
Yttrande angående motion om att ändra reglerna för 

uthyrning av kommunala hyresrätter  

 

Yttrandet 
 

Tidigare i år tog styrelsen i AB Framtiden beslut om att ändra reglerna för uthyrning inom sitt bestånd, 

bl.a. i syfte att mer effektivt hindra svartkontrakt och annan olovlig uthyrning. Vi ser i dagsläget, och i 

likhet med remissinstanserna, ingen anledning att ytterligare förändra eller justera regelverket innan 

effekterna av de förändringar som redan genomförts har utvärderats. 

Kommunstyrelsen 

  
  

  

Yttrande  
2020-05-20 
 

Socialdemokraterna 
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Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att ändra 
reglerna för uthyrning av kommunala 
hyresrätter 
Motionen 
Motionären föreslår att förändra stadens uthyrningspolicy av kommunala hyresrätter likt 
den så kallade Landskronamodellen. Modellen innebär i stort att förändringar som 
innebär att personer som lever på försörjningsstöd inte kan flytta till en hyreslägenhet ägt 
av ett kommunägt fastighetsbolag, bortsett från om de redan idag bor i Landskrona. 

Motionären menar att en liknande förändring i Göteborgs stad skulle innebära att de som 
bor utanför staden och uppbär försörjningsstöd inte skulle kunna erhålla ett 
förstahandskontrakt på en lägenhet genom Framtidskoncernen. 

Framtidskoncernen har sedan 2012 accepterat försörjningsstöd som inkomst, 
bostadsbolagen kan dock göra undantag i socialt utsatta områden, där kan man ge förtur 
till sökande med förvärvsinkomst upp till 80 % av alla lägenheter. 

Enligt motionären är en sådan ändring av uthyrningspolicyn nödvändig för att inte 
förvärra den kommunala ekonomin för att begränsa gigantiska nedskärningar inom 
välfärden. 

Remissinstanser – beredning av motionen 
Motionen har remitterats till SDN Centrum, Askim-Frölunda-Högsbo och Västra 
Hisingen samt Framtidskoncernen AB och Fastighetskontoret.  

Remissinstans Beslut  Kommentar 
Stadsdelsnämnden 
Askim-Frölunda-
Högsbo 

 

 

avstyrker 
Förvaltningen har en gång tidigare (2015) 
handlagt en motion om att införa delar av 
Landskronas uthyrningspolicy för stadens 
allmännytta och tog då inte ställning i 
ärendet. När det nu gått fler år så finns det 
större möjlighet att se vilken effekt 
uthyrningspolicyn har haft, se tabellen på 
sidan 4. Förvaltningen gör därför 
bedömningen att effekten inte är av den 
omfattning att det skulle gynna Göteborgs 
Stad och de ekonomiska utmaningar som 
finns. Bristen på bostäder är sedan en tid 
större än bristen på arbete  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-03-06 
Diarienummer 1326/19 
 

Handläggare  
Kaj Larsson 
Telefon:031-3680160 
E-post: kaj.larsson@stadshuset.goteborg.se  
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Remissinstans Beslut  Kommentar 
Stadsdelsnämnden 
Västra Hisingen 

Avstyrker Socialtjänsten har ej som uppdrag att hyra ut 
lägenheter till enskilda och kan därför inte 
påverka policy vad gäller uthyrning. Frågan 
kring uthyrningspolicy äger de kommunala 
fastighetsbolagen själva. 

 

Stadsdelsnämnden 
Centrum 

 Stadsdelsförvaltningen Centrum tar inte 
ställning till förslaget att ändra reglerna för 
uthyrning av kommunala bostäder eftersom 
frågan om uthyrningsregler inte sorterar 
under nämndens uppdrag. 

Förvaltnings AB 
Framtiden 

Att anse motionen 
besvarad med 
nedanstående 
synpunkter. 

 

Bolagets bedömning är att Framtiden 
koncernens gällande uthyrningspolicy utan 
inkomstkrav möjliggör för många, även de 
med sämre ekonomiska förutsättningar, att 
etablera sig på bostadsmarknaden genom 
lagliga förstahandskontrakt. Policyn bidrar 
därmed till att skapa de trygga boendeförut-
sättningar som i sin tur ökar möjligheterna för 
integration och egen försörjning även för de 
som i ett utgångsläge kan stå långt ifrån 
arbetsmarknaden. Ett tryggt boende har också 
stor betydelse för barns möjlighet att tillgodo-
göra sig utbildning och bidrar därmed såväl 
kortsiktigt som långsiktigt till en positiv 
samhällsekonomisk utveckling 

Fastighetskontoret Avstyrker Fastighetskontoret bedömer att förslaget, som 
innebär att höjda trösklar för vissa gruppers 
inträde på bostadsmarknaden, har negativa 
effekter på bostadsmarknadens funktionssätt 
och riskerar att försvåra situationen för 
enskilda hushåll som inte sällan redan 
befinner sig i en ekonomisk och socialt utsatt 
situation. Fastighetskontoret bedömer att 
förslagets effekter på flyttmönster för hushåll 
som uppbär försörjningsstöd är mycket svåra 
att förutse. nödboendebistånd för dessa 
hushåll och därmed leda till att stadens 
kostnader för socialt boende ökar. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret bedömer att en förändring av uthyrningspolicyn inte påverkar 
stadens ekonomi. Genom den bostadsbrist som råder är de kötider som finns på boplats 
mellan 1 975 till 3 418 dagar. I praktiken innebär det att det alltså är svårt för en sökande 
med försörjningsstöd som inte redan bor i staden att få ett hyreskontrakt hos allmännyttan 
i Göteborg. 

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

Bedömning ur social dimension 
Stadsledningskontorets bedömning är att nuvarande uthyrningspolicy har ett tillräckligt 
ansvarstagande ur en social dimension då inkomst i form av försörjningsstöd är godkänd 
idag. 

 

 

Bilagor 
1. Motionen 
2. SDN Askim-Frölunda-Högsbo 

3. SDN Västra Hisingen 
4. SDN Centrum 
5. Framtidskoncernen AB 
6. Fastighetskontoret 
 

 

 

 

 

Lisbeth Nilsson 

Direktör Välfärd och utbildning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör 
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Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att ändra 
reglerna för uthyrning av kommunala 
hyresrätter 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Ändra stadens uthyrningspolicy av kommunala hyresrätter likt den så kallade 
Landskronamodellen. 

Motionen 
Kommun efter kommun bör nu göra allt de kan för att inte förvärra den kommunala 
ekonomin. 

Göteborg måste också ta till alla medel vi kan. Vi står inför gigantiska nedskärningar 
inom välfärden om vi inte agerar inför det ekonomiska läget. 

2013 förändrade Landskrona kommun sin uthyrningspolicy för de kommunala 
fastighetsbolagen. I stora drag innebär dessa förändringar att personer som lever på 
försörjningsstöd inte kan flytta till en hyreslägenhet ägt av ett kommunägt 
fastighetsbolag, bortsett från om de redan idag bor i Landskrona.  

I Eskilstuna inför man nya regler för det kommunala bostadsbolaget from 2020.  Man 
måste efter det få lön, pension eller studielån för att få hyra i områdena Lagersberg, 
Brunnsbacken och Fröslunda. 

Personer utanför staden som uppbär försörjningsstöd får helt enkelt söka sig till en annan 
kommun.  Göteborg förändrade sin uthyrningspolicy för kommunala fastighetsbolag 2012 
till att acceptera försörjningsstöd som inkomst, bostadsbolagen kan dock göra undantag i 
socialt utsatta områden. Där kan man ge förtur till sökande med förvärvsinkomst upp till 
80 % av alla lägenheter. 

Göteborgs stads kostnad för försörjningsstöd är idag drygt 900 miljoner kronor om året. 
Sverigedemokraterna menar därför att lägenheterna som hyrs ut av Göteborgs 
kommunala fastighetsbolag (likt Landskrona och Eskilstuna) i första hand ska gå till 
personer med inkomst från arbete, studerande, pensionärer samt personer som idag redan 
bor i Göteborg.  

  

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 242 
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Förslaget om att neka personer som uppbär försörjningsstöd att flytta till en hyresrätt i 
Göteborg skulle inte påverkade de med försörjningsstöd som redan bor i staden. Rådande 
det ekonomiska läge i Göteborgs så är det ett rimligt krav att stadens nyinflyttade ska ha 
en inkomst som inte belastar stadens kostnader för försörjningsstöd.  

 

Jörgen Fogelklou (SD) 
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