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Partier som deltagit

S: Socialdemokraterna

L: Liberalerna

SD: Sverigedemokraterna

C: Centerpartiet

KD: Kristdemokraterna

V: Vänsterpartiet

M: Moderaterna

MP: Miljöpartiet

Inledning

Valet 2022 kommer att vara avgörande för bostadspolitiken i Sverige de 
närmaste åren, och därmed för ungas situation på bostadsmarknaden. 
I dagsläget råder det bostadsbrist i 204 av Sveriges 290 kommuner, 
kötiderna för ett hyreskontrakt i förstahand är ofta långa och trösklarna in 
på den ägda marknaden höga. Många unga stängs därmed ute från både 
den hyrda och den ägda marknaden och hänvisas istället till en dyr och 
otrygg andrahandsmarknad, eller till att bo kvar hemma trots att de hellre 
hade velat flytta hemifrån.

I den här rapporten har vi sammanställt de nuvarande riksdagspartiernas 
svar på tio bostadspolitiska frågor. Vi har därefter gjort en analys och 
bedömt svaren som “godkänt”, “varning” eller “underkänt” utefter 
förbestämda kriterier. Vi hoppas att rapporten ska tydliggöra för unga 
väljare hur partierna ställer sig i olika frågor som berör bostadsmarknaden 
och ungas möjligheter att bo tryggt.

jagvillhabostad.nu kämpar för alla ungas rätt till en trygg bostad och för 
en bostadspolitik som utgår ifrån att en bostad är en mänsklig rättighet för 
var och en. En bostad är inte bara tak över huvudet utan även ett hem som 
utgör en del av grannskapet, staden och samhället i stort. Vi anser att det 
borde vara en självklarhet att ungas perspektiv och behov ska inkluderas 
i beslut som direkt eller indirekt rör bostadsmarknaden - det handlar om 
ungas liv och vardag både här och nu och på lång sikt.

• Endast tre partier fick 5 poäng 
eller fler av totalt 10 möjliga 

• Endast fyra partier nämner 
förslag som rör hur andra-
handsmarknaden kan förbättras 
genom ökad kontroll och 
trygghet 

• Endast tre partier nämner 
förslag som vill se över krav från 
hyresvärdar

• En majoritet av partierna är för en 
förbättring av bostadsbidraget 

• En majoritet av partierna 
vill stärka statens stöd vid 
renoveringar 

• V och MP sticker ut med flertalet 
positiva förslag och landar på 9,5 
respektive 8,5 poäng
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Hur har partirankingen gått till?
Vi har genomfört den här rankingen genom att skicka ut de frågor vi anser 
vara viktigast för ungas situation på bostadsmarknaden till samtliga 
nuvarande riksdagspartier. Frågorna finns bifogade i bilaga 1 och alla 
partier har fått samma frågor. Partierna fick ingen begränsning i längden 
på svar och hade möjlighet att ställa frågor om det var något som var 
oklart. Alla partiernas svar finns bifogade i bilaga 2 för att det ska vara 
tydligt att de inte felrepresenterats. 

Analysen och bedömningen av godkänt, varning och underkänt bygger 
på förbestämda kriterier som satts upp innan vi läste partiernas svar. 
Kriterierna finns bifogade i bilaga 3. Vi har valt ut de saker vi anser är politik 
som skulle gynna ungas situation på bostadsmarknaden mest, både på 
kort och lång sikt. Om ett parti bockade av en majoritet av kriterierna fick 
partiet godkänt, och om de bockade av färre av kriterierna en varning. Vi 
har varit hårda mot så kallade “politikersvar” där partiet inte har svarat på 
frågan eller gett ett fluffigt svar utan någon konkret politik. I dessa fall har 
partiet fått underkänt oavsett om de anspelat på “bra” värden.

Svaren har sedan genererat poäng, mest för att det blir enklare att 
visualisera hur bra ett parti är i de olika frågorna. En poäng för ett godkänt 
och en halv poäng för en varning.

Vilka svar vi fått och trender
Överlag har partierna inte lyckats så bra i rankingen. Det är enbart tre 
partier som får mer än 5 poäng. Detta är ett stort problem eftersom det 
betyder att många partier inte har en i närheten tillräcklig politik för att fler 
unga ska få tillgång till ett tryggt boende.

Okunskap om ungas situation

Något flera partier hade svårt med är de krav hyresvärdar ställer på 
hyresgäster och hur de sällan stämmer överens med ungas verklighet. 
I vår fråga till partierna poängterade vi att det finns ett problem i att 
hyresvärdar har krav på hög inkomst och fast anställning. Detta eftersom 
det stänger ute unga som i praktiken skulle kunna betala hyran men som 
saknar en förutbestämd inkomst. Partiernas svar på detta var oftast att 
hyresvärden bestämmer, trots att kraven specifikt slår mot unga som 
egentligen hade haft råd med en lägenhet men inte kryssar i specifika 
boxar. Vissa partier, såsom Liberalerna, pekade på social housing som en 

lösning för de som inte har råd. Detta tycker vi pekar på en stor okunskap 
eftersom problemet inte är att unga inte har råd utan att kraven inte är 
satta utifrån ungas verklighet.

Det andra stora området där många partier inte har kunskap är 
skillnaderna i skatt på ägt och hyrt boende. De flesta partier pratar kort 
om ränteavdraget och ibland om ROT-avdraget, trots att det bara är två 
delar av ett större problem. Idag finns det flera områden där hyresgäster 
behöver betala mer på grund av att de bär kostnaderna för hyresvärden. 
Det kan till exempel handla om att hyresvärden behöver skatta både för 
fastigheter och företagets vinster. Hyresvärdens räntekostnader bärs 
därmed av hyresgästen, medan de är avdragsgilla för en privatperson. 
I många kommuner tas det ut stora vinster från det kommunala 
fastighetsbolaget som bekostar annan skattefinansierad verksamhet. Det 
leder till att hyresgäster indirekt betalar mer skatt till kommunen än de 
som bor i ägt boende. Det här är bara några av de problem som måste 
åtgärdas för att skapa en mer likvärdig situation för hyresgäster kontra de 
som bor i ägt boende och fler partier måste ta tag i detta.

Svar vi blir oroade över

På vissa områden är vi oroade över partiernas svar. Att många partier på 
sikt vill införa marknadshyror är problematiskt och hade ökat kostnaden för 
många unga. Det här är dock ingen nyhet - vi alla fick ta del av debatten 
om marknadshyror och den efterföljande regeringskrisen förra sommaren. 
Vi kommer därför att fokusera på fyra andra områden där vi är oroade 
över att det inte finns särskilt konkreta svar på vad man ska göra för att 
åtgärda de problem vi ser idag. 

Det första gäller andrahandsmarknaden, en marknad där höga hyror, 
trakasserier, diskriminering och orimliga krav är ungas vardag. Den enda 
långsiktiga lösningen på problemet är fler bostäder, men vi undrade 
vad partierna har för lösningar som skulle kunna förbättra situationen 
här och nu. Endast fyra partier nämner något som ens nämnvärt skulle 
förbättra situationen genom ökad kontroll och trygghet. Det är också 
enbart ett av partierna, Vänsterpartiet, som nämner en översyn av 
privatuthyrningslagen; något som drastiskt skulle kunna förändra de 
ekonomiska förutsättningarna för alla unga som hyr en bostadsrätt 
eller ett attefallshus i andrahand och där det idag i stort sett råder 
marknadshyror. Riksdagens partier verkar inte vara intresserade av eller 
medvetna om att det faktiskt finns lösningar för att göra situationen 
bättre för unga idag. Andrahandsmarknaden är oftast ignorerad och de 
som sitter fast där har lämnats till sitt eget öde vilket inte är värdigt ett 
välfärdsland.
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Att det är så få partier som vill återinföra någon form av finansiellt stöd 
till bostadsbyggande är också oroväckande. Vi vet att det historiskt sett 
i Sverige, och om man tittar ut i Europa, krävts offentliga resurser om 
man vill ha en stadig byggtakt av bostäder som är tillgängliga för hela 
befolkningen. Det investeringsstöd som avskaffades var definitivt inte 
perfekt och det fanns utvecklingsområden. Dock är det tydligt att det hade 
en positiv effekt på byggandet av framförallt hyresrätter med lägre hyra 
än annan nyproduktion. Vi behöver högre volymer av bostäder för att alla 
unga ska kunna flytta hemifrån.

Bostadsbyggandet och förvaltningens påverkan på miljö och klimat är 
därtill något som många partier inte har en i närheten tillräcklig politik för 
att lösa. Få vill reglera marknaden och färre vill putta in pengar för att se 
till att stötta fastighetsförvaltare och byggherrar i att ställa om och göra 
deras processer mer klimatvänliga. Att byggbranschen behöver ställa 
om är ett faktum och idag är det fortfarande mer lönsamt att inte bygga 
klimatvänligt eller att inte renovera och isolera gamla fastigheter. Politiken 
behöver ta ansvar för detta och hjälpa/tvinga branschen att ställa om.

Det sista området där vi verkligen inte ser några positiva förslag gäller en 
reglering av de krav hyresvärdar kan ställa på hyresgäster, framförallt när 
det kommer till inkomstkrav. Detta är något som snabbt hade gjort många 
bostäder tillgängliga för unga och möjliggjort för unga att söka ett större 
antal lägenheter. Utredningen “Sänk tröskeln till en god bostad” har flera 
förslag som skulle göra situationen bättre och vi hoppas att flera partier 
anammar förslagen.

Svar vi blir glada över

Det finns några områden där vi ser att det finns majoriteter i riksdagen för 
förslag som kan förbättra situationen på bostadsmarknaden för unga.

Det första är att i stort sett alla partier vill förbättra bostadsbidragen. 
De flesta vill se över regelverket och villkoren för bidraget som idag är 
problematiska och skapar svåra situationer för många som har rätt 
till det. Det är också en majoritet i riksdagen som vill höja nivåerna i 
bostadsbidraget. Detta är nödvändigt eftersom vissa nivåer inte höjts sen 
1997. Vi blev glada när vi hörde detta då många unga skulle få en mycket 
bättre vardag med ett stärkt bostadsbidrag och både kunna ha råd 
med ett större utbud av lägenheter och stå stärkta inför de kommande 
hyreshöjningarna som väntar i och med den höga inflationen.

Det finns också en majoritet i riksdagen för att se över och stärka statens 
stöd vid renoveringar. Både i att stärka hyresgästernas position vid en 
renovering men också att skjuta till pengar från staten för att minska 

fastighetsförvaltarens kostnader och därigenom minska kostnaden för 
hyresgästen i slutändan. Ingen ska behöva flytta för att ens lägenhet får 
rimliga renoveringar. Nu gäller det bara att göra verklighet i detta. 

Vad betyder detta?
Det finns mycket att säga om den här undersökningen. Vi hade gärna velat 
titta ännu mer på hur partierna har röstat under mandatperioden för att 
få en total bild. Den här undersökningen kan just nu bara utgå ifrån vad 
partierna säger att de vill göra framåt, vilket vi dock tycker är viktigast. Det 
finns generellt ett kunskapsglapp när det kommer till bostadspolitik; likt 
många andra politiska frågor centrerar debatten runt en eller två frågor 
där alla har dragit linjer i sanden. Tydligast blir det när vi frågar om staten 
ska ta ett finansiellt ansvar för bostadsbyggandet och alla enbart pratar 
om investeringsstödet som togs bort. Få svarar på principen om man 
tycker att det allmänna ska trygga rätten till bostad eller hur man vill ha 
det i framtiden, för ingen vill nog ha det exakta samma stödet. Det är svårt 
att säga om den här okunskapen beror på brist på vilja att genomföra 
reformer som gör det bättre för unga eller om det bara är ett ointresse för 
bostadspolitik. 

Det vi tycker är tydligast är hur långt politiker står ifrån ungas vardag 
när det kommer till andrahandsmarknaden. Sexuella trakasserier, 
små “lägenheter” och hyror som inte motsvarar någon rimlighet är 
verkliga problem för många unga här och nu. Den här verkligheten 
har partierna ytterst få lösningar på eller förslag kring som skulle göra 
det bättre för unga. Vi arbetar hela tiden för att lyfta problematiken 
på andrahandsmarknaden med politiker och upplysa unga om 
de få rättigheter de har. Att enbart Vänsterpartiet vill se över 
privatuthyrningslagen är oroväckande eftersom det är nödvändigt att den 
reformeras om vi ska nå rimliga hyror på andrahandsmarknaden.

Den stora ljusglimten är att många partier vill se över bostadsbidraget 
som idag är ett djupt dysfunktionellt bidrag där många blir 
återbetalningsskyldiga på grund av hur det är uppbyggt. Nivåerna 
är också låga då det som anses vara en hög hyra för att få bidrag 
inte justerats på 25 år. Vi hoppas att det kan komma ett ordentligt 
reformförslag efter valet där bostadsbidraget kan upprustas och 
moderniseras för att hjälpa unga och barnfamiljer i deras vardag.
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Översikt
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Översikt
Socialdemokraterna

Godkänt: 4 

Varning: 5

Underkänt: 1 

Liberalerna

Godkänt: 0

Varning: 1

Underkänt: 9

Sverigedemokraterna

Godkänt: 2

Varning: 3

Underkänt: 5

Centerpartiet

Godkänt: 0

Varning: 3

Underkänt: 7

Kristdemokraterna

Godkänt: 0

Varning: 4

Underkänt: 6

Vänsterpartiet

Godkänt: 9

Varning: 1

Underkänt: 0

Moderaterna

Godkänt: 0

Varning: 3

Underkänt: 7

Miljöpartiet

Godkänt: 7

Varning: 3

Underkänt: 0
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Socialdemokraterna
Bostadsbidraget - Varning
Hänvisar till sin utredning om bostadsbidraget där man vill flytta 
bostadsbidraget till månadsinkomst istället för årsinkomst vilket är bra. Det 
är också bra att man infört en tillfällig höjning av bidraget. Dock vill man 
inte permanent höja nivåerna eller bredda det till fler grupper som behöver 
det idag. 

Investeringsstödet - Godkänt
Vill återinföra ett investeringsstöd. Utformningen är dock inte helt klar.

Andrahandsmarknaden - Varning
Har infört och vill fortsätta att skapa regler för att motarbeta handel och 
svart andrahandsuthyrning. Vill dock inte göra det möjligt att få tillbaka 
ockerhyra vid andrahandsuthyrning av ett ägt boende.

Hyressystemet - Godkänt
Vill inte införa marknadshyror. Ska dock noteras att de la ett förslag om 
detta under mandatperioden.

Allmännyttan - Varning
Har inga konkreta förslag för att minska utförsäljningarna eller motarbeta 
vinstuttagen. Dock finns det tydliga intentioner om att allmännyttan ska 
drivas av samhällsnytta och bygga i mindre köpstarka områden. Detta 
hade gynnat unga på lång sikt.

Renoveringar - Godkänt
Vill införa regler som stärker hyresgästens position och införa statligt stöd 

för renoveringar för att pressa kostnader.

Klimat och miljö - Varning
Har i dagsläget inga konkreta förslag för förbättring men har tillsatt en 
kartläggning för att förbättra möjligheterna att bygga miljöanpassat. 
Hänvisar till att det är kommunernas ansvar.

Krav från hyresvärdar - Godkänt
Vill införa förslagen som presenteras i utredningen “Sänk tröskeln till en god 
bostad”, vilket hade förbättrat situationen för unga.

Skatteskillnader mellan ägt och hyrt - Underkänt
Inga förslag på hur man ska se till att jämna ut skatteskillnadne mellan ägt 
och hyrt boende.

Studenters boende - Varning
Vill införa stöd för att bygga fler studentlägenheter men inga fler åtgärder 
för att göra den ekonomiska situationen bättre.

Poäng totalt

6.5/10
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Liberalerna
Bostadsbidraget - Underkänt
Vill se ett starkt bostadsbidrag men har inga förslag som förbättrar dagens 
situation. Vill kanske stärka bostadsbidraget om marknadshyror införs.

Investeringsstödet - Underkänt
Vill inte återinföra någon form av statligt finansiellt stöd för byggande. 
Hänvisar till att regelförbättringar har samma effekt.

Andrahandsmarknaden - Underkänt
Har inga förslag för att göra det bättre för de unga som idag bor i 
andrahand. Vill lösa det genom att fler ska köpa en bostad vilket inte löser 
situationen idag.

Hyressystemet - Underkänt
Vill införa markandshyror i nyproduktion vilket hade lett till högre hyror för 
alla på sikt. 

Allmännyttan - Underkänt
Vill inte stoppa utförsäljningen av billiga hyresrätter. 

Renoveringar - Underkänt
Vill inte se något finansiellt stöd för renoveringar eller se till att folk inte 
behöver flytta från sitt hem för att bo i rimlig standard.

Klimat och miljö - Varning
Vill genom skatteregler göra det mer lönsamt att bygga klimatvänligt. Vill 
inte införa något annat finansiellt stöd för att energieffektivisera.

Krav från hyresvärdar - Underkänt
Vill att social housing ska erbjudas till personer som inte klarar kraven. 
Problemet är dock inte att folk inte kan betala hyran utan att kraven inte 
står i proportion till vad de vill åstadkomma.

Skatteskillnader mellan ägt och hyrt - Underkänt
Vill inte utjämna skatteskillnaderna mellan ägt och hyrt boende.

Studenters boende - Underkänt
Vill inte göra studentbostäder mer ekonomiskt tillgängliga eller se till att 
det byggs mer.

Poäng totalt

0.5/10
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Sverigedemokraterna
Bostadsbidraget - Godkänt
Vill höja taket permanent och förändra det så att det är baserat på 
månadsinkomst och inte årsinkomst.

Investeringsstödet - Underkänt
Vill inte se statlig finansiering av bostäder. Man vill överlåta detta till 
marknaden genom andra typer av reformer.

Andrahandsmarknaden - Underkänt
Vill enbart se långsiktiga lösningar genom större tillgång till bostäder 
framåt men inget som hjälper unga här och nu.

Hyressystemet - Godkänt
Vill bevara nuvarande hyressystem.

Allmännyttan - Underkänt
Inga konkreta förslag på att förhindra utförsäljningar eller förbättra 
allmännyttan.

Renoveringar - Varning
Vill införa flera olika åtgärder för att statligt stödja finansieringen av 
renoveringar men inga förslag på hur hyresgästens rätt kan stärkas.

Klimat och miljö - Underkänt
Inga konkreta förslag på hur byggsektorn och bostäder kan bli mer 
klimatvänliga förutom att bygga i trä.

Krav från hyresvärdar - Underkänt
Inga förslag på hur kraven kan standardiseras eller göras mer rimliga.

Skatteskillnader mellan ägt och hyrt - Varning
Har förslag som skulle göra situationen bättre såsom ROT-avdrag till 
hyresfastigheter och utfasat ränteavdrag men vill inte jämna ut fullt ut.

Studenters boende - Varning
Vill ställa fler krav på markupplåtelse för studentbostäder och höja 
bostadsbidraget. Vill dock inte se statlig finansiering av studentbostäder.

Poäng totalt

3.5/10
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Centerpartiet
Bostadsbidraget - Varning
Vill förbättra villkoren kring bidraget såsom att se till att det går över till 
månadsinkomst istället för årsinkomst. Vill dock inte höja nivåerna.

Investeringsstödet - Underkänt
Vill inte att staten tar finansiellt ansvar för bostadsbyggande.

Andrahandsmarknaden - Underkänt
Vill inte införa några förbättringar för unga som bor i andrahand här och 
nu.

Hyressystemet - Underkänt
Vill införa marknadshyror som på sikt skulle höja hyrorna, vilket hade 
drabbat unga hårt.

Allmännyttan - Underkänt
Vill inte stoppa utförsäljningen av billiga hyresrätter. Vill att de kommunala 
bostasdbolagens ekonomier ska stärkas men har inga förslag på hur.

Renoveringar - Underkänt
Vill inte hjälpa till att minska bördan för hyresgäster genom statlig 
finansiering av renoveringar eller stärka hyresgästens position. Vill istället
sänka standarden i lägenheter vilket gör det billigare men också sämre för 
den boende.

Klimat och miljö - Varning
Lägger fram flera förslag som hade gjort det bättre för bostädernas 

påverkan på miljön i både byggnationen men även när det kommer till hur 
fastigheter används efteråt såsom solpaneler och ekosystemtjänster. Dock 
ingen statlig finansiering av klimatomställningen.

Krav från hyresvärdar - Underkänt
Tycker dagens system fungerar bra.

Skatteskillnader mellan ägt och hyrt - Varning
Har några åtgärder som att se över moms som hade förbättrat situationen 
men inte löst problemet fullt ut.

Studenters boende - Underkänt
Vill införa andra standarder för studentbostäder jämfört med andra 
boendetyper. Vill förenkla byggande av studentbostäder genom 
regelförenklingar. Har dock inga förslag på statlig finansiering av 
studentbostäder eller göra dem mer tillgängliga för unga ekonomiskt.

Poäng totalt

1.5/10
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Kristdemokraterna
Bostadsbidraget - Varning
Vill höja bidragstaket och framförallt stärka bidraget mot barnfamiljer. De 
vill dock inte se över bidragets villkor.

Investeringsstödet - Underkänt
Vill inte att staten tar finanisellt ansvar för att se till att det byggs fler 
hyresrätter.

Andrahandsmarknaden - Underkänt
Likt många andra fokuserar Kristdemokraterna enbart på vad som ska 
göras på sikt för att lösa problemen på andrahandsmarknaden. Detta 
lämnar dock alla unga som idag bor med dåliga villkor i sticket.

Hyressystemet - Underkänt
Vill införa marknadshyror i nyproduktion (där presmutionshyra redan råder 
i 15 år, vilket är närliggande marknadshyra) vilket på sikt kommer höja 
hyrorna i beståndet.

Allmännyttan - Varning
Driver inte utförsäljningar och vill enbart se ombildningar om de kommer 
underifrån. Har dock inga förslag för att stoppa utförsäljningarna. 

Renoveringar - Varning
Vill se stärkta rättigheter för boende vid renoveringar men vill inte 
underlätta finansieringen genom statliga investeringar.

Klimat och miljö - Underkänt
Har inga konkreta förslag på hur byggandet kan bli mer klimatvänligt 
mer än förhoppningar att byggföretagen ska anpassa sig via 
klimatdeklarationer.

Krav från hyresvärdar - Underkänt
Inga förslag för att adressera detta.

Skatteskillnader mellan ägt och hyrt - Varning
Vill på sikt fasa ut ränteavdraget. Detta är dock inte nära på att lösa 
problematiken i beskattningen av hyresgäster.

Studenters boende - Underkänt
Vill införa andra standarder för studentbostäder jämfört med andra 
boendetyper. Vill förenkla byggande av studentbostäder genom 
regelförenklingar. Har dock inga förslag på statlig finansiering av 
studentbostäder eller göra dem mer tillgängliga för unga ekonomiskt.

Poäng totalt

2/10

18 19



Vänsterpartiet
Bostadsbidraget - Godkänt
Vill både öka och indexera nivåerna och förändra regelverket för att göra 
det mer tillgängligt.

Investeringsstödet - Godkänt
Vill återinföra ett utökat investeringsstöd för att se till att det byggs fler 
billiga hyresrätter.

Andrahandsmarknaden - Varning
Vill avveckla privatuthyrningslagen för att se till att jämna ut villkoren 
för de som hyr en bostadsrätt i andrahand istället för en hyresrätt. Dock 
lämnar de inga förslag för att motverka utnyttjandet eller diskriminering på 
andrahandsmarknaden. 

Hyressystemet - Godkänt
Vill lämna hyressättningen till parterna och påverka hyrorna positivt 
genom utökat byggande. 

Allmännyttan - Godkänt
Vill införa ett säljstopp av allmännyttan för att se till att inte fler billiga 
hyresrätter försvinner ur beståndet.

Renoveringar - Godkänt
Vill införa statliga renoveringsfonder för att stötta och minska kostnaderna 
för renoveringar. De vill även stötta hyresgästen på olika sätt för att se till 
att dennes ställning förbättras.

Klimat och miljö - Godkänt
Vill se statliga investeringar för att renovera och rusta upp gamla 
fastigheter för att energieffektivisera. Vill även se till att staten ser till att 
öka användandet av alternativa byggmaterial.

Krav från hyresvärdar - Godkänt
Vill se till att regelverket skärps till en rimlig nivå. Vill också bredda synen på 
inkomst för att se till att fler kan klara kraven.

Skatteskillnader mellan ägt och hyrt - Godkänt
Vill se fasa ut ränteavdraget och rikta om ROT-avdraget. De vill även se 
över skatteregler både vid nyproduktion och förvaltning för att jämna ut 
glappet mellan ägt och hyrt boende.

Studenters boende - Godkänt
Vill ha statliga investeringar i byggandet av studentbostäder och vill hitta 
olika former av avtalslösningar som gör det lättare för studenter att dela 
på hyran vilket underlättar. Det hade varit intressant att se fler lösningar 
som hade hanterat de kommande hyreshöjningarna.

Poäng totalt

9.5/10
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Moderaterna
Bostadsbidraget - Varning
Vill se över bidraget men vill inte föregripa exakt hur innan det utretts.

Investeringsstödet - Underkänt
Vill inte återinföra ett statligt investeringsstöd i någon form.

Andrahandsmarknaden - Varning
Vill genom att införa hyresmäklare göra systemet tryggare vilket är bra. 
Dock vill man inte se över privatuthyrningslagen.

Hyressystemet - Underkänt
Vill förändra dagens system men är vaga kring hur det skulle se ut. Deras 
förslag lutar dock åt en ökad marknadisering av hyressättningen vilket 
kommer att göra situationen sämre för unga.

Allmännyttan - Underkänt
Vill fortsatt se att allmännyttan säljs ut.

Renoveringar - Underkänt
Vill inte stärka hyresgästensställning eller genom statlig finansiering 
minska kostnaderna.

Klimat och miljö - Underkänt
Vill inte genom statliga medel hjälpa omställningen utan vill överlåta det 
till marknaden.

Krav från hyresvärdar - Underkänt
Vill inte att reglera kraven hyresvärden ställer eller på andra sätt göra dem 
mer rimliga.

Skatteskillnader mellan ägt och hyrt - Underkänt
Vill inte utjämna skatteklyftan som gör det dyrare att bo i hyresrätt än i 
ägtboende.

Studenters boende - Varning
Vill stärka studenternas ekonomi genom tillägslån vilket gör att fler har råd 
med nuvarande bostäder. Vill dock inte genom statliga investeringar se till 
att det byggs fler lägenheter.

Poäng totalt

1.5/10
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Miljöpartiet
Bostadsbidraget - Godkänt
Vill permanent höja nivåerna i bidraget och vill se över reglerna för att 
minska risken att bli återbetalningsskyldig.

Investeringsstödet - Godkänt
Vill återinföra ett statligt investeringsstöd för att få till mer billiga 
hyresrätter.

Andrahandsmarknaden - Varning
Vill förbättra rättigheter och öka tryggheten för andrahandsgäster men vill 
inte förbättra privatuthyrningslagen.

Hyressystemet - Godkänt
Vill inte införa markandshyror utan vill vara kvar vid kollektivförhandlade 
hyror.

Allmännyttan - Varning
Har inga intentioner i att driva på utvecklingen men har inga förslag på hur 
det ska lösas.

Renoveringar - Godkänt
Vill bidra med statliga pengar för renoveringar vilket minskar kostnaden för 
hyresgästen och att hyran höjs på längre sikt för att inte orsaka en chock 
för den boende.

Klimat och miljö - Godkänt
Vill bidra med både regleringar för att se till att byggande blir mer hållbart 

och investeringar för att skynda på energieffektiviseringen av nuvarande 
fastigheter.

Krav från hyresvärdar - Godkänt
Vill reglera vilka krav som kan ställas för att motverka diskriminering men 
också erkännandet av fler inkomstformer.

Skatteskillnader mellan ägt och hyrt - Varning
Vill se en nedtrappning av ränteavdraget och ett höjt tak i 
fastighetsavgiften vilket hade varit ett steg i rätt riktning. Dock inga förslag 
för att se över resten av skattesystemet för att jämna ut helt.

Studenters boende - Godkänt
Vill se statliga investeringar i byggandet av studentbostäder och stärka 
deras ekonomi genom en ökad studiebidragsdel.

Poäng totalt

8.5/10

24 25



Bilaga 1. 
Frågor partierna fått
1. Bostadsbidraget
Bostadsbidraget är idag något som får vardagen att gå ihop för unga 
och föräldrar. Det har däremot många brister i sin utformning. 35 procent 
av alla som får bidraget blir återbetalningsskyldiga i någon utsträckning, 
endast sex procent av studenter söker bostadsbidraget även fast många 
fler har rätt till det och nivån för vad som räknas som en hög hyra har inte 
ändrats sen 1997. Hur vill ni förbättra och utveckla bostadsbidraget?

2. Investeringsstödet
I höstens budget togs det statliga investeringsstödet för finansiering 
av hyresrätter och studentbostäder bort. Det var statens verktyg för att 
finansiera fler hyresrätter och studentbostäder till lägre hyror och öka 
byggtakten. Genom att ställa krav på lägre hyresnivåer för den som tar 
del av stödet har många nyproducerade bostäder blivit tillgängliga för fler 
unga. Vill ni återinföra ett statligt finansiellt stöd till bostadsbyggande och i 
vilken utformning?

3. Andrahandsmarknaden
På grund av bostadsbristen tvingas många unga ut på den otrygga 
andrahandsmarknaden. Där betalar en stor majoritet ockerhyror, bor med 
svartkontrakt eller utnyttjas av oseriösa hyresvärdar. Det skapar en osäker 
levnadssituation som tär på både plånboken och den psykiska hälsan. 
Detta behöver förändras för att förbättra livssituationen för många unga. 
Hur vill ni förbättra situationen för unga på andrahandsmarknaden?

4. Hyressystemet
Förra sommaren rasade diskussionen om Sveriges framtida hyressystem 
där marknadshyror stod mot förhandlingssystemet. Frågan om 
hyressättning är en av de viktigaste frågorna inom bostadspolitiken där 
unga är en av de grupper som kommer bli mest påverkade av framtida 
förändringar. Vill ni förändra dagens hyressystem och hur vill ni i sådana 
fall göra det?

5. Allmännyttan
Sedan 90-talet är det många kommunala bostadsbolag som säljer 
sina hyresrätter till antingen bostadsrättsombildningar eller privata 
hyresvärdar. Det har minskat både allmännyttans och hyresrättens 

andel av bostadsbeståndet, särskilt hyresrätter med lägre hyror, vilket 
har försämrat ungas möjlighet att få en bostad. Hur ser ni på den 
utvecklingen?

6. Renoveringar
Betydande delar av Sveriges fastighetsbestånd, däribland en stor del av 
bostäder som byggdes under miljonprogrammet, är idag i stort behov 
av kostsamma renoveringar. Med avsaknad av statligt stöd  innebär det 
att många hyresgäster tvingas på stora hyreshöjningar i samband med 
omfattande renoveringar. Över tid renoveras billiga lägenheter bort vilket 
gör att många unga får det svårare att efterfråga ett boende. Hur vill ni att 
kostnaden för renoveringarna ska hanteras och hur säkerhetsställer ni att 
hyresrätterna med lägre hyror inte försvinner?

7. Klimat och miljö
Att bygga och renovera bostäder släpper ut stora mängder växthusgaser 
och är en bidragande orsak till miljö- och klimatförstöring. Men till skillnad 
från förbränningen av fossila bränslen behöver vi även i framtiden 
bygga bostäder vilket innebär att även byggbranschen är i behov av en 
klimatomställning. Vilka förslag har ni för att göra bostäder och byggandet 
mer klimatvänligt?

8. Krav från hyresvärdar
Idag finns det många krav från hyresvärdar på hyresgäster inför ett 
kontraktskrivande och dessa slår hårt mot unga. Framförallt är det 
ekonomiska krav som skapar en barriär för unga som ofta inte har en fast 
anställning eller en tillräckligt hög inkomst för att klara kravet. Samtidigt 
finns det ingen forskning som visar på en korrelation mellan höga krav och 
minskad risk att hyresgästen inte betalar hyran. Vill ni att hyresvärden ska 
få sätta vilka krav som helst eller hur vill ni ändra dagens lagstiftning?

9. Skatteskillnader mellan ägt och hyrt
Idag gynnas det ägda boendet skattemässigt med ränteavdrag och 
rotavdrag samtidigt som en hyresgäst inte får något i stöd. Det har 
gjort att en nyproducerad hyresrätt i snitt kostar 2 500 kr mer per 
månad än motsvarande bostadsrätt, vilket missgynnar unga som i stor 
utsträckning bor i hyrt boende. Avdragen har tillsammans med den 
slopade fastighetsskatten även bidragit till att driva upp priserna på 
bostadsmarknaden vilket är den främsta orsaken till att unga stängs ute 
från det ägda boendet. Vill ni se över skatteskillnaderna mellan ägt och 
hyrt och på vilket sätt?

10. Studenters boende
Studenter är en särskild grupp på bostadsmarknaden med en ofta utsatt 
ställning. Inkomsten är studiemedlet och konkurrensen är enorm bland 
de tusentals andra studenter som vill bo så nära och billigt lärosätet 
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som möjligt. Idag tvingas studenter att tacka nej till sin drömutbildning 
för att det inte finns boende, och många tvingas jobba vid sidan om 
för att ha råd med de höga hyrorna. Vilka förslag har ni för att förbättra 
boendesituationen för studenter?

Bilaga 2. 
Partiernas svar

Socialdemokraterna
1. Bostadsbidraget
Den så kallade BUMS-utredningen har lämnat förslag för att bland 
annat minska skuldsättningen i bostadsbidraget och har utrett hur 
de fördelningspolitiska och bostadspolitiska målsättningarna med 
bostadsbidraget kan renodlas och tydliggöras. Dessa är nu ute på remiss. 
Under juli – december höjs bostadsbidraget tillfälligt genom ett extra 
tilläggsbidrag för att skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga 
prisuppgångar. Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 procent av det 
preliminära bostadsbidraget och kommer som mest att lämnas med 1 325 
kronor per månad.

2. Investeringsstödet
Ja vi vill återinföra investeringsstödet. För att komma tillrätta med 
bostadsbristen måste vi bygga fler bostäder som människor har råd att 
bo i. Ett bra exempel är de runt 50 000 hyresrätter som byggts med det 
statliga investeringsstödet för hyresrätter, ett stöd som nu tagits bort av 
högermajoriteten i riksdagen

3. Andrahandsmarknaden
Vi har infört åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt, otillåten 
andrahandsuthyrning och uttag av överhyror av andrahandshyresgäster. Vi 
vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och 
få sin första bostad. Vårt mål är att det byggs i genomsnitt 45 000 bostäder 
om året fram till 2030. 

4. Hyressystemet
Marknadshyror leder till en ökad omfördelning från hyresgäster till 
fastighetsägare, med en sämre vardagsekonomi för väldigt många 
människor som följd, och med ännu större svårigheter att få en bostad. Allt 
detta utan att byggandet kan förväntas öka. Vi motsätter oss marknadshyror, 
vi vill att den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärks.

5. Allmännyttan
Allmännyttan står för de flesta nyproducerade hyresrätter och leder 
utvecklingen i att pressa boendekostnader. Allmännyttans villkor behöver 
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stärkas och styras av samhällsnytta. Det måste även ges möjligheter att 
bygga på svaga marknader.

6. Renoveringar
Vid renoveringar och ombildningar vill vi stärka hyresgästernas ställning. 
Förekomsten av lyxrenoveringar i syfte att byta hyresgäster i det befintliga 
hyresbeståndet måste stävjas. Vi vill återinföra det stöd som fanns 2016 – 
2018 för renovering och energieffektivisering av hyresrätter i socioekonomiskt 
svaga bostadsområden. Ett stöd som tagits bort av högermajoriteten i 
riksdagen

7. Klimat och miljö
Boverket har fått i uppdrag att kartlägga och analysera hur återanvändning, 
återvinning samt förberedelse för återanvändning och materialåtervinning 
av befintligt byggmaterial, byggnadsdelar och byggnadsverk fungerar idag. I 
detta ingår att analysera hur rivning av befintliga byggnadsverk kan undvikas 
och hur de kan återbrukas i sin helhet samt att analysera vad detta innebär 
för valet av olika byggmaterial, exempelvis plast. Varje kommun måste ta 
ansvar för planering och byggande så att invånarna har tillgång till bra och 
hållbara bostäder.

8. Krav från hyresvärdar
Utredningen Sänk tröskeln till en god bostad har överlämnat förslag som går 
ut på att hjälpa fler till eget tryggt boende samtidigt som boendesegregation 
motverkas. Förslagen bereds förnärvarande i regeringskansliet.

9. Skatteskillnader mellan ägt och hyrt
Skillnaderna i boendekostnader mellan de som hyr och de som äger är stora 
och behöver minska. Samtidigt vill väldigt många – oberoende av bakgrund – 
äga sitt boende. Därför får lånetak och amorteringskrav inte vara utformade 
så att de i onödan utestänger låg- och medelinkomsttagare från att köpa 
lägenhet eller småhus.

10. Studenters boende
Vi har infört ett investeringsstöd för byggande av små hyreslägenheter och 
studentbostäder.  Ett stöd som nu tagits bort av högermajoriteten i riksdagen. 
Vi vill återinföra detta. 

Liberalerna
1. Bostadsbidraget 
Vi står bakom ett starkt bostadsbidrag för den som inte har råd att själv 
hitta en bostad. Inom ramen för en större skattereform, med sänkta 
skatter på arbete och en friare hyressättning är vi beredda att se över 

bostadsbidragets storlek.

2. Investeringsstödet
Vi säger nej till subventioner till byggherrar. Investeringsstödet är har av 
Riksrevisionen dömts ut som ineffektivt. Liberalerna kämpar istället för 
snabbare planprocesser och mer tillåtande byggregler så att fler bostäder 
till unga kan byggas. 

3. Andrahandsmarknaden 
Andrahandsmarknaden är ett symptom på att den ordinarie 
bostadsmarknaden inte fungerar. För den som inte har kontakter, pengar eller 
årtionden i kötid är andrahandsmarknaden i praktiken förstahandsalternativet. 
Vi föreslår bland annat ett statligt startlån och ett skattegynnat bosparande 
så att fler unga kan köpa en egen bostad. 

4. Hyressystemet 
Bruksvärdessystemet behöver göras om, så att läge och andra egenskaper 
som konsumenter anser är viktiga får större genomslag. Det vill säga att 
handdukstork i badrummet inte ska ses som lika viktigt som adressen för en 
bostad. I nyproduktion vill vi se fri hyressättning. Det starka besittningsskyddet 
ska värnas.. 

5. Allmännyttan 
Vi behöver se till att det byggs fler bostäder. Dagens byggstandarder 
fokuserar på fel saker. Exempelvis detaljregleras gestaltning och antalet 
parkeringsplatser. Det vore bättre ifall reglerna främst reglerade att bostäder 
ska vara trygga, med ett gott brandsskydd och god konstruktion. Vi ser 
mycket positivt på de pilotförsök som gjorts med mindre studentbostäder. 

6. Renoveringar 
Fastighetsägare har ett ansvar att renovera fastigheter. För de som inte 
har råd att efterfråga en bostad vill vi se ett separat system, en ny social 
bostadsform. Vi kallar det behovsbostäder, det ska gå till de som inte har råd 
eller möjlighet att ordna en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. 

7. Klimat och miljö 
Det centrala är att utsläpparen betalar. Genom skatter och avgifter på 
klimatskadliga utsläpp skapar vi incitament att övergå till mer klimatvänliga 
byggtekniker. Inom ramen för en bred skattereform är vi öppna för att höja 
kostnaden för att släppa ut, i utbyte mot sänkta skatter på arbete. 

8. Krav från hyresvärdar
För de som har små marginaler vill vi se en särskild bostadssektor. Dagens 
one-size system fungerar inte för de mest utsatta. Allmännyttan ska 
tillsammans med privata fastighetsägare bygga upp ett hyresbestånd, så 
kallade behovsbostäder, som går till de med störst behov.
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9. Skatteskillnader mellan ägt och hyrt 
Det är inte en naturlag att många unga stängs ute från den ägda 
bostadsmarknaden. Som ett viktigt första steg vill vi avskaffa det skärpta 
amorteringskravet. Vi föreslår även ett statligt startlån och ett skattegynnat 
bosparande för förstagångsköpare. Inom ramen för en bred skattereform är 
vi beredda att se över skattesatser - även för bostäder. 

10. Studenters boende 
Sverige har en allt för stängd bostadmarknad. Ett lågt byggande, höga krav 
för att få ett lån och en havererad bostadskö gör att studenter står lottlösa. 
Det första som behöver göras är att kapa den regleringsdjungel som gör att 
det knappt byggs bostäder anpassade för unga.  

Sverigedemokraterna
1. Bostadsbidraget
Vi vill höja den övre gränsen för bostadsbidraget med 500 kronor samt 
höja det samlade inkomsttaket med 25 000 kronor. Bostadsbidraget är 
ett av de viktigaste instrumenten som finns för att komma tillrätta med 
ekonomiskt utsatt läge eftersom bidraget riktas särskilt till de som har det 
svårast. Vi la i vår budget i höstas 750 miljoner kr mer på bostadsbidrag 
än regeringen. Det är besvärligt att det finns sådana brister i utformningen 
att de som verkligen behöver bidraget och ansöker på riktiga grunder 
ändå blir återbetalningsskyldiga i efterhand, därför ska bidraget grunda sig 
på månatlig inkomst under bidragstiden och inte på årsinkomst efter att 
bidragsperioden är avslutad.

2. Investeringsstödet
Nej vi vill inte återinföra stödet. Det var ett mycket ineffektivt och kostsamt 
stöd, många bostäder skulle ha byggts utan stödet. Vi menar att andra 
åtgärder behövs för att unga och studenter ska få rimliga bostäder, vi 
tror exempelvis att fler boendeformer behövs. Vi efterfrågar mer enhetliga 
regler och finansieringsmodeller för hyrköp av bostäder och en utökad 
gräns för det möjliga skattefria beloppet för privatuthyrning av bostad, vilket 
skulle ge möjlighet till fler tillfälliga bostäder på bostadsmarknaden. Vi driver 
sedan länge också förslagen att det behöver ske särskild markupplåtelse 
för studentbostäder i kommunerna och att kommuner i samverkan med 
lärosäten ska planera in tillräckligt många studentbostäder. Överlag behöver 
också byggande gynnas genom förbättrade byggregler och processer som 
förenklar för byggherrar, samt ökad konkurrens behöver gynnas. Exempelvis 
bör byggkrediten för mindre byggbolag förbättras så att fler företag kan 
konkurrera på byggmarknaden. Detta skulle bidra till ökat byggande och 
till att få ner priserna. Många unga vill äga sitt boende, därför tror vi det 

vore bra att införa fler finansieringsmöjligheter så som startlån för unga 
och fördelaktigt bostadssparande samt avskaffa det andra uppstramade 
amorteringskravet – detta skulle möjliggöra för många fler att kunna köpa 
bostad.

3. Andrahandsmarknaden
Det ni beskriver här är ett ohållbart läge, inga unga ska ha det så i 
Sverige. Vi menar som noterat i svaret på fråga 1 att lösningar för fler olika 
boendeformer behövs, vilka ska innebära goda lösningar och förhållanden 
för både hyresvärd och hyresgäst. Det är exempelvis mer enhetliga regler 
och finansieringsmodeller för hyrköp av bostäder och en utökad gräns för 
det möjliga skattefria beloppet för privatuthyrning av bostad. Att gynna ökat 
byggande samt förbättra regler och processer, skapar större konkurrens 
och pressar ner priserna vilket ger mer rimliga bostadskostnader och fler 
bostäder. Vi verkar också för förmånligt bolån, bosparande, åtgärder som kan 
ge även unga möjligheter att köpa bostad. Flyttkedjorna är avgörande viktiga 
för att människor ska få bostad som passar. Exempelvis kan fler hyresrätter 
lossgöras om fler människor ges rimligare möjligheter att köpa bostad, vilket 
kommer att innebära att många som idag har hyresrätt väljer att köpa 
bostad, då finns fler lediga lägenheter till personer som istället är i större 
behov av just hyresrätt.

4. Hyressystemet
Vi är emot marknadshyror som sätts utifrån tillgång och efterfrågan och 
inte begränsas av avtal mellan hyresmarknadens parter med lägsta- 
eller högstanivå för hyran, vilket kan ge höga hyror.  Vi är för dagens 
bruksvärdessystem där hyran sätts ungefär lika för lika bostäder, utifrån den 
allmänna värderingen jämfört med bostäder med liknande skick och läge.

5. Allmännyttan
Hyreslägenheter som ägs av allmännyttan erbjuder generellt mer generösa 
inkomstkrav än de privatägda, vilket är grundläggande för allas rätt till en 
bostad. Allmännyttan är viktig och har en stor roll att spela. Hyresrätten är en 
viktig del i att skapa en rörlighet på arbetsmarknaden och möjligheten att 
snabbt och enkelt kunna flytta dit jobben finns eller för studier.

6. Renoveringar
Renoveringar av miljonprogrammen är framförallt ett ansvar för ägarna. De 
flesta flerbostadshus inom miljonprogrammet ägs dessutom av kommunalt 
direkt eller indirekt ägda bostadsbolag. Vi förutsätter att alla ägare tar sitt 
ansvar att renovera och underhålla sina fastigheter och om detta inte sker 
ska kommunen kräva att renovering utförs. Det är bara standardhöjningar 
som ger rätt till hyreshöjningar och dessa standardhöjningar bör ske i 
samråd med hyresrättsföreningen. För att motverka hyreshöjningar efter 
renovering vill vi införa skattefria underhållsfonder, se över ett eventuellt 
ROT-avdrag för hyresrätten, höja bostadsbidrag och bostadstillägg samt 
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öka konkurrensen i byggbranschen. Många ägare har idag tagit ansvar och 
många fastigheter är därför i gott skick. Det blir orättvist mot de ägare som 
tagit ansvar om andra ägare som missköter fastigheterna, tjänar ekonomiskt 
på detta genom statligt stöd. 

7. Klimat och miljö
Att underlätta för byggande i trä generellt är bra ur miljösynpunkt, samtidigt 
som även andra miljövänliga eller återvunna material bör gynnas. Fri handel 
är positivt, svensk konkurrenskraft inom produktion av byggmaterial behöver 
stärkas. Material-, teknik- och produktionsutveckling för att minska negativ 
klimat- och miljöpåverkan behöver gynnas. Genom att svensk produktion 
gynnas ger det mindre utsläpp då långa transporter minskar. Det ger även 
arbetstillfällen, är bra för samhället och ekonomin.

8. Krav från hyresvärdar
Hyresvärden ska inte få sätta vilka krav som helst. Det är självklart viktigt 
att hyresvärden kan ställa vissa ekonomiska rimliga krav, hyresvärden är 
beroende av att få in hyran för uthyrd bostad, att hyra ut bostäder och 
hålla dem i god standard till hyresgäster innebär höga kostnader och 
investeringar för fastighetsägare. Rimlighet i ett hyreskontrakt ur hyresgästens 
synvinkel är också viktigt. Hyran ska självklart betalas för den bostad man hyr. 
I många fall är hyror höga, det har mer med marknaden och regelverket att 
göra. Vi vill som noterat i svaret på fråga 2 att byggande gynnas i högre grad 
genom förbättrade byggregler och processer så att konkurrens gynnas. Det 
kan påverka priserna och hyrorna, vilket vore positivt.

9. Skatteskillnader mellan ägt och hyrt
Vi föreslår att se över möjligheterna till ROT-avdrag för hyresrätter och på 
sikt fasa ut ränteavdraget med en procent per år. Vi tror också att fler olika 
boendeformer behövs, exempelvis att möjliggöra hyrköp av bostäder och 
att gynna privatuthyrning av bostad. Fler olika boendemöjligheter kommer 
troligen att påverka priserna på bostäder. Att gynna ökat byggande samt 
förbättra regler och processer, skapar större konkurrens och pressar ner 
priserna vilket ger mer rimliga bostadskostnader och fler bostäder. Skillnaden 
mellan en hyrd bostad och en ägd bostad är också vilken risk man tar 
och då uppstår en kostnad för den risken, för hyrt boende. Den som äger 
sin bostad betalar också amorteringar som sänker räntekostnaden på 
sikt för den boende och därmed ger en lägre kostnad, medan den hyrda 
lägenheten förväntas ha en avkastning på satsat kapital åt fastighetsägaren 
utifrån hela värdet på fastigheten under hela hyrestiden.

10. Studenters boende
För att få fram fler studentbostäder anser vi att särskild markupplåtelse för 
studentbostäder, där behov finns, ska gälla. Dessutom driver vi förslaget 
att kommuner tillsammans med lärosäten ska planera in tillräckligt med 
studentbostäder. Vad gäller hyresnivåer så tror vi i hög grad, som noterat i 

andra svar här, att man måste förbättra och förenkla regler och processer 
för byggande så att ökat byggande och konkurrens gynnas, vilket kommer att 
påverka priserna. Vi vill också stärka bostadsbidraget.

Centerpartiet
1. Bostadsbidraget 
Bostadsbidrag är ett effektivt sätt att stödja människor som har svårt att få 
ihop till sina boendekostnader. Dagens regelverk tar dock inte alltid hänsyn till 
att familjer är olika och riskerar att skapa problem, inte minst vid separationer. 
Samtidigt riskerar principen att bidraget beräknas på årsinkomsten att leda 
till att det lönar sig sämre att ta ett arbete, i vissa fall kan man till och med 
bli återbetalningsskyldig. Vi vill därför att bostadsbidragets konstruktion ses 
över för att förstärka skyddet för ekonomiskt utsatta familjer samtidigt som 
det uppmuntrar till att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill också att 
avstämningen av bostadsbidraget ska ske varje månad för att minska risken 
för skuldsättning.

2. Investeringsstödet 
Nej. Vi anser att det finns andra strukturella förändringar som måste till för 
att stimulera bostadsbyggandet. Detta inkluderar förenklade regelverk och 
förändringar som stimulerar rörlighet på bostadsmarknaden.

3. Andrahandsmarknaden 
Den dyra andrahandsmarknaden är ett resultat av den ineffektiva 
bostadsmarknad med stora inlåsningseffekter som Sverige har. För att lösa 
problemet krävs det både att vi bygger mer och ser till att det blir en större 
rotation i befintligt bestånd. Det inkluderar att se över såväl bygg- och 
hyresregleringar som den så kallade flyttskatten.

4. Hyressystemet 
Ja. Vi var drivande i att införa fri hyressättning i nyproduktion, ett förslag som 
tyvärr fälldes av bland annat Moderaterna och Vänsterpartiet. Vi anser att en 
friare hyressättning skulle stimulera rörlighet på bostadsmarknaden och bidra 
till ökat bostadsbyggande, utan att det leder till hyreshöjningar.

5. Allmännyttan 
Kommunala bostadsbolag tjänar en viktig roll i att tillhandahålla bostäder 
till dem som är i akut behov av olika anledningar. Samtidigt menar vi att det 
största problemet är bristen på bostäder i sig. Vi vill göra det enklare och 
billigare att bygga bostäder. Med en fungerande bostadsmarknad skulle 
de kommunala fastighetsbolagen inte behöva spela en så avgörande roll 
i bostadsförmedlingen. För att kunna bygga mer behöver de kommunala 
bostadsbolagen stärka sin ekonomi.
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6. Renoveringar 
Att många fastigheter har underlåtits att renoveras under lång tid gör 
att det i dagsläget tyvärr krävs stora insatser och med det följer också 
kännbara hyresökningar. Ett sätt att tygla hyresökningar är att se över vilken 
standard som används. I många fall skulle en mindre exklusiv standard kunna 
användas, särskilt i mindre lägenheter, vilket skulle innebära att hyreshöjningen 
inte skulle bli alltför stor. 

7. Klimat och miljö 
Byggsektorn står för en betydande andel av Sveriges koldioxidutsläpp. Ett 
led i att stävja detta är att införa klimatdeklarationer för byggsektorn vilket 
i förlängningen ska leda till att skarpa klimatkrav kan ställas. Avfallet från 
byggnation, rivning och anläggning måste också tas om hand bättre. 
Det behövs en bättre samverkan mellan kommuner och branschens 
aktörer för att minska mängden avfall och för att finna vägar som gör 
det lättare att återvinna byggmaterial. Detta är något som Centerpartiet 
återkommande framfört och drivit i vårt riksdagsarbete. Vi vill också att det 
görs en översyn i syfte att takytor i högre utsträckning ska kunna användas för 
energiproduktion, dagvattenhantering och ekosystemtjänster.

8. Krav från hyresvärdar 
Fastighetsägare måste i grund och botten få göra egna bedömningar kring 
vilka krav som deras eventuella hyresgäster uppfyller. Så länge kraven inte är 
oskäliga ser vi ingen anledning att lagstifta mer kring frågan.

9. Skatteskillnader mellan ägt och hyrt 
Centerpartiet är generellt sett för att minska skattebördan och ser att en 
skattereform som bland annat syftar till att förbättra bostadsmarknadens 
funktionssätt behöver genomföras de närmaste åren. I detta kan exempelvis 
en momssänkning på hyresrätter ingå. Genom att införa en låg moms och 
ge bostadsbolag möjlighet till fullt momsavdrag skulle bostadsbolagens 
ekonomiska förutsättningar förbättras. Detta är något som samtliga parter 
på hyresmarknaden, såväl Hyresgästföreningen som Fastighetsägarna och 
Sveriges Allmännytta efterfrågar.

10. Studenters boende 
Frågan om förenklade byggregler för exempelvis studentbostäder är något 
som Centerpartiet under längre tid drivit. Vi vill se över kraven för bostäder 
som kan betecknas vara av tillfällig karaktär, där studentbostäder ingår, för 
att underlätta byggandet av sådana. Vi vill också utreda om byggandet av 
studentbostäder skulle kunna underlättas genom att definiera det som en 
egen bostadsform och göra det möjligt att införa särskilda regler, exempelvis 
att anpassa finansieringen av dessa till EU:s statsstödsregler.

Kristdemokraterna
1. Bostadsbidraget
För att särskilt stärka barnfamiljer i ekonomiskt svag ställning vill vi att den 
inkomstprövade barnrelaterade delen i bostadsbidraget höjs, vilket framför 
allt träffar ensamstående med barn. Det finns ingen annan grupp i Sverige 
där andelen med svag ekonomi är större. Eftersom bostadsbidraget har 
släpat efter vill vi även höja inkomsttaket så att det bättre återspeglar dagens 
löne- och prisnivåer.

2. Investeringsstödet
Vi vill inte återinföra investeringsstödet. Subventionerna riskerar att driva 
upp byggkostnaderna och att projekt som ändå skulle ha byggts får del av 
stödet. Det innebär större vinster till byggbolagen och att skattemedel går 
till sådant som ändå skulle ha byggts. Det menar vi är fel sätt att prioritera. 
En utvärdering från Fastighetsägarna har även visat att investeringsstödets 
bostadssociala effekter varit begränsade. I många fall går lägenheterna till 
personer som redan är etablerade på bostadsmarknaden och som har en 
lång kötid. Det rimmar illa med syftet med investeringsstöden som var att 
underlätta för de med sämre ekonomi.

3. Andrahandsmarknaden
Genom att förbättra svensk bostadsmarknad och bygga bort bostadsköerna 
kan vi få bort oseriösa aktörer. Idag får man köa i genomsnitt elva år för 
en etta på 30 kvadratmeter i Stockholm. Det enda alternativet för många 
unga blir då att vända sig till en dyr andrahandsmarknad. Det håller inte. 
Vi måste sänka trösklarna till bostadsmarknaden, bland annat genom att 
införa startlån för förstagångsköpare, främja bosparande bland unga och 
se över kreditrestriktionerna så att fler kan köpa en bostad. Samtidigt behöver 
bostadsbyggandet snabbas på genom förenklade byggregler.

4. Hyressystemet
Vi vill inte ha generella marknadshyror. Däremot vill vi ta steg för att skapa 
en friare hyressättning i nyproduktion. Förändrade hyresregler i nyproduktion 
behövs för att stimulera ökat byggande av hyresrätter så vi kan bygga bort 
de långa bostadsköerna. Hyran ska regleras i avtal mellan hyresgäst och 
fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och 
indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. Det sistnämnda är viktigt 
för att värna konsumentskyddet. Vi vill även att det ska finnas en offentlig 
hyresstatistik.

5. Allmännyttan
Allmännyttan har en viktig roll att spela gällande den sociala dimensionen. 
Samtidigt bör det påpekas att det inte är det enda sättet att uppnå social 
bostadspolitik. Bostadsförsörjningen är en kommunal angelägenhet och 
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hur stor andel av hyresbeståndet som ska komma från allmännyttan är 
upp till kommunerna själva att avgöra. Rent generellt är vi dock positiva till 
ombildningar om initiativet kommer underifrån och det finns en majoritet för 
ombildningen. Men vi driver inte en allmän utförsäljning.

6. Renoveringar
När det görs en renovering ska hyresgästen i viss mån 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. Risken med en alltför omfattande 
process vid renoveringar är att det omfattande behov av renoveringar vi har 
idag försvåras, skjuts upp eller inte sker alls.

7. Klimat och miljö
Ett viktigt verktyg för att stimulera hållbart byggande är klimatdeklarationer. 
Vi vill vidareutveckla dessa och vi behöver bli bättre på att säkerställa 
att de upprättas och efterföljs. Rent generellt är annars det viktiga för 
oss att premiera goda initiativ från branschen snarare än att komma 
med pekpinnar, höjda avgifter och nya lagkrav. Fastighetsägare bör 
främja en hushållning med resurser och premiera materialval utefter 
dess hållbarhetsprestanda och avtryck. Det finns också anledning för 
fastighetsägare att bevaka på vilket sätt transporter kan reduceras under 
byggnation. De landvinningar som gjorts genom ett utökat industriellt 
byggande visar hur ett helhetstänk som planeras för byggnationen sparar 
både pengar och onödiga inslag.

8. Krav från hyresvärdar
Det främsta receptet mot dyra hyresrätter är att intensifiera byggandet. 
Då kan vi få fler och billigare hyresrätter. Parallellt behöver vi också riva 
barriärerna till den ägda bostadsmarknaden. Där handlar det bland 
annat om att se över kreditrestriktionerna så att fler kan köpa sin bostad. 
Det stora problemet med kreditrestriktionerna idag är att de konsekvent 
riktats mot de som vill in, eller de som flyttar. Det innebär i hög utsträckning 
förstagångsköpare och personer som anpassar sin boendesituation, alltså 
unga, men också barnfamiljer som behöver köpa större. Det måste finnas 
balans mellan människor möjlighet att efterfråga ägt boende och värna 
finansiell stabilitet. Därför behöver regleringarna ses över som helhet.

9. Skatteskillnader mellan ägt och hyrt
Nej, Kristdemokraterna har inga förslag på det området. Det är förvisso korrekt 
att det i vissa avseenden är förmånligt med ägt boende, inte minst med 
hänsyn till ränteavdrag och ROT-avdrag. Det bör däremot ses utifrån att det 
ägda boendet samtidigt är en stor risk jämfört med hyrt. Det är betydligt 
enklare att lämna en hyresrätt än ett ägt boende.  

Vi har föreslagit ett nedtrappat ränteavdrag, men anser att denna reform 
bör vänta utifrån omständigheterna i ekonomin. Vi vill dessutom införa ett 
automatiskt skattesubventionerat bosparande för alla mellan 18 till 34 år som 
tjänar mer än 12 000 kr i månaden. Det skulle hjälpa fler unga att få en fot in 
på bostadsmarknaden.  

10. Studenters boende
Ingen ska behöva tacka nej till sin drömutbildning på grund av 
bostadsbrist. För att få till fler studentbostäder vill vi föra in en definition av 
studentbostaden i hyreslagen. Det skulle öppna upp för specialregler som 
skulle förenkla byggandet av studentbostäder så att vi kan få fler och billigare 
bostäder för studenter. Vi behöver även stimulera byggandet generellt 
genom förenklingar i plan- och bygglagen. Samtidigt måste trösklarna in på 
bostadsmarknaden sänkas och rörligheten öka, då frigörs även hyresrätter 
för studenter. Viktiga åtgärder är bland annat startlån för förstagångsköpare, 
hyrköp, förändrade flyttskatter och en översyn av kreditrestriktionerna. 

Vänsterpartiet
1. Bostadsbidraget
Bostadsbidraget behöver reformeras. Dels måste dagens regler som gör att 
många blir återbetalningsskyldiga ändras. Nivåerna måste också justeras 
och indexeras så att de svarar mot dagens situation och följer med den 
framtida utvecklingen. Vänsterpartiet välkomnar flera av de förslag som 
läggs fram i BUMS-utredningen, som delvis åtgärdar de brister vi ser med 
bostadsbidraget. En brist med förslagen är att de är kostnadsneutrala, vilket 
beror på utredningsdirektiven. För att den ekonomiska familjepolitiken i högre 
utsträckning ska bidra till att utjämna ekonomiska klyftor behöver den få kosta. 

2. Investeringsstödet
Vänsterpartiet ville ha kvar stödet innan det avvecklades, men föreslog 
dessutom en ökning av anslaget i vår senaste budget (riksdagsmotion 
2021/22:3271). 

Förra året byggdes över 40 procent av de nya hyresrätterna med 
investeringsstöd. En stor del av dessa var studentbostäder. Hyrorna i en trea 
på 70 kvm som byggdes med stöd hade i snitt 2 000 kronor billigare hyra än 
motsvarande lägenhet som byggdes utan stöd. Det är en stor skillnad för 
många hushåll. Om man som många gör – påstår att investeringsstödet inte 
fungerat – är man väldigt priviligierad.

Utöver investeringsstödet anser Vänsterpartiet att staten måste ta ett 
betydligt större finansiellt ansvar för återupprättandet av en statlig 
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bostadspolitik. Det är nödvändigt för att bygga bort bostadsbristen på ett 
sätt som tillgängliggör bostäder även för dom med lägre inkomster, t.ex. 
studenter och ungdomar. 

Vi har därför, utanför ordinarie budget, föreslagit ett historiskt omfattande 
investeringsprogram för klimatet på totalt 700 miljarder kronor, av vilka 130 
miljarder avsätts för bostadsbeståndet. Att användas för det befintliga 
beståndet såväl som för framtida nybyggnationer. 
Genom renoverings- och nybyggnationsstöd finns stora möjligheter att både 
ställa högre krav än idag på energibesparande åtgärder vid renovering 
och minskad energianvändning vid nybyggnation men även på exempelvis 
hyresnivåer efter genomförda åtgärder för den som använder sig av stödet. 

Åtgärden löper över 10 år och finansieras genom ett 10-årigt moratorium för 
dagens överskottsmål i den offentliga budgeten (d.v.s. 13 miljarder kronor per 
år i 10 år för bostadssektorn).

3. Andrahandsmarknaden
Vi vill framförallt avveckla den s.k. privatuthyrningslagen som i praktiken bara 
är ett sätt att kringgå de lagar och regler som reglerar hyressättningen 
och att i smyg införa marknadshyror. Lagen möjliggör för personer i det 
ägda bostadssegmentet att med lagligt stöd ta ut ockerhyror för den som 
hyr i andrahand. Enligt Boverket ökade hyrorna för bostadsrätter som hyrs 
ut i andra hand med 84 procent mellan 2009 och 2017, med den största 
ökningen de sista av dom fem åren – d.v.s. efter att privatuthyrningslagen 
trädde i kraft. 

Andrahandshyresgäster i privatägda bostäder måste ha samma 
lagstadgade skydd, med samma möjlighet att i efterhand överklaga en 
orimligt hög hyra, som gäller för de som hyr en hyresbostad i andrahand.

4. Hyressystemet
Vänsterpartiet anser att dagens bruksvärdesystem där parterna på 
förhandlar är unikt och något man ska värna, även om systemet behöver 
reformeras i syfte att förhindra kraftiga hyreshöjningar vid ombyggnation. 
Hyresgäster måste få ett ökat skydd vid oskäliga hyreshöjningar 
efter ombyggnationer. Vänsterpartiet motsätter sig alla former av 
marknadshyror. En modernisering av hyressättningssystemet ska ha dagens 
bruksvärdessystem som utgångspunkt.

Primärt anser vi dock att det är de förhandlande parterna som ska lösa 
problemen, politiken ska inte komma in och diktera villkoren. Från den 
nationella politikens sida bör man istället t.ex. förbättra de finansiella 
förutsättningarna för byggande och renoveringar av hyresfastigheter, och 
därmed påverka hyresnivåerna den vägen. 
 

5. Allmännyttan
Allmännyttans bostäder är det absolut viktigaste verktyget för en 
kommun som vill bedriva en social bostadspolitik. Genom direktiven till 
det allmännyttiga bostadsbolaget kan kommunerna bland annat pressa 
byggkostnaderna vid nyproduktion, renovera sitt bestånd på ett sätt som 
gagnar hyresgästerna, bestämma vilka kriterier som ska gälla för den enskilde 
som söker ett förstahandskontrakt och förmedla sociala kontrakt när sådana 
behov uppstår. Enligt Vänsterpartiet bör det finnas minst ett allmännyttigt 
bostadsbolag i varje kommun, eller så ska behovet uppfyllas genom regional 
samverkan. 

Vi anser att de utförsäljningar och ombildningar av allmännyttiga hyresrätter 
som borgerliga riks- och kommunpolitiker i ett rasande tempo möjliggjort de 
senaste decennierna är katastrofala och dessutom i princip oreparabla inom 
en rimlig framtid. Dagens brist på bostäder för framförallt människor med 
lägre inkomst bottnar i just dessa utförsäljningar.

Många av de stora bestånden som sålts har köpts upp av ytterst tvivelaktiga 
företag som snabbt tjänat enorma summor på hyresgästernas bekostnad 
– både socialt och ekonomiskt. När politikerna inte har lyckats övertala 
hyresgäster att ombilda sina hem i framförallt miljonprogrammets 
fastigheter har man istället valt att snabbt och ogenomtänkt sålt stora 
bestånd till oseriösa ”hyresvärdar”/riskkapitalister som helt saknar intresse för 
förvaltning. Allt på grund av en ideologiskt färgad iver att snabbast möjligt 
avyttra allmännyttiga bostäder.
Vinnarna i dessa affärer är de privata fastighetsbolagen och deras ägare. 
Förlorarna är hyresgästerna, nuvarande såväl som framtida. Hyresgästerna 
i de drabbade fastigheterna har fått betala ett orimligt högt pris för detta 
politiska spel. Och bostadslösa ungdomar, äldre och andra med lägre 
inkomster likaså.

Vänsterpartiet vill införa ett omgående stopp för all försäljning av 
allmännyttiga bostäder. Vi vill också att en kommande regering utreder hur 
man kan försvåra eller helt stoppa framtida utförsäljningar, som annars 
riskerar genomföras exempelvis vid regeringsskiften. 

6. Renoveringar
Hyresgästernas ställning gentemot hyresvärdar måste stärkas.
Enligt Boverket flyttar ca 25 procent av hyresgästerna vid en renovering och 
det är främst ekonomiskt utsatta som drabbas. Vänsterpartiet anser att det 
är rimligt att alla ska ha råd och möjlighet att bo kvar i sitt eget hem utan 
ekonomiska svårigheter även efter en upprustning.
Vi vill återinföra renoveringsstödet som togs bort vid årsskiftet och vi vill utöver 
detta göra en stor klimatsatsning under 10 år, i vilken flerbostadsbeståndets 
upprustning spelar en viktig roll. Se vidare frågorna 2 och 7.
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Vänsterpartiet anser inte att det är rimligt att hyresgästerna som idag bor i 
hyresfastigheter med eftersatt underhåll ensamma ska stå för kostnaden av 
de enorma renoveringar som behövs. Det handlar om 100-tusentals bostäder 
och om kostnader som uppskattas till många 100 miljoner kronor.
Ett statligt renoveringsstöd har möjlighet att villkora hyresnivåerna efter 
upprustning, vilket behövs.

I dagsläget har de ofta onödiga och inte så miljövänliga köksrenoveringarna 
i de ägda upplåtelseformerna genom ROT-bidraget kostat skattebetalarna 
hiskeliga 160 miljarder sen 2009. Vi anser att det är hög tid för hyresgäster 
att också få ta del av skattemedel. En sådan satsning gynnar de med lägst 
inkomster, i motsats till ROT-bidraget som främst gynnar de med högst 
inkomster. Renoveringar av flerbostadshus i miljonprogrammet gynnar 
dessutom hela samhället, eftersom energieffektiviseringen som följer snabbar 
på klimatomställningen. Till skillnad mot när fullt fungerande kök rivs ut.
 
I dag kan renoveringar och ombyggnationer av bostäder leda till 
hyreshöjningar med 60 procent och till och med mer ibland. Många 
hyresvärdar renoverar och höjer hyran så mycket att hyresgäster inte 
längre har råd att betala och därför tvingas flytta. Därmed är hyresgästens 
besittningsskydd i praktiken satt ur spel. Alltså en form av indirekt vräkning, s.k. 
renovräkning.

För att få ett slut på utvecklingen där privata fastighetsbolag/inte sällan 
utländska riskkapitalbolag köper upp hela bostadsområden med ett 
enda syfte – att göra en så stor och så snabb vinst som möjligt, behövs 
en tydligare lagstiftning. Vi vill undersöka möjligheten att införa ett s.k. 
spekulationsstopp för att utestänga kortsiktiga, oseriösa bostadsspekulanter 
på bostadsmarknaden.  Den som köper en fastighet ska inte få höja hyran 
efter renovering förrän efter ett antal år. Syftet med en karenstid är att 
minska möjligheterna att göra snabba vinster – och därmed göra det 
mindre intressant för oseriösa aktörer att köpa upp slitna hyreshusbestånd, 
ytskiktsrenovera och höja hyran kraftigt, för att därefter sälja fastigheterna 
med god vinst. 

För att renoveringar av hyresbeståndet i framtiden ska planeras och skötas 
bättre föreslår Vänsterpartiet att ägare av hyresfastigheter skattefritt ska få 
avsätta medel för framtida upprustningar, på samma sätt som de ägda 
upplåtelseformerna redan idag kan. 

Slutligen vill vi säkerhetsställa att hyresrätter med lägre hyror inte försvinner 
genom att stoppa all utförsäljning av allmännyttiga bostäder, vilka oftast är 
de bostäder som har lägre hyror.

7. Klimat och miljö
I förra årets budget föreslog Vänsterpartiet en ökning av det renoverings- 

och energieffektiviseringsstöd som avvecklades vid årsskiftet i samband med 
att den borgerliga budgeten rösades igenom i riksdagen. Vi vill nu återinföra 
detta stöd, och höja det jämfört med den tidigare nivån. 
Vi tror att staten måste leda vägen om klimatomställningen i bygg- och 
fastighetsbranschen ska öka så mycket som faktiskt är nödvändigt. Det 
innebär bland annat att ta ett betydligt större ekonomiskt ansvar. Vi har 
föreslagit ett historiskt omfattande investeringsprogram för klimatet på totalt 
700 miljarder kronor, av vilka 130 miljarder avsätts för bostadsbeståndet. 
Att användas för det befintliga beståndet såväl som för framtida 
nybyggnationer. Ett statligt stöd motiverar och kan sätta nödvändig press 
genom att högre krav än idag ställs på energibesparande åtgärder. Se även 
svar fråga 2.
Vi har också förslag på reformer som specifikt riktar sig till byggande av 
flerbostadshus i trä, något vi menar måste öka i ett skogsland som Sverige.

8. Krav från hyresvärdar
Vänsterpartiet vill att regelverken omgående ska ses över för att komma till 
rätta med dessa problem. Vi anser att om en hyresvärd vill sätta inkomstkrav 
på tillträdande hyresgäst ska dessa krav kunna uppgå till mer än riksnivån för 
ekonomiskt bistånd samt den aktuella hyran. Utöver det ska även ekonomiskt 
bistånd, a-kassa, studiemedel etc. räknas som inkomst. Alltså inte bara 
förvärvsarbete.
 
När det gäller allmännyttiga bostadsbolag handlar frågan enbart om den 
politiska viljan att genomföra förändringen. Vänsterpartiet har i Stockholm 
m.fl. kommuner genomfört ändringen i direktiven till de kommunala 
bostadsbolagen, vilket är okomplicerat för den politiker som vill att även t.ex. 
unga ska få en egen bostad. 
När det gäller de privata hyresvärdarna behöver frågan utredas för att 
regelverket ska kunna ändras till förmån för alla som idag inte uppfyller alla 
de allt för ofta orimliga krav som ställs på blivande hyresgäster. 

9. Skatteskillnader mellan ägt och hyrt
De ekonomiska villkoren för olika upplåtelseformer måste balansers. Frågan är 
komplicerad och kräver en rejäl översyn och reformer inom en rad områden 
som spänner över flera politiska fält.  

Bland annat måste räntebidragen på sikt avvecklas, i ett första skede föreslår 
vi en minskning med fem procentenheter på tre år. Även ROT-avdraget likaså. 
Vi har redan lagt över 160 miljarder i skattemedel bara på ROT-avdrag till 
de ägda upplåtelseformerna. Samtidigt har i princip alla subventioner etc. 
försvunnit för hyresfastigheter.
Räntebidragen är den enskilt största faktorn som bidrar till de orättvisa 
förhållandena. Men åtskilliga andra skatte- och subventionsregler kräver alltså 
en ordentlig översyn om villkoren ska jämnas ut. Den bristande balansen i de 
ekonomiska villkoren mellan upplåtelseformerna finns både i nyproduktionen 
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och i förvaltningsskedet, varför åtgärder för att förbättra balansen också bör 
riktas mot såväl nyproduktion av bostäder som mot det befintliga beståndet. 
Att dagens subventionsregler bland annat lett till att det är cirka 2 500 
kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo 
i ett nybyggt småhus med äganderätt eller i en bostadsrätt är helt orimligt, 
samtidigt som vi vet att det ofta är i hyresrätt som låginkomsthushåll bor. 

10. Studenters boende
Vi måste bygga mer och bygga rätt. Billiga hyresrätter och billiga 
studentbostäder. För uppnå det krävs en aktiv statlig bostadspolitik där 
staten tar ett betydligt större ansvar, även ekonomiskt. Ett återinförande 
av investeringsstödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder 
är nödvändigt. Vi redogör för vår politik för billigare byggande i de tidigare 
frågeställningarna. 

Att bygga bort bostadsbristen tar dock tid som en ung person inte alltid 
har. Ett sätt att underlätta för t.ex. ungdomar är att de kommuner som lider 
av hög bostadsbrist genom sin kommunala bostadsförmedling erbjuder 
tidsbegränsade hyreskontrakt specifikt riktade till ungdomar, vilket ger yngre 
personer möjlighet att samla kötid för ett framtida förstahandskontrakt. 
Vidare bör kommunerna använda sig mer av s.k. kompiskontakt, eller s.k. co-
living, där man delar hyreskontrakt med en eller flera personer. På så vis har 
personer som ännu inte hunnit stå i någon bostadskö möjligheter att slippa 
bo i otrygga andrahandskontrakt på öppna marknaden i väntan på ett eget 
kontrakt. 

Alternativa boendeformer gynnar även studenter, även om de inte alltid är 
specifikt riktade till enbart den målgruppen. 

Moderaterna
1. Bostadsbidraget
Moderaterna vill tillsätta en utredning för att genomföra en omfattande 
bidragsreform då systemet idag generellt sett fungerar illa. Bostadsbidragen 
utgör en del av det. Vi vill inte föregripa den utredningen genom att uttala 
oss om hur bostadsbidraget bör utformas. 

2. Investeringsstödet
Nej det vill vi inte. Investeringsstödet visade sig fungera dåligt, det bekräftades 
bland annat av en granskning gjord av Riksrevisionen. Stöden missgynnade 
särskilt unga, då lägenheterna byggda med investeringsstöd hade lägre 
hyra än andra jämförbara lägenheter och därför blev mer eftertraktade 
och som följd krävdes än längre kötid – vilket per automatisk diskvalificerade 
många unga. Stöden gynnade tyvärr främst bara de som redan är gynnade 

ekonomiskt, var kostsamma och snedvred samtidigt bostadsmarknaden. 

3. Andrahandsmarknaden
Vi vill möjliggöra för hyresmäklare att mäkla bostäder i andra hand, på så vis 
skulle tryggheten för både hyresvärd och hyresgäst öka. Därtill vill vi göra det 
enklare att hyra ut privatbostäder – för att på så vis öka utbudet. Till exempel 
anser vi att uthyrning av bostadsrätt som princip alltid ska godkännas av 
bostadsrättsföreningen utan tidsbegränsning om inget annat anges i 
föreningens stadgar och tillkännager detta för regeringen.

4. Hyressystemet 
Moderaterna förespråkar att det nuvarande hyressättningssystemet 
förändras för att möjliggöra mer rättvisa hyror. Att hyresgästernas och de 
potentiella hyresgästernas faktiska värdering av boendet ges större vikt. 
Det är dock viktigt att sådana förändringar genomförs på ett sätt som 
gör att det inte får orimliga konsekvenser för de som idag bor i hyresrätt. 
För nyproduktion förespråkar vi att fastighetsägaren tillsammans med 
hyresgästen ska få möjlighet att bestämma hyran.

5. Allmännyttan 
Hur allmännyttan styrs i respektive kommun är en kommunal angelägenhet 
men ombildning från hyresrätt till bostadsrätt innebär en möjlighet för de 
boende att få större inflytande över sina bostäder. Det innebär också att 
det är möjligt att relativt snabbt få fler ägda bostäder i områden som 
idag domineras av hyresrätter och där marknadsförutsättningarna för 
nyproduktion av bostadsrätter är små. Att möjliggöra större inslag av ägt 
boende i områden dominerade av hyresrätter innebär också att personer 
som bor där idag inte behöver flytta från området för att kunna inleda sin 
boendekarriär, vilket minskar den sociala utsattheten. 

6. Renoveringar 
I en tid av svår bostadsbrist på många håll i landet är det viktigt att det 
byggs fler bostäder men också att de som finns rustas upp för att kunna 
utgöra funktionella bostäder med skälig boendestandard också under 
många år framåt. 

Fastigheter värderas baserat på sin avkastning. Bruksvärdessystemet innebär 
i korthet att hyran inte sjunker om underhållet eftersätts men heller inte höjs 
om en bostad underhålls. Hyran höjs endast om standarden höjs. Det kan 
skapa märkliga incitamentsstrukturer. En fastighetsägare kan till exempel 
sakna incitament att underhålla sina bostäder samtidigt som incitamenten 
för omfattande renoveringar av eftersatta bostäder är stor. Det kan skapa 
större intäkter och därmed generellt sett högre fastighetsvärden. 

Vi vill att hyressättningsmodellen i större utsträckning speglar människors 
värderingar av bostaden. På så vis skulle hyran minska i de fall bostadens 
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underhåll eftersätts på samma sätt som den skulle höjas när bostaden 
underhålls. De plötsliga och kraftiga hyresökningarna som idag tenderar att 
ske skulle därmed utebli. 

Moderaterna har stark sympati för de hyresgäster som känner sig oroliga 
för eventuella hyreshöjningar som renovering kan innebära men samhället 
erbjuder ekonomiska stöd till hushåll som behöver hjälp med att betala 
hyran och därtill finns redan idag ett starkt skydd mot snabba hyreshöjningar 
efter renovering både genom lagstiftning och genom de frivilliga 
överenskommelser som hyresmarknadens parter slutit. 

7. Klimat och miljö 
Vi anser att det är viktigt att arbeta med återbruk och moderna tekniker för 
att minska materialanvändningen i stort men också att arbeta för att göra 
de material som trots allt används mer klimatsmarta. Moderaterna tror att 
både trä, betong och andra material kommer att behövas i framtiden. Det 
är därför viktigt att genom en god incitamentsstruktur bidra till utvecklingen 
av mer klimatsmarta versioner av samtliga material. En förutsättning för 
det är att inget material i sig premieras via standarder, lagstiftningar eller 
upphandlingar utan att dess samlade egenskaper tillåts vara avgörande. 

8. Krav från hyresvärdar 
Det är rimligt att den som äger fastigheten har rådighet över sin 
egen fastighet och därmed kan ställa de krav på sina hyresgäster 
som den finner lämpligt, så länge det förhåller sig till den hyres- och 
diskrimineringslagstiftning som vi har idag. 

9. Skatteskillnader mellan ägt och hyrt 
Hyresrätt och bostadsrätt är två helt olika produkter på marknaden. Det 
ena är en konsumtionsvara och det andra är en investering. Således är det 
inte rimligt att jämföra beskattningen av de båda, utan en bostadsrätts 
beskattning bör snarare jämföras med andra investeringar. Däremot tycker vi 
att det är angeläget att underlätta för fler unga att köpa sin egen bostad, till 
exempel genom att höja bolånetaket.

10. Studenters boende 
Moderaterna anser att det behöver bli enklare att bygga små lägenheter, 
till exempel bör inte krävas förråd till samtliga lägenheter och det bör räcka 
med att en del av lägenheterna är fullt tillgänglighetsanpassade. Vidare 
anser vi att alla studenter ska ha möjlighet att ta det tilläggslån på cirka 5 000 
kronor i månaden som redan idag finns för vissa kategorier – för att på så vis 
stärka studenternas ekonomi.

Miljöpartiet
1. Bostadsbidraget
Miljöpartiet vill höja både bostadsbidraget och bostadstillägget för att jämna 
ut den nuvarande snedfördelningen i subventioner mellan ägt boende 
och hyrt boende. Vi är också positiva till de förslag som “BUMS”-utredningen 
presenterat om att göra bostadsbidraget mer träffsäkert och värja risken för 
att bli återbetalningsskyldig eller skuldsatt.
 
2. Investeringsstödet
Ja, Miljöpartiet vill återinföra och utveckla det statliga investeringsstödet. 
Vi menar att investeringsstödet är en viktig åtgärd för att hjälpa fler in på 
bostadsmarknaden, tex gruppen unga och studenter.

3. Andrahandsmarknaden
Miljöpartiet vill stärka hyresgästens ställning, vi vill att samma regelverk ska 
gälla för privatuthyrning andrahandsuthyrning som för hyresgäster med ett 
förstahandskontrakt. Så att bara för att du hyr i andra hand inte ska kunna 
få ditt kontrakt uppsagt i förtid. Vi vill att det ska byggas fler bostäder och 
framför allt fler hyresrätter då de är en bra upplåtelseform för unga och 
andra som inte vill eller har  möjlighet att köpa en bostad. 
 
Utöver det vill vi också införa ett grönt bosparkonto och ett särskilt startlån 
till första bostadsköpet. Detta för att underlätta så att fler får möjlighet att 
komma in också på den ägda bostadsmarknaden.
 
4. Hyressystemet
Miljöpartiet är motståndare av marknadshyror eftersom risken är 
överhängande att det skulle medföra kraftigt höjda hyror, vilket i sin tur kan 
leda till mer segregation och större bostadsbrist för dem med låga inkomster 
och som står långt ifrån ett tryggt hem. 
 
Vi vill att fler hyresrätter med rimlig hyra byggs. I regering drev vi igenom 
investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande, vilket lett till 
att fler bostäder för unga.
 
5. Allmännyttan
Det är mycket bekymmersamt, utvecklingen har gjort det svårare för unga 
att få bostad.. Vi vill att fler unga får möjlighet att få en bostad genom att 
bygga fler, billigare och klimatsmarta bostäder. Det kommer alltid vara dyrare 
att bygga nytt än det vi redan har, och därför är det olyckligt att de billigaste 
hyresrätterna försvinner från allmännyttans bestånd.
 
6. Renoveringar
Människor ska inte behöva flytta från sina hem för att boendet blir för dyrt 
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efter nödvändiga renoveringar. I regering har vi varit med och drivit fram 
det statliga renoveringsstödet. Det förhindrar chockhöjningar av hyran och 
gör att fler kan bo kvar i sin bostad. Miljöpartiet vill också att den nya hyran 
efter en renovering ska fasas in i ett lugnare tempo och vi skulle gärna se ett 
statligt energisparlån likt de som finns i Tyskland.

7. Klimat och miljö
Byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och 
påverkar många andra sektorer. Därför måste byggsektorn ställa om och bli 
mer hållbar. Miljöpartiet vill öka livslängden på det som byggs samtidigt som 
miljö- och klimatpåverkan måste minska under hela byggnadens liv. Vi har 
infört klimatdeklarationer för byggnader, nu måste vi addera gränsvärden för 
att öka takten i att minska byggsektorns klimatavtryck. Miljöpartiet vill också 
underlätta för mer träbyggnation som har ett lägre klimatavtryck och vi har 
ett mål om att minst hälften av alla hus 2025 ska byggas med trästomme.
 
8. Krav från hyresvärdar
Miljöpartiet vill att skyddet för hyresgäster stärks. Kraven som ställs på 
hyresgäster ska vara transparenta och ha ett berättigat syfte men inte skapa 
omöjliga förutsättningar för hyresgäster att tillgå en bostad.
De krav som hyresvärdar ska kunna få ställa på potentiella hyresgäster 
behöver regleras i lag för att bättre motverka diskriminering på 
bostadsmarknaden och säkerställa att även personer med låg eller 
oregelbunden inkomst har tillträde till bostadsmarknaden.
 
9. Skatteskillnader mellan ägt och hyrt
Skillnaden i beskattning mellan hyresrätter och ägda bostäder är orättvis. 
Ränteavdraget har länge gått till att subventionera investeringar för 
människor som tjänat mycket pengar på detta, medan de som hyr sin 
bostad saknat motsvarande möjlighet. För en rättvisare bostadsmarknad 
vill vi trappa ned ränteavdraget och införa ett golv och ett höjt tak på 
fastighetsavgiften. Vi vill också se långsiktiga investeringsstöd som gör att 
det byggs tillräckligt mycket hyresrätter som är tillgängliga för många. För att 
hjälpa fler unga att kunna köpa sin bostad vill vi införa startlån.
 
10. Studenters boende
Bristen på bostäder får aldrig vara anledningen till att en student tackar nej 
till en utbildning. För studenter, liksom för andra med låga inkomster, krävs att 
det finns bostäder med rimliga boendekostnader. Miljöpartiet vill utveckla det 
statliga investeringsstödet, se till att det byggs fler kollektiva boendelösningar. 
Vi vill höja bostadsbidraget och bidragsdelen i studiebidraget och anpassa 
fastighetsavgiften så att den gynnar studentbostäder.

Bilaga 3. 
Kriterier för godkänt
1. Bostadsbidraget
• Basera det på månadsinkomst 

istället för årsinkomst.
• Höj bidragsnivåerna.
• Möjliggör för fler att ta del av stödet.

2. Investeringsstödet
• Vill se ett statlig stöd för byggandet 

av hyresrätter och studentbostäder.

3. Andrahandsmarknaden
• Den som hyr en privat bostad i 

andrahand ska ha rätt att få tillbaka 
överhyra.

• Skärpta straff för den som 
systematisk tar ut ockerhyror.

• Svårare att lägga upp annonser 
med uppenbara ockerhyror.

• Offentlig hyresstatistik för 
förstahandshyror.

• Se över eller slopa 
privatuthyrningslagen.

4. Hyressystemet
• Behålla förhandlingssystemet och 

inte införa marknadshyror i någon 
form.

5. Allmännyttan
• Ny stopplag för utförsäljning av 

allmännyttan.
• Slopa vinstkravet för allmännyttan.
• Bevara och bygga ut allmännyttan. 

6. Renoveringar
• Statligt finansiellt ansvar och stöd 

för renoveringar.
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• Stärkande av hyresgästers 
rättigheter och inflytande vid 
renoveringar.

• Statligt stöd till energieffektivisering 
och upprustning av 
bostadsbeståndet.

7. Klimat och miljö
• Premiering av hållbara 

byggmaterial.
• Statligt stöd till 

energieffektiviseringar.
• Stopp för lyxrenoveringar av 

allmännyttan.

8. Krav från hyresvärdar
• Tydlig begränsning av vilka krav 

som får ställas av en hyresvärd eller 
totalförbud mot krav. 

9. Skatteskillnader mellan             
       ägt och hyrt
• Förslag som verkar för att motverka 

skatteskillnader mellan ägt och hyrt.
• Minska skattekostnaderna för det 

hyrda boendet.

10. Studenters boende
• Statligt stöd för byggandet av 

studentbostäder.
• Åtgärder som premierar och ökar 

byggandet av studentbostäder.
• Förslag som förbättrar studenternas 

boendesituation.
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