
Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H1 
Inför ett statligt investeringsstöd för att bygga fler idrottsanläggningar 
Farsta-Fagersjö S-förening, Söderleds S-förening 
 
Staten behöver införa ett investeringsstöd för att kommunerna ska kunna bygga fler 
idrottsanläggningar i landet. Målet för idrottspolitiken är att ge möjligheter för alla i Sverige att 
motionera och idrotta, främja en god folkhälsa samt att stödja en fri och självständig 
idrottsrörelse. Trots detta finns det flera grupper idag som i liten utsträckning idrottar eller är 
fysiskt aktiva.  

Forskning visar att unga som idrottar presterar bättre i skolan och har större möjligheter att bygga 
sociala nätverk. Fler som idrottar stärker individens välmående såväl som samhällets 
gemensamma folkhälsa. Idrotten ska vara öppen och tillgänglig för alla. I dag ser vi däremot stora 
skillnader i vilka som är fysiskt aktiva. Skillnaderna löper mellan pojkar och flickor, personer från 
socioekonomiskt högre och lägre områden samt mellan unga personer med svensk och utländsk 
bakgrund. Centrum för idrottsforsknings redovisning av en ojämlik idrott från 2019 visar på 
behov av att bättre fördela statens stöd till idrottande så att fler människor blir fysiskt aktiva.  

Under 2018 röstade högerpartierna i riksdagen bort det statliga investeringsstödet för fler och 
moderna utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Statens stöd består idag främst av 
statsbidrag riktat till idrottsrörelsen för föreningsverksamhet. Vi tror på, och värnar, en stark och 
självständig idrottsrörelse som främjar föreningsidrotten. Samtidigt finns det i delar av landet en 
stor brist av idrottsanläggningar, som är förknippat med stora investeringskostnader som 
idrottsrörelsen själva inte kan förväntas bära. Staten, kommuner och företag är därför viktiga 
aktörer för att investera och bygga fler idrottsanläggningar, så att bland annat fler unga och äldre 
får möjlighet att kunna idrotta. I Riksidrottsförbundets årliga kommunundersökning från 2019, 
uppger två av tre kommuner att bristen på idrottsanläggningar begränsar barn- och ungas 
möjlighet att idrotta.  

För att komma till rätta med anläggningsbristen behöver staten ta ett större och mer aktivt ansvar 
för att skapa en jämlik tillgång till idrottsanläggningar i hela landet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att regeringen och riksdag utreder landets totala behov av 
idrottsanläggningar i samråd med berörda parter 

2. Socialdemokraterna verkar för att regeringen och riksdag analyserar behovet av olika 
idrottsanläggningar i olika regioner i samråd med berörda parter  

3. Socialdemokraterna verkar för att regeringen och riksdag inför ett särskilt riktat 
investeringsstöd till kommuner och andra aktörer för att planera och bygga fler 
idrottsanläggningar i bristområden. 

4. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H2 
Bostäder för hela livet och ett tryggt boende åt alla äldre 
(S)-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa, Engelbrekts s-förening, Värtans s-förening, Katarina s-
förening, Minneberg Tranebergs s-förening, Reimersholmes s-förening, Seniorsossarna, Södra 
kvinnoklubben 
 
Äldres boende är en eftersatt fråga. Bostaden – ens hem - spelar stor roll för hur man mår och 
blir allt viktigare när man blir äldre och gammal. Det måste finnas tillräckligt många goda – 
trygga, funktionella och stimulerande - bostäder som passar äldre till rimlig kostnad.  

Idag, när de flesta lever ett längre och friskare liv och de äldre blir fler, ställs nya krav på bostads-
och boendepolitik. Det handlar om bostadssituationen för äldre från nyblivna pensionärer till 
sköra hundraåringar. Fram till 2030 kommer antalet äldre över 80 år att öka med drygt 270 000, 
varav nästan hälften kommer att vara över 85 år och behöva viss vård och omsorg i vardagen. 

Efter pensionering vill man kanske byta till en mindre, billigare eller mer lättskött bostad, eller en 
bostad närmare service, familj och vänner. Idag bor många i ensamhushåll. Nästan hälften av alla 
äldre i flerbostadshus medan något färre bor i småhus. Men det råder bostadsbrist på många håll, 
bostadsmarknaden är trögrörlig och det saknas ofta äldreperspektiv i nyproduktion och 
bostadsplanering. 

När man blir än äldre och börjar behöva hjälp i vardagen vill de flesta bo kvar i sina 

hem. Politiken har styrt mot kvarboende med bostadsanpassning, hemtjänst, färdtjänst och 
hemsjukvård. Men sjukdom, oro eller ensamhet och brist på socialt liv kan göra att man 
efterhand vill eller måste söka sig ett tryggare boende. Nio procent av dem som är över 80 år bor 
på ett särskilt boende för äldre. Antalet äldreboenden har minskat och det saknas idag både 
platser och alternativ när det gäller tryggare boenden.  

Så för att säkerställa bostäder och förbättra äldres boende krävs att det finns tillräckligt många 
bostäder, som passar äldres behov och till rimliga priser. För det första behöver 
bostadsmarknaden fungera, så att äldre kan flytta. Det kan t ex handla om ändrade skatteregler 
vid bostadsförsäljning, bättre lånemöjligheter till bostadsrätt, fler hyresrätter eller en äldrekö på 
bostadsförmedlingen.  

Vidare behöver bostäder anpassas vid nybyggnation eller renovering vad gäller tillgänglighet, 
sociala och praktiska behov. Det kan t ex gälla tillgång till service, att bygga bort trappor, 
installera hiss eller skapa sociala gemenskapsmöjligheter. Det ställer till sist krav på att det finns 
tillräckligt med platser på omhändertagande och särskilda boenden för den som behöver det. För 
det behöver man bygga fler boenden och anpassa boenden för olika behov. T ex kommer vi få 
fler demenssjuka med behov av särskilt boende. Etniska alternativ kan behövas. Möjlighet 
behöver finnas för samboende par att leva nära varandra. För den som lever kvar hemma kan 
bostaden behöva anpassas efter hemsjukvårdens krav.  

Det är en sammansatt utfordring. Det krävs åtgärder på flera politikområden och både av stat och 
kommun för att åstadkomma en god, hållbar och trygg boendesituation för äldre. Därför behövs 
ett samlat bostads-och boendepolitiskt program för äldre. 
 

 

Vi yrkar att 

1. i partiets bostads-, social- och äldrepolitik ta hänsyn till åldrandets livsfaser och olika behov när 
det gäller äldres boende 

2. partiet tar fram ett bostadspolitiskt program vad gäller äldre  



3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
partikongress 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H3 
Bygg bort bostadsbristen utan vinstintresse 
Kungsholmens s-förening 
 
Det måste vara möjligt att bygga bort bostadsbristen . Ett allmännyttigt statligt byggbolag skulle 
kunna bygga bort den förödande bristen på bostäder vi ser idag på 10 år Detta gjordes under 
miljonprogrammets dagar och detta behöver ske igen, men då utifrån de kunskaper vi har idag 
om viktiga aspekter att ta hänsyn till, såsom vikten av att gemensamma institutioner, som 
bibliotek och affärer behöver finnas på plats när de första bostäderna står klara.  

De nya bostäderna bör byggas så billigt som möjligt, men med kvalitet. De så kallade 
Stockholmshusen är exempel på det (se https://vaxer.stockholm/tema/stockholmshusen/) och 
det finns också andra exempel. Kanske bör reglerna för hur man får planera en lägenhet 
förenklas.  

Det kan också bli nödvändigt att starta bristyrkesutbildningar för alla de byggnadsarbetare som 
behövs i projektet. På så vis skulle vi kunna sätta många arbetslösa och nyanlända i arbete.  

När en person flyttade till Stockholm 1976 kunde man gå till något av de företag som förvaltade 
hyresbostäderna i miljonprogrammet och få nyckel till sin lägenhet och flytta in direkt. Detta 
måste bli möjligt igen.  

Vi kan aldrig räkna med att ”marknaden” ska lösa problemet med behovet bostäder som räcker 
till och som inte blir för dyra att hyra. I stället behöver samhället ta en aktiv roll i detta och här 
har Socialdemokraterna en viktig roll att spela. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att regeringen startar ett statligt allmännyttigt byggnadsbolag i 
syfte att bygga bort bostadsbristen.  

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
kongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H4 
Dags för - ”The Shift”! 
Hammarby Norra S-förening 
 
Dokumentärfilmen Push av Fredrik Gertten (2019) handlar om hur bostäder, istället för hem, blir 
investeringar. Inte bara i vårt land. Fastighetsaktörer köper upp attraktiva hus och hela stadsdelar 
i storstäderna runt om i världen. Renoverar, bygger till och säljer vidare - med ekonomisk vinst i 
sikte. De boende som kan betala stannar kvar i husen. De andra får se sig om efter någonting 
annat. Nya hyresgäster kommer in. Sådana som kan och vill investera i sitt boende.  

Den kanadensiska juristen Leilani Farha, sedan 2014 FN:s rapportör för bostadsfrågor, är filmens 
huvudperson. Hon visar oss husen där de som tvingas bort hamnar. Vi följer henne till områden 
som inte underhållits på åratal. Till de delar av städerna som väljs bort av dem som har råd att 
välja. 

Titeln Push kan man här kanske översätta till flytta ut eller flytta bort, ge plats för nytt. Det har 
numera blivit verklighet för många. Stora delar av medelklassen i de europeiska huvudstäderna 
har inte längre råd att bo centralt. De unga utan kapital är chanslösa även om de har fasta 
inkomster. Husen i de mest åtråvärda städerna, typ London och Paris, erbjuder ibland inte längre 
bostäder överhuvudtaget.  

I kvarteren runt Buckingham Palace står flerfamiljshus helt tomma. I väntan på rätt läge för de 
internationella fastighetsaktörerna. 

Mer om filmen finns på adressen: http://www.pushthefilm.com/ 

Rörelsen The Shift strävar efter att knyta samman de krafter som vill se en förändring av 
bostadsmarknaden - nationellt och globalt. Intressenter som vill att planeringen av nya områden 
ska skapa hem där familjer kan leva och stanna - och barn växa upp. Ett långsiktigt mål är att 
hemlöshet i princip inte ska finnas efter år 2030. Våren 2019 bestämde sig Malmö för att ansluta 
sig till denna globala rörelse. Hemlösheten i Malmö ökade mellan 2017 och 2018 med 25 procent. 
Enligt kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (s) är orsaken inte sociala problem utan att 
bostäderna helt enkelt är för dyra. Staden ska vara en demokratisk arena, betonar hon. Den ska 
planeras med och för de människor som bor och verkar i den. Den ska erbjuda livskvalitet - och 
just därför attrahera såväl människor som idéer och företag. 

Leilani Farha markerar i filmen att sättet att tänka inom the Shift inte handlar om att hitta en 
modell som ska passa alla. Snarare att strategiska bostadspolitiska beslut ska ta in sociala 
perspektiv och inkludera nyanländas och funktionshindrades behov. Vägen framåt ser olika ut i 
världen. Mer om de rapporter som tagits fram hittills finns på organisationens hemsida: The Shift 
- UN Special Rapporteur on the Right to Housing 

Tillbaka till Sverige. Hur slår fattigdomen på bostadsmarknaden här? Alexandra Pascalidou (2018) 
ger sitt svar i reportageboken Mammorna. Den innehåller berättelser från ekonomiskt utsatta 
områden där unga människor fått sätta livet till i vanvettiga skjutningar. Perspektivet är 
mammornas. De som förlorat sina söner. De anklagar sig själva för att de inte kunnat erbjuda 
sina barn trygghet. Smärtan över de unga som steg för steg dragits in i missbruk och kriminalitet 
färgar livet. Det är inte bara ett storstadsproblem. 

  

Att samla ekonomiskt trängda människor i vissa områden och mer resursstarka i andra är svårt att 
försvara som politik. På den borgerliga sidan används därför ofta andra ord. ”Frihet” och 
”självbestämmande”. Marknaden, om den får nog med spelrum, löser problemen, kan man få 
höra. Måste man inte vara blind för att tro på det? 
 



 

Vi yrkar att 

1. verkar för att hemlöshet i princip inte ska finnas i Sverige efter år 2030.  

2. går vidare med idén om en anslutning på nationell nivå till The Shift.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H5 
En rättvisare bostadspolitik – För att minska hemlöshet 
Skärholmens s-förening 
 
Sverige är som vi vet ett av världens rikaste länder och därför borde det inte vara något problem 
med att bygga bostäder som folk har råd att bo i och att ingen ska behöva vara utan ett hem. 
Bostaden är en social rättighet, inte ett spekulationsobjekt. 

Från 1993 till 2017 har hemlösheten i Sverige mer än tredubblats.  ”Byggandet sker helt på 
marknadens villkor” säger Hans Swärd, professor i socialt arbete. Han ser bostadsbristen som en 
konsekvens av att bostadsmarknaden avreglerats och marknadsanpassats. 

Socialtjänsten hyr lägenheter som de ställer till bostadslösas förfogande, på så kallade 
specialkontrakt eller socialkontrakt. Enligt den granskning som  tidningen ”Hem och hyra” gjort 
ökade dessa kontrakt med 250 procent mellan 2008 och 2018. 

Det är på lokal nivå som förändringarna märks. Utförsäljningen av de allmännyttiga 
bostadsbolagen har berövat människor med svag ekonomisk eller social ställning på 
bostadsmarknaden möjligheten till boende till rimliga priser. 
 

 

Vi yrkar att 

1. vårt parti antar ett bostadspolitiskt program som tillförsäkrar de hemlösa, de som har svårt att 
komma åt en bostad samt de som slås ut då hyreslägenheter omvandlas till bostadsrätter en god 
bostad till rimlig hyra. 

2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
Socialdemokraternas partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H6 
En tydlig och framåtsyftande bostadspolitik 
Hyresgästanställdas S-förening 
 
Inför valet 2018 var en av de stora stridsfrågorna införandet av marknadshyror. Socialdemokratin 
var tydlig: Nej, vi kommer inte att införa marknadshyror!  

Efter valet och Januariöverenskommelsen har partiet varit tyst. En tystnad som vi menar skadar 
partiet, eftersom tilltron till vår politik riskerar att urholkas. 

I Stockholms bostadskö står det cirka 670 000 sökande, varav ungefär 90 000 är aktivt sökande. 
Dessa människor köar för en hyresrätt. 90 000 människor bara i Stockholm. I Göteborg är antalet 
bostadssökande nära 250 000. I Malmö har antalet aktiva sökande har ökat till 19 000 medan det 
totala antalet köande är nära 90 000 för Boplats Syd som helhet. Uppsala har mer än 100 000 i 
bostadskön.  

Rapporterna om en ökad trångboddhet kommer också allt tätare och trångboddheten nämns som 
en av orsakerna till smittspridningen av Corona i en del bostadsområden.  

Att bygga mer och att bygga hyresrätter är en bra början för att komma till rätta med problemen, 
där har också den nuvarande politiska diskussionen levererat lösningar. Mycket görs för att 
stimulera byggandet. Men det räcker inte. En socialdemokratisk bostadspolitik måste också svara 
på de akuta svårigheter som hyresgäster och bostadssökande, unga och äldre, står inför: 

- Bostadsbolag, också kommunalägda, kräver att du ha en inkomst som är minst 3,5 gånger 
årshyran före inkomstskatt. Vilket innebär att till exempel en förskollärare, sjuksyrra eller polis 
knappast kan bli aktuell som hyresgäst för de bostäder som byggs. 

- Långt ifrån alla tomma hyresrätter förmedlas via en kommunal bostadsförmedling, med 
transparent kösystem. I stället ökar antalet företagslägenheter, lägenhetshotell och 
korttidskontrakt – upplåtelser till högre hyra och otrygga villkor.  

- Hyresgästers inflytande vid upprustning är svagt, på gränsen till obefintligt. Det leder till 
renovräkningar och att många människors levnadsvillkor kraftigt försämras. 

- En brand eller stor vattenskada kan göra att du förlorar kontraktet från en dag till en annan, 
oavsett vem eller vad som orsakat den.  

- Bristfällig ventilation, höga halter av radioaktivt radon och buller i bostaden gör människor 
sjuka. Krav på hälsosamma bostäder som också är klimatvänliga och hållbara är fortfarande 
aktuellt, nästan 100 år efter Lubbe Nordströms Lort-Sverige. 

Bostaden är inte vilken vara som helst, den är en social rättighet. Socialdemokratin har också fyllt 
denna rättighet med innehåll, alla ska ha rätten till en god bostad.  

Den till en början mest angelägna uppgiften för Socialdemokraterna är ta fram en bostadspolitik 
som utplånar bostadsbristen så att bostadsmarknaden åter fungerar med en reell valfrihet och 
rättvisa mellan upplåtelseformerna. I förverkligandet av en sådan politik har de allmännyttiga 
bostadsbolagen en aktiv roll och fler hyresrätter till rimlig hyra är nödvändigt. Därför är 
marknadshyra, också i redan dyra nyproducerade hyresrätter, uteslutet. Likaså att kommuner 
säljer ut människors hem till privata hyresvärdar med helt andra villkor eller till 
bostadsrättsföreningar, vars legitima mål självklart är att sälja samtliga lägenheter så fort som 
möjligt. 

Innan den akuta bostadsbristen och frånvaron av en långsiktigt hållbar bostadspolitik kan inte 
frågan om marknadshyror ens tas upp till diskussion. 
 



 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna tydligt och aktivt tar ställning mot marknadshyra i hyresrätter, 

2. Socialdemokraterna tydligt och aktivt tar ställning mot utförsäljning av kommunala lägenheter 
och bostadsbolag, 

3. ett bostadspolitiskt program tas fram, som anger Socialdemokraternas lösningar och visioner 
för ett rättvist, tryggt och hållbart boende, 

4. motionen skickas till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H7 
Inför en regional allmännytta 
HBTs Stockholm 
 
Regionerna i världen får en allt större betydelse och spelar en avgörande roll för utvecklingen i 
respektive land. I Sverige växer arbetsmarknadsregionerna runt de större städerna samtidigt som 
de kommunala bostadsbolagens verksamhetsområden fortfarande är begränsade till varje enskild 
kommun. Allmännyttan är en mycket viktig del i arbetet med att lösa den rådande 
bostadssituationen, och dess roll behöver stärkas på flera områden. Många delar av Sverige 
präglas av bostadsbrist och en minskad andel hyresrätter, inte minst i storstadsområdena. 
Behovet av nya bostäder ökar samtidigt som byggtakten ser ut att minska framöver. Det är en 
mycket oroande utveckling. 

Bostadsbristen och bristen på hyresrätter är en bromskloss för samhällets och arbetsmarknadens 
utveckling och gör att vi går miste om många miljarder kronor varje år i utebliven tillväxt. 
Arbetsgivare har svårt att rekrytera arbetskraft och många tvingas tacka nej till jobb och 
utbildning. Bostadsbristen och bristen på hyresrätter är därmed mycket kostsam. 

Mot bakgrund av att arbetsmarknadsregionerna växer och att hanteringen av allmännyttan inte 
hängt med i denna utveckling är det angeläget att föra upp regional allmännytta på den politiska 
dagordningen. Arbetsmarknadsregionerna i många delar av landet är numera långt större än en 
enskild kommun. Bostadsmarknaden för hyresrätter är däremot ofta begränsad till varje kommun 
för sig. Köer, bytesrätter etcetera är förknippat med det kommunala bostadsbolaget. För att få 
bättre fungerande hyresmarknader finns därför behovet av att förstora de naturliga 
bostadsmarknaderna. 

Ett av de problem som hindrar en sådan utveckling är lokaliseringsprincipen som tvingar ett 
kommunalt bostadsbolag att verka endast i den egna kommunen. Det är dags att öppna för 
kommunägda bostadsbolag som verkar på större marknader så att de kan understödja den 
regionala utvecklingen. 

Många mindre kommunala bostadsbolag har idag dåliga förutsättningar att ha en effektiv 
förvaltning. En öppning för regionalisering av bostadsbolagen skulle därför också kunna leda till 
en dämpad hyresutveckling. Det finns också konkurrensskäl som talar för en sådan förändring. 
Kommunala bostadsföretag lever under samma betingelser som ett privat fastighetsföretag men 
har en kraftig hämsko i form av att man är begränsad till att verka i den egna kommunen. Vissa 
kommuner saknar tyvärr helt en allmännytta, och bygger inte heller tillräckligt mycket idag.  

En stor regional allmännytta med ekonomiska muskler och goda finansieringsmöjligheter har 
förutsättningar att kunna hantera både nyproduktion och upprustning på ett för samhället och 
hyresgästerna bra sätt. Verksamheten ges stabilitet över tid och såväl förvaltningen som driften 
blir effektiv. Medverkande kommuner med ett gemensamt fokus som verkar för regionens och 
landets bästa har mycket att vinna på att tillsammans se till att regionernas tillväxtmöjligheter tas 
tillvara fullt ut. 

Sedan 1966 finns en regional allmännytta i Göteborgsområdet; Förbo AB, gemensamt ägd av fyra 
kommuner. Vi menar att det kommer behövas fler, framför allt i våra storstadsregioner. 

Regional allmännytta i ligger i linje med den utveckling vi ser där regionen blir alltmer central och 
där befolkningen inte längre lägger lika stor vikt vid kommungränser som tidigare. Kommunernas 
möjligheter och kanske i vissa fall intresse av, att ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen diskuteras 
och deras planmonopol ifrågasätts. Med regional allmännytta får vi ytterligare ett verktyg att 
använda för att kunna hantera bostadssituationen och därmed skapa förutsättningar för tillväxt 
och hållbarhet. 



 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att regeringen ska utreda möjligheten, och föreslå lagstiftning 
för att möjliggöra att starta ett regionalt ägda allmännyttiga bostadsbolag för byggande och 
förvaltning av hyresrätter. 

2. Socialdemokraterna verkar för att fler kommuner, både i och utanför Stockholmsregionen ska 
starta gemensamma allmännyttiga bostadsbolag genom interkommunala samarbeten. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm tar motionen som sin egen och skickar den vidare till den 
Socialdemokratiska partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H8 
Inför statliga topplån för nybyggnation 
HBTs Stockholm 
 
Det är bostadsbrist i majoriteten av landets kommuner, oftast är det hyresrätter som saknas. 213 
000 unga vuxna längtar efter att få flytta hemifrån. Bostadsbristen resulterar i att unga inte kan 
flytta dit jobb och studier finns och starten på vuxenlivet skjuts upp. Förutom de unga så drabbas 
även andra grupper, exempelvis äldre som vill flytta från sin villa eller paret som ska separera. 
Bostadsbristen påverkar hela samhället. 

För enskilda individer handlar det om förlorade livschanser där drömmar om ett fast jobb och 
familj skjuts upp på framtiden. I storstadsregionerna ökar trångboddheten och de sociala 
konsekvenser det för med sig. Rekordmånga sociala kontrakt, höga andrahandshyror, och 
ohållbar skuldsättning hos hushållen är andra konsekvenser av en bostadspolitik som inte 
fungerar. 

Enligt Boverket behöver vi bygga 67 000 bostäder per år är för att möta bostadsbehoven. 
Investeringsstödet till hyresrätter budgeteras för innevarande år till 2,1 miljarder kronor. Det ska 
jämföras med den totala investeringskostnaden för 67 000 bostäder per år, som ligger runt 250 
miljarder. Vad det säger oss är att inte ens en markant ökning av investeringsstödet skulle hålla 
uppe konjunkturen och ersätta de privata investeringarnas bortfall. Gapet mellan vad marknaden 
förmår av egen kraft, och behovet, är nu upp till politiken att lösa. 

Därför föreslår vi statliga topplån som ett sätt att förmå marknaden att fortsätta producera 
bostäder när konjunkturen viker. Genom att staten lånar upp, och lånar ut till byggande av 
hyresrätter till rimliga kostnader, minskar behovet av eget kapital, och företagen vågar investera 
även när priser sjunker. Delar av risken flyttar över till staten. Då kan också fler aktörer släppas in 
på marknaden och konkurrensen stärkas. 

Statliga topplån för cirka en fjärdedel av kapitalbehovet skulle motsvara ca 65 miljarder kronor 
per år i ökad upplåning, allt annat lika, så länge lågkonjunkturen består. Utrymmet finns och bör 
användas.  

Sverige har starka statsfinanser och en låg statsskuld även om vi har behövt låna upp mer i 
samband med Coronakrisens följder. Ska vi ta oss ur detta starka behöver vi våga investera i goda 
bostäder där jobben finns och människor vill bo.  

Marknaden funkar som bäst när konsumenterna har alternativ att välja mellan, då kan priser och 
hyror pressas, och konkurrensen fungera som den ska. Men för att det ska ske på 
bostadsmarknaden behöver stat, företag och banker dela på risken och finansieringen, så att 
byggandet fortsätter också i lågkonjunktur.  

Bostaden måste åter bli betraktad som en social rättighet och staten har det övergripande 
ansvaret för detta. Målet för bostadspolitiken måste vara en god bostad åt alla, till en rimlig 
kostnad, inom en rimlig tid. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna tar ställning för statliga topplån för nyproduktion av bostäder. 

2. Socialdemokraterna uppmanar regeringen, och socialdemokraterna i riksdagen att ta initiativ 
för att införa statliga topplån för nyproduktion av bostäder. 



3. Socialdemokraterna i Stockholm tar motionen som sin egen och skickar den vidare till den 
Socialdemokratiska partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H9 

Nationell planering och styrning av bostadsförsörjningen  
Unga s-kvinnor: Rebella 
 
Det råder stor bostadsbrist i Sverige. Över 240 av Sveriges kommuner kan inte erbjuda bostäder 
till de som behöver en. Det är ett stort problem och gör att samhället dras isär. Bostadsbristen 
leder till att ungdomar står i kö i många år för att kunna starta sina vuxenliv, eller till att kvinnor 
inte kan lämna en våldsam partner. Tillgången till en bostad är en social rättighet och i vår 
grundlag står det tydligt att det allmänna ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning. 
Bostad är en nödvändighet för att en person ska kunna få ett fungerande liv. Bristen på bostäder 
har dessutom bidragit till den stora matchningsproblematik vi ser på arbetsmarknaden. Många vill 
flytta dit där jobben finns. Arbetsgivarna skriker efter arbetskraft men får inte vad de behöver - 
för att det inte finns några bostäder att flytta till.     

Inspirationen till den här motionen kom från den bostadspolitiska rapport (Bostäder åt alla!), 
skriven av Markus Kallifatides, som Byggnads presenterade i november 2019. I rapporten 
presenteras flera djärva förslag för att tackla bostadsbristen. Ett av dessa förslag är att införa en 
nationell planering av bostadsförsörjningen som säkerställer att den nationella bostadspolitiken 
anpassas efter bostadsbehoven.    

Rapporten hänvisar i sin tur till den senaste statliga utredningen av bostadsförsörjningen (Ett 
gemensamt bostadsförsörjningsansvar) vilken föreslår en planeringskedja där Boverkets 
prognoser av bostadsbehoven är utgångspunkten för processen. Förslaget är en bra utgångspunkt 
för en ny och verkningsfull bostadspolitik.    

I Byggnads rapport framhålls att den statligt drivna planeringen och samordningen, förutom att ta 
fram hur många bostäder som ska byggas, även fokuserar på de bostäder som aktörerna idag är 
minst intresserade av att bygga. Som rapporten förklarar har flera kommuner länge visat sig vara 
oförmögna, eller i vissa fall ovilliga att se till att bostäder byggs utifrån samhällets behov. Vi ser 
tydligt resultatet. Bostäder saknas, segregationen ökar och boendekostnaderna skenar. För 
marknadskrafterna har bara ett sätt att hantera bostadsfrågan: att bygga till så stor vinst som 
möjligt. Bostadsbolagen bygger därför dyra bostäder åt dem som kan betala. Och som vanligt 
folk inte har råd att hyra eller köpa.    

Bostaden kan inte ses som vilken marknadsvara som helst. Bostad är och ska vara en social 
rättighet och Sverige behöver en bostadspolitik som lever upp till det. En nationell planering och 
styrning av bostadsförsörjningen i Sverige säkerställer att bostadsbyggandet matchar samhällets 
behov. Rätten till en bostad måste skyddas och kan inte lämnas i marknadens händer.  
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att en nationell planering av bostadsförsörjningen införs. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den vidare till 
partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H10 
Ny social bostadspolitik för jobb och bostäder för alla 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening 
 
Sverige hade en gång en mycket framgångsrik bostadspolitik. Utgångspunkten för den under 
decennier förda politiken var att bostaden både är en medborgerlig rättighet och en avgörande 
tillgång och resurs i samhällsekonomin. God och jämlik tillgång till klimatneutrala bostäder i olika 
upplåtelseformer är avgörande både för medborgarnas livskvalitet och för samhällsekonomins 
funktionssätt. Ett högt bostadsbyggande även i lågkonjunktur är en avgörande stabiliserande 
faktor i ekonomin och håller sysselsättningsgraden hög. 

Istället finns idag ett system som är en av den industrialiserade världens mest marknadsliberala. 
Det har lett till växande segregation och ett kroniskt underskott på bostäder i förhållande till 
medborgarnas behov och betalningsvilja. Detta försvårar för människor att anpassa sitt boende 
både till studier och arbetsmarknadens förutsättningar samt försvårar därmed näringslivets 
personalförsörjning och hämmar ekonomisk utveckling. 

Bank- och fastighetssektorernas maktkoncentration till ett fåtal stora bolag med väldigt höga 
vinstmarginaler dominerar och stryper utbudet av bostäder tillsammans med det kommunala 
planmonopolet. Den bristande konkurrensen missgynnar också innovationskraften i byggsektorn. 
Ständigt stigande kostnader både för mark och byggande vältras över på de boende. Marknaden 
fungerar inte. En marknad med större konkurrens, marknadsregleringar och offentligt byggande 
skulle generera fler bostäder till lägre kostnad. 

Det är socialdemokratins uppgift att stå upp för den gamla insikten att bostadssektorn måste 
regleras kraftfullt för att bryta med dessa destruktiva krafter. Till stora delar verkar dessa krafter i 
och genom enskilda kommuners samhällsplanering. Den syns i oviljan eller oförmågan att leva 
upp till den i lag reglerade skyldigheten att planera för medborgarnas bostadsförsörjning.  

De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen hade tidigare en central roll i den framgångsrika 
sociala bostadspolitiken. Förändrade spelregler och lagändringar har dock försatt allmännyttan på 
defensiven under flera decennier. Lagstiftningen på området behöver klargöras så att det 
allmännyttiga syftet med verksamheten i de kommunala bostadsbolagen åter sätts i förgrunden. 

Ändamålsenliga bostäder för alla medborgare är ett självklart mål för socialdemokratin. Alla i vårt 
land ska ha rätt till boende till skälig kostnad, samt att antalet specialbostäder för äldre och 
personer med funktionsnedsättning ökas kraftigt. Fram till år 2030 bedömer Boverket att cirka 
800 000 bostäder behöver byggas, det vill säga ett nytt, klimatneutralt miljonprogram.  

I syfte att stärka konkurrensen och innovationskraften inom sektorn samt tillgodose att 
medborgares behov av bostäder tillmötesgås bör ett statligt byggbolag bildas. Bolaget ska i egen 
regi bygga, äga och förvalta hyreslägenheter samt specialboenden, bland annat på mark som ägs 
och/eller anvisas av staten/regionen. Bolagets verksamhet kan inledas antingen genom uppköp 
av medelstora byggbolag i tillväxtregioner eller växa genom ny rekrytering. I detta förslag ingår att 
statliga fastighets- och markinnehav ska användas för etableringen av bostäder i de fall det anses 
relevant och lämpligt. 

*** S-föreningen Reformisternas motion har tagits fram enligt beslut på årsmöte och följer av det 
breda ekonomisk-politiska reformprogram som föreningens tusentals medlemmar ställt sig 
bakom. Omfattande dokumentation av förslagen och bakomliggande motivering, samt 
ekonomiska beräkningar av de offentliga-ekonomiska implikationerna av förslagen, återfinns i 
föreningens reformprogram, studiematerial och reformbudget. Allt material finns att ladda ned på 
www.reformisterna.se. 



 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att statlig och regional markanvändningsplanering införs, 
vilket innebär att stat och region ges ökade juridiska verktyg att planera och bygga bostäder 

2. Socialdemokraterna ska verka för att de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen återigen 
upprätthåller samhällsnytta som övergripande mål genom att lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag reformeras i grunden 

3. Socialdemokraterna ska verka för att ett statligt bostadsbolag etableras som i egen regi bygger, 
äger och förvaltar hyreslägenheter och specialboenden 

4. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

5. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H11 
Satsa på ungdomsbostäder/ studentbostäder! 
Hammarby Norra S-förening 
 
Som ett steg på vägen mot en social bostadspolitik föreslår vi en bred satsning på enkla och 
billiga bostäder för unga.  

Studenter som söker sig till universitetsstäderna måste kunna hitta någonstans att bo. Det 
behöver alla andra unga också - som ingenting hellre vill än att flytta hemifrån. Liksom nyanlända 
ungdomar som kommit hit för att stanna men ännu inte är etablerade på arbetsmarknaden. Att 
skilja grupperna åt är ingen poäng.  

Gemensamt för samtliga är att framtiden är oviss. Att i det läget överhuvudtaget försöka skaffa 
sig en permanent bostad är inte realistiskt. 

I Wien har man etablerat en särskild boendeform tänkt just som en första biljett in på marknaden. 
De som är intresserade av en mindre lägenhet och beredda att acceptera en relativt låg standard 
kan köpa sig en så kallad ”bostadsbiljett”. Mest intressant med just dessa bostäder är 
kombinationen av statlig subvention och egen insats. 

En motsvarande satsning i vårt land skulle kunna vara att bygga serieproducerade hus med 
exempelvis fyra lägenheter, 20 – 50 kvm stora, med tillhörande förråd, badrum och pentry samt 
ett gemensamt kollektivt utrymme/vardagsrum, ca 50 kvm, för umgänge och fest. 

För varje lägenhet tänker vi att en eller två personer skulle kunna skriva kontrakt och betala 
entré-avgiften, lika för alla lägenheter, typ 100 000 kr. Kanske ska det vara en entréavgift som 
man inte får tillbaka? Eller - som man får tillbaka bara om man lämnar lägenheten i gott skick? 
En rad andra frågor av social karaktär behöver tänkas igenom. I första hand - vem ska ha 
möjlighet att flytta in? Är det nog med en undre och en övre åldersgräns, typ 16 - 26 år? Eller ska 
andra kriterier också vara uppfyllda? Permanent uppehållstillstånd? Aktiva studier eller arbete? 
Idén och kostnaderna behöver också bearbetas av arkitekter och byggare. 

En egeninsats tror vi gynnar den sociala sammanhållningen. Ska man gemensamt ta ansvar för en 
del av huset blir man på gott och ont beroende av varandra. Samhället står inte utan villkor för 
fiolerna. 

Eftersom husen inte kommer att vara stora kan man tänka sig att bygga dem enskilt eller som 
parhus. Som en del både av äldre och nybyggda områden med vanliga lägenheter. Utspridda över 
en stad skulle de kunna ge liv åt sömniga kvarter. Skapa gemenskap och just den dynamik som 
gör ett bostadsområde roligt och spännande att leva i. 
 

 

Vi yrkar att 

1. går vidare med idén att i motionens anda utreda och satsa ekonomiskt på billiga 
ungdomsbostäder och studentbostäder på nationell nivå. 

2. prövar en modell som innebär att nyanlända unga får en chans att bo ihop med svenska 
ungdomar en tid i livet när avgörande beslut om utbildning och arbete ska tas.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H12 
Skapa hinder för fler utförsäljningar av allmännyttan 
Hässelby Strands s-förening, SEKO-sossen 
 
Vår socialdemokratiska ideologi förordar det kollektiva ägandet framför det individuella ägandet. 
Vi vill skapa ett samhälle av var och en efter förmåga, som ger till var och en efter behov. Men 
det samhället blir allt svårare att nå när våra gemensamma tillgångar säljs av i olika 
mandatperioder och under borgerligt styre. Hyresrätt ombildas till bostadsrätter och där 
hyresgästerna lyckas stoppa bostadsrättombildningar säljer man istället iväg hyresrätterna till 
privata bostadsbolag där regel snarare än undantag är att kvaliteten försämras och urvalen för 
vilka som får bo i hyresrätterna blir allt grumligare.  

Allmännyttan finns till för oss alla, men den krymper för var mandatperiod tycks det. Därför 
föreslås att en regel införs likt grundlagen att allmännyttan skyddas från utförsäljning och 
ombildning till bostadsrätt genom att sådana beslut måste fattas av två tredjedelars majoritet i den 
parlamentariska församling som berörs, två mandatperioder i rad. Allmännyttan är viktig för de 
som bor i Sverige och bör också behandlas på det sättet. Därför bör utöver detta också en plan 
tas fram med syfte att skydda och bevara återstoden av allmännyttan, utökandet av den samt även 
återköp av redan sålda eller ombildade bostäder. Dessa åtgärder skulle också handla om en 
maktfördelning i samhället från det privata ägandet till det samhälleliga ägandet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. utförsäljning av allmännyttiga bostäder ska kräva beslut med två tredjedelars majoritet i två 
mandatperioder efter varandra. 

2. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti tar fram en åtgärdsplan för att skydda och bevara 
allmännyttan. 

3. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti ser över möjligheterna att övergripande köpa tillbaka 
hela eller delar av det allmännyttiga bestånd som sålts till privata bostadsbolag eller ombildats till 
bostadsrätter. 

4. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H13 
Sätt bostaden i centrum för bostadspolitiken 
Johannes-Gustav Vasa s-förening 
 
Vi befinner oss långt från ett samhälle där rätten till en god bostad för alla uppfylls. Inför valet 
2018 tog en expertgrupp på partisekreterarens uppdrag fram rapporten En ny social 
bostadspolitik. I rapporten finns problembeskrivning, analys, vision och konkreta förslag. Den 
förespråkar ett utökat offentligt åtagande både för produktion och stöd till enskilda hushåll 
liksom förändrade institutionella förhållanden. Den beskriver en bostadspolitik som utgör en del 
av en samlad välfärdspolitik med full sysselsättning och små inkomstklyftor. Rapporten är i allt 
väsentligt en god grund för en bostadspolitik även inför nästa val. 

I den verklighet där vår politik ska genomföras kommer vi att behöva arbeta pragmatiskt och 
stegvis mot våra mål. Inom bostadspolitiken skulle ett viktigt steg vara att inrikta de åtgärder vi 
genomför mot just bostäder, dvs. väl fungerade hem för de boende. I dag handlar 
bostadspolitiken i praktiken ofta om frågor om byggande och byggmarknad, fastighetsägande och 
fastighetsbeskattning, plan- och byggregler och stadsmiljö, utan att vi säkerställer att det 
utmynnar i att fler få tillgång till en god bostad på trygga villkor. 

Genom att inrikta vår politik mot den permanenta bostaden skapar vi en tydligare konflikt mot 
de krafter för vilka bostaden är en handelsvara, där möjligheten att omsätta och kapitalisera 
bostadens värde går före värdet för samhället av att människor känner trygghet i sitt hem. 

Konkret innebär att sätta bostaden i centrum för politiken att vi använder befintliga och 
tillkommande styrmedel för att premiera permanent boende. Den låga fastighetsavgiften bibehålls 
för bostäder där någon är folkbokförd, medan fastighetsskatt som en andel av värdet tas ut på 
bostäder som används som lägenhetshotell eller fritidshus. ROT-avdrag och andra former av stöd 
för renovering förbehålls bostäder där någon bor permanent. De stöd vi erbjuder bostadslösa i 
olika situationer har alltid en permanent upplåtelse som grund. Vi skapar enkla och rättssäkra 
funktioner för att ingå avtal om hyresrätt och bostadsrätt där innehavet skyddas av staten på 
motsvarande sätt som äganderätten i fastighetsregistret. Vi skaffar oss kunskap inte bara om hur 
många lägenheter som byggs utan också om hur många som används som permanentbostäder.  

Genom att sätta den permanenta bostaden i centrum ökar vi möjligheterna att lösa de problem 
med hemlöshet och trångboddhet som Socialdemokraterna en gång löste med en aktiv 
bostadspolitik, men som nu kommit tillbaka. Vi kan premiera långsiktig förvaltning framför 
kortsiktig spekulation och agera mot dem bedriver hotellverksamhet i skydd av oklara gränser för 
vad som är en bostad. 
 

 

Vi yrkar att 

1. den socialdemokratiska bostadspolitiken sätter allas rätt till en trygg bostad i centrum genom 
att: 

- den låga fastighetsavgiften bibehålls för bostäder där någon är folkbokförd, medan 
fastighetsskatt som en andel av värdet tas ut på bostäder som används som lägenhetshotell eller 
fritidshus. 

- ROT-avdrag och andra former av stöd för renovering förbehålls bostäder där någon bor 
permanent.  

- de stöd vi erbjuder bostadslösa i olika situationer har alltid en permanent upplåtelse som grund.  



- vi skapar enkla och rättssäkra funktioner för att ingå avtal om hyresrätt och bostadsrätt där 
innehavet skyddas av staten på motsvarande sätt som äganderätten i fastighetsregistret.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H14 
Utred en social bostadspolitik 
STS Stockholm 
 
Utred ett starkare offentligt engangemang för en social bostadspolitik 

Bostadspolitiken är ett av kraftfullaste medlem för ökad jämlikhet. En social bostadspolitik måste 
återinföras. Den moderatledda regeringen Bildt initierade i början av 1990-talet skrotandet av den 
sociala bostadspolitiken. Vi lever idag med sviterna av det. De mest optimistiska prognoserna 
säger att vi i hela riket inte kan bygga mer än 60 procent av det bi byggde för 50 år sedan årligen 
under miljonprogrammet 1965-75. I Stockholm lyckades dock den socialdemokratiskt ledda 
majoriteten bygga 2014-18 mer än under miljonprogrammet. Program som Fokus Skärholmen 
innebär också ett nytt helhetsgrepp på byggandet. 

Miljonprogrammet har skällts ut särskilt av de borgerliga. Arkitektoniska missar gjordes, men 
man byggde faktiskt bort bostadsbristen. Genom programmet tog staten ett fast grepp om 
bostadsbyggandet: Byggherrar fick förmånliga lån till låg ränta. Starka kommunala bostadsföretag 
byggde till självkostnadspris. Även en del privata firmor uppförde nya bostäder. Kommunerna 
ägde tillräckligt med mark för att påverka markpriserna. 

Socialdemokraterna försöker pressa byggkostnaderna. Ett sätt är de så kallade stockholmshusen, 
men fler än de färre än 2000 lägenheter som byggts/planerats i Stockholm måste uppföras för att 
storskaligt sänka byggkostnaderna. En annan väg är Investeringsstöd till hyresbostäder. Sedan 
2016 har det givit 24 000 nya bostäder i hela landet med lägre hyra än nybyggen. Byggkostnaderna 
kan även pressas genom ett offentligägt byggbolag med allmänintresse att bygga bostäder. För att 
sänka bolånekostnaderna finns SBAB. Modellen är alltså inte okänd. 

Vi kan se att det fungerar. Socialdemokraterna har styrt Wien sedan 1919 med undantag för 1934-
45. Wien är ett förbundsland med egen lagstiftningsrätt i det federala Österrike. Det långa 
regeringsinnehavet i Wien har gjort att man kunnat utveckla en egen bostadmodell. 
Wienmodellen innebär uthålliga offentliga subventioner av bostadsbyggande, stort offentligt 
markägande och arbete att utveckla de offentliga byggda bostäderna arkitektoniskt och 
miljömässigt. Hyrorna hålls låga. För att få hyra får man inte ha en inkomst över en viss 
maximigräns. Men den gränsen är så hög att huvudparten av wienborna kvalificerar sig för att 
hyra. Detta har inneburit att den offentliga och kooperativa bostadssektorn i Wien svarar för en 
stor del av bostadsbeståndet. Samtidigt har man aktat sig för att klumpa ihop de offentligt ägda 
bostäderna i vissa bostadsområden. Bostäderna är spridda över hela Wien, vilket motverkar 
segregation. Undersök vad i denna modell som kan anpassas till svenska förhållanden. 

Snart trettio års försök i Sverige att låta marknaden sköta bostadspolitiken har misslyckats. 

Vi måste ordentligt utreda ett starkare offentligt engagemang i bostadsbyggandet, anpassat till 
dagens verklighet. Subventioner i modern form måste återkomma. 
 

 

Vi yrkar att 

1. utökade subventioner för bostadsbyggandets återinförs 

2. ett offentligägt byggbolag startas för att pressa byggkostnaderna och därmed hyrorna 

3. vi lär av den socialdemokratiska Wienmodellen, en social bostadspolitik mitt i Europa  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H15 
Utveckla Wienmodellen! 
Hammarby Norra S-förening 
 
När hela bostadsområden definieras som ”no-go zoner” av polis och ambulanspersonal har det 
gått för långt. Trygghet i boendet - för alla - är nödvändigt om samhällskontraktet ska fungera. 
Segregationen är ingen naturkraft. Ingenting vi stillasittande kan acceptera. 

Wienmodellen innebär en möjlighet att bromsa upp priset på boende både i hyresrätter och privat 
ägda bostäder. Inte bara i storstäderna. Statlig reglering och statliga ekonomiska insatser krävs för 
att få en bättre fungerande bostadsmarknad som helhet. 

I Wien finns det bostäder. Medan ca 630 000 personer står kö till en hyresrätt i Stockholm kan 
Wien i stort sett omgående erbjuda en lägenhet. Varför? Städerna är ungefär lika stora, 2,2 
miljoner bor i Stockholm och 2,7 miljoner i Wien. Tillgången på hyresrätter totalt sett är den 
avgörande skillnaden. Över 80 procent av Wiens hushåll bor i en hyrd bostad. En stor andel av 
dessa är statligt subventionerade. Därmed billiga och attraktiva. I Wien betalar man för en 
nybyggd trea under 7 000 kr i månaden. I Stockholm har hälften av befolkningen har inte ens råd 
med en nyproducerad tvåa. 

Lisa Pelling presenterar i rapporten: Wienmodellen - Inspiration till en ny social bostadspolitik 
(2019) de fyra ”pelare” som utgör grunden för stadens bostadsplanering: (1.) Social hållbarhet (2.) 
Estetik (3.) Kostnadseffektivitet (4.) Ekologisk hållbarhet 

Nya projekt prövas enligt dessa kriterier. Byggföretagen konkurrerar med varandra, inte genom 
att trissa upp priset på byggbar mark, utan genom att erbjuda kvalitet.De bostäder som 
finansieras med statliga subventioner vänder sig till låg- och medelinkomsttagare. För att komma i 
fråga som hyresgäst finns ett inkomsttak uppåt. Ungefär tre fjärdedelar av Wiens befolkning är 
kvalificerade. De subventionerade bostäderna i Wien handlar således inte om ”social housing”. 
En familj som flyttar in kan behålla sin lägenhet även om hushållets inkomster efter en tid 
förbättras. 

Wien är idag, som en följd av sin sociala bostadspolitik, inte en segregerad stad. 60% av Wiens 
invånare bor i subventionerade hyreslägenheter - utspridda över hela staden. Den statliga 
satsningen är avgörande. Varje år får staden Wien ca 150 miljoner euro för att finansiera sina 
bostäder. Offentliga lån kan därmed ges till kommunala hyresvärdar och bostads-kooperativ. 
Dessa lån sätter press på hyrorna i de privata hyreshusen samt - priserna på bostadsrätter och 
egnahem. 

Två historiska händelser är viktiga i sammanhanget. År 1923 införde Österrike en kraftigt 
progressiv bostadsskatt. Den finansierade åren därefter nödvändig nyproduktion. Äldre hus fick 
så att säga betala för de yngre husen. Principen ligger fortfarande fast. De så kallade allmännyttiga 
bygg-föreningarna är - vid sidan av de kommunala företagen - en annan förklaring. De är 
reglerade (delvis) av en lag från 1910 som anger att företagens vinstuttag, avkastningen på eget 
kapital, får vara högst 3,5 % samt - att överskjutande kapital ska återinvesteras i socialt 
bostadsbyggande.  

I Wien är det attraktivt för företagen att organisera sig som allmännyttiga bygg-föreningar. De får 
därmed tillgång till långsiktiga och stabila kontrakt med kommunen. De får skattemässiga fördelar 
och de kvalificerar sig för riktade byggsubventioner. 

Sverige har egna traditioner att bygga vidare på. HSB, SKB, Riksbyggen och befintliga 
kommunala bostadsföretag är vår naturliga utgångspunkt. De sociala ambitionerna har vattnats ur 
under senare år men det kan inte vara omöjligt att hitta tillbaka. Hyresnivån i nybyggda 



kommunala hus måste inte - som det är nu - matcha nivån i privatägda hus. Wien visar att det kan 
vara tvärtom. För att lyckas måste vi självklart samtidigt värna rättigheterna för de många villa- 
och bostadsrättsinnehavare som lånat upp stora summor och sitter i skuld. 
 

 

Vi yrkar att 

1. verkar för att bryta bostadssegregationen i Sverige. 

2. går vidare med idén om Wienmodellen som förebild för bostadsplaneringen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H16 
Värna den svenska modellen för hyressättning – Nej till fri hyressättning 
HBTs Stockholm 
 
Sverige måste ha en socialt hållbar bostadspolitik och det kräver en fungerande hyresmarknad. 
Den svenska modellen för hyressättning fyllde nyligen 50 år. I ett internationellt perspektiv är det 
en unik modell som syftar till att balansera intressena mellan hyresgäst och hyresvärd. Systemet 
har tack vare detta lyckats med att både leverera en lönsam affär för fastighetsägarna samtidigt 
som hyresgästerna har ett tryggt besittningsskydd och bostadsbrist inte tillåts trissa upp hyrorna 
till oskäliga nivåer. Besittningsskyddet är en principiell rätt till förlängning av hyresavtalet och 
innebär en gräns för de hyreshöjningar en hyresvärd kan begära, så att inte drastiska 
hyreshöjningar utgör en grund för flytt.  

Hyran är av stor ekonomisk och social betydelse för landets närmare tre miljoner hyresgäster. 
Varje år betalar Sveriges hyresgäster 115 miljarder kronor i hyra, vilket visar på hyressättningens 
relevans för stabilitet och tillväxt i samhället. En procents högre hyra innebär därför över en 
miljard mindre i konsumtionsutrymme för landets hyresgäster.  

Bruksvärdeshyra innebär att hyran för en lägenhet ska motsvara den hyra som andra lägenheter 
med samma förutsättningar har, till exempel byggår eller storlek. Andemeningen i systemet är att 
hyran ska återspegla de ”allmänna värderingar” som hyresgästerna har på en ort. 
Bruksvärdessystemet innehåller marknadsinslag genom att man i hyressättningen ska ta hänsyn till 
lägenheternas läge och standard vid hyressättningen. Tanken med bruksvärdessystemet är att det 
ska efterlikna en marknad i balans, men med en spärr mot oskäliga hyresförändringar som kan 
uppkomma vid bostadsbrist. 

Precis som på arbetsmarknaden finns det kollektivt förhandlande parter som har stor frihet och 
ansvar att utveckla hyressättningen. Det görs till exempel genom arbetet att införa systematisk 
hyressättning där alla lägenheter gås igenom på nytt enligt en uppdaterad poängmodell som utgår 
från omfattande undersökningar bland hyresgästerna. Detta leder både till större transparens och 
en högre legitimitet för de satta hyrorna.  

Just nu pågår en statlig utredning om att införa fri hyressättning i nyproduktion. Utredningen är 
en del av Januariavtalet, men dock ingenting som Socialdemokraterna själva har förespråkat. 
Tvärt om varnade Socialdemokraterna för just marknadshyror i förra valrörelsen.  

”Bostadspolitiken är en viktig del av välfärdspolitiken. Ett eget hem är en mänsklig rättighet. Ett 
värdigt boende till en rimlig kostnad är en viktig del av människors trygghet och kollektivt 
förhandlade hyror är en förutsättning för detta”, sa till exempel Ardalan Shekarabi. Det har han 
helt rätt i, och de kollektivt förhandlade hyrorna måste värnas. Därför kan vi inte riskera att fri 
hyressättning i nyproduktion skapar en separat marknad där hyresgästernas legitima 
konsumentintresse inte tas till vara på samma sätt.  

Redan idag finns en särskild modell för hyressättning av nyproducerade hyresrätter, 
presumtionshyror. Denna modell baseras inte på det etablerade bruksvärdet utan istället på 
produktionskostnaden för de nya lägenheterna. Presumtionshyra förutsätter en överenskommelse 
mellan fastighetsägaren och hyresgästförening och ger därför ett bättre konsumentskydd än vad 
en helt fri hyressättning skulle göra. Dessutom är presumtionshyran tidsbegränsad till 15 år.  

Den statliga utredningen ”Hyran vid nyproduktion” (SOU 2017:65) har konstaterat att ” 
Hyressättningen är en av flera faktorer som kan antas ha betydelse för bostadsbyggandet och för 
nyproduktionen av hyreslägenheter. Hyressättningen synes dock inte vara den avgörande faktorn 
för om en fastighetsägare väljer att producera hyresbostäder.” Mot bakgrund av detta konstaterar 



utredningen vidare att en förändrad modell ” endast i mycket begränsad utsträckning kommer 
kunna 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna säger nej till alla former av fri hyressättning eller marknadshyror. 

2. Socialdemokraterna uttalar att hyresgästernas intressen förtjänas att tas på allvar och den 
svenska partsmodellen med kollektivt förhandlade hyror behöver värnas och utvecklas.  

3. Socialdemokraterna uppmanar regeringen, och socialdemokraterna i riksdagen att dra tillbaka 
och motarbeta alla förslag på fri hyressättning. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm tar motionen som sin egen och skickar den vidare till den 
Socialdemokratiska partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H17 
Större och bättre utemiljöer 
Gröndal-Liljeholmens S-förening 
 
Som aldrig förut har coronapandemin under våren 2020 visat vikten av att kunna röra sig 
utomhus och det på gator, torg och i parker som är rymliga nog att ge plats åt många. Kvantitet i 
allmän platsmark är nödvändigt, även i den täta staden.  

Vi behöver generöst anlagda torg som ger plats åt Bondens marknad (närproducerat får vi se mer 
av), 1 maj-möten och mer eller mindre spontana konserter. Vi behöver gator med trottoarer som 
ger plats åt både uteserveringen och fotgängaren. Vi behöver parker för boule, fotboll, grillkvällar 
och läsning. Vi behöver också dessa platser för nya aktiviteter som kommer att flytta ut i det fria 
som vi inte har sett tidigare. 

Svenska små och stora städer byggs allt tätare. För att säkra sina invånares hälsa och trygghet 
måste kommuner arbeta med väl planerade och anlagda allmänna platser. Vi mår också bättre av 
att de fylls med grönska. Dels är växter en estetisk upplevelse som ökar vårt välbefinnande och 
sänker stress, dels möter grönskan en annan stor samhällsutmaning, klimatförändringen. 

De så kallade ekosystemtjänsterna innebär att naturen gör jobbet åt oss: smart anlagda 
planteringar tar hand om dagvatten istället för att installera dyr teknisk infrastruktur, träd skuggar 
och skyddar mot regn, buskar och träd sänker temperaturen när värmeböljor blir vanligare. Det 
räcker med att tänka tillbaka på stekheta somrar och skyfall under senaste tio åren för att inse 
behovet av ekosystemtjänster. 

Morgondagens stadsplanering måste ta tillvara på lärdomarna från coronapandemin och använder 
dem i utvecklings- och ombyggnadsprojekt. Den måste samtidigt använda ekosystemtjänster för 
att på ett resurssnålt sätt skydda sina invånare och den fysiska miljön. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partiet ska verka för bättre krisberedskap och fler ekosystemtjänster i stadsplaneringen genom 
att kommuner ska kunna visa att de arbetat med krisberedskap och ekosystemtjänster i varje 
enskilt utemiljöprojekt 

2. partiet ska verka för att kravet implementeras i relevant lagstiftning 

3. motionen antas i sin helhet och överlämnas till partikongressen att verka för motionens krav 

4. partidistriktet i Stockholm antar motionen som sin egen och överlämnas till partikongressen att 
verka för motionens krav  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
 

Motion H18 
Hyrestak för studentlägenheter 
SSK 
 
Som student i Stockholm är det inte konstigt att ett återkommande samtalsämne på lunchrasterna 
är bostadssituationen. Bostadskrisen är ingen nyhet och ämnet debatteras flitigt. Men för lite 
fokus har lagts på studentbostäders höga hyror för studenternas redan ansträngda budget. 

När de nybyggda studentlägenheterna i bostadsområdet Lappskärsriket i norra Stockholm stod 
klara för inflyt blev hyran en kalldusch för de nya hyresgästerna. En etta på 24 kvadratmeter kan 
kosta upp till 7074 kr. Det är 65 procent av ett fullt studiemedel med både lån och bidrag (10 
860kr). Det är tydligt att marknaden är överordnad studenten i dagens Sverige. 

Problemet är inte isolerat till Stockholm. I S-studenters rapport ”Dags för ett rättvisare 
studiemedel” (2020) konstaterar skribenten att en student boende i studentlägenhet i genomsnitt 
betalar 45 procent av studiemedlet på hyra. Den här siffran baseras på ett nationellt genomsnitt. 
Hyresgästföreningen konstaterar att en vanlig hyresgäst betalar 28 procent av sin disponibla 
inkomst på hyra. Jämförelsen mellan en student och en vanlig hyresgäst förtydligar ojämlikheten 
mellan dessa personers privatekonomier. 
 

 

Vi yrkar att 

1. ett hyrestak på studentlägenheter inrättas som är 28 procent av hela studiemedlet. 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen.  

3. Stockholms partidistrikt skickar den till Socialdemokraternas partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSK 


