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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-06-13

§ 151

Motion av Tobias Smedberg (V), Ingela Ekrelius (V) och Magne Björklund
(V) om Snabba hus för snabb lösning på bostadskris för unga
KSN-2019-0706
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Eva Moberg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Tobias Smedberg (V), Ingela Ekrelius (V) och Magne Björklund (V) föreslår i en motion väckt 25
februari 2019 att ge Uppsalahem AB i uppdrag att ta fram ett förslag för hur ett Snabbahus-koncept
kan implementeras i Uppsala.
Yrkanden
Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.
Fredrik Ahlstedt (M), Simon Alm (SD) och Eva Moberg (KD) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till motionen
och mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om avslag till motionen och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 28 maj 2019.
Arbetsutskottets förslag den 4 juni 2019 § 207.
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KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-06-04

§ 207

Motion av Tobias Smedberg (V), Ingela Ekrelius (V) och Magne Björklund
(V) om Snabba hus för snabb lösning på bostadskris för unga
KSN-2019-0706
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Särskilt yttrande
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Med tanke på missivets sista stycke är det obegripligt att inte motionen får avslag.
Sammanfattning
Tobias Smedberg (V), Ingela Ekrelius (V) och Magne Björklund (V) föreslår i en motion väckt 25
februari 2019 att ge Uppsalahem AB i uppdrag att ta fram ett förslag för hur ett Snabbahus-koncept
kan implementeras i Uppsala.
Yrkanden
Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till motionen och
mot Fredrik Ahlstedts (M) yrkande om avslag till motionen och finner att arbetsutskottet bifaller
föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 28 maj 2019.
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Kommunfullmäktige

Motion av Tobias Smedberg (V), Ingela Ekrelius (V) och Magne
Björklund (V) om Snabba hus för snabb lösning på bostadskris
för unga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Ärendet
Tobias Smedberg (V), Ingela Ekrelius (V) och Magne Björklund (V) föreslår i en motion
väckt 25 februari 2019 att ge Uppsalahem AB i uppdrag att ta fram ett förslag för hur ett
Snabbahus-koncept kan implementeras i Uppsala.
Motionen återges som bilaga.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och
Uppsalahem AB.
Föredragning
I kommunen finns det i dag drygt 108 000 bostäder och antalet ökar, särskilt efter de senaste
årens omfattande bostadsbyggande. Trots hög byggtakt råder det bostadsbrist i kommunen.
Detta drabbar inte de köpstarka hushållen, men däremot hushåll som har lägre
betalningsförmåga eller svårigheter att få lån, däribland unga.
Uppsalas geografiska läge i en storstadsregion innebär fortsatt befolkningstillväxt även på
lång sikt. Kommunen behöver arbeta aktivt för att de nya bostäder som behöver tillkomma
lockar såväl de som kan efterfråga en bostad som de som har behov av en bostad, men har
lägre betalningsförmåga. Även de som är i behov av, till exempel, ett äldreboende ska
tillgodoses. Det behöver alltså finnas en stor valmöjlighet av olika typer av boendeformer som
passar för olika skeenden i livet.
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Kommunen har nyligen antagit en handlingsplan, Bostäder för alla, som formulerar
inriktningen för detta arbete. I handlingsplanen framgår att unga vuxna konkurrerar med
övriga grupper på bostadsmarknaden, men de trängs ofta undan eftersom de i större
utsträckning än andra saknar kötid, kontakter, tillräcklig inkomst eller tidigare bostad med
bytesvärde.
En rapport från länsstyrelserna visar att bostadskostnaden för unga har legat relativt konstant
under 2000-talet samtidigt som ungas inkomstutveckling varit sämre jämfört med andra
grupper i samhället. Det innebär att ungas konkurrenskraft på bostadsmarknaden har
försämrats jämfört med andra åldersgrupper. Svårigheterna för unga att etablera sig på
bostadsmarknaden innebär också att de kan få svårt att starta ett liv som självständig vuxen.
Mot bakgrund av bland annat detta har kommunen, tillsammans med Uppsalahem,
Bostadsförmedlingen och Uppsala kommuns Fastighets AB, fått i uppdrag i Mål och budget
för 2019-2021 att underlätta ungas etablering på bostadsmarknaden. Det ska ske genom fler
ungdoms- och studentbostäder samt genom att möjliggöra andra boendelösningar så som
kompiskontrakt.
Som motionärerna skriver behöver kommunen arbeta med nya kreativa grepp för att få fram
bostäder som bland annat unga kan efterfråga. Kommunen har tillsammans med Uppsalahem
initierat en dialog med Svenska Bostäder för att få mer kunskap om hur de arbetat med
konceptet Snabba hus. En betydelsefull aspekt med konceptet är att unga genom
organisationen jagvillhabostad.nu har varit den drivande parten i att få fram ett koncept och
utforma bostäder där unga vill och kan bo.
En svårighet har varit arbetet med de tidsbegränsade byggloven som i två av projekten
överklagats till högsta instans, vilket såklart påverkat tiden och idén med just Snabba hus. En
viktig lärdom från de projekt som bedrivits inom ramen för Snabba hus är betydelsen av
samverkan mellan olika förvaltningar inom kommunen och tillsammans med Svenska
Bostäder för att nå framgång. De erfarenheter som finns av processen och själva konceptet är
värdefulla för Uppsala kommuns fortsatta arbete inom ramen för det uppdrag som finns i Mål
och budget.
Uppsala kommun kommer under året att arbeta fram en behovs- och marknadsanalys för att få
en bättre kunskap om bostadsbeståndet och hushållen, och därmed kunna analysera hushållens
behov och efterfrågan av bostäder. I denna analys är, till exempel, ungas betalningsförmåga
och hur detta kan matchas med bostadsbeståndet en viktig del. Denna analys kommer sedan
att utgöra underlag för de mål och insatser som ska prioriteras i kommunens nya riktlinjer för
bostadsförsörjningen.
Mot bakgrund av detta är implementeringen av ett Snabbahus-koncept i kommunen inte den
bästa vägen att gå. Däremot avser kommunen att i samverkan med bland annat Uppsalahem
arbeta fram förslag i syfte att underlätta ungas etablering på bostadsmarknaden, i enlighet med
befintligt uppdrag i Mål och budget.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet
Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

