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Nr. 50 Motion av Kristin Lilieqvist 
(MP) om socialt, ekologiskt och eko-
nomiskt hållbart boende 
KSN-2013-0826 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klas-
son, Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, 
Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári 
Waldau (V) reserverar sig för att kommun-
styrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
”att uppdra till Uppsalahem att i dialog med 
potentiella hyresgäster utreda hur en boendeform 
där vissa ytor eller funktioner delas mellan flera 
lägenheter i enlighet med motionens intentioner, 
skulle kunna se ut, samt 
 
att därmed besvara motionen.” 
 
Uppsala den 5 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ceci-
lia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, Mats 
Gyllander (alla M), Mohamad Hassan, Peter 
Nordgren (båda FP), Marlene Burwick, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt Westman (alla 
S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) 
och Ilona Szatmári Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (båda M), Irene Zetterberg, Milisc-
hia Rezai (båda S) och Rickard Malmström 
(MP). 
 
Ärendet 
Kristin Lilieqvist (MP) föreslår i motion, väckt 
den 27 maj 2013, att fullmäktige ger Uppsalahem 

i uppdrag att i dialog med potentiella hyresgäster 
utreda hur en boendeform med gemensamhets-
ytor utifrån motionens intentioner skulle kunna se 
ut samt att ta fram en affärsplan för ett sådant 
koncept och att bygga ett pilothus i enlighet med 
motionens intentioner och utifrån genomförd 
utredning, givet att det finns intresse bland upp-
salaborna. Vidare föreslås att försöket utvärderas 
i syfte att repetera boendeformen i fler projekt, 
ärendets bilaga 1.   
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till Uppsalahem AB 
(UHAB) som är negativt till förslaget.  
 
UHABs erfarenhet av byggnationer av små pro-
jekt gör att slutprodukten blir avsevärt dyrare. 
Bolaget framhåller att den typ av boende som 
föreslås i motionen skulle bli billigare för kunden 
stämmer inte. Tvärtom kommer kostnaderna för 
de gemensamma ytorna läggas på hyrorna och 
med tanke på den sannolika nyttjandegraden är 
det inte försvarbart.  
 
UHAB framhåller även att denna typ av kollek-
tivboenden var mer efterfrågade för 40-50 år 
sedan. I dag handlar det mer om nätverks-
boenden. Detta är något som passar bättre för 
andra upplåtelseformer än hyresrätten. Där kan 
de boende själva påverka vilka de ska bo med. 
För bolaget är det med dagens situation på bo-
stadsmarknaden däremot svårt att prioritera vissa 
personer och grupper, utan de följer de köregler 
som finns. UHAB framhåller dock att de gärna 
samverkar i frågan under förutsättning att det 
bildas en arbetsgrupp av presumtiva boende, att 
upplåtelsen blir kostnadsneutral för det övriga 
hyreskollektivet samt att upplåtelsen sker i block-
hyresform. Bilaga 2. 
 
Föredragning 
En utmaning Uppsala står inför är att öka en re-
dan hög byggtakt. Marknadsförutsättningarna 
finns i form av hög befolkningstillväxt, låg ar-
betslöshet och en stark efterfrågan på nyprodu-
cerade bostäder. Den genomsnittliga prisutveck-
lingen för bostadsrätter i kommunen är 8,7 pro-
cent per år, vilket indikerar efterfrågeutveck-
lingen. Uppsala räknas som tredje starkaste fas-
tighetsmarknaden i Sverige.  
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Det finns möjligheter till att öka byggtakten. I 
genomsnitt produceras 1500 byggrätter om året i 
antagna detaljplaner. Det finns 7000 byggrätter i 
Uppsala i planreserv. Det senaste två åren har 
arbetet med att öka tillgängligheten till bostads-
fastighetsmarknaden resulterat i att antalet bygg-
herrar gått från 7 till 25 stycken.  
 
Det påbörjas i genomsnitt 1000 bostäder om året 
i Uppsala. Uppsalahem står för ungefär hälften av 
dessa. Det är en produktionstakt få kommunal-
ägda bostadsfastighetsföretag når upp till. Övriga 
500 bostäder påbörjas av Uppsalamarknadens sex 
övriga aktörer. En av anledningarna till att Upp-
salahem kan ha en hög produktionstakt är att de 
känner den lokala marknaden, det vill säga sina 
kunder. En kunskap som bland annat genereras 
av en köhantering med 90 000 registrerade per-
soner.  
 
En annan utmaning är att det som byggs är 
hållbart och samtidigt överkomligt. Enligt 
Uppsalahem är den typ av projekt som föreslås i 
motionen dyra som slutprodukt för bostads-
konsumenten. Gemensamhetsytor genererar inte 
billigare lägenheter då kostnaden för dessa ytor 
läggs på hyran. Uppsalahem bedömer även efter-
frågan på den föreslagna bostadstjänsten som 
liten. Enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag ska ett allmän-
nyttigt kommunalt bostadsaktiebolag bedriva 
verksamheten enligt affärsmässiga principer.  
 
Idén med kollektivhus eller kollektivboenden är 
att de boende vill ha en gemenskap med sina 
grannar och nyttja de gemensamma ytorna i sitt 
vardagliga liv. Med dagens situation på bostads-
markanden har Uppsalahem svårt att prioriterta 
vissa personer eller grupper. Vilket kan innebära 
matchningsfel när personer som letar bostad men 
inte delar kollektivboendets principer erbjuds 
kontrakt i denna typ av boende. Tillskapandet av 
kollektiva boendelösningar är inte låst till en upp-
låtelseform och det finns flera aktörer på mark-
naden som producerar denna produkt. På senare 
tid har även intresset för byggemenskaper ökat.  
 
Det exempel av kollektivboende som föreslås i 
motionen kan inte sägas möta det allmänna beho-
vet av bostäder. Det är inte heller en produkt som 
passar Uppsalahems produktion. Med hänsyn till 

remissvaret samt ovanstående föreslås att 
motionen avslås. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
 












