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Yrkande angående hemställan från 
Förvaltnings AB Framtiden om förslag till 
styrning och organisation i 
utvecklingsområden 
Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige: 

1. Hemställan avslås. 

Yrkandet 
Feministiskt initiativ har hela tiden varit tveksamma till AB Framtidens förslag till 
styrning och organisation i utvecklingsområdena.  
 
Vi behöver inte fler kommunala bolag i Göteborgs stad. Vi behöver färre. För 
likvärdighet över staden så ser vi att allmännyttan inte bör splittras upp i enskilda 
affärsdrivande enheter. 
 
Den så kallade Gårdstenssmodellen lyfts fram som framgångsrik av många partier, men 
har med sig element av social exkludering, vräkningar och repressivt arbete. Man löser 
inte ett bostadsområdes problem genom att vältra över det på andra bostadsområden. 

Till detta kommer det kuppartade försöket att få igenom ombildningar i hela stadens 
bestånd av hyresrätter på detta ärende. 
Alliansen har valt att köra över AB Framtidens styrelse och kommit överens med 
högerpartiet Demokraterna i en helt annan, för det aktuella ärendet en helt ovidkommande 
fråga, i ett gemensamt yrkande. Yrkandet går ut på att genomföra massombildningar i 
stadens hyresbestånd till bostadsrätter i alla områden där hyresrätten är i majoritet, även i 
icke utsatta områden. 
 
Göteborg lider av att vara en kraftigt bostadssegregerad stad. Massiva ombildningar 
skulle spä på detta ytterligare, och ytterligare marginalisera redan utsatta grupper. 
Grupper som kvinnor, utrikes födda, funktionsnedsatta, unga med flera skulle drabbas 
hårt av att hyresrätter skulle försvinna i Göteborg. I intersektionen av flera maktförtyck 
blir konsekvenserna värre. Värst blir frånvaron av hyreslägenheter det för de som utsätts 
för någon typ av våld i hemmet och behöver en ny bostad. 

Fi kommer inte låta Alliansen och Demokraterna genomföra ideologiskt motiverade 
massombildningar i minoritet. Därför kommer vi efter överenskommelse med V, MP och 
S att avslå ärendet i sin helhet. 
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