd från länsstyrelsen vid överlåtelser av aktier eller andelar i allmännyttiga 
bostadsföretag som en kommun har det bestämmande inflytandet över samt om sådana 
bostadsföretag skulle överlåta fast egendom som är taxerad som hyreshusenhet eller 
småhusenhet och omfattar byggnad med permanentbostäder som upplåtits med hyresrätt. 
Kravet togs bort den 1 juli 2007 bl.a. på grund av att detta ansågs utgöra ett alltför stort 
ingrepp i den kommunala självstyrelsen för att kommunerna skulle kunna fullgöra sitt 
bostadsförsörjningsansvar. I samband med att kravet togs bort uttalade regeringen att det 
skulle bli lättare för en kommun och ett kommunalt bostadsföretag att skapa en blandning 
av upplåtelseformer också i det befintliga beståndet. Regeringen uttalade vidare att 
samtidigt som detta ökar hyresgästernas valfrihet så har de också en kollektiv vetorätt 
genom de majoritetsregler för ombildning som finns i lagen (1982:352) om rätt till 
fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (prop. 
2006/07:61 s.16 f). 

Enligt förarbetena till den nu gällande lagen om allmännyttiga bostadsföretag anges att 
det inte finns något som hindrar att ett kommunalt bostadsbolag engagerar sig i att 
utveckla andra boende- och upplåtelseformer än hyresrätter, både genom nyproduktion 
och genom ombildning. Det anges vidare att det kan vara en effektiv strategi när det 
gäller att skapa mångfald och valfrihet lokalt inom ett bostadsområde eller en kommundel 
(se prop. 2009/10:185 s. 41).  

Beslutet att Förvaltning AB Framtiden ska verka för att fler hyresrätter ska ombildas till 
bostadsrätter ligger således inom ramen för den kommunala kompetensen avseende 
bostadsförsörjningen och innebär i sig inte att kommunen i form av fastighetsägare 
gynnar enskilda utan stöd i lag. Inte heller strider beslutet mot lagen om allmännyttiga 
bostadsföretag.  

Likställighetsprincipen  
Vad klaganden anför 
Samtliga klagande anför att beslutet att ombilda hyresrätter till bostadsrätter strider mot 
likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § KL, eftersom endast vissa av allmännyttans 
hyresgäster i ett visst område kommer att omfattas av möjligheten att få köpa sin bostad. 
Därtill framgår inte hur prissättningen ska gå till, men enligt statistik avseende tidigare 
gjorda ombildningar samt uttalanden som politiska företrädare har gjort understiger priset 
vid ombildning marknadspriset med upp till 30 procent. Om lägenheter som ombildats 
därefter säljs av den tidigare hyresgästen till marknadspris kan denne göra en betydande 
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vinst. Det innebär en förmögenhetsöverföring från kommunen till enskilda hushåll på ett 
sätt som varken är likvärdigt eller proportionerligt. Den gemensamma kommunala 
nettoförmögenheten minskar till förmån för vissa kommunmedlemmar samtidigt som 
andra får färre allmännyttiga hyresrätter att tillgå. Kommunen har inte heller anfört några 
sakliga skäl som motiverar avsteg från principen. Om kommunens argument t.ex. är att 
öka blandningen av upplåtelseformer borde det rimligtvis kombineras med att hyresrätter 
byggs i områden som präglas av ägt boende. Att motivera åtgärden med segregation är 
inte sakliga skäl om ombildning sker i områden som inte är utsatta, vilket enligt beslutet 
ska ske. Dessutom är grundproblemet i segregation utbredd låg socio-ekonomisk standard 
och denna förbättras inte på ett ändamålsenligt och allmännyttigt sätt av att befintliga 
hyresrätter försvinner från bostadsmarknaden då hyresrätter i regel är den enda 
boendeform som personer med låg ekonomisk standard har råd och möjlighet att 
efterfråga. Behovet av rabatten är i sig delvis ett bevis för detta. Det riskerar även att leda 
till att de med lägst ekonomisk standard i en hyresfastighet inte har råd att delta i 
ombildningen blir hyresgäster hos sina grannar, med förändrade och i vissa fall sämre 
villkor som följd.  

Göteborgs Stad   
I enlighet med vad som anförts ovan har kommunen stor frihet att inom ramen för den 
kommunala självstyrelsen tillgodose bostadsförsörjningsansvaret och därvid göra 
överväganden avseende bl.a. hur en blandning av olika upplåtelseformer kan 
åstadkommas. Fullmäktige har genom det nu överklagade beslutet gett de kommunala 
bostadsaktiebolagen i uppdrag att verka för ombildningar i områden där hyresrätten 
dominerar. Det beslutet innebär i sig inte att ombildningar kommer att ske, eftersom det 
också ankommer på hyresgästerna själva att medverka till detta på motsvarande sätt som 
när andra än kommunala bostadsbolags hyresfastigheter ombildas.  

För att likställighetsprincipen ska tillämpas vid kommunalt beslutsfattande krävs att 
kommunen är i kontakt med sina medlemmar just i deras egenskap av 
kommunmedlemmar. Principen gäller alltså inte när en kommun köper eller säljer 
fastigheter etc (prop. 2016/17:171 s. 300 f.).  Kommunen får således anses ha full 
privaträttslig handlingsfrihet inom ramen för sin kompetens. I nuvarande fall kan 
hyresgäster inom allmännyttan komma att beröras av beslutet i den egenskapen, vilket 
inte är detsamma som att de berörs i rollen som kommunmedlemmar. Det kan således 
inte anses strida mot likställighetsprincipen att vissa hyresfastigheter inom allmännyttas 
bestånd på sikt kan komma att ombildas till bostadsrätter om de hyresgäster som bor där 
medverkar till detta. Att kommunmedlemmar indirekt kan komma att påverkas av 
beslutet anses inte vara tillräcklig för att likställighetsprincipen ska vara tillämplig, se 
t.ex. RÅ 1997 ref 47. Det finns således inte skäl att upphäva beslutet till följd av att det 
strider mot likställighetsprincipen.  

Förbud mot beslut med retroaktiv verkan 
Vad klaganden anför  
En av de klagande har anfört att beslutet om ombildning av kommunens bostäder skulle 
kunna ses om ett beslut med tillbakaverkande kraft, till nackdel för de 
kommunmedlemmar som råkar ha sin bostad i en av kommunens fastigheter som kommer 
att ombildas, och således strida mot 2 kap. 4 § KL. Att bo i kommunens fastigheter har 
upplevts tryggt och inneburit möjlighet att köa internt för t.ex. en större, mindre eller 
billigare lägenhet. Den som efter många års väntan på en lägenhet som fungerar utifrån 
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egna förutsättningar och val av område kan nu råkat hamna i en fastighet som ska 
ombildas, vilket inte var känt när kommunmedlemmen tackade ja till den önskade 
hyreslägenheten och därmed förbrukade sin kötid. 

Göteborgs Stad 
Förbudet mot beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna innebär att 
en kommun inte har rätt att retroaktivt återkalla förmåner för medlemmarna eller att med 
retroaktiv verkan besluta om nya eller förhöjda ekonomiska skyldigheter för dem. Det nu 
aktuella beslutet är framåtsyftande avseende att vissa hyresgäster kan komma att omfattas 
av möjligheten att ombilda hyresrätter till bostadsrätter och kan således inte anses vara ett 
beslut med retroaktiv verkan.  

Jäv 
Vad klaganden anför 
En av de klagande anför att tre av de tjänstgörande ledamöterna i fullmäktige har varit 
jäviga och således inte borde ha deltagit i beslutet. Jävet består i att två av ledamöterna 
samt ett vuxet barn till den tredje ledamoten bor i en hyresrätt hos något av de 
allmännyttiga bostadsföretagen inom områden i staden där hyresrätten enligt statistiskt 
underlag kan anses dominera. Det faktum att ombildade hyresrätter i många fall innebär 
en värdeökning samt att ledamöter eller deras närstående har möjlighet att rösta för en 
ombildning av sina hyresrätter för att därefter kunna köpa en bostadsrätt räcker för att det 
ska kunna bli fråga om jäv.  

Göteborgs Stad 
Enligt 5 kap. 47 § KL får en ledamot i fullmäktige inte delta i handläggningen av ett 
ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller 
syskon eller någon annan närstående. Med personligen berörd avses enligt förarbetena ett 
ärende som berör ledamoten själv eller någon närstående som individ snarare än som del 
av ett kollektiv (jfr prop. 2016/17:171 s. 347 f.). Det överklagade beslutet är allmänt 
hållet och innebär en inriktning för Förvaltning AB Framtiden att verka för ombildningar 
i områden där hyresrätten dominerar, utan att det för den skull framgår att enskilda 
fastigheter inom utpekade områden kommer att ombildas. Enbart den omständigheten att 
en ledamot eller en närstående till denne råkar vara bosatt i en hyresrätt i viss del av 
kommunen medför inte att denne är personligen berörd på sådant sätt att den ska anses 
vara jävig. Det saknas således grund för att upphäva beslutet till följd av jäv.  

Principen om god ekonomisk hushållning  
Vad klaganden anför  
En av de klagande anför att beslutet strider mot principen om god ekonomisk hushållning 
i 11 kap. 1 § KL, eftersom det innebär att ett stort antal bostäder som fyller ett stort behov 
i kommunens bostadsförsörjning försvinner. Dessa bostäder har ett värde ur många 
aspekter och en försäljning innebär förluster både socialt och ekonomiskt. Att sälja 
kommunens bostäder under marknadsvärde kan inte ses som god ekonomisk hushållning, 
utan innebär en ekonomisk förlust för staden. Det är bra ekonomiskt för kommunen att 
förvalta bostäder.  
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Göteborgs Stad 
Kravet om god ekonomisk hushållning i 11 kap. 1 § KL är en målsättningsregel. I 
förarbetena anges att frågan om kommunala beslut är förenliga med god ekonomisk 
hushållning inte kan bli föremål för domstolsprövning enligt 13 kap. (se prop. 
2016/17:171 s. 422), varför beslutet inte bedöms kunna upphävas såsom olagligt på den 
grunden.  

Regeringsformen  
Vad klaganden anför 
En av de klagande anför att fullmäktiges beslut inte är i linje med målen för den 
offentliga verksamheten i 1 kap. 2 § regeringsformen. Att sälja ut hyresrätter där 
människor bor riskerar i stället att motverka målen om den enskildes rätt till en bostad, 
trygghet och goda förutsättningar för hälsa. Beslutet riskerar att gå emot 
regeringsformens grundläggande mål om ”den enskildes personliga, ekonomiska och 
kulturella välfärd.” Beslutet kan inte sägas vara maktutövning ” med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”. Ansvaret 
för bostadsförsörjningen gäller för alla kommunens invånare och beslutet verkar inte för 
”att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället”. Ovissheten 
om vems bostad som ska ombildas riskerar att skapa otrygghet hos invånare som inte har 
ekonomi eller möjlighet av andra skäl att köpa sin bostad och påverkar även andra 
bostadssökande invånare. Beslutet tas dessutom i en tid när bostadsbristen är omfattande. 

Göteborgs Stad 
De bestämmelser i 1 kap. 2 § regeringsformen som åberopas av klaganden är av 
målsättningskaraktär, till skillnad från rättsligt bindande rättighetsregler i 2 kap. 
regeringsformen. Enligt Göteborgs Stad kan de mer allmänt avfattade uttalandena i 1 kap. 
2 § regeringsformen inte medföra att beslutet ska upphävas till följd av att det strider mot 
lag.   

Barnkonventionen  
Vad klaganden anför  
En av de klagande anför att beslutet strider mot barnkonventionens artikel 2, att alla barn 
har samma rättigheter och lika värde, artikel 3, att barnets bästa ska alltid komma i första 
rummet samt artikel 6, att varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. Artikel 6 
handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, 
psykiska och sociala utvecklingen. Beslutet riskerar att påverka barn till föräldrar som 
påverkas socialt och ekonomiskt. Barnens liv riskerar att påverkas vad gäller boende och 
ekonomi. Beslutet om att sälja lägenheter barn bor i riskerar att öka ojämlikheten mellan 
barn.  

Göteborgs Stad 
Barnkonventionen utgör sedan den 1 januari 2020 svensk lag, lagen (2018:1197) om 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. I förarbetena till lagen 
överlämnades till rättstillämpningen att inom befintliga rättsliga ramar bedöma om en 
bestämmelse i barnkonventionen är direkt tillämplig eller inte (prop. 2017/18:186 s. 89). 
Barnkonventionens allmänt hållna bestämmelser medför att en direkt tillämpning i det 
enskilda fallet är svår att förena med den begränsade prövning som görs i 
laglighetsprövningsmål. Enligt Göteborgs Stad har klaganden inte kunnat visa på vilket 
sätt det nu överklagande beslutet skulle stå i strid med de åberopade artiklarna i 
barnkonventionen, utan det som åberopas har snarare med beslutets allmänna lämplighet 
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att göra. Med hänsyn härtill anser Göteborgs Stad det inte vara visat att beslutet skulle 
strida mot barnkonventionen på sådant sätt att beslutet ska upphävas. 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av vad som ovan anförts saknas skäl för att upphäva kommunfullmäktiges 
beslut till följd av att det inte tillkommit i laga ordning eller för att det strider mot lag 
eller annan författning och överklagandena ska därför avslås.  
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	Högerstyret lyckades, med hjälp av sina stödpartier, få igenom ett djupt oansvarigt och ytterst anmärkningsvärt beslut i kommunfullmäktige. Deras avsikt var att utan gängse beredning eller konsekvensanalys inleda ett kaotiskt och oprövat ombildningsexperiment i Göteborg. Om detta genomförs som tänkt kommer det leda till oerhörda ekonomiska och sociala konsekvenser för stadens medborgare och skattekollektivet som helhet. Beslutet står därför i direkt strid med den förvaltningskultur och traderade praxis som under generationer byggt upp vår administrativa stat, där genomgripande beslut med enorma och oåterkalleliga ekonomiska och sociala konsekvenser självklart föregås av en professionell och oväldig beredning. Högerstyrets ombildningar är således inte bara ett generalangrepp mot svensk allmännytta utan även mot grundläggande svensk förvaltningsetik. Att detta, som framgår av det yttrande som stadens jurister författat, inte rent tekniskt och formellt är olagligt beror sannolikt på att tidigare rättsstiftande generationer inte kunnat föreställa sig att en folkvald majoritet skulle vilja göra något så oansvarigt och långtgående – och dessutom med en smal minoritet, utan långsiktighet och konsekvensanalys, av strikt ideologiska skäl och utan tillstymmelse till förståelse för de invändningar som har redovisats av den parlamentariska oppositionen, privata fastighetsägare, organiserade hyresgäster, protesterande medborgare och oberoende forskare.  De engagerade medborgare som överklagat detta beslut har gjort en viktig insats, inte bara för Göteborg och allmännyttan, utan för samhället som helhet. Deras argumentation är naturligtvis fullständigt berättigad. Vi accepterar att den juridiska bedömning som stadsledningskontorets jurister framför i teknisk och formell mening är korrekt men kommer naturligtvis även fortsättningsvis att på alla sätt bekämpa detta dråpslag mot stadens ekonomi, allmännyttan, dess hyresgäster och alla de människor som väntar och längtar efter att få en egen bostad i ett Göteborg där vi bor tillsammans. Därför avstår vi från att delta i detta beslut.




