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Om rapporten  
Detta är en bilaga till rapporten ” Så tycker partierna i bostadsfrågorna - Mölndal”. 
Hyresgästföreningen Region västra Sverige har under våren (mars-maj) genomfört en 
enkätundersökning i regionens samtliga tretton kommuner: Härryda, Öckerö, Mölndal, 
Stenungsund, Kungälv, Partille, Lerum, Orust, Göteborg, Varberg, Ale, Kungsbacka och 
Tjörn. Enkätundersökningen har skickats till samtliga partier i kommunfullmäktige i 
respektive kommun under nuvarande mandatperiod. Här redovisas deras svar. 
 
I Mölndals stad styr en grönblå samverkan som består av Moderata samlingspartiet, 

Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna. De fem styrande 

partierna har tillsammans 33 av fullmäktiges 61 mandat. Centerpartiet och Moderaterna 

har valt att inte svara på enkäten. Enkäten består av elva frågor och tio påståenden och 

behandlar olika aspekter av den kommunala bostadspolitiken: bostadsbrist, 

nybyggnation, allmännyttans roll, renovräkning, ombildning, etcetera  

 
I Mölndal bor var tredje hushåll i en hyresrätt vilket innebär att förhållandena och 
förutsättningarna för att bo i hyresrätt spelar en betydande roll. Syftet med enkäten är att 
få upp bostadsfrågan och hyresgästers villkor på den politiska dagordningen och inför 
valet kunna redogöra för hur de olika partierna positionerar sig kommunalt i olika 
bostadspolitiska frågor. 

 
 
 
 

Fråga 1 - Hur vill ni lösa bostadsbristen? 
 

Bostadsbristen har präglat västra Sverige i många år. Varje år sammanställer Boverket 
den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna bedömer situationen på 
sin bostadsmarknad. I den har er kommun svarat att det är ett underskott på bostäder i 
kommunen 2021. Hur vill ditt parti lösa bostadsbristen i er kommun? 

Centerpartiet  
 

Kristdemokraterna Mölndals kommun är en expansiv kommun och en av de 
kommuner som bygger mest i hela landet. Problemet i Mölndal 
är fortfarande att det byggs för få lägenheter med rimliga 
hyror och att det byggs för få/i princip inga småhus. Vad gäller 
prisnivåer har kommunen mycket små möjligheter att påverka. 
Som kommun behöver vi förbättra vår plan-
/detaljplaneprocess för att snabbare få fram planer till 
externa exploatörer för byggnation samtidigt som vi behöver 
planera för "marken mellan husen" dvs vår livsmiljö. 

Liberalerna Fler människor vill bo i småhus, det har pandemin visat. Ökad 
småhusbebyggelse gör att familjer lämnar små lägenheter för 
sitt första hus och därmed frigör lägenheter för yngre. Detta i 
kombination med (prisvärda) 55+ boenden gör att ensamma 
äldre i högre utsträckning flyttar från sina villor till lägenheter. 

Miljöpartiet de gröna För oss i Miljöpartiet är bostadspolitik samhällsbyggnad. 
Frågan om bostadsbrist handlar inte bara om brist på ett 
antal bostäder på ett givet ställe. Minst lika viktigt är att det 
finns bostäder för alla oavsett socioekonomisk situation eller 
eventuella funktionsvariationer. Miljöpartiets bostadspolitik ska 
motverka segregation och främja lika rättigheter. Vi behöver se 
till att det byggs bostäder som efterfrågas av unga, studenter, 
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äldre, stora familjer och låginkomsttagare. Vi vill premiera 
mångfald, vilket minskar risken för boendesegregation och 
skapar ett mer levande samhälle. Villkoren för upprustning av 
äldre bostadsområden ska vara dessutom vara goda. 

Moderaterna 
 

Socialdemokraterna Genom nyproduktion så att vi tillför marknaden ca 3% nya 
bostäder årligen 

Sverigedemokraterna Vi vill fortsätta bygga och utveckla kommunens mark i en 
rimlig och hanterbar takt. Med det sagt kommer en så pass 
storstadsnära kommun som Mölndal alltid vara extremt 
attraktivt och efterfrågan kommer förmodligen alltid överstiga 
utbudet. 

Vänsterpartiet Vi vill att våra kommunala bostadsbolag får möjlighet att 
bygga fler hyreslägenheter i vår kommun.  
Vänsterpartiet vill i stort se ett statligt byggbolag, 
investeringsstöd för ökat 
bostadsbyggande och en aktiv markpolitik. 

 

 

 

 

 

Fråga 2 - De tre viktigaste faktorerna för att lösa bostadsbristen?  
 

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

Centerpartiet  
   

Kristdemokraterna Snabbare 
planprocesser 

Arbeta aktivt med 
markstrategi 

Nära 
samarbete med 
exploatörer 

Liberalerna Småhusbebyggelse Förenklat 
detaljplanearbete 

Konkurrens 

Miljöpartiet de gröna Resurseffektivt Markutnyttjande Mångfald 

Moderaterna 
   

Socialdemokraterna Bygga Flyttkedjor Stor andel 
hyresbostäder i 
nybyggnationen 

Sverigedemokraterna Bygga Äga Gemenskap 

Vänsterpartiet Statligt byggbolag Investeringsstöd Aktiv markpolitik 
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Fråga 3 - Hur vill ni möjliggöra för rimligare hyror i nyproduktion? 
 

Nybyggda hyresrätter blir ofta så dyra att varken låg- eller medelinkomsttagare har 
råd med dem.  Hur vill ditt parti möjliggöra för rimligare hyror även i nyproduktion? 

Centerpartiet  
 

Kristdemokraterna Som politiker är det mycket svårt att påverka prisnivån på 
nyproduktion. Vi behöver snarare prata om att förbättra 
effektiviteten i byggprocessen och prisnivåer på 
byggmaterial jämfört med många andra länder i Europa. 
Det kanske också behöver diskuteras hur nya regler 
påverkar boendekostnaden vid renoveringar, ex luftmiljö, 
värmesystem etc. Men då behöver det göras avkall på 
boendemiljön och det är tveksamt om vi ska låta folk bo i 
sämre miljöer för att kunna hålla nere bygg- och 
renoveringskostnader. 

Liberalerna Alla nya bostadsområden behöver inte uppfinnas på nytt. 
Liknande design och planlösningar som andra områden 
kan återanvändas med mindre justeringar utan att behöva 
ha en helt unik gestaltning. Dock, fyrkantiga lådor är 
hysteriskt tråkiga, detta kan åtgärdas med mindre 
designförändringar, olika byggnadshöjder mellan kvarter, 
fasadmaterial, färgsättning med mera. 
  
Nybyggnation av hyresrätter behöver inte heller byggas 
med bostadsrättsstandarder för att hålla nere 
hyresnivåerna. 
 
Stärk även hyresgästernas rättigheter inom 
besittningsskyddet och skydd mot hyreshöjningar. 

Miljöpartiet de gröna Genom att bygga med resurseffektiv teknik kan man skapa 
moderna och attraktiva bostadsområden. Vi vill utnyttja 
marken bättre genom att bygga både på bredden och 
höjden och på ytor som i dag inte används optimalt. Vi vill 
främja konkurrensen i byggsektorn genom att ge små och 
medelstora byggföretag goda förutsättningar att delta. 
Marknadens spelregler måste dessutom vara tydliga och 
likvärdiga och präglas av långsiktighet. Satsningar på 
kollektivtrafik är en viktig faktor för att göra fler områden 
mer attraktiva att bo och leva i. Kommunens möjlighet till 
att kräva rimliga hyror i samband med markanvisning är ett 
viktigt verktyg. Med markanvisning styr kommunen vida som 
ska uppnås vad gäller hyror och andra viktiga aspekter. 

Moderaterna 
 

Socialdemokraterna Verka för billigare nyproduktion. Sänk byggmomsen för 
hyresrätter  
Upprätthålla stor nyproduktion i allmännyttan 

Sverigedemokraterna I Mölndal är marken så pass dyr att nybyggnation med 
resultat att det som frågan anser vara "rimlig" hyra blir 
omöjlig. Istället ställer sig Sverigedemokraterna mycket 
positiva till eget ägande och att sänka trösklarna för detta 
vilket ger en alternativ väg till bostad med lägre 
månadskostnad. 
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Vänsterpartiet Vi vill se klimatsmarta renoveringar och sänkta hyror som 
går hand i hand med den gröna 
omställningen. Vänsterpartiet vill se ett statligt byggbolag, 
investeringsstöd för ökat 
bostadsbyggande och en aktiv markpolitik.  

 

 

 

 

Fråga 4 - Hur ser ni på fördelningen mellan olika boendeformer?   
Vilket parti 
representerar du? 

I genomsnitt i Sverige är 38 procent av alla bostäder 
hyresrätter. Lika stor andel, 38 procent är småhus och 24 
procent är bostadsrätter. Men mellan kommuner varierar 
fördelningen kraftigt. Hur ser ditt parti på fördelningen 
mellan olika boendeformer i er kommun? 

Centerpartiet  
 

Kristdemokraterna I Mölndal har det byggts väldigt många lägenheter de 
senaste åren. Vi behöver nu utveckla områden för 
småhusbyggnation. Mölndal tappar unga 
familjer/barnfamiljer till grannkommuner på grund av att 
det byggs för lite småhus. 

Liberalerna Vi ser gärna varierade boendeformer. 

Miljöpartiet de gröna Olika boendeformer bör blandas och finnas tillgängliga i 
alla områden. Vi ser gärna fler byggemenskaper och andra 
former av upplåtelserätter. Den höga ombildningstakten 
från hyresrätt till bostadsrätt i storstadsområdena kan 
ställa till problem. Nya modeller för hyressättning har också 
inneburit svårigheter för människor att finna en bostad. 
Därför är det särskilt viktigt att värna hyresrätten och en 
reglering av hyresmarknaden. 

Moderaterna 
 

Socialdemokraterna Nyproduktion på årsbasis bör vara ca 30% 

Sverigedemokraterna I första hand vill vi att fler villor och radhus byggs eftersom 
det finns en stor efterfrågan på dessa och det finns för få i 
kommunen totalt sett. Alltså främst småhus och detta i 
Lindome och Kållered. 

Vänsterpartiet I vår kommun är alla överens om att fördelning av andel 
boendeformer ska vara lika i våra stadsdelar. Kan vara svårt 
att uppnå överallt, men att ändå ha det som 
grundinställning vid bostadsbyggande i vår kommun. 
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Fråga 5 - Vilken typ av bostäder borde det i första hand byggas mer av? 
Vilket parti 
representerar du? 

Vilken typ av bostäder borde 
det i första hand byggas mer 
av i er kommun? 

Centerpartiet  
 

Kristdemokraterna Villor/ radhus 

Liberalerna Villor/ radhus 

Miljöpartiet de gröna Det behövs inte byggas fler 
bostäder 

Moderaterna 
 

Socialdemokraterna Hyresrätter 

Sverigedemokraterna Villor/ radhus 

Vänsterpartiet Hyresrätter 

 

 

 

 

 

Fråga 6 – Hur ser ni på allmännyttans roll? 
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? 

Centerpartiet  
 

Kristdemokraterna Ja. 

Liberalerna Ja. 

Miljöpartiet de gröna Ja. Olika boendeformer bör blandas och finnas tillgängliga 
i alla områden. Det är viktigt att det finns bostäder för alla 
oavsett socioekonomisk situation eller eventuella 
funktionsnedsättningar. Miljöpartiets bostadspolitik ska 
motverka segregation och främja lika rättigheter. 

Moderaterna 
 

Socialdemokraterna Ja. Hög produktionstakt inom allmännyttan 

Sverigedemokraterna Ja. Allmännyttan har en viss roll att spela men detta främst 
för specialbostäder t.ex. äldreboenden och 
gruppbostäder. På övriga områden är det inte lika 
självklart att använda allmännyttan och privata aktörer 
kan vara att föredra. 

Vänsterpartiet Ja.  
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Fråga 7 - Hur vill ditt parti underlätta för utsatta grupper? 
 

Hur vill ditt parti underlätta för grupper som har svårt att komma in på 
bostadsmarknaden (exempelvis unga, nyanlända, bostadslösa)? 

Centerpartiet  
 

Kristdemokraterna Genom vårt kommunala bostadsbolag kan vi vara en kraft 
som planerar för lägenheter för de som har svårare att 
komma in på marknaden. Problemet är att ett kommunalt 
bostadsbolag inte kan bygga lägenheter billigare än någon 
annan, det är samma förutsättningar. Vi kan också i 
planprocessen och tillsammans med exploatörer i ett tidigt 
stadie ta en diskussion om behovet av olika lägenheter, det 
handlar om både mindre lägenheter för ex ungdomar och 
lägenheter för personer med särskilda behov (BMSS). 
Genom att ställa krav för exploatering kan vi också påverka 
utbudet. 

Liberalerna Flera mindre lägenheter, studentlägenheter, och prisvärda 
hyresrätter.  Möjliggöra en bostadskarriär för att alla ska 
kunna leva i en bostad som utefter sin inkomst och behov. 

Miljöpartiet de gröna Vi behöver se till att det byggs billiga bostäder som 
efterfrågas av unga, studenter, äldre, stora familjer, 
nyanlända och låginkomsttagare. Nya modeller för 
hyressättning har inneburit svårigheter för vissa grupper att 
finna en bostad. Därför är det särskilt viktigt att värna 
hyresrätten och en reglering av hyresmarknaden. Även här 
är markanvisningen ett viktigt instrument för att uppnå 
mångfald. 

Moderaterna 
 

Socialdemokraterna Nyproduktion som skapar flyttkedjor. Skapa kommunala 
avtal med fastighetsägarna. 

Sverigedemokraterna Först och främst vill vi sänka trösklarna och göra det enklare 
för unga att komma in på bostadsmarknaden och kunna 
äga sitt eget boende. 

Vänsterpartiet Genom ägardirektiv till våra kommunala bostadsbolag som 
slår fast att bolagen har rollen att jobba för att underlätta 
för grupper som har svårt att komma in på 
bostadsmarknaden. Detta finns idag. 
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Fråga 8 - Vad anser ni om regler för vinstuttag för allmännyttan? 
 

Vad anser ditt parti om nuvarande regler för vinstuttag för allmännyttan? 

Centerpartiet  
 

Kristdemokraterna Reglerna är bra som de är men i grunden så är 
allmännyttans vinster ägarens. Allmännyttan tillhör inte 
hyresgästerna vilket många tycks tro (kanske också HGF) 
utan tillhör invånarna i kommunen. Den vinst som 
uppkommer ska ägarna bestämma och disponera över och 
är viktig för att kunna utveckla och underhålla 
fastighetsbeståndet och investera i nya områden. Om det 
blir en diskussion om vem som ska bestämma över vinsten 
finns det stor risk att politiker tröttnar och väljer istället att 
sälja ut de kommunala bostadsbolagen vilket vore 
förödande - de behövs som en kraft som balanserar 
gentemot icke-offentliga aktörer. Här har 
Hyresgästföreningen ett stort ansvar att inte bråka om det 
överskott som genereras. HGF har sin påverkan genom de 
förhandlingar som sker och ska inte ha synpunkter på det 
överskott som de allmännyttiga bostadsföretagen 
genererar. 

Liberalerna Liberalerna ser gärna att vinster i de kommunala 
bostadsbolagen bör användas i verksamheten, 
renoveringar utan hyreshöjningar återinvestering i 
bostäderna, nybyggnation mm. Dock ser vi att detta inte 
sker varför ett rimligt vinstuttag kan ses som positivt för att 
användas i sociala ändamål med mera. 

Miljöpartiet de gröna De vinstuttag som görs idag är av begränsad omfattning 
och går till bostadssociala ändamål. Redovisningen 
granskas av Länsstyrelsen. Detta förfarande tycker 
Miljöpartiet är rimligt. Vi anser att man ska vara försiktig 
med vinstuttag från välfärden. 

Moderaterna 
 

Socialdemokraterna Vi vill se över vinstuttagen i syfte att kunna begränsa den på 
lägre nivå 

Sverigedemokraterna Vi är mycket negativa till vinstuttag och anser att de bör 
investeras i underhåll och nybyggen istället. På det sätt som 
det hanteras i Mölndal innebär vinstuttaget i praktiken att 
de som bor i Mölndalsbostäder får betala extra skatt. 
Notera att de stora privata fastighetsbolagen i regel ej gör 
vinstuttag. 

Vänsterpartiet Vi anser att om dessa regler ska finnas kvar så ska det 
redovisas väldigt tydligt och transparant vart dessa pengar 
går. 
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Fråga 9 - Hur gör ni för att hyresgäster ska kunna bo kvar efter en upprustning? 
Ofta innebär en upprustning att många hyresgäster inte har råd att bo kvar och 

måste flytta. Enligt Boverkets rapport ”Flyttmönster till följd av omfattande 

renoveringar” flyttar i genomsnitt 25% vid en renovering, nästan dubbelt så vanligt 

jämfört med områden som inte renoveras. 

 

Hur arbetar ditt parti för att hyresgäster ska kunna bo kvar i allmännyttan efter en 
upprustning? 

Centerpartiet  
 

Kristdemokraterna Som politiker kan vi inte påverka kostnaden för upprustning 
förutom valet att inte göra någon upprustning. Min 
erfarenhet är att de upprustningar som genomförs görs på 
en nivå som följer av de krav som ställs upp i ex lagstiftning, 
gäller ex värmesystem eller ventilation. Frågan handlar om 
det jag skrev tidigare dvs den generella kostnaden för 
byggnation och byggmaterial i Sverige. En del pratar om 
"lyxrenoveringar" när man gör upprustning, min erfarenhet 
är att det bara är uttryck som man slänger sig med i den 
politiska miljön och att det i de flesta fall handlar om 
nödvändiga renoveringar och till lägsta nivå - det blir trots 
det ganska kostsamt i ett högkostnadsland som Sverige. 

Liberalerna Öka befintliga hyresgästers besittningsskydd för att undvika 
oskäliga hyreshöjningar. Även ge möjliggöra att hyresgästen 
kan välja nivå på renoveringen. 

Miljöpartiet de gröna Villkoren för upprustning av äldre bostadsområden ska vara 
goda. Den inre miljön är viktig att uppmärksamma, 
exempelvis inomhusmiljön i bostäder och på arbetsplatser. 
Ett bostadsområde är mer än bara lägenheten man bor i 
och det är även viktigt med en kreativ utemiljö, där det finns 
plats för lek, gemenskap och rekreation. Det är särskilt 
viktigt att miljonprogrammets bostäder och skolor blir 
upprustade till rimliga kostnader så hyresgästerna kan bo 
kvar. 

Moderaterna 
 

Socialdemokraterna I kommunen pågår inga stora renoveringar utan det mesta 
klarar sig med underhållsåtgärder. 

Sverigedemokraterna Vi vill att hyresvärdar ska skattefritt kunna avsätta pengar i 
en underhållsfond samt att ROT-avdrag införs för att 
minska renoveringskostnaderna och därmed 
hyresökningarna. Utöver detta vill vi höja bostadsbidraget 
så att fler utsatta grupper faktiskt ska ha råd att bo kvar. 

Vänsterpartiet Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder i olika 
prisklasser. 
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Fråga 10 – Kommer ni att driva ombildningar?  
 

Vilket parti 
representerar du? 

 
Kommer ditt parti att förespråka eller driva ombildningar av 
allmännyttan under kommande mandatperiod? Motivera 
svaret om ombildningar i fråga 11. 

Centerpartiet  
  

Kristdemokraterna Nej Vi anser att allmännyttan behövs för att balansera upp mot 
andra aktörer och erbjuda bra boendemiljöer. Men det 
handlar också om att Hyresgästföreningen tar sitt ansvar i 
den politiska diskussionen. Får inte allmännyttan möjlighet 
till rimlig avkastning/utdelning och att utveckla sitt bestånd 
med hjälp av de överskott som genereras är jag övertygad 
om att fler politiker kommer ställa sig bakom att sälja ut 
allmännyttan och frigöra det kapital som ägarna har 
bundet i bostadsbolaget. Ägaren måste få möjlighet att ta 
ut en rimlig avkastning på de pengar som man har bundit i 
sitt bostadsbolag. 

Liberalerna Nej Vill boende driva ombildningar och kan uppvisa en kalkyl 
som visar att ombildningen gynnar bostadsbolagets 
hyresgäster är de välkomna att ansöka. Liberalerna ser 
positivt på gentrifiering men har andra prioriteringar såsom 
skolan. Är kalkylen inte till gagn för hyresgästerna, bolaget 
och staden ska denna avslås. 

Miljöpartiet de gröna Nej Olika boendeformer bör blandas och finnas tillgängliga i alla 
områden. Den höga ombildningstakten från hyresrätt till 
bostadsrätt i storstadsområdena har ställt till stora problem. 
Nya modeller för hyressättning har också inneburit 
svårigheter för människor att finna en bostad. Därför är det 
särskilt viktigt att värna hyresrätten och en reglering av 
hyresmarknaden. 

Moderaterna 
  

Socialdemokraterna Nej Vi ser inte att det finns ett sådant behov. 

Sverigedemokraterna Ja Möjligheten att äga sitt eget boende har flera positiva 
effekter så som att de boende känner större investering och 
delaktighet i sitt närområde, kan själva styra när 
renoveringar sker och till vilken standard samt får ta del av 
ROT-avdrag, ränteavdrag mm. 

Vänsterpartiet Nej - 
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Fråga 11 - Håller ditt parti med om följande påståenden?   
C Kd L Mp M S Sd V 

Staten måste ta ett tydligare 
nationellt ansvar för 
finansieringen av 
bostadsbyggandet.   

 
Vet 
inte 

Nej Ja 
 

Ja Nej Ja 

Det behövs en regional 
bostadsplanering som gör att alla 
kommuner tar gemensamt ansvar 
för bostadsförsörjningen.   

 
Ja Nej Vet 

inte 

 
Nej Ja Ja 

Det ska vara obligatoriskt för en 
kommun att enskilt eller 
tillsammans med andra kommuner 
äga och förvalta ett allmännyttigt 
bostadsbolag.   

 
Nej Nej Ja 

 
Ja Nej Ja 

Skillnader i beskattning av olika 
upplåtelseformer (hyresrätt, 
bostadsrätt och äganderätt) ska 
minimeras. 

 
Ja Ja Ja 

 
Ja Ja Ja 

Hyresgäster ska ha inflytande vid 
renoveringar av bostaden.   

 
Ja Ja Ja 

 
Nej Ja Ja 

Hyresgäster ska ha möjligheten att 
välja nivåer av ombyggnad och 
därmed även hyresnivåer, i syfte 
att kunna hålla nere hyresökningar 
och säkra besittningsskyddet. 

 
Nej Ja Ja 

 
Nej Ja Ja 

Det ska vara obligatoriskt för en 
kommun att säkerställa tillgången 
till en offentlig bostadsförmedling, 
enskilt eller gemensamt med 
andra kommuner. Både privata 
och allmännyttiga hyresvärdar ska 
förmedla sina bostäder genom 
bostadsförmedlingen.   

 
Vet 
inte 

Nej Ja 
 

Nej Nej Ja 

Vinster från resultat och 
försäljning ska stanna i 
bostadsbolagen för att 
återinvesteras i nyproduktion och 
renovering.   

 
Nej Nej Ja 

 
Ja Ja Ja 

Marknadshyror bör införas, dvs ett 
system där hyresvärden ensidigt 
får bestämma hur mycket du ska 
betala i hyra, helt utan 
förhandling.  

 
Nej Vet 

inte 
Nej 

 
Nej Nej Nej 
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Fråga 12-Varför ska hyresgästerna rösta på er den 11 september? 
 

Vilket parti 
representerar du? 

Varför ska hyresgästerna rösta på ditt parti den 11 
september? 

Centerpartiet  
 

Kristdemokraterna Vill man ha en rimlig bostadspolitik som inte är ensidig och 
ge möjlighet till att använda allmännyttan till att utveckla 
befintliga och fler bostadsområden ska man rösta på KD i 
Mölndal. Vi vill bygga områden med trevlig miljö mellan 
husen, försöka påverka hyresnivåer till en rimlig nivå utan 
att göra avkall på kvalitet och skapa bostadsmiljöer där 
människor kan trivas och med närhet till arbete och service. 

Liberalerna Liberalerna i Mölndal kommer alltid att överväga 
småhusbebyggelse på de platser där detta är lämpligt. Kan 
viktiga frågor som vatten och avlopp lösas utan att 
befintliga avlopp riskerar påverka en ny vattentäkt eller ett 
nytt avlopp inte kommer påverka befintliga vattentäkter så 
bör i allmänhet bostäder utom detaljplan kunna beviljas. Vi 
förespråkar också en ökad samverkan mellan olika 
förvaltningar, kommunal utbyggnad av vatten och avlopp 
bör kunna övervägas inom jungfruliga områden för att 
skapa nya småhusområden. Förenkla processen och 
förbättra för individen att bosätta sig i hela kommunen, 
oavsett önskad boendeform. 

Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet är ett socialliberalt framtidsinriktat parti med en 
tydlig värdegrund om alla människors lika värde. Alla har 
rätt till grundläggande ekonomisk trygghet. Samhällets 
skyddsnät måste förbättras så att ingen faller igenom. Vår 
vision är att alla som saknar inkomst ska vara garanterade 
ett stöd som går att leva på, oavsett vilken inkomst man har 
haft tidigare och oavsett orsaken till att man saknar 
inkomst För Miljöpartiet de gröna är det särskilt angeläget 
att värna barn i ekonomiskt utsatta familjer. Under senare 
år har människor fått ett ökat inflytande över 
välfärdstjänsterna genom olika slags valfrihetsreformer. 
Miljöpartiet ser att kommersialiseringen av välfärden 
motverkar den mångfald som var avsikten med reformerna. 
Vi tar allvarligt på problemen i skolor och vårdinrättningar 
där vinstintresset leder till besparingar som drabbat elever 
och patienter. 

Moderaterna 
 

Socialdemokraterna För att vi kommer att bygga och också se till att 
allmännyttan upprätthåller sin andel därav 

Sverigedemokraterna Vill du en vacker dag ta bostadsstudenten och flytta till 
något du äger själv? I så fall ska du rösta på 
Sverigedemokraterna för vi höjer inte trösklarna in på 
bostadsmarknaden hela tiden! 

Vänsterpartiet För fler billiga hyreslägenheter! 
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Hyresgästföreningen region Västra Sverige
Box 7304, 402 36 Göteborg

Besöksadress: Första Långgatan 17 B
Telefon: 0771–443 443

hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk med-

lemsorganisation för dagens och morgonda-

gens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna 

och har över en halv miljon hushåll som med-

lemmar. Det gör oss till en av Sveriges största 

folkrörelser och den främsta företrädaren för 

hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en 

god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska 

alla hyresgäster garanteras ett boende med 

trygghet, inflytande och gemenskap.


