Bilaga: Så tycker partierna
om bostadsfrågorna
VARBERG
Hyresgästföreningen region Västra Sverige 2022
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Om rapporten
Detta är en bilaga till rapporten ” Så tycker partierna i bostadsfrågorna - Varberg”.
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.
Enkäten består av tolv frågor och tio påståenden och behandlar olika aspekter av den
kommunala bostadspolitiken: bostadsbrist, nybyggnation, allmännyttan, grupper som
har svårt att komma in på bostadsmarknaden, renovräkning, ombildning,
bostadsförmedlingar etcetera.
Det finns 501 000 bostäder i Region Västra Sverige, varav 214 000, eller 43 procent, är
hyresrätter. Men hur fördelningen mellan upplåtelseformerna ser ut i de olika
kommunerna skiljer sig kraftigt åt. I Varberg bor var tredje hushåll i hyresrätt. Därmed spelar
förhållandena och förutsättningarna för att bo i hyresrätt en väsentlig roll.
Syftet med enkäten är att få upp bostadsfrågan och hyresgästers villkor på den
politiska dagordningen och inför valet kunna redogöra för kommuninvånarna,
allmänheten och media 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

Liberalerna
Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

- Se till att det byggs i alla delar av kommunen, såväl i
centralorten, som i serviceorter, mindre orter och på
landsbygd.
- Snabba på processen kring detaljplaner och utbyggnad av
infrastruktur (vägar och VA)
- Öka tillgången till byggbar kommunal mark med färdiga
detaljplaner
- Utnyttja marken effektivt genom relativt hög
exploateringsgrad för att få in fler bostäder och spara på
åkermarken
Kristdemokraterna anser att Sverige måste öka
bostadsbyggandet. Det gäller såväl hyresrätter, bostadsrätter
och ägarlägenheter som villor. Det finns idag flera
grundläggande strukturproblem på bostadsmarknaden som
gör att byggandet släpar efter efterfrågan. Rörligheten på
bostadsmarknaden behöver öka och vi behöver sänka
trösklarna in på den ägda bostadsmarknaden. Det görs bland
annat genom att se över kreditrestriktionerna, se över
flyttskatterna, stimulera ungas bosparande och införa hyrköp
som boendeform. För att lösa bostadsbristen måste det också
bli enklare att bygga. Vi vill se regelförenklingar och effektivare
planprocesser för att bygga bort bostadsköerna.
Genom att bygga fler bostäder. Både privata fastighetsägare
och Varbergs Bostads AB (allmännyttan) bygger många nya
bostäder. 2021 färdigställdes inte mindre än 840 bostäder (fler
än på många år). Både hyresrätter, bostadsrätter och villor.
Genom att det måste fortsätta att byggas fler bostäder, både
privat och kommunalt. Effektiv planering som gör att det finns
fler klara planer krävs, men också att kommunens
markinnehav för bostäder ökar. Det kommunala
bostadsbolaget behöver också bygga fler hyresrätter och vi vill
att planer som har hyresrätter med lägre hyror ska prioriteras.
Det enda sättet att lösa bostadsbristen är att bygga bort den.
Det kommer dock bli svårt att lyckas med så länge Sveriges
befolkning fortsätter att växa till följd av invandring.
Vi behöver bygga nytt inom hela kommunen. Det måste finns
incitament för att bygga lägenheter med rimliga hyror och
detta är något staten ska svara för.

Fråga 2 - De tre viktigaste faktorerna för att lösa bostadsbristen?
Vilka tre ord väljer ditt parti för att sammanfatta lösningen på bostadsbristen?
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Moderaterna

Hela kommunen
Byggande

Detaljplanering
Variation
Regelförenklingar Rörlighet

Bygg mer

Socialdemokraterna

Fler hyresrätter
med lägre hyror i
nyproduktion
Bygga
Bostad är en
social rättighet

Bygg både
hyresrätter och
bostadsrätter
Ökat kommunalt
markinnehav

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Bygga
Hyresrätt

Bygg för olika
behov
Effektiv och hög
planering för fler
bostäder
Bygga
Rimliga hyror

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

Liberalerna
Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Underlätta regelverket och undvika onödiga särkrav i
detaljplaner och bygglov.
Tillse att det även byggs små lägenheter.
Kristdemokraterna vill fortsätta att prioritera de familjer
som lever i ekonomisk utsatthet. Vi vill höja bostadsbidraget
för familjer med knapp ekonomi. Vi vill också att en viss
andel av bostäderna i nyproduktion avsätts för sociala
ändamål. Vi ser också att vi måste bygga bort
bostadsbristen vilket i förlängningen kan få ner
hyresnivåerna.
Om man har ett jobb så har man råd att hyra en bostad i
Varberg - oftast också att köpa en bostad. Däremot så vill
man kanske inte lägga så stor andel av sin lön på boende
och det är en prioriteringsfråga. Arbetslinjen är viktig för oss.
"Rimliga hyror" är ett diffust och oprecist begrepp.
För att bygga "mindre dyrt" byggs det ofta med
prefabricerade lösningar och det har även byggts en hel del
med investeringsbidrag för att hålla nere hyrorna (både
allmännyttan och privat). Många fastighetsägare har dock
uttryckt tvivel till att använda sig av investeringsbidrag
eftersom det uppfattas som osäkert, administrativt tungt
och oförutsägbart.
Genom att kommunen använder markanvisning och
kommunal mark med krav på lägre hyresnivåer. Samt att vi
ställer krav vid exploateringar på blandad bebyggelse, men
även utifrån prisnivå. Det ska gälla både i stad och på
landsbygd. Vi vill ha en S-ledd regering med majoritet i
riksdagen så att de statliga investeringsstöden för
hyresrätter återinförs. Det är också viktigt att inte
parkeringsnorm är för hög då det höjer hyrorna, samt att
kommunen bidrar till att planprocesser är snabba och
byggande kan ske effektivt.
Det går inte att bygga billigt utan att kompromissa med
kvalitet eller säkerhet. Man måste acceptera att alla inte
kan ha råd med alla bostäder. Nybyggnation gynnar dock
alla genom att det skapas flyttkedjor.
Återinför incitament för att bygga lägenheter med rimliga
hyror och detta är något staten ska svara för.

Fråga 4 - Hur ser ni på fördelningen mellan olika boendeformer?
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

Liberalerna
Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Vi har en relativt bra fördelning mellan olika bostäder och
upplåtelseformer idag. Det är viktigt att det även framöver
finns ett varierat utbud, så att människor kan välja olika
sorters boenden beroende på livssituation och behov. För
den som är ny på bostadsmarknaden är hyresrätten viktig,
liksom villan är för många av dem som bildar familj.
Kristdemokraterna anser att vad vi ska bygga ska styras av
vad människor/marknaden efterfrågar. Politiken ska bidra
med att skapa rätt förutsättningar. Undersökningar visar
att en majoritet vill bo i eget ägt boende. Vi anser därför att
detta är något som politiken bör hörsamma. Att fler äger
sitt boende är även en genväg till integration och att
förbättra utsatta bostadsområden.
Vi välkomnar en blandning av olika boendeformer och har
en klar strategi för detta.
När kommunen säljer byggbar mark ställer vi krav på vilka
upplåtelseformer som skall byggas. Priset på
markanvisningen varierar beroende på vad man förväntas
bygga.
Varberg har många småhus och ca 40 procent hyresrätter.
Det har de senaste åren byggts fler bostadsrätter, men
även hyresrätter. Det är viktigt att det matchas med
behovet hos invånarna och vår uppfattning är att det krävs
fler hyresrätter i Varberg än idag. Vi ser att vi har en
bostadskö på 10 år och många har inte råd med varken
nyproducerade hyresrätter eller bostadsrätter. Därför är det
viktigt att det byggs hyresrätter med lägre hyror.
Det viktigaste är att det finns alternativ att välja mellan.
Folk vet bäst själva vad som passar dem. Det finns inget
självändamål i att aktivt verka för att öka procentandelen
av det ena eller andra bostadsslaget.
Vi anser att det är en för stor andel bostadsrätter. Det har
varit alldeles för lukrativt att bygga och sälja bostadsrätter
jämfört med att bygga, äga och förvalta hyresrätter.
Hyresrätten inte bara en långsiktig boendeform för dom
utan kapital att köpa bostad men också en flexibel
boendeform för de som är behov av att bo kortare tid på en
ort.

Fråga 5 - Vilken typ av bostäder borde det i första hand byggas mer av?
Vilken typ av bostäder borde det i första hand byggas
mer av i er kommun?
Centerpartiet
Vet ej
Kristdemokraterna
Villor/ radhus
Liberalerna
Moderaterna
Hyresrätter
Socialdemokraterna
Hyresrätter
Sverigedemokraterna
Vet ej
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

Liberalerna
Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Ja
Ja. Allmännyttan har en viktig roll att spela för
bostadsmarknaden. Den sociala dimensionen av
förvaltningen är särskilt viktig för att upprätthålla
grundtanken med allmännyttan. Likaså att främja
goda bostadsmiljöer genom ett gott förvaltarskap. På
så sätt anser vi att allmännyttan är ett verktyg för att
ordna bostadsförsörjningen. Samtidigt ska man
komma ihåg att det inte är det enda sättet att uppnå
social bostadspolitik. I grunden anser vi att
kommunerna avgör själva hur de bäst löser
bostadsfrågan i sin kommun.
Ja. Vår allmännytta är en viktig aktör. VBAB har idag
cirka 5500 hyresrätter och planer för omfattande
nyproduktion.
VBAB har ägarnas mandat att även bygga
bostadsrätter - vilket tänkts för att "blanda upp"
bostadsformerna - inte minst inom stora enhetliga
bestånd- detta har dock ännu ej gjorts.
VBAB har också ett stort ansvar - även en del privata
fastighetsägare - för att ta ett socialt ansvar som
såväl flyktingkriser och andra utsatta situationer kan
innebära. En del av omflyttningen hänvisas till den
"sociala kön".
Vi anser att inte enbart VBAB skall bära detta ansvar
och jobbar därför målmedvetet för att de privata
fastighetsägarna skall göra detsamma.
Ja. Genom att bygga fler hyresrätter och bidra till
inkludering genom sociala kontrakt. Vi vill också att
bostadsbolaget ska finnas och bygga vid större
nyproducerade områden. Vi vill också att vårt
bostadsbolag ska erbjuda fler ungdomslägenheter.
Ja.
Ja.

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

Liberalerna
Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Det kommunala bostadsbolaget ska bidra med lägenheter
till utsatta grupper via sociala kontrakt, t.ex. till nyanlända
och bostadslösa.
Bostadsbolaget ska också tillhandahålla ett visst antal
ungdomslägenheter för att hjälpa ungdomar in på
bostadsmarknaden.
Kristdemokraterna vill se en översyn av kreditrestriktionerna
så att inte dessa utgör en för hög tröskel in på den ägda
bostadsmarknaden. Vi har även reformer för fler
ägarlägenheter, att det införs hyrköp, startlån och bospar
för unga. För de som står allra längst ifrån att hitta ett
boende vill vi se att en viss andel av bostäderna i
nyproduktion avsätts för sociala ändamål. Vi vill även införa
Bostad Först i hela landet för att komma åt hemlösheten.
Se tidigare svar. Vi har även gjort en mycket central
markanvisning för byggande av ungdomsbostäder (18-24
år) Priset har anpassats och ett test med helt slopad
parkeringsnorm för bil har gjorts. Nu gäller det att se om
antagandet om att ungdomar boende så centralt inte
behöver ha bil. Att bygga parkeringsplatser är dyrt - 250 000
- 500 000:-/plats- och normen centralt är hos oss 0,8 per
lägenhet. Det aktuella beståndet var drygt 90 bostäder.
Grundfilosofin är att man skall bygga parkering när man
bygger nytt. Om inte - så hamnar bekymret för "vild
parkering" i kommunens knä och vi tvingas ordna parkering
på skattebetalarnas bekostnad.
Det behövs allt från hyresgarantier, sociala kontrakt,
boende för personer som är hemlösa, ungdomslägenheter
och fler hyresrätter så att flyttkedjor kommer igång. Det är
också viktigt att ekonomiska krav hålls rimliga på
hyresgästers betalningsförmåga, som t ex att det inte krävs
fast anställning.
Bostäder måste prioriteras för dem som redan bor i Sverige.
Det är inte rimligt att andra grupper ska tvingas stå tillbaka
till förmån för nyanlända personer utan svenskt
medborgarskap.
Det kommunala bostadsbolaget tar idag ett socialt ansvar
för att låta dessa grupper komma in på
bostadsmarknaden. De privata aktörerna måste ta samma
ansvar. Vi tror att en kommunal bostadsförmedling kan
vara ett bra verktyg för detta.

Fråga 8 - Vad anser ni om regler för vinstuttag för allmännyttan?
Vad anser ditt parti om nuvarande regler för vinstuttag för allmännyttan?
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Moderaterna
Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Eventuellt vinstuttag bör beslutas av den enskilda
kommunen.
Vi har inga förslag om att förändra nuvarande regelverk.
Vi följer givetvis gällande regelverk.
Eftersom VBAB bygger så mycket lånar man mycket pengar
via kommunens internbank.
Vinstuttaget från allmännyttan i Varberg är ca 125 000
årligen. Det som kan tillkomma är om bolaget säljer någon
fastighet. Det upplever inte vi som orimligt eftersom det är
pengar som går tillbaka till skattebetalarna. Det är viktigt
för oss att bolaget går med vinst eftersom vi vill se stora
investeringar i befintligt bostadsbestånd och i nyproduktion,
vilket krävs för att klara detta.
Riksfråga
Den är problematisk såtillvida att den omöjliggör en
progressiv kommunal bostadspolitik.

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.
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

Liberalerna
Moderaterna
Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

De renoveringar som genomförs av det kommunala
bostadsbolaget ska alltid vara motiverade utifrån
fastigheternas och lägenheternas behov av underhåll.
Därmed görs inga onödiga renoveringar som driver upp
hyresnivåerna.
Kristdemokraterna anser att när det görs en renovering i
allmännyttan ska hyresgästen ha rätt att få ta ställning till
vilken standard som renoveringen ska ha. Detta är viktigt
för att minska risken för att hyresgäster ska tvingas flytta
för att det görs för dyra renoveringar. Samtidigt är det
viktigt att de renoveringar som verkligen behövs inte
försvåras eller skjuts upp.
Självklart måste man underhålla sitt fastighetsbestånd för
att inte förorsaka kapitalförstörelse.
I Varberg har jag inte hört att detta varit något bekymmer.
I Varberg så följs bruksvärdesprincipen och om större
investeringar görs så görs det med hyresgästens
medgivande. Vid utflyttning så kan större underhålls göras
innan ny flyttar in, vilket påverkar hyran, men det ser vi
som rimligt.
Riksfråga.
Vi har idag inget reellt inflytande över det kommunala
bostadsbolagets förvaltning men det är helt fel att
renovera bort människor från deras hem. Antingen måste
bostadsbolagen planera bättre och undvika
chockhöjningar eller så måste det till regler som hindrar
den här typen av agerande.

Fråga 10 – Kommer ni att driva ombildningar?
Centerpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna
Moderaterna

Nej. Vi har inte för avsikt att driva ombildning ifrån
hyreslägenheter till bostadsrätter i befintligt bestånd,
men det är viktigt att våra bostadsområden har en
blandning av olika upplåtelseformer.
Nej. Kristdemokraterna är positiva till ombildningar om
initiativet kommer underifrån och det finns en majoritet
för ombildningen. Men vi driver inte en allmän
utförsäljning.

Vet ej. Det har inte varit aktuellt. Självklart har vi blivit
uppvaktade av företag som velat förvärva delar av
beståndet
VBAB har gjort ett par försäljningar (mindre
bostadsbestånd) - beroende på mer rationell
förvaltning och även någon försäljning av
verksamhetslokaler som inte passat in i beståndet.
Socialdemokraterna
Nej
Sverigedemokraterna Vet ej. Det beror helt på om vi ser att det vore
gynnsamt för kommuninvånarna.
Vänsterpartiet
Nej. Vi behöver fler hyresrätter inte färre.

Fråga 11 - Håller ditt parti med om följande påståenden?

Staten måste ta ett tydligare
nationellt ansvar för finansieringen av
bostadsbyggandet.
Det behövs en regional
bostadsplanering som gör att alla
kommuner tar gemensamt ansvar för
bostadsförsörjningen.
Det ska vara obligatoriskt för en
kommun att enskilt eller tillsammans
med andra kommuner äga och
förvalta ett allmännyttigt
bostadsbolag.
Skillnader i beskattning av olika
upplåtelseformer (hyresrätt,
bostadsrätt och äganderätt) ska
minimeras.
Hyresgäster ska ha inflytande vid
renoveringar av bostaden.
Hyresgäster ska ha möjligheten att
välja nivåer av ombyggnad och
därmed även hyresnivåer, i syfte att
kunna hålla nere hyresökningar och
säkra besittningsskyddet.
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.
Vinster från resultat och försäljning ska
stanna i bostadsbolagen för att
återinvesteras i nyproduktion och
renovering.
Marknadshyror bör införas, dvs ett
system där hyresvärden ensidigt får
bestämma hur mycket du ska betala i
hyra, helt utan förhandling.
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Fråga 12-Varför ska hyresgästerna rösta på er den 11 september?
Varför ska hyresgästerna rösta på ditt parti den 11 september?
Centerpartiet
Kristdemokraterna

Liberalerna
Moderaterna
Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Centerpartiet arbetar för att möjliggöra byggnation av
flerbostadshus runt om i hela kommunen.
Kristdemokraterna förstår att bostadspolitik ofta tar lång
tid innan det ger effekt på marknaden. Därför är det
viktigt att lösa de knutar som finns idag. Vi kan inte ha det
som under de rödgröna där bostadspolitiken blivit
kohandel och motstridiga förslag införs.
Kristdemokraterna vill ta tag i de grundläggande
strukturproblem som finns på svensk bostadsmarknad.
Det innebär åtgärder som gör att fler får möjlighet att
förverkliga sina boendedrömmar. Fler ska kunna gå från
hyresrätt till ett eget ägt boende via åtgärder som
startlån, hyrköp, färre kreditrestriktioner och ökade
incitament för bosparande. Samtidigt ska bostadsköerna
byggas bort genom regelförenklingar och effektivare
planprocesser.
Vi står för en bra, sund och balanserad bostadspolitik.
För att S vill se fler bostäder för alla så att vi inte får en
kommun som blir uppdelad. Därför vill vi också ha fler
hyresrätter med rimliga hyror, fler ungdomslägenheter och
möjlighet att ställa sig i bostadskön vid 16 års ålder. Vi vill
också värna om de befintliga bostäderna så att de
renoveras i tid och utvecklas med mer grönt och sociala
mötesplatser. Vi säger definitivt nej till att sälja ut
allmännyttans hyresrätter.
SD har en god politik som gynnar vanligt folk, oavsett
vilken boendeform man bor i.
Därför att vi står för att bostad är en social rättighet och
inte en handelsvara.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna
och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. 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.

Hyresgästföreningen region Västra Sverige
Box 7304, 402 36 Göteborg
Besöksadress: Första Långgatan 17 B
Telefon: 0771–443 443
hyresgastforeningen.se
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