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Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbart boende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  avslå motionen 

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 
gemensamhetsytor 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 uppsalaborna. 
Vidare föreslås att försöket utvärderas i syfte att repetera boendeformen i fler projekt, bilaga 
1.   

Remissbehandling 
Motionen har remitterats till Uppsalahem AB (UHAB) som är negativt till förslaget. 

UHABs erfarenhet av byggnationer av små projekt är 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 kollektivboenden var mer efterfrågade för 40-50 år 
sedan. I dag handlar det mer om nätverksboenden. 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 bostadsmarknaden 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 blockhyresform. Bilaga 2. 
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Föredragning 
Enligt prognoserna beräknas Uppsala växa med 40 000 invånare och 10 000-20 000 
arbetstillfällen fram till 2030 (Översiktsplan 2010). Uppsalas attraktionskraft som tät, blandad 
stad med avancerad utbildning och attraktiv stadskärna skapar goda förutsättningar för 
ekonomisk tillväxt men innebär också utmaningar för hur man kan bereda plats för de 
människor som vill flytta hit. Minst lika viktigt som att producera bostäder för de framtida 
Uppsalaborna är att säkerställa att de nya och de befintliga delarna av Uppsala bidrar till 
stadens attraktionskraft som urban miljö. Dagens Uppsala som tät och promenadvänlig stad är 
en bidragande orsak till Uppsalas tillväxt. Ska attraktionskraften uppehållas behöver även det 
framtida Uppsala ha de kvaliteterna. 
 
I städer koncentreras människor vilket innebär att det blir närmare till andra människor, men 
också till arbete, rekreation, service och nöjen. Sambandet mellan täthet och utbud av olika 
verksamheter som restauranger, handel och service är tydligt. Städer blir på så vis viktiga 
mötesplatser mellan människor. Denna grundläggande funktion hos städer gynnar innovation 
och kreativitet vilket under nittonhundratalets senare hälft gjort att städerna blivit de 
viktigaste motorerna för tillväxt och välfärd.  
 
Men det är inte bara ekonomiska orsaker som gör att människor väljer att flytta till städer. 
Tätheten och blandningen av människor skapar förutsättningar för en mångfald av kultur, 
service och arbeten som attraherar människor med möjlighet att välja sin livsmiljö. 
Stadsmiljön i sig, med möjlighet att förflytta sig till fots eller på cykel och inom korta avstånd 
nå arbete, nöjen och rekreation, attraherar i sig människor.  
 
I ett Uppsala som växer är kommunens roll att möjliggöra för uthållighet och ett 
samhällsbyggande som klarar framtidens utmaningar. Motionärens förslag innebär ett 
hållbarhetsgrepp tas på ett enskilt projekt. Det arbete Uppsala kommun är inriktat på har en 
annan skalnivå, där strukturer och system står i fokus. Om en hållbarutveckling ska kunna 
fortsätta förverkligas handlar det om att alla områden ska bygga på hållbarhetspremisser.  
 
Östra Sala backe är ett exempel där kommunens sätt att agera skapat förutsättningar för 
hållbar utveckling. Genom offensiva markanvisningar och mindre fastighetsindelningar har 
marknaden tillgängliggjorts med fler aktörer som ett resultat. Det skapar i sin tur 
förutsättningar till snabbare byggtakt, bredare utbud och överkomlighet. Den integrerade 
plan- och genomförandeprocessen möjliggör för marknadens aktörer att tidigt komma med 
och bidra till en robust utveckling av ett av Sveriges största stadsbyggnadsprojekt.  
 
Inom Dag Hammarskjöldsstråket finns mycket av Uppsalas stadsbyggnadskapacitet. Målet 
med tillväxtområdet enligt översiktsplanen är att utveckla ett område med innerstadskaraktär 
med hög kvalitet och närhet till parker och grönområden. Området ska ha goda kopplingar till 
omgivande stadsdelar för att öka integrationen mellan människor och främja handel och 
servicefunktioner. I och med Uppsala kommuns förvärv av Ulleråker finns goda 
förutsättningar att möjliggöra för en hållbar utveckling i området.  
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Uppsala kommun har ett helhetstänkande och kvalitets- och hållbarhetstänkande för de 
arbeten som pågår. För att kunna testa dessa processer pågår arbetet med ett 
hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelsutveckling. Detta ger stöd för ett långsiktigt arbete 
att i Uppsala etablera en hög nivå för kvalitet och hållbarhet i stadsutveckling oavsett om 
kommunen äger den exploaterbara marken eller ej.  
 
Enligt Uppsalahem är den typ av projekt som föreslås i motionen dyra som slutprodukt för 
bostadskonsumenten. Gemensamhetsytor genererar inte billigare lägenheter då kostnaden för 
dessa ytor läggs på hyran. Uppsalahem bedömer även efterfrågan på den föreslagna bostads-
tjänsten som liten. Enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska 
ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 
principer. Det innebär att Uppsalahem i sin roll som byggherre står för risken vid om-, till- 
och nyproduktion. Men det finns fler aktörer på bostadsmarknaden än Uppsalahem. Det står 
dessa fritt att ta initiativ till likande projekt och bostadstjänster. En tydligströmning på 
markande är byggemenskaper. Där har en föreningen kontroll på hela processen, från 
byggandet till förvaltningen oavsett upplåtelseform.       
 
Det exempel av kollektivboende som föreslås i motionen kan inte sägas möta det allmänna 
behovet av bostäder eller bidra till att främja de kvaliteter som Uppsalas framtida 
attraktionskraft behöver. 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. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson  Ulla Holmgren  
Stadsdirektör   Enhetschef 
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Uppsala 2013-09-09 

Remissyttrande angående motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende 

KSN-2013-0826 

Uppsalahem vill lämna följande svar angående denna remiss: 

Bakgrund 

Uppsalahem har erhållit remiss för yttrande avseende en motion av Kristin Lilieqvist (MP) 
gällande socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende. 

Ett långsiktigt hållbart samhälle är det Uppsalahem bygger och arbetar för idag. Att våra 
områden är socialt och miljömässigt hållbara är något vi alltid strävar efter att uppnå 
såväl vid nyproduktion som vid förvaltningen av våra befintliga fastigheter. 

Uppsalahems erfarenhet är att byggnation av så små projekt som det som föreslås i 
motionen gör slutprodukten avsevärt dyrare. Det krävs idag minst 40-50 enheter för att vi 
ska klara en försvarbar ekonomi på projekteten. Att den typ av boende som föreslås i 
motionen skulle bli billigare för kunden stämmer inte, snarare tvärtom då kostnaden för 
de gemensamma ytorna måste läggas på hyran. Med tanke på den sannolika 
nyttjandegraden för lekrum, musikrum, kontor etc. så är det inte försvarbart. 

Mer generellt inriktade kollektivboenden var mer efterfrågat för 40-50 år sedan, idag 
handlar det mer om ett "nätverksboende", d.v.s. nischboenden där personer med samma 
intressen skapar ett gemensamt boende där de själva tar ansvar för helheten med 
gemensamma aktiviteter, underhåll och skötsel, boendefrågor etc. och detta är något 
som passar bäst i äganderätt- eller bostadsrättsform. Där kan de boende själva 
bestämma vilka de ska bo ihop med. För Uppsalahem är det med dagens situation på 
bostadsmarknaden däremot svårt att prioritera vissa personer och grupper. Vi kan idag 
ofta inte hjälpa ens de som är i akut behov av en bostad genom att ge förtur för 
ömmande fall, utan utgår vid varje uthyrning från våra köregier där den kund som har den 
längsta kundtiden erbjuds teckna kontrakt. 

Yttrande 
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Uppsala 2013-09-09 

Uppsalahems mening är att motionen bör avstyrkas. Vi ställer oss negativa till förslaget 
om att vi som bolag ska vara ensamt drivande i frågan om utredning av 
kollektivboendeformen samt ett framtagande av affärsplan för detta. 

Uppsalahem samverkar dock gärna 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 blockhyresform. 

Med vänlig hälsning 

mikael.radegard@uppsalahem.se 
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