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Socialdemokraternas mål för
bostadsbyggandet
Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande
Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige.
Bostadsbristen är allvarlig och behoven stora. Under den socialdemokratiska
regeringen 2002-2006 hade vi ett mål om 120 000 bostäder. Den målsättningen
lyckades vi också uppnå.
Vi socialdemokrater ger nu följande vallöfte: Fram till år 2020 ska det byggas minst
250 000 nya bostäder. Det innebär en ambitiös men realistisk ökning jämfört med
dagens byggtakt. Vårt mål handlar om att bygga här och nu. Inte som
högerregeringen skjuta upp byggandet 10, 15 eller 20 år i framtiden. Det är det ena
som väljarna har att ta ställning till den 14 september – att sätta igång nu eller vänta.
Det andra är vägen för att nå målet. Vi socialdemokrater har konkreta förslag som
skulle öka byggtakten redan på kort sikt.

Bostäder för fler jobb
Bostadskrisen slår hårt mot Sverige. Bristen på bostäder är nu så allvarlig att det
riskerar slå hårt mot Sveriges jobb och tillväxt. Bostadsbristen gör det svårare för
näringsliv och offentlig sektor att rekrytera personal med rätt kompetens och
arbetssökande har svårt att kunna ta de lediga jobben. Studenter tvingas söka efter
bostad istället för att ägna sig åt sina studier. Högerregeringens bostadspolitik har gått
i stå.
Swedbank presenterade i november 2013 en rapport som visade att bostadsbristen
kommer att kosta 21 miljarder per år i utebliven tillväxt de närmsta 20 åren.
Beräkningarna bygger på skillnaden i sysselsättning och produktion till följd av lägre
befolkningstillväxt i Stockholmregionen till följd av bostadsbrist. 11 miljarder är
direkta kostnader för produktionsbortfall. Om man lägger till dynamiska effekter på
arbetsmarknaden från lägre sysselsättning i den lokala tjänstesektorn ökar kostnaden
av bostadsbristen med ytterligare 10 miljarder.
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Stockholms Handelskammare visade i en rapport i januari 2014 att nästan en
tredjedel av de snabbast växande små- och medelstora företagen i Stockholm någon
gång har drabbats av svårigheter att rekrytera på grund av bostadsbristen.
Stockholms snabbväxande företag har behov av välutbildad arbetskraft och för att
den ska kunna flytta hit krävs bostäder.
För socialdemokraterna finns ett mål som är viktigare än alla andra: Sverige ska ha
lägst arbetslöshet i EU 2020. För att Sverige ska kunna utvecklas med fler jobb och
ökad konkurrenskraft krävs framtidsinvesteringar i fler bostäder och reformer för en
växande bostadsmarknad.

Regeringen har misslyckats
Högerregeringen har misslyckats med bostadspolitiken under de senaste åtta åren.
Utredningarna har varit många - men besluten få. Mellan åren 2006 och 2013 ökade
befolkningen i vårt land med 532 000 invånare. Ändå minskade byggandet av
bostäder under samma period. Det går inte ihop.
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Källa: Boverket
Konsekvensen är att bostadsbristen ökat för varje år med en högerregering. 156
kommuner uppger till Boverket att de har bostadsbrist och nio av tio kommuner har
brist på hyresrätter. Unga människor tvingas tacka nej till drömutbildningar och
företag kan inte rekrytera arbetskraft. Sverige förlorar viktiga jobbmöjligheter för
framtiden på grund av bostadsbristen.
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I det som högerregeringen i Almedalen ett par månader innan valdagen lanserade
som ”Sverigebygget” anger man en målsättning om 100 000 nya bostäder.
Moderaterna har därefter gått vidare och lovat ytterligare 50 000 bostäder. Det finns
stora osäkerheter i dessa löften:
 Bostäderna kan enligt regeringen inte påbörjas förrän tidigast 2018.
 Planen sträcker sig fram till 2035. Det är mer än sex mandatperioder med sex
allmänna val framåt i tiden. De beslutsfattare som utfärdar löftet kommer inte att
kunna ställas till ansvar för om det uppfylls eller inte.
 Bostäderna ska i första hand komma till genom löften om vägar och järnvägar
som regeringen redan förbundit sig till.
 Rent konkret har regeringen diskuterat bullerregler, justerat strandskydd och
ökade möjligheter att bygga på platser av arkeologiskt värde. Det måste inte vara
fel i sig, men att det skulle öka byggtakten med 150 000 bostäder är inte seriöst.
Moderaterna har brutit mot tidigare vallöften och ambitioner för byggande. I
Stockholm utlovade Moderaterna till exempel inför valet 2010 att bygga 4 100 nya
studentbostäder fram till 2015. Facit är tydligt. Sedan löftet gavs har man fram till
maj 2014 endast lyckats bygga 162 permanenta studentbostäder.

Byggbonus för studentbostäder och små
hyreslägenheter
Boverket har redovisat en brist på bostäder för unga i 62 procent av Sveriges
kommuner. En stor grupp som lider av bostadsbristen är studenter vid universitet
och högskolor. Enligt Sveriges förenade studentkårer 2013 kunde bara fyra av 32
studieorter garantera alla studenter en bostad inom 30 dagar. På hela nio orter kunde
studenterna inte räkna med att få ett permanent boende under höstterminen. Enligt
regeringens egen utredare finns ett samlat behov av 20 000 studentbostäder.
Nyproduktionen av studentbostäder och små hyreslägenheter har minskat kraftigt.
Den akuta bristen för unga och studenter som vi ser i storstäderna och
universitetsorterna gör att staten måste ta sitt ansvar för att få igång nyproduktionen.
Mellan åren 2001-2006 fanns investeringsbidrag till byggande av hyresbostäder i
områden med bostadsbrist och investeringsstimulans till hyresbostäder i
tillväxtregioner samt studentbostäder. Boverket har utvärderat den politiken och
kommit fram till att den gav resultat. Dessutom syns också en tydlig nedgång i
byggandet när stimulansen togs bort. När stimulansen togs bort var konjunkturen
god - nedgången berodde alltså inte på andra faktorer.
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Det mest effektiva sättet är därför i dagsläget att införa ett investeringsstöd i form av
en byggbonus riktat till studentlägenheter och små lägenheter. Först när unga
människor kan flytta till jobb och utbildning kan vi sluta rekryteringsgapet. Därför
kommer Socialdemokraterna att införa en byggbonus på 1 miljard kronor till
byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter.

Stärk kreditgivningen för nybyggnation
Såväl kommuner som byggbolag anger att ett viktigt skäl till att det byggs för litet är
bristen på kapital. Detta gäller särskilt för hyresrätter. Avkastningskrav och
tidshorisonter är mer anpassade för bostadsrätter än för hyresrätter.
Vi kommer därför låta staten genom SBAB tillhandahålla kapital för nybyggnation.
SBAB ska aktivt söka upp intressanta projekt och samarbetspartners.
Nybyggnationen kan avse såväl hyresrätter som bostadsrätter men behovet är större
av såväl produktion som kapital för byggande av hyresrätter.
Det långsiktiga ägandet och förvaltningen av de nyproducerade bostäderna ska andra
stå för. Den nya verksamheten kan använda SBAB:s kompetens, men i ekonomiskt
hänseende ska verksamheten hålls strikt åtskild från SBAB:s befintliga verksamhet.
Nuvarande kunder i SBAB påverkas inte.
Utgångspunkten är 3 miljarder kronor i eget kapital för denna verksamhet. En möjlig
finansiering är att se över översoliditeten i befintliga statliga bolag. Det vill säga att
kapital förs över från de statliga bolag som mer än väl klarar sina ekonomiska
målsättningar.
Detta leder till att bostadsbyggandet ökar, särskilt nybyggnationen av hyresrätter. Blir
utlåningskapitalet tio gånger det egna kapitalet kan detta finansiera nybyggnation av
15 000-20 000 lägenheter. Det innebär att gapet på 10 000 nyproducerade bostäder
per år som föreligger mellan dagens byggtakt och det behov som finns potentiellt kan
halveras under en mandatperiod. Konkurrensen i byggsektorn ökar dessutom när en
ny aktör med stor långsiktighet i sina affärsmässiga överväganden träder in på
marknaden.

Tillväxtmiljard för byggande av hyresrätter
Incitamenten för att ta ett gemensamt ansvar för bostadsförsörjningen ska stärkas.
Med högerregeringens budgetproposition för 2014 beslutade regeringspartierna att
rikta en miljard kronor till ett tiotal kommuner, med något undantag moderatstyrda
höginkomstkommuner, inom ramen för det kommunala utjämningssystemet. Vi
socialdemokrater motsatte oss detta. Regeringens motivering var att mottagarna av
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bonusen inte skulle behöva bidra så mycket till kommuner med sämre ekonomiska
förutsättningar. Beslutet stred mot principerna för utjämningssystemet och är i
praktiken ett stöd till det största regeringspartiets styre i ett antal kommuner.
Vi socialdemokrater vill möjliggöra och främja ansvarstagande för framtida tillväxt på
ett sätt som premierar kommuner oavsett kommunledningens partifärg. Vi föreslår
därför att denna miljard omdisponeras och tilldelas kommuner som tar ansvar för att
bygga nya hyresrätter. Alla kommuner ska kunna få del av detta på ett rättvist sätt
utifrån hur många nya hyresrätter som byggs i förhållande till befolkningsmängd.
Även kommuner som har minskande befolkning kan ha problem med både
överskott och underskott på bostäder på samma gång och vi avdelar 100 miljoner
kronor för att stimulera insatser för bostads- och näringslivsutveckling för dessa
kommuner.
Såväl arbetsmarknaden som bostadsmarknaden är i huvudsak regional i Sverige.
Bostadsbyggandet är däremot främst en kommunal angelägenhet. Det innebär att
ansvarstagandet för bostadsbyggande och tillväxt kan skilja sig åt markant mellan
olika kommuner i en region. Med vårt förslag får kommuner incitament att ännu mer
aktivt bidra till att det byggs fler hyresrätter, och stärker deras förutsättningar att göra
detta. Resurserna kan till exempel användas till att arbeta fram fler detaljplaner,
förkorta tiden för besked till de aktörer som vill bygga och arbeta mer aktivt med att
sätta igång samarbeten mellan kommunen och olika bygg- och bostadsbolag för fler
bostäder.

Renoveringar av miljonprogramsområden
Husen i landets miljonprogramsområden är nu över femtio år. På sina håll har
underhåll och standardförbättringar uteblivit under lång tid. Så mycket som cirka 650
000 lägenheter i miljonprogrammen står idag i akut behov av upprustning. Enligt
beräkningar uppgår kostnaderna för det totala renoveringsbehovet till 240-300
miljarder kronor. För att komma igång med renoveringarna vill vi införa ett system
där staten får garantera lån för upprustning av hyresfastigheter från rekordåren och
nybyggnation av lägenheter i flerfamiljshus. Kostnaderna för renoveringar måste
täckas, men det måste kunna regleras på ett sätt som gör att man som hyresgäst har
möjlighet att klara den nya högre hyran.

Skapa en nationell byggpakt
Ett beprövat sätt i Sverige att komma till rätta med komplexa problem är samverkan.
Det är så vi har byggt Sverige starkt och framgångsrikt. Tyvärr har högerregeringen
valt bort denna samverkan.
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Vi vill samla alla aktörer för att uppnå ett ökat byggande - en nationell byggpakt.
Varje större offentlig, kooperativ och privat aktör ska inom ramen för byggpakten få
möjlighet att redogöra för hur många fler bostäder som de skulle kunna påbörja
byggandet av, vad som idag hindrar dem från att bygga, och vad de ser att staten
behöver göra för att öka byggandet.

Gemensamma byggregler i Norden
Boverket bör få i uppdrag att utreda frågan om gemensamma byggregler i Norden.
En mer homogen marknad inom Norden skulle kunna bidra till ett såväl ökat som
mer hållbart bostadsbyggande. Byggreglerna bör vara en gemensam grund, ett golv,
att utgå ifrån. Men därutöver ska beställare naturligtvis kunna ställa högre krav om
man så önskar, inte minst för att underlätta utvecklingen av nya koncept och
hustyper.

Sammanfattning
Genom ett tydligt nationellt mål och ökad nyproduktion av bostäder av alla typer,
omställning av miljonprogrammets slitna hyresrättsbestånd och genom att öka
möjligheterna för unga att etablera sig på bostadsmarknaden bygger vi Sverige starkt
inför framtiden!
Vi har presenterat stimulanser, stöd till kommuner som vill förenkla och snabba upp
sina besked till de som vill bygga samt tillhandahålla kapital för byggande av
hyresrätter. Detta har högerregeringen sagt nej till.
Det högerregeringen presenterat är att man ska få bygga där det finns buller och att
det ska byggas i anslutning till vägar. Vi har inget emot att dessa förslag prövas, men
vi tror inte att de kommer att ha någon större betydelse i arbetet mot bostadsbristen.
Konflikten i bostadspolitiken mellan oss socialdemokrater och högerregeringen står
mellan
 att börja här och nu eller att vänta i 10-20 år
 om Sverige ska investera i bostadsbyggandet eller inte.
Det är mellan dessa alternativ valet står för väljarna den 14 september.

Om bostäder i Socialdemokraternas valmanifest
”Investera i bostäder. Sverige behöver en nationell bostadspolitik. Fram till 2020 ska
det byggas minst 250 000 nya bostäder. Det behövs fler hyresrätter som människor
med vanliga inkomster kan efterfråga. Bostadsbristen kan bara lösas med fler
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bostäder, som ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Vi vill därför införa en
byggbonus för byggföretag som bygger små hyresrätter eller studentlägenheter. Vi vill
också stärka kreditgivningen för nybyggnation, genom att tillföra nytt kapital till
SBAB. Vi vill investera en tillväxtmiljard för att stimulera Sveriges kommuner till att
bygga mer. Miljonprogrammet ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt
hållbart sätt”.

