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Yttrande angående Yrkande från V angående 
uppdrag till AB Framtiden om att trygga 
Göteborgs bostadsförsörjning 
 

Vänsterpartiet vill att Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att förvärva 
bostadsfastigheter samt bostadsrätter i Göteborgoch att skyndsamt uppföra 
modulbostäder. Enligt siffror från 2022 har AB Framtiden redan idag ca 75 000 
lägenheter och allmännyttan står för 49% av alla hyresrätter i Göteborg (2020 års siffror). 
Att Staden genom Förvaltnings AB Framtiden ska anskaffa sig ytterligare 
marknadsandelar kommer inte gynna göteborgarna.  

Sedan Alliansen tog över makten har förslag lagts för att öka bostadsbyggandet i staden – 
det handlar bland annat om att möjliggöra för exploatörsdrivna detaljplaneprocesser, 
minska produktionskostnader och bygga billiga bostäder. Idag färdigställs fler bostäder 
än på många decennier. Allt fler ska ha möjligheten att bo i Göteborg och göra 
bostadskarriär i staden är en självklarhet för oss.   

I oktober 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att öka antalet ombildningar i 
Göteborg. Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter är en nyckel till en större 
blandning av upplåtelseformer. Att erbjuda de som bor i allmännyttan möjligheten att äga 
sitt boende är en möjlighet till mer makt över sitt boende och även att man får ta del av 
värdeökningen. Att äga sitt boende gör också att man själv kan bestämma vilken standard 
samt när vissa renoveringar ska göras. På så sätt skapas långsiktiga förutsättningar för 
hushållens ekonomi. Ombildningar kommer även att bidra till fler blandade 
upplåtelseformer i staden där man som boende i ett område ges möjligheten att flytta 
inom det området man bor i, istället för att behöva flytta ifrån för att det saknas 
bostadsrätter. I grunden handlar det om att ge stadens invånare mer valfrihet där man 
även får mer makt över sitt boende vilket Alliansen värnar om. Genom ombildningarna 
frigörs även resurser som ska återinvesteras lokalt i området för olika satsningar. Med 
anledning av detta kommer vi att yrka avslag på yrkandet från V. 
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Yttrande angående uppdrag till AB Framtiden 
om att trygga Göteborgs bostadsförsörjning 
 

Göteborg lider av en stor bostadsbrist och detta drabbar främst personer med låga 
inkomster. Till följd av kriget i Ukraina kan vi vänta oss att det kommer flyktingar till 
Göteborg som kommer vara i akut behov av en bostad. Under förra mandatperioden då 
Miljöpartiet hade ansvar för stadsbyggnadsområdet ökade planeringen och byggnationen 
av både hyresrätter och bostadsrätter kraftigt, vilket gör att vi nu bygger nya bostäder med 
rekordfart. Det är med oro vi ser att Alliansen med stöd av Demokraterna under denna 
mandatperiod har stoppat flera bostadsprojekt och inriktningen i andra projekt har ändrats 
så att andelen hyresrätter minskar till förmån för bostadsrätter. Under förra 
mandatperioden arbetade Moderaterna intensivt för att stoppa tillfälliga bostäder för 
nyanlända, bostäder som hade varit till stor nytta idag.   

Yrkandet från V lyfter bostadsbristen och att vi behöver genomföra kraftfulla åtgärder för 
att kunna ordna bostäder för de som nu flyr från Ukraina. Miljöpartiet delar denna åsikt 
men anser att det inte är särskilt effektivt att kommunfullmäktige ska besluta om att AB 
Framtiden ska köpa upp bostadsrätter i Göteborg. Det är tveksamt vad det finns för 
intresse att sälja bostadsrätter och det riskerar detta att bli väldigt dyra affärer. Om det 
ändå skulle bli aktuellt att förvärva fastigheter med bostadsrätter så ser vi att detta först 
och främst bör hanteras inom bolaget.   

Det finns ett behov av att hålla samman arbetet med att ta fram bostäder till flyktingar. I 
fastighetsnämnden, som har det övergripande ansvaret för att samordna arbetet inom det 
bostadssociala området, har MP och V lagt ett gemensamt yrkande om att kontoret ska 
förbereda boendelösningar för att kunna hantera ett ökat antal flyktingar.  
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Yrkande angående – yrkande från Vänsterpartiet 
angående uppdrag till AB Framtiden om att trygga 
Göteborgs bostadsförsörjning 
 
Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Förvaltnings AB Framtiden ges i uppdrag att öka antalet förvärv av fastigheter lämpliga för 
bostadsuthyrning i stadsområden där andelen hyresrätter underskrider 50 procent av det totala 
bostadsbeståndet.  

2. Yrkandet från Vänsterpartiet avslås.  
 

Yrkandet 
 
Göteborgs allmännyttiga bostadsförsörjning är hotad. Under mandatperioden har högerstyret, med 
bostadspolitikens stödpartier, prioriterat det strikt ideologiska målet färre hyresrätter framför den 
rimligare målsättning som vore fler bostäder till bostadssökande göteborgare. Genom antagandet av 
sitt ombildningsdirektiv, som föregicks av en sällsynt brist på seriös beredning och gedigen 
konsekvensanalys, och genom de återkommande angreppen mot befintliga hyresrättsplaner har man 
frångått man pelarna i Göteborgs bostadsförsörjningspolitik; fler hyresrätter där dessa saknas, fler 
bostadsrätter där dessa saknas, fler småhus och radhus där dessa saknas. Risken är nu uppenbar att ett 
redan splittrat Göteborg dras än mer isär. Skulden för detta faller på alla de partier som stått och står 
bakom den förda politiken.  
 
Men Vänsterpartiets förslag skulle inte förbättra Göteborg. Att AB Framtiden skulle ge sig in på en 
historiskt högt prissatt bostadsrättsmarknad riskerar leda till dåliga affärer och slöseri med 
hyresgästernas pengar. Det har funnits tillfällen genom historien där bostadsrättsföreningar sålt sina 
fastigheter till allmännyttan, och sådana kan mycket väl uppstå igen, men då bör detta prövas enskilt 
och utan fastlåsande politisk ordergivning från ovan. Vi har stor tillit till att den sittande styrelsen 
kommer att fatta kloka beslut om sällsynta situationer som dessa uppstår.  
 
Däremot förstår vi Vänsterpartiets resonemang kring förvärv av bostadsfastigheter, även om förslaget 
är formulerat på ett otillräckligt sätt. Givet att nya hyresrätter aktivt och intensivt motarbetas av 
högerstyret, och att det hyressänkande investeringsstödet för nya hyresrätter ständigt skärs ner på och 

Kommunstyrelsen 

  
  
  

Yrkande  
2022-03-04 
 

Socialdemokraterna 
 



avvecklas av riksdagens högermajoritet, måste AB Framtiden kunna pröva andra alternativ för att 
trygga bostadsförsörjningen för de göteborgare som köar och längtar efter ett eget, ändamålsenligt, 
vackert och rimligt prissatt hem. Vi föreslår därför att AB Framtiden ges i uppdrag att öka antalet 
förvärv av fastigheter, lämpliga för uthyrning som bostäder, i de av Göteborgs stadsområden där 
andelen hyresrätter understiger 50 procent. Socialdemokraternas förhoppning är att detta kan vinna 
brett stöd och leda till en mindre segregerad, tudelad och splittrad stad.  
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Uppdrag till AB Framtiden om att trygga 
Göteborgs bostadsförsörjning 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. AB Framtiden får i uppdrag att förvärva bostadsfastigheter samt bostadsrätter i 
Göteborg. 

2. AB Framtiden får i uppdrag att skyndsamt uppföra modulbostäder. 

Yrkandet 
Göteborg stad står idag allt oförberedd på att trygga bostadsförsörjningen för de som bor i 
kommunen. Marknaden har tillåtits att alltmer kontrollera vad som byggs, vem som får 
hyra och vem som har rätten att köpa sig förbi bostadskön. En vanlig etta kan idag kosta 
flera miljoner och bostadskön till en likvärdig bostad kan vara oöverkomligt lång.  

Som resultat finner stadens unga att de inte kan flytta hemifrån, studentplatser växer 
fortare än studentboenden, barnfamiljer tvingas flytta från kommunen och allt fler finner 
sig ovilligt fast i situationer av otrygghet och hemlöshet med andrahandskontrakt och 
ohållbara korta boendelösningar. 

Bakom stadens friserade siffror gömmer sig en verklighet alla göteborgare idag är 
bekanta med, det är idag ytterst svårt att hitta boende i Göteborg. Samtidigt har det lilla 
högerstyret omöjliggjort det för många att söka hjälp genom de stödfunktioner staden har 
att erbjuda, ännu fler finner sig själva bortdefinierade genom begrepp som strukturell 
hemlöshet. 

Vänsterpartiet har en fullständig politik för hur staden långsiktigt kan råda bot på dessa 
problem. Men den annalkande flyktingsituationen i vårt närområde på grund av 
Rysslands militärangrepp i Ukraina sätts ytterligare press på att staden måste bruka alla 
verktyg möjliga för att stärka bostadssituationen i kommunen. 

Därför föreslår vi två åtgärder till AB Framtiden som på kort sikt möjliggör att 
kommunen återtar den politiska kontrollen över Göteborgs bostadsmarknad samt 
underlättar för den växande skaran bostadsbehövande. AB Framtiden har idag en väldigt 
stark soliditet, vilket möjliggör en mer aggressiv strategi än vad som idag används. Vi 
föreslår att AB Framtiden snarast möjligt påbörjar förvärv av fastigheter med bostäder 
inom kommun samt bostadsrätter. Vi ser också ett behov att AB Framtiden snarast 
möjligt planerar för uppförande av tillfälliga bostäder såsom modulboenden på stadens 
mark.  
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Är det möjligt att göra stora investeringar för att trygga Northvolts industrisatsning är det 
möjligt att mobilisera liknande resurser för att trygga våra invånares grundläggande 
sociala rätt till en trygg boendesituation. 

 

 


	Uppdrag till AB Framtiden om att trygga Göteborgs bostadsförsörjning
	Förslag till beslut
	Yrkandet

	yrk_S_2.1.22_20220309.pdf
	Yrkande angående – yrkande från Vänsterpartiet angående uppdrag till AB Framtiden om att trygga Göteborgs bostadsförsörjning
	Förslag till beslut
	Yrkandet


	yttr_MP_2.1.22_20220309.pdf
	Yttrande angående uppdrag till AB Framtiden om att trygga Göteborgs bostadsförsörjning

	yttr_MLCKD_2.2.22_20220309.pdf
	Yttrande angående Yrkande från V angående uppdrag till AB Framtiden om att trygga Göteborgs bostadsförsörjning


