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Yrkande 

 

Äntligen så är det dags för Solna stad att anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det är ett lagkrav att 

ta ställning till sådana riktlinjer varje mandatperiod. Detta är särskilt viktigt i en kommun som Solna. 

Staden växer i rasande takt och förutsättningar för framtiden förändras ständigt. 

De riktlinjer som nu föreläggs föreslås gälla under perioden 2017-2023. Vänsterpartiet menar att det är 

viktigt att redan nu klargöra att dessa riktlinjer behöver tas upp för nytt ställningstagande och trolig 

förändring under nästa mandatperiod. Därför menar vi att riktlinjer bör gälla 2017-2021. 

 

En övergripande fråga för vänsterpartiet är byggandet av hyresrätter. Det har under en lång följd av år 

varit en nästintill 100% byggnation av bostadsrätter i Solna. Det är angeläget att nya riktlinjer för 

bostadsförsörjningen väljer en annan inriktning. Det är därför häpnadsväckande att det förelagda 

förslaget till riktlinjer redovisar gamla siffror på fördelningen mellan bostadstadsrätter och hyresrätter. I 

riktlinjerna står det att ca 60 procent av bostäderna i Solna är bostadsrätter och 40 procent är 

hyresrätter (inklusive studentbostäder). Denna bild stämmer inte överens med statistiska 

centralbyråns officiella statistik (den senaste från 2015) där Solna har 66 procent bostadsrätter och 34 

procent hyresrätter (inklusive specialbostäder). Av detta följer att de hyresrätter som är tillgängliga för 

allmänheten är lägre än 34 procent.  

 

Vänsterpartiet anser att det under den närmsta tiden behöver byggas enbart hyresrätter för att kunna 

uppnå en jämn fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter. Förslaget till riktlinjer formulerar inga 

mål som ska göra det möjligt att säkra ett blandat utbud av bostäder i kommunen. Däremot lämnas 

stort utrymme åt de åtaganden som staden ingått med anledning av utbyggnad av tunnelbanan. Här 

ska staden tillse att byggande sker av 4.500 lägenheter fram till 2030. Det motsvarar ca 350 

lägenheter per år. Ställs detta i relation till den totala utbyggnadstakten på 800 lägenheter per år så är 

just dessa lägenheter viktiga om jämn fördelning mellan upplåtelseformerna ska kunna förverkligas. 

Byggnation av lägenheter i tunnelbanans närområde är också nära förknippat med 

exploateringsintäkter. Dessa blir högre om det byggs bostadsrätter istället för hyresrätter. Det är därför 

angeläget att noggranna ekonomiska kalkyler görs för att tillsammans med dessa riktlinjer försäkra sig 

om att dessa kompenseras med hyresrätter på andra ställen. 

 

Vi vill även poängtera att politiken sätter agendan för bostadsbyggandet i staden utifrån medborgarnas 

behov och inte de privata byggbolagens intressen. Bostadsförsörjningsplanen är ett viktigt instrument i 

detta arbete och behöver ha högre ambitioner än de som presenteras i texten för att tillfredsställa de 

behov som finns.  

 

Mot denna bakgrund yrkar vi att följande skrivs in i riktlinjerna:  

 

 Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska gälla under perioden 2017-2021. 

 Under denna period är målsättningen att tydligt prioritera byggande av uteslutande hyresrätter 

i Solna. 

 Vi ansluter oss till en byggtakt om 800 lägenheter per år under tiden för dessa riktlinjer. Dessa 

lägenheter ska vara hyresrätter. 



 Om byggnation ska ske av bostadsrätter får detta ske utöver de 800 hyresrätterna. 

 Staden tar initiativ till att tillsammans med Stockholms läns landsting bygga Karolinastaden, 

en stadsdel bestående av ca 5 000 klimatsmarta hyresrätter, vid området runt gamla 

Karolinska.  

 Staden ska prova modellen ”Bostad först”, som går ut på att en egen bostad är en 

grundtrygghet som den hemlöse behöver för att kunna ta itu med sina problem. 

 Staden bör utreda om att åter skapa en egen kommunal bostadsförmedling med förtursregler 

utformade utifrån Solnabornas behov. 

 Seniorboenden ska självklart finnas som hyresrätter. Man skulle kunna tillföra staden fler 

seniorboenden genom att bygga på befintliga byggnader. 

 Staden ska utnyttja sitt planmonopol i syfte att hålla produktionskostnaderna nere genom att 

arrangera markanvisningstävlingar och sätta upp villkor för sluthyran och hur man uppnår den 

redan i upphandlingsfasen.  

 Staden ska erbjuda Signalisten mark att bygga på i form av tomträtt med villkor att de söker 

samarbete med jagvillhabostad.nu för att bygga billiga hyresrätter, med Huges Vill Bo-modell 

som förebild.  

 Staden ska förfoga över och tillhandahålla särskilda kontrakt för våldsutsatta personer  

 Staden bör införa en kommunal hyresgaranti för innevånare som har ekonomiska 

förutsättningar men som saknar boende pga. till exempel missbruk eller skulder inte kan få ett 

förstahandskontrakt.  
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