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Fördjupad översiktsplan för södra Askim 
 

Förvaltningen framför viktiga och välgrundade synpunkter i sitt förslag till yttrande 

och jag ställer mig bakom förslaget. Jag saknar dock skrivningar om möjligheterna att 

lösa Askims akuta segregationsproblematik. 

Med förslagets 6500 bostäder öppnar sig en unik möjlighet att komma tillrätta 

med ett av Göteborgs största problemområden. Med sitt natursköna läge och närheten 

till havet lämpar sig Askim extra väl för nyanlända flyktingar och sociala resurs-

nämndens alternativa boendeverksamhet. (Det som fram till 2008 gick under benäm-

ningen Altbo.) Eftersom den tidigare regionala indelningen togs bort kan Askim nu ta 

emot personer med missbruksproblem eller andra sociala problem från hela Göteborg. 

De redan boende i området kan hjälpa nykomlingarna med språkträning och 

kontakter för att komma in i arbetslivet. 

Göteborg är en av de mest segregerade städerna i Europa och skillnaderna ökar. 

”De senaste tio åren har en betydande inkomstspolarisering skett. Inkomstspridning-

en ökar i alla inkomstskikt men är särskilt påtaglig mellan de rikaste och fattigaste 

bostadsområdena och är genomgående mer kraftfull i Göteborg än i till exempel 

Malmö.”1 

I fullmäktiges budget för 2010 kan man läsa: ”Vi arbetar för ett Göteborg där 

främlingsrädsla och diskriminering inte har något utrymme. Målet måste vara att alla 

människor ska känna trygghet i att leva, bo och röra sig fritt i vår stad. Alltför många 

har dock en orimlig boendesituation som måste lösas genom att alla nämnder och 

styrelser tar sitt ansvar i Göteborgs stad.” (s. 14) Dags att börja jobba för 

miljönämnden alltså. 

Om upplåtelseformer står I budgeten: ”Man ska kunna välja olika typer av 

boende i sin egen stadsdel, därför är det viktigt att det finns hyresrätter, bostadsrätter 

och småhus i alla bostadsområden. För att öka integrationen ska stadsdelarna i första 

hand kompletteringsbebyggas med de boendeformer som idag saknas i området.” (s. 

10) Vidare kan man läsa: ”Inriktningen ska nu vara att öka byggandet av hyresrätter 

för den öppna marknaden. Genom att i förta hand kompletteringsbebygga i redan 

existerande stadsdelar och centra så kan befintlig infrastruktur utnyttjas.” (s. 25) 

För att råda bot mot den extrema bostadssegregationen i Askim kan, i stort sett, 

enbart hyresrätter komma på tal i den fördjupade översiktsplanen. Det finns förvisso 

skrivningar om blandade upplåtelseformer på sidan 12 i förslaget. Dessa är vaga och 

kan enbart tolkas som att det skall eftersträvas en balans i de tillkommande 

bostäderna dvs. fler bostadsrätter och enskilt ägande än hyresrätter vilket förvärrar 
                                                 
1 Göteborgssamhällets utveckling 2009, Stadskansliet, s. 42 



segregationen. En målsättning på minst 90 procent hyresrätter varav minst hälften i 

allmännyttan. För att garantera att de övriga hyresrätterna inte säljs ut bör dessa vara 

kooperativa hyresrätter. 

Förslag till beslut i miljönämnden: 

att följande text tillfogas nämndens svar: 

 ”Med den fördjupade översiktsplanen öppnar sig unika möjligheter att äntligen 

komma till rätta med ett av Göteborgs mest segregerade bostadsområden. Askim 

har historiskt varit ett problemområde i akut behov av hyresrätter. 

 För att bidraga till en bättre blandning av upplåtelseformer skall minst 90 procent 

av de tillkommande bostäderna vara hyresrätter där minst hälften är allmännyttiga 

hyresrätter och resterande del är kooperativa hyresrätter. 

 Speciell vikt skall läggas vid att försöka attrahera nyanlända flyktingar. Om det är 

möjligt är det önskvärt att göra ansträngningar för att även försöka få etablerade 

invandrare till området. 

 Området lämpar sig väl för sociala resursnämndens alternativa boendeverksam-

het. (Det som fram till 2008 gick under benämningen Altbo.) Eftersom den tidigare 

regionala indelningen togs bort kan Askim nu ta emot personer med missbruks-

problem eller andra sociala problem från hela Göteborg.” 
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