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Justerandes signatur 

§ 33 Dnr 2018-00055 

Ny motion (V) om hyresrätter i Rimforsa 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inte ta emot motionen. 

Kommunfullmäktige upplyser motionsställaren om att motion inte bör ställas i 
ärende som gäller myndighetsutövning mot enskild. Motionsställaren uppmanas 
därför att omformulera motionen i samråd med kommunkansliet.  

Sammanfattning 

Björn Morell (V) har 2018-02-28 lämnat in en motion om hyresrätter i Rimforsa. I 
motionen föreslås att detaljplaneändringar genomförs för två fastigheter i centrala 
Rimforsa samt att samtal förs med berörd fastighetsägare och andra 
fastighetsägare i Rimforsa som är villiga att bygga hyresrätter. 

Motionens att-satser är formulerade på ett sådant sätt att ett bifall till motionen 
skulle innebära att kommunfullmäktige tog ställning i ett ärende som berör 
myndighetsutövning mot enskild. Detta ligger utanför kommunfullmäktiges 
kompetens och är i detta fall en fråga för samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Motion, inlämnad 2018-02-28 

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 



           Motion 2018 02 17            

Ang förslag om bebyggelse av bostäder med hyresrätt i Rimforsa centrum, 

Bakgrund och syfte 

Boende är grunden för alla människor i ett samhälle, från bostaden utgår 
de flesta aktiviteter, vuxna åker till jobb och barn går till skolan. Allt rör 
sig runt bostaden. 
Ett fungerande samhälle behöver ha ett varierat bostads bestånd med skilda 
upplåtelseformer. Rimforsa är en ort med många villor och eget ägande. 
Bostäder med hyresrätt är däremot en bristvara.  Bostäder med hyresrätt 
behövs i Rimforsa. Bristen, i dag, förhindrar en rörelse i boendet då våra 
behov ser olika ut under livets gång, en rörelse behövs. När villaägaren blir 
äldre finns ett intresse att hyres bo, det samma gäller ungdomar som vill 
flytta till sin första bostad. Också i samband med separationer och ett 
pressat yrkesliv är hyresrätt ett alternativ 
Att bostäder med hyresrätt finns tillgängliga i samband med rekrytering är 
nödvändigt. Rimforsa behöver många nya medarbetare framöver, inte 
minst inom vården men också inom andra näringar. 
Finns aktörer som är villiga att bygga bör deras intresse tas på stort allvar 

Sammanfattning och förslag 

Vi ser gärna att bostäder i Rimforsa centrum byggs. Det ska vara med 
hyresrätt med tanke på att detta är en bristvara. 
Byggnadssätt som innebär en rimlig månadshyra för de boende ska 
eftersträvas. 
Såväl större som mindre bostäder ska finnas. 

Med stöd av ovanstående föreslås Kinda kommun 

att      genomföra nödvändiga detaljplaneförändringar i Rimforsa centrum 
          som medger byggande av bostäder 



att      lika skyndsamt ta upp samtal med  aktörer som är 
          villiga att bygga bostäder med hyresrätt i Rimforsa centrum 

Rimforsa som ovan 

Vänsterpartiet Kinda-Ydre 

Björn Morell 




