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§ 91 

Diarienr: KS-2017/00588 

Yttrande med anledning av överklagat beslut av 

Umeå kommunfullmäktige 2017-06-19 (KS-

2017/00599) angående: Försäljning av delar av 

Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Reservation 

Mattias Sehlstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

yrkanden (se reservationstext under arbetsutskottets beslutsordning). 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 136 gällande framtida 

finansieringslösning för AB Bostaden i Umeå har överklagats av ett flertal 

personer. Kommunen har förelagt att yttra sig i ärendet innan den 13 

september. Kommunjuristerna har upprättat bifogade förslag till 

yttrande. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande med bilagor. 

Beredningsansvariga 

Carina L Heimersson 

Lennart Nilsson 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Mattias Sehlstedt (V) yrkar i första hand: 
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att ärendet ska återremitteras för att skrivas om så att 
de demokratiska brister som funnits i processen framgår. Med hänvisning 
till vänsterpartiets reservation i KS när försäljningsbeslutet hanterades 
där 
och i andra hand: 
att arbetsutskottet inte yttrar sig enlighet med tjänsteskrivelsens förslag 
till beslut (avslag) 
 
Hans Lindberg (S) – att ärendet ska avgöras idag och bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Ärendet avgörs idag eller återremitteras. Ordföranden finner att ärendet 

ska avgöras idag. 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

Nej-röst för avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 

Hans Lindberg (S) X   

Anders Ågren (M) X   

Margareta Rönngren (S) X   

Christer Lindvall (S) X   

Nasser Mosleh (MP)   X 

Peder Vesterberg (L) X   

Mattias Sehlstedt (V)  X  

Summa 5 1 1 

 

Med fem ja-röster, en nej-röst och en som avstår från att rösta beslutar 

arbetsutskottet att bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation, Mattias Sehlstedt (V) 

Jag reserverar mig till förmån för mina båda yrkanden. 

Vänsterpartiet var och är motståndare till en försäljning av lägenheter ur 

allmännyttan, men då en majoritet ändå drivit igenom ett försäljnings-

beslut hade vi önskat att det skedde i gängse demokratisk ordning, samt 

att försäljningen borde skett i öppenhet och transparens och alla 

intresserade skulle ha haft möjlighet och vi la även yrkande om ett öppen 
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anbuds-förfarande där alla intressenter hade kunnat delta framför enskilt 

gynnande av några få. Bara den demokratiska hanteringen i sig var ett 

skäl för återremiss, vilket borde framgå i kommunens yttrande. Om man 

ska genomföra försäljningar, vilket (V)i är emot, tycker vi att det är rimligt 

att detta tydligt deklareras av de partier som vill sälja inför ett val, 

 och därmed ge medborgarna en möjlighet och chans att via valet få sin 

röst hörd. 

 

När ärendet om utförsäljningar var uppe i UKF, KS så yrkade  

Vänsterpartiet att ärendet i första hand skulle återremitteras för att 

utreda andra möjliga alternativa finansieringslösningar för AB Bostadens 

långsiktiga finansiering genom bl.a. att: 

  

• Tillskriva ägaren, UKF och Umeå kommun, en begäran att ge ut en 

bostadsobligation för att finansiera renoveringar av AB Bostadens 

bestånd. 

• Tillskriva kommunfullmäktige en begäran om utökad kreditlimit samt 

sänkt avkastningskrav för AB Bostaden under 2017-2022. 

• Tillskriva kommunfullmäktige en begäran om justering av årlig 

produktionstakt av nya lägenheter för att balansera finansieringen av 

renoveringsbehoven, förutsatt att trycket på att bygga nya bostäder hos 

andra aktörer förblir högt. 

• Undersöka möjligheten att på områden såsom Ålidhem, dra in pengar 

genom att bygga stadsradhus på ej nyttjade  

parkeringsplatser; stadsradhus som sedan skulle kunna säljas (Vilket 

skulle förbättra mångfalden av upprättelseformer) för att finansiera 

renoveringar av AB Bostadens bestånd. 

• Framöver satsa på större exploateringsområden för att dra nytta av 

stordriftsfördelar och möjliggöra produktion av bostads- och ägarrätter 

till försäljning blandat med hyresrätter. Detta bidrar till en blandad 

bebyggelse samt en ett ekonomiskt tillskott för renoveringar och 

nyproduktion. 

  

Vi i Vänsterpartiet menar att Bostaden har en stabil ekonomi och klarar 

av renoveringar ifall ägaren tillåter att produktionstakten hålls på en lägre 

nivå samt att ägaren tillåter en utökad kreditlimit alternativt ett lägre  

avkastningskrav för 2017/2018. Det är långsiktigt ekonomiskt ohållbart 

att sälja ut i ett läge där fastighetspriserna ökar med i snitt 7,5 % per år, 



Sida 4 av 6 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-09-12 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

och räntenivåerna är historiskt låga.  Det är även socialt ohållbart att sälja 

ut,  

inte minst med tanke på att den genomsnittliga hyresnivån KOMMER att 

stiga.  

 

Konsekvensen av att Bostaden säljer ut delar av sitt gamla bestånd blir att 

Bostaden äger färre lägenheter med låg hyra, vilket kommer leda till att 

folk med sämre ekonomi får mindre möjlighet att skaffa en bostad. Till 

den kategorin hör ungdomar, studenter och även äldre personer. En 

privat ägare vill ju bara köpa om man tjänar pengar på affären. Antingen 

tjänar de pengar genom att ha ett lägre underhåll än Bostaden skulle ha 

haft, genom att höja hyrorna, eller genom att omvandla hyresrätter till 

bostadsrätter och sälja dem. Alla dessa tre scenarier innebär en nitlott för 

hyresgästen. Därför är Vänsterpartiet helt emot försäljning av 

allmännyttan, och hänvisar till alternativa möjligheter för att förstärka 

Bostadens ekonomi både för nyproduktion och för att successivt 

underhålla de gamla bestånden. Smartare alternativ finns, dummare finns 

inte. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Sehlstedt (V) – enligt yrkanden i arbetsutskottet (se ovan) 

Nasser Mosleh (MP) – enligt arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att 

avgöra ärendet idag. 

 

Ordföranden ställer därefter bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag 

till beslut. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition. 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag. 
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Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 

Hans Lindberg (S) X   

Anders Ågren (M) X   

Peter Vigren (S) X   

Christer Lindvall (S) X   

Moa Brydsten (S) X   

Mikael Berglund (S) X   

Jan Hägglund (AP)   X 

Nasser Mosleh (MP) X   

Elmer Eriksson (M) X   

Peder Westerberg (L) X   

Anna-Karin Sjölander (C) X   

Veronica Kerr (KD) X   

Ulrika Edman (V)  X  

Mattias Sehlstedt (V)  X  

Bore Sköld (V)  X  

Summa 11 3 1 

 

Med elva ja-röster, tre nej-röster och en som avstår från att rösta beslutar 

kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag.  

 

Reservation 

Mattias Sehlstedt (V) - Jag reserverar mig till förmån för mina båda 

yrkanden (se arbetsutskottets beslutsordning). 

 

Protokollsanteckning 

Nasser Mosleh (MP) – Vi i Miljöpartiet, Umeå har varit och är fortsatt 

emot en utförsäljning av AB Bostaden. Vi anser att processen om hur 

detta ärende hanterats är under all kritik. Processen känns väldigt 

påskyndad och genom detta saknas öppenhet och transparens i ärendet. 

Vid en utförsäljning av allmännyttan så skulle vi från (MP) Umeå velat se 

en förankring hos Umeås befolkning samt även dem som finns 

representerade i Umeå kommunfullmäktige, något som vi anser ej har 

skett på ett acceptabelt sätt. 

 

Beslutet ska skickas till 
Förvaltningsrätten i Umeå 
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