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Yttrande över motion av Daniel Bernmar (V) 
och Johanna Eliasson (V) om att använda 
markanvisningen för att säkra 
bostadsförsörjningen 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Daniel Bernmar och Johanna Eliasson väckta motionen avslås. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S) och Karin Pleijel (MP) yrkade att motionen 
skulle tillstyrkas. Vidare yrkade Jonas Attenius (S) och Karin Pleijel (MP) avslag på 
yrkandet från M, L och C den 31 oktober 2019. 

Helene Odenjung (L) och Martin Wannholt (D) yrkade att motionen skulle avstyrkas med 
hänvisning till yrkandet från M, L och C den 31 oktober 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade att motionen skulle avstyrkas med hänvisning till yrkandet 
från SD den 1 november 2019. 

Kommunstyrelsen godkände först ordförandens förslag till propositionsordning om att 
ställa proposition på om motionen skulle tillstyrkas eller avstyrkas. 

Vid omröstning beträffande om motionen skulle tillstyrkas eller avstyrkas röstade Helene 
Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), Naod 
Habtemichael (C), Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden Axel Josefson (M) för att 
motionen skulle avstyrkas. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstade för att motionen skulle tillstyrkas. 

Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot sex att avstyrka motionen. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för att motionen skulle avstyrkas. 

Kommunfullmäktige 
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Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 31 oktober 2019. 

 
Göteborg den 20 november 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yrkande – Motion av Daniel Bernmar (V) och 
Johanna Eliasson (V) om att använda 
markanvisningen för att säkra 
bostadsförsörjningen 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Avslå motionen. 

Yrkandet 
Vi har en allvarlig bostadsbrist i Göteborg. Behovet av små billiga lägenheter är akut.  

Förslaget i motionen skulle varken öka bostadsbyggandet eller minska bostadsbristen. 

Vid extremt långa kötider kommer systemet att missbrukas och helt förlora sitt syfte som 
ett praktiskt system för att fördela lediga bostäder rättvist och i turordning. 

 

SD lade en motion om ett program för ungdomsbostäder redan 2015. Hade denna antagits 
skulle färre ungdomar vara bostadslösa idag.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2019-11-01 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 3.1 
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Yrkande angående – Motion av Daniel 
Bernmar (V) och Johanna Eliasson (V) om att 
använda markanvisningen för att säkra 
bostadsförsörjningen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Att avslå motionen 

Yrkandet 
I motionen föreslår Bernmar (V) och Eliasson (V) att Fastighetsnämnden ges i uppdrag 
att ställa krav på att de bolag som ges en markanvisning, också ska lämna de hyresrätter 
som byggs på den markanvisade fastigheten, till Boplats för bostadsförmedling.  

Göteborg är i stort behov av fler bostäder och det behövs en rad åtgärder för att stimulera 
ökat byggande. Den enskilt viktigaste insatsen för att leva upp till vårt 
bostadsförsörjningsansvar är därför att skapa förutsättningar för ökad nyproduktion av 
bostäder. Byggs det inga hyreslägenheter finns det heller inga lägenheter att förmedla via 
bostadsförmedlare, oavsett om den är kommunal eller privat. Ökade krav som är 
hämmande för bostadsbyggandet är inte rätt väg att gå, och motverkar stadens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.   

En förändring lik vad Bernmar och Eliasson föreslår i sin motion skulle också innebära 
att markanvisningspolicyn behöver justeras. Idag är policyns utformning förhållandevis 
generell i hur den är utryckt. Ju mer konkreta villkor som anges i policyn, desto större 
risk blir det att politiken går in och ändrar enskilda parametrar. Detta kan leda till att 
policyn återkommande uppdateras. En ständigt föränderlig marknadspolicy är 
problematiskt av flera anledningar. Byggaktörer och marknaden är i behov av långsiktiga 
förutsättningar och transparens i de långa processer som det innebär att söka och 
genomföra en markanvisning. En ständigt föränderlig markanvisningspolicy försvårar 
även uppföljningen av villkoren som ställs i stadens markanvisningar. 

Med bakgrund av ovanstående föreslår vi att motionen avslås. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande 
 
2019-10-31 
 

(M), (L), (C) 
(KD) 
 
3.1 
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Motion av Daniel Bernmar (V) och Johanna 
Eliasson (V) om att använda markanvisningen 
för att säkra bostadsförsörjningen  
Motionen 
Daniel Bernmar (V) och Johanna Eliasson (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
om att ge fastighetsnämnden i uppdrag att ställa krav på att de bolag som ges en 
markanvisning lämnar de hyresrätter som ska byggas på den markanvisade fastigheten till 
Boplats för bostadsförmedling. 

Fastighetsnämnden har till uppdrag att förvalta göteborgarnas gemensamma 
marktillgångar. Fastighetsnämnden har också kommunens bostadsförsörjningsansvar. 
Med dessa två uppdrag har fastighetsnämnden kunnat påverka bostadsutvecklingen i 
positiv riktning. När fastighetsnämnden säljer kommunens mark till privata 
fastighetsintressen har det fram till nu varit viktigt att ställa krav för att säkerställa att det 
allmännas intressen tillvaratas. Därför har fastighetsnämnden regler och policy för 
markanvisning där det framgår vilka krav som ställs på företag som får markanvisning.  

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till fastighetsnämnden.  

Remissinstans Beslut Kommentar 

Fastighetsnämnden Avstyrker 

Omröstning 

Protokollsanteckning M 

Reservation V 

Byggaktörer och marknaden i 
stort är i behov av långsiktiga 
förutsättningar och transparens i 
de långa processer som det 
innebär att söka och genomföra en 
markanvisning. En föränderlig 
markanvisningspolicy kan 
försvåra uppföljningen av 
villkoren som ställs i stadens 
markanvisningar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Stadsledningskontoret har inte funnit några ekonomiska konsekvenser för staden vid ett 
eventuellt bifall av förslaget. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-10-02 
Diarienummer 0716/19 
 

Handläggare 
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och 
omvärldsperspektiven 
Stadsledningskontoret har inte funnit några aspekter på förslaget utifrån dessa perspektiv. 

 
 

Magnús Sigfússon Eva Hessman 

Direktör för Stadsutveckling Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1.  Motionen 

2. Fastighetsnämnden handlingar 
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Motion av Daniel Bernmar (V) och Johanna 
Eliasson (V) om att använda markanvisningen 
för att säkra bostadsförsörjningen 
 

Kommunens bolag Boplats AB har länge varit en så kallad marknadsplats för bostäder, d 

v s i praktiken en annonsplats för hyresrätter. På grund av att denna lösning strider mot 

lagen om kommunal bostadsförmedling har bolaget nu omformats till en 

bostadsförmedling med kötid som avgörande faktor vid förmedlingen. En förändring som 

utöver att den gör stadens verksamhet laglig länge har varit ett krav från Vänsterpartiet. 

De bostäder som förmedlas av staden ska självklart fördelas rättvist och transparent. 

Bostadsmarknaden har allt för länge präglats av diskriminering och mygel. 

Fastighetsnämnden har till uppdrag att förvalta göteborgarnas gemensamma 

marktillgångar. Fastighetsnämnden har också kommunens bostadsförsörjningsansvar. 

Med dessa två uppdrag har fastighetsnämnden kunnat påverka bostadsutvecklingen i 

positiv riktning. När fastighetsnämnden säljer kommunens mark till privata 

fastighetsintressen har det fram till nu varit viktigt att ställa krav för att säkerställa att det 

allmännas intressen tillvaratas. Därför har Fastighetsnämnden regler och policy för 

markanvisning där det framgår vilka krav som ställs på företag som får markanvisning.  

Avsikten är att säkerställa att våra gemensamma resurser i form av markinnehav används 

på ett sätt som främjar göteborgarnas intressen. Där finns också en koppling till det andra 

viktiga uppdraget som nämnden har, nämligen bostadsförsörjningsansvaret. De borgerliga 

ledamöterna har nu plockat bort kravet på att fastighetsägare som bygger på kommunal 

mark ska förmedla sina hyresrätter via Boplats. Därmed har nämnden effektivt stängt 

möjligheten för en stor andel av invånarna att få tillgång till de bostäder som byggs på 

kommunal mark. Det minskar förmågan för staden att leva upp till 

bostadsförsörjningskravet och, framförallt, ökar orättvisan på bostadsmarknaden. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Fastighetsnämnden får i uppdrag att ställa krav på att de bolag som ges en markanvisning 

lämnar de hyresrätter som ska byggas på den markanvisade fastigheten till Boplats för 

bostadsförmedling. 

 

Daniel Bernmar (V)  Johanna Eliasson (V) 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2019 nr 87 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Daniel Bernmar (V) och Johanna Eliasson (V) 
om att använda markanvisningen för att säkra 
bostadsförsörjningen 

§ 211, 3101/19 

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar: 

Motionen avstyrks. 

 

Handlingar 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2019-09-23 

Protokollsanteckning M 

 

Yrkanden 
Johanna Eliasson (V) och 

Emmali Jansson (MP): bifall till motionen 

 

Hampus Magnusson (M): avslag till motionen 

 

Propositionsordning  
Ordföranden Mats Ahdrian (KD) ställer proposition på yrkandena och finner att Hampus 

Magnussons yrkande bifallits. 

 

Protokollsanteckning 
Hampus Magnusson (M) antecknar som yttrande en skrivelse. 

 

Reservation 
Johanna Eliasson (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-23 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

Dag för justering 

2019-09-23 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Emmali Jansson 
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Motion av Daniel Bernmar (V) och Johanna 
Eliasson (V) om att använda markanvisningen 
för att säkra bostadsförsörjningen  

 

I motionen föreslår Bernmar (V) och Eliasson (V) att fastighetsnämnden ska få i uppdrag 

att ställa krav på att de bolag som ges en markanvisning lämnar de hyresrätter som ska 

byggas på den markanvisade fastigheten till Boplats för bostadsförmedling. Vi yrkade på 

sittande möte att motionen skulle avslås – huvudsakligen av två skäl.  

För det första är Göteborg i stort behov av fler bostäder och det behövs en rad åtgärder för 

att stimulera ökat byggande. Den enskilt viktigaste insatsen för att leva upp till nämndens 

bostadsförsörjningsansvar är därför att skapa förutsättningar för ökad nyproduktion av 

bostäder. Byggs det inga hyreslägenheter finns det inga lägenheter att förmedla via 

bostadsförmedlare, oavsett om den är kommunal eller privat. Ökade krav som är hämmande 

för bostadsbyggandet är inte rätt väg att gå, och motverkar stadens mål för bostadsbyggande 

och utveckling av bostadsbeståndet.  

För det andra bör hänsyn tas till den problematisering som framförs i förvaltningens 

tjänsteutlåtande. Fastighetskontoret påtalar i sitt tjänsteutlåtande att det vore lämpligt att 

inriktningen för samtliga villkor som fastighetsnämnden ställer i samband med anvisning 

av mark anges i markanvisningspolicyn. I tjänsteutlåtandet förslås därför, under 

förutsättning att motionen skulle bifallas, att fastighetskontoret får i uppdrag att ta fram en 

reviderad markanvisningspolicy som sedan presenteras i sin helhet för 

kommunfullmäktige.  

Idag är policyns utformning förhållandevis generell i hur den är utryckt. Ju mer konkreta 

villkor som anges i policyn, desto större risk blir det att politiken går in och ändrar enskilda 

parametrar. Detta kan leda till att policyn återkommande uppdateras.  

En ständigt föränderlig marknadspolicy är problematiskt av flera anledningar. Byggaktörer 

och marknaden är, som påpekas i tjänsteutlåtandet, i behov av långsiktiga förutsättningar 

och transparens i de långa processer som det innebär att söka och genomföra en 

markanvisning. En ständigt föränderlig markanvisningspolicy försvårar även 

uppföljningen av villkoren som ställs i stadens markanvisningar. 

Fastighetsnämnden  
  

  

Protokollsanteckning (M)  



 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Daniel Bernmar (V) och Johanna Eliasson (V) 
om att använda markanvisningen för att säkra 
bostadsförsörjningen 

Förslag till beslut 

I fastighetsnämnden 

Med hänvisning till kontorets tjänsteutlåtande avstår fastighetsnämnden 

från att ta ställning till motionens förslag. 

Fastighetsnämndens protokoll förklaras omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
I motionen av Daniel Bernmar (V) och Johanna Eliasson (V) om att använda 

markanvisningen som ett verktyg för att säkra bostadsförsörjningen föreslås 

fastighetsnämnden få i uppdrag att ställa krav på att de bolag som ges en markanvisning 

lämnar de hyresrätter som ska byggas på den markanvisade fastigheten till Boplats för 

bostadsförmedling. 

Med hänvisning till nämndens reglemente ska fastighetsnämnden utöva den formella 

ägarrollen till kommunens fasta egendom och fullgöra kommunens uppgifter när det 

gäller bostadsförsörjningen. Enligt reglementet har fastighetsnämnden till uppgift att 

förvärva, utveckla, tillhandahålla samt sälja och upplåta mark för de ändamål, i den 

omfattning och på de villkor som kommunfullmäktige fastställer. 

Med utgångspunkt i och hänvisning till fastighetsnämndens reglemente bedömer 

fastighetskontoret att motionens förslag är en fråga för kommunfullmäktige att besluta 

om. Mot bakgrund av denna bedömning föreslår fastighetskontoret att fastighetsnämnden 

avstår från att ta ställning till förslaget. 

Ekonomiska konsekvenser, Barnperspektivet, Jämställdhets-
perspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet, 
Omvärldsperspektivet 
Kontoret ser inga särskilda bedömningsgrunder på förslagens konsekvenser utifrån dessa 

perspektiv. 

Ärendet  
I motionen av Daniel Bernmar (V) och Johanna Eliasson (V) om att använda mark-

anvisningen som ett verktyg för att säkra bostadsförsörjningen föreslås fastighetsnämnden 

Fastighetskontoret 
 

  

  
Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-23 

Diarienummer 3101/19 

 

Handläggare 

Lukas Jonsson 

Telefon: 031-368 12 01 

E-post: lukas.jonsson@fastighet.goteborg.se 



 

 

få i uppdrag att ställa krav på att de bolag som ges en markanvisning lämnar de hyres-

rätter som ska byggas på den markanvisade fastigheten till Boplats för bostadsförmedling. 

Yttrande ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 27 september 2019. 

Förvaltningens bedömning 
Med hänvisning till nämndens reglemente ska fastighetsnämnden utöva den formella 

ägarrollen till kommunens fasta egendom och fullgöra kommunens uppgifter när det 

gäller bostadsförsörjningen. Enligt reglementet har fastighetsnämnden till uppgift att 

förvärva, utveckla, tillhandahålla samt sälja och upplåta mark för de ändamål, i den 

omfattning och på de villkor som kommunfullmäktige fastställer. Fastighetskontoret 

väljer därför att inte ta ställning till lämpligheten att fastighetskontoret i markanvisningar 

villkorar att hyresrätter som byggs på kommunal mark ska förmedlas via Boplats.  

Fastighetskontoret bedömer att det vore lämpligt att inriktningen för samtliga villkor som 

fastighetsnämnden ställer i samband med anvisning av mark anges i markanvisnings-

policyn samt att framtagande och revideringar i denna beslutas av en och samma instans. 

Motionens förslag skulle dock i praktiken innebära att beslut om inriktningen för stadens 

markanvisningar anges i såväl kommunfullmäktige som i markanvisningspolicyn, som är 

beslutad i fastighetsnämnden. Om kommunfullmäktige beslutar att ge fastighetsnämnden 

ett uppdrag enligt motionen anser fastighetskontoret att det istället vore en framkomlig 

väg att fastighetskontoret tar fram en reviderad markanvisningspolicy för att sedan lyfta 

markanvisningspolicyn i sin helhet till kommunfullmäktige för beslut. Ett sådant 

förfarande skulle bringa ordning och reda i beslutshierarkin.  

Fastighetskontoret vill dock framföra att byggaktörer och marknaden i stort är i behov av 

långsiktiga förutsättningar och transparens i de långa processer som det innebär att söka 

och genomföra en markanvisning. Fastighetskontoret vill framföra att ju mer konkreta 

villkoren för markanvisning är, desto större är sannolikheten att markanvisningspolicyn 

blir för föränderlig, vilket skapar osäkerhet för marknadens aktörer om vilken inriktning 

för stadens markanvisningar som gäller. En ständigt föränderlig markanvisningspolicy 

försvårar även uppföljningen av villkoren som ställs i stadens markanvisningar. 

Mot bakgrund av ovanstående överväganden samt med hänvisning till 

fastighetsnämndens reglemente bedömer fastighetskontoret att motionens förslag är en 

fråga för kommunfullmäktige att besluta om. Mot bakgrund av denna bedömning föreslår 

kontoret att fastighetsnämnden avstår från att ta ställning till förslaget. 

 

 

 

Martin Öbo  Peter Kim 

Fastighetsdirektör  Avdelningschef 

 

Bilagor: Motionen 

 


	Handling 2019 nr 236
	Yttrande över motion av Daniel Bernmar (V) och Johanna Eliasson (V) om att använda markanvisningen för att säkra bostadsförsörjningen
	Kommunstyrelsens förslag

	3.8_20191120.pdf
	Motion av Daniel Bernmar (V) och Johanna Eliasson (V) om att använda markanvisningen för att säkra bostadsförsörjningen
	Motionen
	Remissinstanser
	Ekonomiska konsekvenser
	Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektiven
	Bilagor:

	BIL.pdf
	1 motionen
	2 FN PU
	2 FN protokollsant M
	3 FN TU

	yrk_MLC_yttr_KD_3.1_20191106.pdf
	Yrkande angående – Motion av Daniel Bernmar (V) och Johanna Eliasson (V) om att använda markanvisningen för att säkra bostadsförsörjningen
	Förslag till beslut
	Yrkandet


	yrk_SD_3.1_20191106.pdf
	Yrkande – Motion av Daniel Bernmar (V) och Johanna Eliasson (V) om att använda markanvisningen för att säkra bostadsförsörjningen
	Förslag till beslut
	Yrkandet




