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SSU Stockholms stad

Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring 700 000 bostäder.
Regeringens mål är att bygga minst 250 000 bostäder till 2020. Nu avsätts statliga medel för att möjliggöra
detta. Samtidigt riskerar det att vara otillräckligt sett till det stora antal som behövs.

Samtidigt som bostadskrisen är ett faktum finns det ett antal kommuner i de stora tillväxtregionerna
som är ovilliga att bidra med planeringen av mark i den omfattning som efterfrågas. Det kommunala
planmonopolet innebär en faktisk begränsning som oavsett hur mycket regering och myndigheter påtalar
behovet riskerar att allvarligt begränsa möjligheterna till en bostadsexpansion som motsvarar
befolkningstillväxten i dessa regioner.

Samtidigt bör det konstateras att en betydande andel av kommunerna i tillväxtregionerna av olika skäl
saknar egen allmännytta. De få bostäder som tillskapas riktas på så sätt enbart till ekonomiskt starka
hushåll.

I detta läge riskerar sådant agerande att avsevärt förhindra våra möjligheter att bryta segregationen
mellan socioekonomiskt starka och svaga hushåll. Tillgången till arbetskraft blir snedfördelat. Människor
kan inte flytta dit de vill arbeta eller studera. Tjockleken på plånboken och vilket nätverk du förfogar
över avgör tillgången till bostad. Klassamhället cementeras.

Situationen kan inte accepteras. En förändring som innebär att kommuner får en starkare skyldighet att
bidra med mark till bostäder bör övervägas, likväl bör staten ta ansvaret att tillskapa en nationell
allmännytta med fokus på de tillväxtregioner där flera kommuner saknar egen allmännytta av betydande
slag.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. Stockholms arbetarekommun verkar för att en statlig nämnd för planläggning  av bostäder inrättas
med mandat att göra nödvändig bostadsplanering där kommuner inte motsvarar efterfrågad
byggtakt.

2. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen.

Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens 2016
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Motionärerna lyfter en av de största framtidsutmaningarna för Sverige och Stockholm: Bristen på bostäder.
Byggandet har börjat ta fart runt om i landet och i Stockholms stad har takten ökat sedan valet och vi är
på god väg att nå målen om 40 000 nya bostäder till år 2020. Särskilt viktigt är det att öka byggandet av
hyresrätter så att fler har möjlighet att efterfråga en bostad i Stockholm. Stockholm och ett antal andra
kommuner gör allt de kan för att bidra till att bygga bort bristen på bostäder, men tyvärr ser vi ett antal
kommuner i vårt närområde som inte bidrar till att lösa problemet. Dessa kommuner tillhör också några
av Sveriges och Stockholms mest välbärgade och vars invånare drar störst nytta av regionens snabba
tillväxt. Vi delar i likhet med motionärerna uppfattningen att det är oacceptabelt och att fler kommuner
borde bidra. Däremot är vi tveksamma till att det bör införas en statlig nämnd med planläggningsansvar,
snarare finns det ett behov av att skapa incitament till att bygga bostäder. Exempel på detta kan vara att
koppla statliga eller regionala satsningar på infrastruktur till krav på att kommunen ska bygga bostäder.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå motionens första att-sats

2. avslå motionens andra att-sats

Beslut: __________________________________________________________________________
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SSU Stockholms stad

Vinter i Sverige: det är för kallt i bostaden. Nuvarande legislering säger att inomhustemperaturen bör
vara minst 20 grader. Absolut minimum är 18 grader (16 på golven) och som varmast får det vara 24
grader långvarigt (26 kortvarigt). Den milda legisleringen gör att majoriteten av hyresvärdar lägger
inomhustemperaturen väldigt lågt då åtgärder endast görs om den mätta inomhustemperaturen grovt
understiger de satta värdena. Detta medför att många fryser i sina bostäder vintertid. Något som är
skadligt för de som är extra känsliga för lägre temperaturer så som sjuka och pensionärer.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. minimitemperaturen för bostäder inomhus höjs med två grader

2. minimitemperaturen för verksamhetslokaler höjs med två grader

3. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen

Antagen på SSU Stockholms årskonferens 2016

Det är viktigt att ha en god inomhusmiljö i bostaden och för det är temperaturen en viktig faktor. De
allmänna råd som Socialstyrelsen utfärdat reglerar vilka nivåer för inomhustemperaturer som är rimliga
och hur temperaturen påverkar hälsan. Dessa råd är enligt vår mening en fullt tillräcklig reglering av
inomhustemperatur från statligt håll. Vidare skulle även en generell höjning av inomhustemperaturen
innebära en kraftigt höjd energiförbrukningen i våra fastigheter, vilket skulle få en negativ inverkar på
klimatet. Något som inte stämmer överens med målsättningar om en minskad energiförbrukning i
samhället i stort.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå motionens första att-sats

2. avslå motionens andra att-sats

3. avslå motionens tredje att-sats

Beslut: __________________________________________________________________________
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