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Om undersökningen  

Hyresgästföreningen Region Västra Sverige har genomfört en enkät om var partierna i regionens 

13 kommuner står i bostadsfrågan. Enkäten skickades ut i februari 2018 och skickades till 

gruppledaren i partierna som sitter i kommunfullmäktige. Det gick sedan ut två påminnelser till de 

som inte svarat. Sista svarsdag var 4 april.  

 

Syftet med enkäten är att informera invånarna i Göteborgs kommun om partiernas viktigaste 

bostadspolitiska ställningstaganden så att de kan göra ett informerat val på valdagen.  

 

Tabellen visar vilka partier som sitter i kommunfullmäktige och vilka som har svarat på enkäten. 

 

Göteborg Parti Besvarat enkäten? 

 

Vänsterpartiet  Ja 

 

Socialdemokraterna Nej 

 

Miljöpartiet Ja 

 

Liberalerna Ja 

 

Kristdemokraterna Ja 

 

Moderaterna  Ja 

 

Sverigedemokraterna  Nej 

 

Feministiskt initiativ Ja 

 

Vägvalet Ja 
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Bostadsbrist i hela regionen 

Varje år sammanställer Boverket den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna 

bedömer situationen på sina bostadsmarknader. Bostadsbristen har präglat regionen i många år, 

och samtliga kommuner tror att den kommer att råda även tre år framåt. 

 

I många kommuner i övriga Sverige är det vanligt att bostadsbristen inte gäller hela kommunen, 

utan huvudsakligen centralorten. Men i 

Region Västra Sverige är det bara Orust som 

uppger att bostadsmarknaden är i balans 

utanför centralorten. 

 

När befolkningen ökar mer än bostäderna 

betyder det att de som bor får tränga ihop sig. 

Vuxna barn bor hemma hos föräldrarna, 

kompisar delar lägenhet, stora familjer blir 

ännu större därför att även andra än 

kärnfamiljen bor där. Ju längre obalansen 

mellan folkökning och bostadsbyggande 

varar, desto större blir glappet mellan utbud 

och behov. 

 
 

 
Befolkning Göteborg 2017  Snitt 

i riket 

Antal invånare 31 dec 564 039 
 

Antal födda 7 481 
 

Antal döda 4 266 
 

Födelsenetto 3 215 
 

Inflyttning 35 651 
 

Utflyttning 31 693 
 

Flyttningsnetto 3 958 
 

Befolkningsändring 2017 7 399 
 

Andel av befolkning under 18 år, procent 19,7 21,0 

Andel av befolkning över 65 år, procent 15,4 19,8 
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Det råder bostadsbrist i 243 av landets 290 kommuner. För att lösa detta behöver det byggas 

30 000 hyresrätter varje år, fördelat över landet efter behov, under de kommande tio åren.  

Hyresgästföreningen vill att: 

• Staten ska dela den ekonomiska risken som ett bostadsbyggande innebär med hushåll och 

företag. Statliga topplån kan ersätta stora delar av det egna kapital som bostadsbolag 

behöver för att få banklån för att bygga hyresrätter idag. 

• Kommuner med bostadsbrist ska ge allmännyttiga bostadsbolag ett stående uppdrag att 

hålla en jämn byggtakt. 

• Kommunen ska ordna med byggbar mark. 

Fråga 1: Hur vill ditt parti lösa bostadsbristen i er kommun?  

 
Göteborg Hur vill ditt parti lösa bostadsbristen i er kommun? 

 

Genom ökade krav på allmännyttan att leverera främst hyresrätter. AB Framtidens byggtakt 

för 2021 borde vara 2500 bostäder per år varav minst 2000 är hyresrätter. I dagsläget är 

målsättningen 1400 st. Antalet antagna planer med bostäder behöver även öka. 

 

Inget svar 

 

Under 2017 tog vi beslut om detaljplaner för över 11 000 nya bostäder i Göteborg, vilket 

är en historiskt hög takt. Vi behöver ytterligare öka takten i att ta fram detaljplaner men 

framförallt behöver takten i byggandet öka. Idag tar det för lång tid att få färdigt husen bland 

annat för att stadens arbete är dåligt organiserat. Därför vill vi, till skillnad från de flesta 

övriga partier göra om hela stadens organisation för planering av bostäder. Vi kommer under 

nästa mandatperiod fortsätta att driva vårt initiativ BoStad 2021 där vi ska bygga 7 000 nya 

bostäder utöver de som redan är planerade. För att få en bra utveckling i hela staden är det 

viktigt att det byggs på fler ställen därför arbetar vi intensivt med att bygga bostäder i 

centrum men också i andra områden. Några av de ställen som det nu kommer att byggas i är 

Gårdsten, Bergsjön, Biskopsgården och Frölunda. Vi vill också se till att det byggs fler 

hyresrätter och bostäder som de flesta har råd med. Därför ser vi till att det ska byggas mer 

och mer hyresrätter och bostäder med rimliga hyror. Vi ser också till att underlätta för 

byggemenskaper, alltså när privatpersoner själva går samman och ser till att bygga det hus 

de själva vill bo i. Det gör att bostadsbyggandet inte bara ligger i händerna på de större 

bolagen, samtidigt om det blir vackrare hus och bostäder som de boende själva vill ha. 

Eftersom bostadsbrist framförallt är ett problem för människor med mindre pengar arbetar vi 

för att få fram fler hyresrätter och nu byggs det äntligen nästan lika många hyresrätter som 

bostadsrätter. Vi kommer fortsätta driva att en andel (nu 10%) av alla markanvisade bostäder 

ska byggas med hyrestak för att pressa fram fler lägenheter med lägre hyror. 

 

Vi vill kraftfullt öka bostadsbyggandet och bygga ihop Göteborg. Det har byggts för lite 

under lång tid och till och med rivits fina hus, vilket skapat brist på bostäder till rimliga 

priser i Göteborg. I dagsläget ser vi höga kostnader för nyproduktion vilket även gör det dyrt 

att bygga och bo. Det finns också en stor skillnad där nyproduktionshyror är höga medan det 

är betydligt lägre hyror i äldre bostäder. Det behövs ett större utbud av olika typer av 

bostäder. Vi vill också se ett höjt bostadsbidrag.  

Våra förslag: 

Bygg mer! 

- Markanvisa mer. Staden äger mycket mark och är en dominerande aktör. Därför behöver 

staden markanvisa mer och även styra på kvalitet och variation, inte bara pris. Det kan skapa 

fler typer av bostäder, möjlighet till innovativa förslag och lägre kostnad för den som ska bo. 

 

- Bygg ihop staden. Det finns områden med god kollektivtrafik men som idag är glest 

bebyggda så som Hammarkullen och Biskopsgården. Här vill vi satsa för att minska 

trångboddheten och öka tryggheten i stadsrummet. Detta vill vi ska ske utifrån UN Habitats 
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fem principer för hållbara städer. 

 

- Olika typer av bostäder. Människor vill bo olika. Det behöver finnas en större variation av 

bostäder. Här tror vi att staden behöver ta fram färdiga planer till exempelvis mindre aktörer 

som byggemenskaper eller egna hem-byggande. Vi vill se fler stadsradhus och småhus. Det 

behöver också komma fram andra former som industriellt byggande av landshövdingehus-

liknande bostäder till lägre kostnader och som ger trevliga bostäder. Vi vill också se nya 

former som hyrköp och kooperativa hyresrätter. På sikt tycker Liberalerna att ränteavdragen 

behöver trappas ner för att utjämna skillnader mellan bostads- och hyresrätten. 

 

 - Snabba upp byggprocessen. Vi tror på att några stora aktörer ska kunna jobba i snabbspår 

med sina planer medan staden kan ta fram färdiga planer till mindre aktörer. 

I dagsläget finns det en del problem i genomförandefasen hos kommunen, här skulle andra 

aktörer med kompetens kunna hjälpa till i större utsträckning.  

 

- Ta vara på kunskap. Det finns en stor brist på kompetens för att bygga och planera. Vi 

tycker att Jobbsprånget är ett utmärkt exempel så att fler av de nyanlända kan komma i 

arbete snabbare och få använda sin kunskap. Det innebär praktik med betalning för 

exempelvis utbildade ingenjörer och ekonomer.  

 

- Höj bostadsbidraget. Att höja bostadsbidraget ger större träffsäkerhet än att ha lägre hyror 

för vissa bostäder. Eftersom bostadsbidraget går till individen som behöver det tror vi på 

bostadsbidraget som nyckel för att fler ska ha råd att bo. Bostadsbidraget har inte höjts 

tillräckligt över tid, därför tycker vi att det är på sin plats eftersom det utbud som finns att 

tillgå ofta är dyrt i dag. 

 

- Använd allmännyttan. Under en längre tid har allmännyttan inte byggt tillräckligt. Vi vill 

att allmännyttan ska bygga mer och ha möjlighet att vara med i ett snabbspår för 

planhantering. Det kallas för byggaktörsdrivna planer. 

 

 

Bygg mer, av allt. Det ska ske genom att externa aktörer får göra detaljplaner. 

Stadsbyggnadskontoret behöver inte driva alla processer själv. När andra får hjälpa till så 

kommer fler projekt bli av. 

 

 

För att lösa bostadsbristen måste byggandet öka. De rödgröna partierna har haft makten i 

Göteborg sedan 1994 men ändå ligger byggandet på ungefär samma nivåer – runt ca 2500 

bostäder per år. 

 

Vi vill se nya grepp för att öka byggandet. Vi har bland annat föreslagit att byggaktörerna 

ges större möjligheter att göra mer av planarbetet själva och att de kommunala 

förvaltningarna effektiviseras för att få fram fler detaljplaner och bygglov. Vi har också 

föreslagit att man underlättar för ombyggnation av vindar till lägenheter och att staden 

arbetar för småhus för att skapa flyttkedjor. 

 

Vi vill också att befintliga bostäder används på ett bättre sätt. Vi vill underlätta att bygga om 

villor och större lägenheter för att skapa fler bostäder. Vi vill även att man reformerar 

Boplats Göteborg så att kön till de kommunala lägenheterna prioriterar ungdomar med fast 

inkomst som saknar fast bostad. 

 

Inget svar 

 

Feministiskt initiativ vill att en större andel av den planerade nybyggnationen i Göteborg ska 

byggas med ekonomiskt utsatta grupper i åtanke. Vi vill att bostadsbyggandet i Göteborg ska 

utgå från mänskliga rättigheter och långsiktig hållbarhet, snarare än marknadsintressen. Fi 

vill verka för att det ska byggas fler hyresrätter. Hälften av alla bostäder som byggs ska vara 

hyresrätter. Bostäder ska byggas med ett miljövänligt fokus i byggprocessens alla delar 

skonar miljön, håller längre och ger hälsosammare bostäder. 

 

Fi vill se över hur kommunen kan effektivisera byggprocessen och möjliggöra för fler 
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byggföretag att delta i bostadsbyggandet genom att exempelvis se till att det finns planlagd 

mark med färdiga byggrätter för bostäder. Sedan behöver vi säkerställa att de byggplaner 

som finns bebyggs, genom att ställa krav på bostadsbolagen när nybyggnationer ska vara 

färdigställda. Fi vill även underlätta för människor att bygga sina egna hus genom till 

exempel byggemenskaper. 

 

Familjebildandet liksom boendet ser ut på många olika sätt och bostäderna behöver motsvara 

det verkliga behovet och också vara mer flexibelt när behoven förändras, så att det är enklare 

att antingen byta bostad eller slå samman/dela befintliga bostäder. Uthyrning ska inte enbart 

ske till en ensam person eller ett par utan det ska även finnas möjlighet till så kallade 

kompiskontrakt. 

 

Vi ställer upp på den gröna och täta storstaden, vilket betyder att man bygger igen de tomma 

luckor vi har i vår stadsbebyggelse och att man satsar på hyresrätter. Men vi vill också att det 

byggs villor och radhus och att man förenklar för byggemenskaper och utreder om man kan 

återstarta egnahemsrörelsen. För att nå målet med fler bostäder måste man förenkla 

byggandet så att det blir billigare att bygga, så att fler har råd att efterfråga nya bostäder. 

Dessutom måste staten förstärka bostadsbidraget. Detaljplaneprocessen måste också 

förenklas, samt att marktilldelningen effektiviseras så att man delar upp planerna i mindre 

delar så att även små byggföretag kan komma in på marknaden. 

 

Fråga 2: Vilka tre ord väljer ditt parti för att sammanfatta lösningen på 

bostadsbristen? 

 

Göteborg Vilka tre ord väljer ditt parti för att sammanfatta lösningen på bostadsbristen? 

 

Bygg. Mer. Nu. 

 

 

Inget svar 

 

Nytänkande. Effektivitet. Mångfald. 

 

Bygg. Ihop. Göteborg. 

 

Byggaktörer. Kan. Planera! 

 

Nytänkande. Konkreta. Åtgärder. 

 

Inget svar 

 

Långsiktigt. Helhetssyn. Kostnadseffektivitet. 

 

Förenkling, högre bostadsbidrag och mer konkurrens. 
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Bostadsförsörjningen 

Kommunen har ansvaret för bostadsförsörjningen. I de flesta fall äger kommunen ett 

bostadsföretag som kommunen därmed bestämmer över. De bolagen lyder under en särskild 

lagstiftning som klargör att de har ett annat syfte än att maximera vinsten till sin ägare. Detta 

skiljer de därmed från privata bostadsföretag. Istället är syftet att främja bostadsförsörjningen 

i kommunen. Det är ett allmännyttigt uppdrag och därför kallas bostadsbolagen för 

allmännyttan.  

Kommunala bostadsbolag är till för alla i samhället. Detta sker genom att de bygger bra bostäder 

som svarar mot befolkningens behov och är öppna för alla oberoende av inkomst. De 

allmännyttiga kommunala bostadsföretagen är en viktig förutsättning för att förverkliga en 

generell bostadspolitik och också för en integrerad hyresmarknad med allmännyttiga och privata 

hyresvärdar. 

 

 

Hyresgästföreningen vill att:  

• Alla kommuner ska ha allmännyttiga bostadsbolag. 

• De allmännyttiga bolagen ska bygga de hyreslägenheter som efterfrågas men som andra 

aktörer avstår från att bygga. 

• Resurser som genereras i bostadsbolaget stannar i bolaget och användas i det 

allmännyttiga uppdraget. 

I Göteborgs stad står allmännyttan för 54 % av hyresmarknaden i Göteborgs Stad vilket 

diagrammet nedan visar.  
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Fråga 3 och 4: Ser ditt parti allmännyttan som ett verktyg för att ordna 

bostadsförsörjningen i er kommun? Om nej, varför inte? Om ja, hur vill ditt parti 

använda den? 

Göteborg Är allmännyttan 

ett verktyg för att 

ordna 

bostadsförsörjnin

gen i kommunen? 

 

Om nej, varför inte? Om ja, hur vill ditt parti använda 

den? 

 

Ja  

 

Inget svar  

 

Ja Vi vill att allmännyttan ska bygga fler bostäder och hyresrätter med 

rimliga hyror. Men också att se till att det byggs för de behov som 

finns, även när det kommer vara lågkonjunktur. Allmännyttan ska 

också gå före i att bygga olika slags bostäder, så alla kan hitta en 

passande bostad. Och bygga mer klimatsmart, med miljövänliga 

material. 

 

Ja 

 

Allmännyttan ska ha rimliga kostnader för boende och är en viktig 

nyckel för att lösa bostadsbristen. Det finns ekonomiskt utrymme hos 

allmännyttan att investera i nya 

bostäder och utveckla sina bostadsområden. Då behöver de också få 

fart på planering och byggande, genom att exempelvis göra en större 

del av sina planer. En utveckling av områdena kan vara genom att vara 

del i BIDs-inspirerat samarbete, business improvement districts. Det 

innebär att fastighetsägare, kommun, lokalt näringsliv, civilsamhälle 

och boende samverkar långsiktigt i utvecklingen av ett område, utifrån 

platsens förutsättningar. Poseidon har exempelvis varit en viktig aktör 

för BIDs-inspirerat samarbete i Gamlestaden. 

 

Ja Allmännyttan ska vara för alla, men den är ett viktigt verktyg för att 

människor som av olika skäl har svårt att hitta en bostad, ska kunna 

göra det och få stöd i detta. 

 

Ja Vi vill att de kommunala bostadsbolagen ska vara drivande i att bygga 

fler bostäder, särskilt i stadsdelar där intresset från andra byggaktörer 

är lågt. De kommunala bostadsbolagen ska också ligga i framkant i 

arbetet med att hålla nere byggkostnaderna och driva på för mer 

miljövänliga och energieffektiva bostäder. Både kommunala och 

privata aktörer, stora som små liksom bygg-gemenskaper, behövs för 

att ordna en fungerande bostadsförsörjning. 

 

Inget svar  

 

Ja  

 

Ja Vi vill att allmännyttan får behålla sina överskott och med hjälp av det 

renoverar och bygger fler och billigare bostäder.  



9 (18) 

 

Fråga 5 och 6: Kommer ditt parti att förespråka eller driva utförsäljning av 

allmännyttan under kommande mandatperiod? Motivera svaret i fråga 5. 

 

 

Göteborg Kommer ditt parti att 

förespråka eller driva 

utförsäljning av 

allmännyttan under 

kommande 

mandatperiod? 

Motivera svaret. 

 

Nej Vi har tydligt sett under vintern hur oseriösa företag 

försöker göra inbrytningar i allmännyttans bestånd och hur 

dessa påhejats av andra partier under kraftigt motstånd av 

de berörda hyresgästerna. Allmännyttan är en garant för 

långsiktig förvaltning och rimliga renoveringsnivåer så att 

alla har råd att bo kvar. 

 

 

Inget svar  

 

Nej Vi vill satsa på allmännyttan, de kommunala 

bostadsbolagen har i uppdrag att bygga 1400 bostäder om 

året. Allmännyttan har en mycket viktig roll i att kunna 

erbjuda alla invånare en bostad med rimliga hyresnivåer i 

olika delar av staden. I områden där det är dominans av 

hyresrätter vill vi att boende ska ha möjlighet att omvandla 

sina hyresrätter till bostadsrätter som ett sätt att öka 

mångfalden av bostadstyper och möjliggöra för större 

stabilitet i Göteborgs mer utsatta stadsdelar. 

 

Nej Göteborg behöver fler bostäder. Vi tycker att allmännyttan 

behövs och ska se till att investera i sina områden och 

fastigheter så att de är trivsamma och trygga. Vi kommer 

inte 

att driva på försäljningar. Finns det däremot intresse av att 

exempelvis bilda bostadsrättsföreningar i områden som helt 

domineras av hyresrätter kan vi tänka oss att bistå det. 

Hyresgästerna ska ha god information om sina möjligheter. 

Vi vet att det är viktigt med blandade boendeformer i 

områden så att det finns bostäder för alla tillfällen i livet och 

en god social sammanhållning. 

 

Ja Vi kommer att tillåta det, det är de boende som ska ha 

makten över sitt eget boende, till exempel genom 

ombildning, men det är viktigt att påpeka att ombildningar 

ska komma underifrån. VI ser särskilt positivt på 

ombildningar i områden där hyresrätt är den dominerande 

boendeformen. Samtidigt måste allmännyttan bygga mer. 

Ombildningar kan finansiera att de kommunala 

bostadsbolagen måste bygga mycket mer, men också det 

renoveringsbehov som finns i delar av allmännyttan. 
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Nej Vi ser inte försäljning av de kommunala bostadsföretagen 

som ett egenvärde, men är positiva till att lägenheter i de 

kommunala bolagen ombildas i stadens ytterområden om 

det finns intresse från hyresgästerna. Vi vill ge fler 

människor möjligheten att äga sin bostad och framförallt i 

det områden där hyresrätten dominerar då det skapar 

mångfald i boendet. Förslagen om ombildningar ska dock 

drivas av hyresgästerna själva och de hyresgäster som inte 

vill bo kvar som hyresgäster i den nybildade föreningen ska 

ges möjlighet att byta bostad inom de kommunala bolagens 

bestånd. 

 

Inget svar  

 

Nej Allmännyttan är ett av kommunens viktigaste verktyg för att 

säkerställa bostadsförsörjningen. De allmännyttiga bostads-

bolagen fyller en viktig funktion genom att tillgodose olika 

bostadsbehov och erbjuda bostäder till personer som har en 

svag ställning på bostadsmarknaden. Allmännyttan har ett 

lag-stadgat samhällsansvar som privata bostadsföretagen 

inte har.  

 

 

 

Nej Vi vill inte sälja ut allmännyttan utan att staden skall behålla 

den och utveckla den och försiktigt renovera dess bestånd, 

med inga eller måttliga hyreshöjningar. 

Bostadsmarknaden  

Alla har rätt till ett tryggt och bra hem. Oavsett om man väljer att bo i hyresrätt, bostadsrätt 

eller äganderätt. Att veta att man kan få en bra bostad, att ens barn kan flytta hemifrån när den 

tiden är kommen och att det finns möjlighet att få ett bra boende även vid en separation – eller 

när man vill flytta ihop och behöver större.  

Hyresrätten är en boendeform som erbjuder en rad kvaliteter som andra boendeformer saknar: 

den är öppen för alla utan kontantinsats, det ekonomiska risktagandet för hyresgästerna är litet 

och det är lätt att byta bostad och flytta om man till exempel får ett nytt arbete.  

Hyresgästföreningen vill att: 

• Kommuner ska göra en stadsplanering som bidrar till att binda samman städer och som 

motverkar boendesegregation. 

• Hyresgästföreningen används i lokala förändrings- och förbättringsprocesser. Vi har lokal 

kännedom och kan spela en viktig roll som samarbetspart för kommuner, fastighetsägare, 

näringsliv och civilsamhälle. 
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I diagrammet nedan illustreras fördelningen av bostäder i Göteborgs stad.

 

Fråga 7: Hur ser ditt parti på fördelningen mellan olika boendeformer i er 

kommun?  

 

Göteborg Hur ser ditt parti på fördelningen mellan olika boendeformer i er 

kommun? 

 

Vi vill öka andelen billiga hyresrätter. Vi har inget emot om det byggs hyresrätter i form av 

småhus för att variera utbudet i områden, men det tenderar att inte vara lika effektivt som att 

bygga flerbostadshus. 

 

Inget svar 

 

Vi tycker att det är viktigt att det finns bostäder med olika upplåtelseformer. Vi vill gärna att 

fler kollektiva boenden bildas och även så kallade byggemenskaper där en grupp människor 

kan bygga och förvalta sitt eget boende. 

 

Det behövs helt klart fler boendeformer i Göteborg. Människor vill bo olika och det behöver 

också finnas bostäder till olika priser. Det behöver finnas mer av det vi redan har, som 

hyresrätter, småhus och bostadsrätter. Vi vill också se fler riktade bostäder som 

studentbostäder och äldrebostäder (trygghetsbostäder). Det behöver finnas en större variation 

med fler byggemenskaper, egna hem-byggande, industriellt byggande av landshövdingehus-

liknande bostäder, stadsradhus, hyrköp och kooperativa hyresrätter. På sikt tycker 

Liberalerna att ränteavdragen behöver trappas ner för att utjämna skillnader mellan bostads- 

och hyresrätten. 

 

Det viktigaste är att fördelningen måste möta det behov som finns, och behovet är stort av 

alla boendeformer. Vi ser också en stor utflyttning ifrån Göteborg till småhus i 

kranskommunerna, vilket tyder på att behovet av fler småhus i Göteborg är stort. Även 

behovet av äldreboenden är stort. Vi har under den här mandatperioden sett hur kön till 

äldreboende växt, och nu står över 400 göteborgare i kö. 

 

 

Vi vill öka byggandet av småhus, särskilt i stadens ytterområden, för att möjliggöra för fler 

människor att bo kvar i sin stadsdel och samtidigt göra boendekarriär. 
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Inget svar 

 

Feministiskt initiativ anser att det är en ganska bra blandning men att fler bostadsformer bör 

införas. Just nu håller till exempel flera projekt med byggemenskaper på att byggas och Fi 

uppmuntrar Göteborgs stads utveckling av det.  

 

Det byggs nästan bara lyxiga bostadsrätter centralt och för få hyresrätter med hyror som 

vanliga människor klarar av. Dessutom byggs det för få radhus och villor, som gör att 

välbeställda barnfamiljer flyttar till andra kommuner. 

Bygg för alla 

De senaste åren har vi sett en ökad bostadsproduktion, av både bostadsrätter och hyresrätter. 

Diskussionen har därför vänt från att det byggs för lite, till att det byggs för dyrt. Det ger 

tillfälle att lägga grunden till en ny bostadspolitik, som integreras i bygget av välfärden. 

Bostadsplanering måste också inkludera planer för infrastruktur, service och samhällsnyttiga 

tjänster och utrymme till fritid, rörelse och möten mellan människor.  

Under åren 2007–2008 förändrades de ekonomiska villkoren för boendet på ett sätt som 

gjorde att hyresrättens konkurrenskraft försämrades gentemot egna hem och bostadsrätter. Till 

stor del berodde detta på förändringar i skattesystemet och att de stöd som tidigare fanns för 

att kompensera hyresrätten slopades. Vi menar att hyresrätten var förloraren i förhållande till 

egna hem och bostadsrätter. 

Förklaringen låg framför allt i förändringarna i systemet med fastighetsskatt, de slopade 

stöden till nyproduktion och ombyggnad av hyreshus och införandet av ROT-avdrag för 

privatpersoner som äger sin bostad samtidigt som ränteavdragsrätten för privatpersoner 

behölls oförändrad. Frågan om rättvisa mellan upplåtelseformerna är ständigt aktuell i takt 

med att skattesystemet förändras. 

Hyresgästföreningen vill att: 

• Beskattningen ska vara rättvis. Ta bort den kommunala fastighetsskatten på 

hyresfastigheter. Hyresrätten är dubbelbeskattad jämfört med andra näringsverksamheter. 

• ROT-stödet ska utvidgas till hyreshus. Dagens ROT-stöd ger endast villaägare och 

bostadsrättsinnehavare en möjlighet att reducera arbetskostnaden för reparation, 

ombyggnad och tillbyggnad av bostadshus. 

• Fastighetsföretag ska ges möjlighet att årligen göra avsättning till en skattefri fond för 

framtida underhåll på bostäder. 

• Staten ska dela den ekonomiska risken som ett bostadsbyggande innebär med hushåll och 

företag. Statliga topplån kan ersätta stora delar av det egna kapital som bostadsbolag 

behöver för att få banklån för att bygga hyresrätter idag. 

• Kommuner med bostadsbrist ska ge allmännyttiga bostadsbolag ett stående uppdrag att 

hålla en jämn byggtakt. 

• Kommunen ska ordna med byggbar mark 
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Fråga: 8 Hur vill ditt parti lösa bostadsförsörjningen för alla inkomstgrupper i 

kommunen? 

 

Göteborg Hur vill ditt parti lösa bostadsförsörjningen för alla inkomstgrupper i 

kommunen? 

 

Genom att bygga fler hyresrätter med låg hyra. Ökade krav kan ställas vid marktilldelning 

och allmännyttan kan minska sina marginaler samt jobba mer med standardisering och 

nyckelfärdiga flerbostadshus. Dessutom vill vi omforma AB Framtidens byggherrebolag till 

ett byggande bolag med hantverkare som på allvar kan pressa priserna som byggjättarna 

upprätthåller. 

 

Inget svar 

 

Vi arbetar på olika sätt för att hålla nere hyresnivåerna både i nyproduktion och äldre hus. 

Genom att inte tvinga de som bygger hus att också bygga dyra parkeringar som till stor del 

står tomma kan vi minska månadshyran på en ny lägenhet på 80 kvadratmeter med i snitt 

500 kr. Vi kommer också arbeta vidare med rimliga hyror i vissa delar av det som byggs 

nytt. Det är viktigt att de befintliga lägenheterna successivt underhålls för att undvika stora 

renoveringar och kraftigt höjda hyror. Självklart är det viktigt att fortsätta bygga många 

bostäder under många år framöver även ur det här perspektivet. 

 

Våra lösningar: 

 

- Höj bostadsbidraget. Bostadsbidraget är en nyckel för att fler ska ha råd att bo. 

Bostadsbidraget har inte höjts tillräckligt över tid, därför tycker vi att det är på sin plats 

eftersom det utbud som finns att tillgå ofta är dyrt i dag. 

 

- Bygg blandat. Det behöver finnas en större variation i bostäder. Här tror vi att staden 

behöver ta fram färdiga planer till exempelvis mindre aktörer som byggemenskaper eller 

egna hem-byggande. Det behöver också komma fram andra former som industriellt 

byggande av landshövdingehus-liknande bostäder till lägre kostnader och som ger trevliga 

bostäder. Vi vill också se nya former som hyrköp och kooperativa hyresrätter. 

 

- Markanvisa på kvalitet och innovation i stället för bara pris. Det kan skapa fler typer av 

bostäder, möjlighet till innovativa förslag och lägre kostnad för den som ska bo. 

 

- Allmännyttan spelar roll. Det är hög tid för allmännyttan att bygga mer och utveckla sina 

områden. I allmännyttan ska hyrorna vara rimliga. 

 

- Trappa av ränteavdraget. På sikt behöver ränteavdragen trappas av för mer lika villkor för 

hyresrätt och eget ägt boende. 

 

- Skattegynna bosparande likt i Norge. Det tror vi är viktigt för att de som vill ska kunna 

spara ihop till en bostadsrätt även om de inte har det så väl förspänt. 

 

- Bygg ihop staden. För att staden ska vara mindre segregerad än den är så behöver det 

byggas fler småhus och bostadsrätter i områden som domineras av hyresrätter och det 

behövs fler hyresrätter, bostadsrätter och flerfamiljshus i villadominerade områden. Vi har 

föreslagit att bygga ihop staden och satsa på områden med god kollektivtrafik men som idag 

är glest bebyggda så som Hammarkullen och Biskopsgården. Då kan vi minska 

trångboddheten och öka tryggheten i stadsrummet. Detta vill vi ska ske utifrån UN Habitats 

fem principer för hållbara städer. Dessutom är allmännyttan en viktig aktör i detta för att 

återinvestera i områdena och hålla rimliga hyror. 

 

- Ta vara på kunskap. Det finns en stor brist på kompetens för att bygga och planera. Vi 

tycker att Jobbsprånget är ett utmärkt exempel så att fler av de nyanlända kan komma i 
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arbete snabbare och få använda sin kunskap. Det innebär praktik med betalning för 

exempelvis utbildade ingenjörer och ekonomer. 

 

Det viktigaste är att bygga mer bostäder, men det krävs också särskilda stöd till de 

människor som behöver det. Dessa måste utvecklas och räknas upp så att de inte urholkas 

med tiden. Vi vill rikta stöd till de människor som behöver det. För att hålla nere 

byggkostnaderna är det viktigt med konkurrens bland byggföretagen, och vi behöver fler 

byggaktörer på marknaden än vad vi har idag. Utländska byggaktörer måste lockas hit. Vi 

ser också positivt på koncepthus som SABOs (Allmännyttans branschorganisation) 

kombihus, som ett sätt att hålla nere byggkostnaderna. 

 

För det första måste bostadsproduktionen öka av alla typer av bostäder. För det andra måste 

vi arbeta aktivt politiskt med att hålla nere produktionskostnaderna för att möjliggöra 

billigare nyproducerade bostäder. Det handlar om allt från att ta bort kommunala särkrav till 

att uppmuntra billigare bostäder genom särskilda markanvisningar. 

 

Inget svar 

 

Fi vill lösa bostadsförsörjningen i kommunen för alla inkomstgrupper genom att ställa 

tydliga krav på byggföretag i samband med markanvisning för att bostäderna ska motsvara 

invånarnas behov. Till exempel kan kommunen kräva att en andel av de nybyggda 

lägenheterna ska ha låga hyror och när nybyggnationen ska vara färdigställd. För att hålla 

nere boendekostnaderna är det att föredra att bygga något mindre lägenheter och med en 

enklare standard när det gäller ytskiktet i lägenheterna. Fi vill även effektivisera 

byggprocessen genom att kommunen upplåter planlagd mark med redan färdigställda 

byggrätter till alla som vill bygga bostäder i staden. 

 

Se ovan olika svar? 

 

 

Renovera så att människor har råd att bo kvar 

Efter en renovering höjs hyran i snitt med 37 procent. Följden blir att många inte har råd att 

bo kvar. Särskilt hårt drabbas kvinnor över 65 år, ensamstående med barn och stora 

barnfamiljer. 

Hundratusentals lägenheter inom miljonprogrammet är i behov av upprustning. Kommande 

renoveringar gäller allt från akuta tekniska brister såsom byte av vatten- och avloppsstammar, 

till standardförbättringar som exempelvis helkaklat badrum och nytt kök. En genomsnittlig 

hyresökning efter en renovering är 37 procent vilket gör att många inte har råd att bo kvar i 

sitt hem.  

Hyresgästföreningen vill att: 

• Staten ska ta ett övergripande ansvar för att både möjliggöra ett nödvändigt underhåll av 

fastigheterna och att människor kan bo kvar i sina hem. Det krävs att lagstiftningen 

ändras. 

• Hyresvärden ska informera om i vilken utsträckning hyresgästen kan påverka utformning 

och omfattning av åtgärderna. Hyresgästen ska också bli informerad om vad som är 

underhåll och vad som är standardhöjande åtgärder för att hyresgästen ska veta vad som 

kan påverkas genom sitt godkännande. 
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• Hyresgästföreningens ramavtal om samråd vid ombyggnad ska användas. Vid 

ombyggnader av lägenheter med ramavtal är hyran överenskommen och hyresgästerna får 

uppgift om hyran innan de tar ställning till ombyggnaden eller renoveringen. 

 

Fråga 9: Hur arbetar ditt parti för att hyresgäster ska kunna bo kvar i allmännyttan 

efter en upprustning? 

Göteborg Hur arbetar ditt parti för att hyresgäster ska kunna bo kvar i allmännyttan 

efter en upprustning? 

 

Genom att sprida konceptet med möjligheten till renovering utan hyreshöjning som 

Bostadsbolaget arbetar med idag och genom att i övrigt pressa priserna vid renoveringar. 

 

Inget svar 

 

Det viktigaste är att lägenheterna och fastigheterna underhålls successivt så att man inte 

behöver göra stora renoveringar. När renoveringar väl görs, så ska hyresgästerna involveras 

och kunna ha inflytande över vad som ska göras. Vid större renoveringar ska det alltid finnas 

alternativ för hyresgästerna med ingen eller låg hyreshöjning. I Hammarkullen testar 

allmännyttiga Bostadsbolaget att hyresgäster vid renovering ska kunna välja en lägstanivå 

med ingen hyreshöjning alls. Det är ett bra test och vi hoppas att det fungerar väl och ska 

kunna göra på liknande sätt på fler ställen. 

 

Det finns ekonomiskt utrymme hos allmännyttan att investera i sina bostäder och utveckla 

sina bostadsområden. Därför borde allmännyttan kunna hålla rimliga hyreskostnaderna och 

renovera utan att chockhöja hyrorna. För det krävs dock ett långsiktigt och kontinuerligt 

underhåll av fastigheterna för att det ska vara möjligt. Det krävs också att allmännyttan sköts 

väl så att det finns resurser att investera i fastigheterna. Vid renovering ska hyresgästens 

önskemål tillgodoses så gott det går. I övrigt tycker vi att bostadsbidraget ska höjas eftersom 

det ligger efter i utvecklingen. Vi tycker att allmännyttan ska vara just för alla, därför måste 

det också återspeglas i ett ansvarstagande om hyresgästerna. 

 

Det måste finnas alternativ vid renoveringar, så att de boende kan välja hur omfattande 

renoveringen ska vara. Målet ska vara att alla kan bo kvar efter en renovering. 

 

De kommunala bostadsföretagen står inför stora utmaningar vad gäller renoveringsbehov, 

särskilt i hus byggda under miljonprogrammet. Som en av Sveriges största hyresvärdar ska 

Göteborgs kommunala bostadsbolag arbeta aktivt med att ta fram kostnadseffektiva metoder 

för att göra renoveringar utan att hyrorna tvingas upp, precis som man ska ligga i framkant 

med att ta fram kostnadseffektiva metoder för att hålla nere hyresnivåerna i nyproduktion. 

 

Inget svar 

 

Att renovering och upprustning genomförs är i grunden bra, men det får inte ske på ett sätt 

som får ekonomiskt svagare att flytta från området till förmån för personer med högre 

betalningsförmåga. Feministiskt initiativ anser att renoveringar alltid måste ske i 

samförstånd med hyresgästerna, där hyresgästerna får välja mellan olika alternativ och 

därigenom bestämma nivån på standardhöjningarna. 

 

Vi vill minska utdelningskraven på allmännyttan och att de istället skall renovera sitt bestånd 

försiktigt. 
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Valet 2018 

Bostadsfrågan handlar inte om fyra väggar och tak - den handlar om människorna som bor. 

Därför vill vi visa konsekvenserna som den bristfälliga bostadspolitiken har för alla 

människor oavsett bakgrund och ålder.  

Så vad tycker du? Tror du på ett Sverige där alla har rätt till ett bra hem? Ett Sverige där unga 

kan bo tryggt medan de pluggar? Där trångboddhet inte existerar och där ingen tvingas flytta 

på grund av drastiska hyreshöjningar? 

Gör din röst hörd och kräv förändring. Vilken bostadspolitik röstar du för i valet den 9 

september? 

Fråga 10: Varför ska hyresgästerna rösta på ditt parti den 9 september? 

Göteborg Varför ska hyresgästerna rösta på ditt parti den 9 september? 

 

Vänsterpartiet var det parti som från början tog hyresgästernas sida i Rannebergen när övriga 

ville sälja allmännyttiga bostäder till ett oseriöst och kriminellt kopplat företag. Vi har 

konsekvent arbetat för att hålla nere hyrorna i båda gamla och nya hus samt att värna 

hyresgästinflytandet. Utöver detta har vi kämpat för att BoPlats ska bli ett riktigt kösystem 

där båda privata och allmännyttiga hyresrätter ska ingå. Vi vill även som enda parti öka 

andelen hyresrätter bland de nybyggda bostäderna. 

 

Inget svar 

 

Vi kommer fortsätta satsningen på att öka byggandet av bostäder i Göteborg, redan nu 

bygger vi rekordmycket men det behövs fler bostäder. Bostäderna ska vara långsiktigt 

hållbara och byggda med tanke på klimatet, miljön och hyresgästernas ekonomi. 

Renoveringar och underhåll ska göras varsamt och de boende ska kunna påverka vad som 

ska göras. Vi kommer arbeta för att fler ska kunna odla på gårdarna och att boendemiljöerna 

ska bli mer trivsamma. Vi vill bygga ett Göteborg som hänger ihop, där det är smidigt att gå, 

cykla och åka kollektivt, där de lokala torgen blomstrar och där vi minskar segregationen på 

riktigt. Alla ska kunna känna sig stolta över sitt bostadsområde och Göteborg. 

 

För att vi vill utveckla Göteborg till en stad som håller ihop med framtidstro, nya jobb, fler 

bostäder och bättre samhällsservice. Då behöver vi satsa på att bygga ihop staden, rusta upp 

bostadsområden och se till att det finns blandade bostäder för olika behov. Vi ska skapa 

möjligheter för fler att flytta hemifrån, flytta ihop, flytta ifrån och hitta hem. 

 

Kristdemokraterna prioriterar välfärden. Under den här mandatperioden har köerna till 

sjukvården nästan fördubblats. Vi vill återinföra kömiljarden, pengarna som 

Alliansregeringen riktade till regioner och landsting för att kapa köerna, som mycket 

framgångsrikt kortade köerna under Alliansens tid vid makten. Vi vill också förstatliga 

sjukhusvården så att vi får en jämlik vård över hela landet. I Göteborg satsar vi på att stärka 

förskolan, skolan och äldreomsorgen. Vi har idag fler barn per förskolegrupp än snittet i 

riket, sämre betyg, och äldre med hemtjänst är nästan minst nöjda i hela landet. Politiken 

måste fokusera på välfärden. Det vinner alla på, också hyresgästerna. 

 

Moderaterna ser bostadsbristen som en av våra största samhällsutmaningar. Vi har konkreta 

förslag och åtgärder för att öka bostadsproduktionen både kort och lång sikt. De rödgröna 

partierna säger att de också vill öka bostadsproduktionen men trots att Göteborg har styrts av 

de rödgröna i 24 år växer bara bostadsköerna. 

 

 

Inget svar 
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En röst på Fi innebär att fler kommer att få möjlighet till en egen bostad till en rimlig 

kostnad, genom styrning av allmännyttan och stoppad utförsäljning. Fi kommer att arbeta för 

att nybyggda lägenheter byggs miljömässigt hållbart, blir billigare för hyresgästen och 

därmed tillgängliga för fler. Upprustning av lägenheter ska inte innebära att hyresgäster 

behöver flytta på grund av orimliga höjningar av hyran.  

 

Se ovan olika svar. Frågan är dock lite begränsad. Vi är ju inte till för enbart de som har en 

bostad och sitter med låg hyra i ett hyresreglerat bestånd, utan vi måste även tänka på alla de 

som inte har någon bostad utan står i bostadskön år ut och år in. Vi tror dock inte på att man 

kan avskaffa hyresregleringen. 
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