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6 000 LÄGENHETER TILL 2022 – STÄRK HYRESRÄTTEN 
 

Stockholmsregionen och Upplands Väsby växer kraftigt. Samtidigt är bostadsbristen ett stort 

problem, unga vuxna kan inte flytta hemifrån, företag har svårt att rekrytera arbetskraft och 

integrationen av nyanlända försvåras. Bostad är en social rättighet som ska garanteras alla. Utan 

bostad är det svårt att ha ett bra liv i övrigt. Marknadskrafterna förmår inte lösa problemet. Det har 

under flera decennier byggts för lite och för dyrt. Därför behövs en aktiv statlig, regional och 

kommunal politik som driver på.  

I det här programmet visar VäsbyVänstern vad som kan göras på lokal nivå i kommunen. Kommunen 

kan med aktivt planarbete, med Väsbyhem som starkt allmännyttigt bostadsbolag och ett utvecklat 

samarbete med aktörerna på byggmarknaden bygga cirka 5 000 nya lägenheter fram till 2022. 

Vi vill därefter ha en hög och jämn byggtakt på cirka 500 lägenheter per år. Inriktningen ska vara att 

bygga vidare på den täta och hållbara staden. Väsby ska växa mest i de centrala delarna med goda 

möjligheter till kollektivtrafik. 

Vi vill dämpa den starkt överhettade bostadsmarknaden genom att bygga en högre andel hyresrätter. 

Man ska inte behöva ha ett flermiljonkapital för att komma in på bostadsmarknaden. Priserna måste 

pressas genom att främja konkurrens och släppa in mindre byggföretag, genom smarta lösningar och 

genom återupprättande av en statlig bostadspolitik som ger rättvis finansiering av olika 

boendeformer.   
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BOSTAD - EN SOCIAL RÄTTIGHET 

 

Pressa priserna  
VäsbyVänstern vill att Upplands Väsby blir en föregångarkommun och pressar priserna på 

bostadsbyggande och genom det i förlängningen också sänker bostadskostnaderna för invånarna i 

kommunen. ”Väsby vågar och gör” är kommunens ledord och det ska såklart också gälla 

bostadsbyggandet. Genom högre krav på byggherrar och innovativa lösningar kan vi pressa priserna. 

 

En ojämnlik bostadsmarknad 

Bostadsmarknaden som den ser ut idag med bostadsrätter som det huvudsakliga alternativet 

är inte anpassad för personer med mindre ekonomiska resurser. Genom att fokusera på 

hyresrätter och en stärkt allmännytta kan vi komma tillrätta med dessa ojämlikheter. En stärkt 

hyresrätt ger också fler vinster för samhället i form av minskad privat skuldsättning och ökad 

rörlighet på arbetsmarknaden. Många lösningar ligger på ett nationellt plan men även i den 

enskilda kommunen finns det åtgärder att vidta.  

 

Vad vi kan göra i kommunen? 

VäsbyVänstern verkar för byggandet av fler hyresrätter med mer spridd storlek och standard. 

Självfallet ska alla bostäder hålla god standard men detta kan också vara synonymt med 

enklare bostäder eller ytmässigt mindre lägenheter med billigare hyror. Dessa ska främst 

byggas av kommunens allmännyttiga bolag Väsbyhem. Vi har som mål att 50 procent av 

nybyggnationen i kommunen ska vara hyresrätter.  

 

Vi vill att kommunen ställer krav vid nyproduktion för att bygga energisnåla bostäder vilket 

leder till lägre kostnader för de boende. Ett sätt att uppnå detta kan vara genom det 

poängsystem som testats i kommunen och som snart ska utvärderas. Kommunen bör också 

ställa krav på byggherrar att hålla priserna nere samt verka för en spridning av de byggherrar 

som bygger i Upplands Väsby.  I gengäld skulle kommunen kunna erbjuda lägre markpriser vid 

byggnation av till exempel studentbostäder, seniorbostäder och bostäder för sociala ändamål.  

Genom att förtäta och utnyttja marken på bästa sätt pressar vi priserna på bostäder. Kan fler 

bostäder rymmas inom samma markområde blir kostnaden per bostad lägre. Självklart med 

respekt för befintlig byggnation och det samlade synintrycket av byggnaderna.  

 

Våga pröva nytt 

VäsbyVänstern vill att kommunen ska våga utreda och pröva nya lösningar för att bygga billiga 

bostäder. Vi ska lära från goda exempel både i Sverige och från andra länder. Vi ska vara 

snabba med att fånga upp ny forskning och vara mottagliga för att utveckla egna idéer till hur 

priserna vid bostadsbyggande kan pressas. 

 

Ett exempel är byggemenskaper som tillämpas i stor skala bland annat i Freiburg i Tyskland. 

Det innebär att de som ska bo i byggnaden, med stöd av kommunen, gemensamt leder plan- 

och byggprocessen från start till mål och också äger så väl marken som byggnaden.  
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Ett annat exempel är det privata initiativet BoKlok som med tre olika koncepthus strävar efter 

att bygga kvadratsmart, prisvärt och miljöbra.  

Vi vill också pröva att bygga på nya sätt. Till exempel gemensamhetsboenden och kooperativa 

hyresrätter med mindre och billigare lägenheter men med gemensamma sällskapsytor. Detta 

kan med fördel utformas i samråd med de boende.  

 

Håll nere kostnaderna vid renovering 

Något som vi sett allt mer av är renoveringar av befintligt bostadsbestånd som leder till 

orimliga hyreshöjningar för hyresgästerna. Först och främst anser VäsbyVänstern att 

renoveringen av befintligt bostadsbestånd inte som utgångsläge ska innebära en 

standardhöjning utan en renovering av befintlig standard, dock med införandet av mer 

energieffektiva lösningar. Hyresgästerna ska kunna välja nivåer och involveras mer i 

renoveringsprocessen för att själva vara med och styra över till exempel materialval och andra 

lösningar. 

I praktiken innebär standardhöjning och den ofta medföljande hyreshöjningen att hyresgästen 

i många fall tvingas flytta då denne inte har råd att bo kvar, därmed hotas också hyresgästens 

besittningsrätt.  
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Hyresrätt – den bästa idén 
Enligt statistiken så bor ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning i bostäder som de på ett eller 

annat sätt hyr. Hälften av dessa bostäder ägs av privata bolag och hälften av kommunala bolag. De 

kommunala bolagen kallas även för ”Allmännyttan”. Fördelarna med att kunna hyra sitt boende är 

många. Det går att få ett eget boende trots avsaknad av kapital, det ger en ökad rörlighet samtidigt 

som samtliga boende i lägenheten har tryggheten av att ha besittningsrätt på lägenheten.  Vårt mål 

är att öka andelen lägenheter i hyresrätt och att erbjuda en mångfald av boendeformer i hyresrätt, 

exempelvis variation i lägenhetsstorlekar, radhus och olika former av gemenskapsboenden. 

Rikshem är ett av Sveriges största privata hyresrättsbolag och de har på senare år etablerat sig i 

Upplands Väsby kommun. VäsbyVänstern ser positivt på denna utveckling då bolaget kan fungera 

som komplement till det kommunala bolaget Väsbyhem.  

 

Väsbyhem, vårt viktigaste redskap 
Väsbyhem är det kommunala allmännyttiga bolaget. Vi ser bolaget som vårt viktigaste redskap för att 

bygga prisvärda bostäder till kommunens invånare. Allmännyttans bostäder ska inte ombildas till 

bostadsrätter och vi vill inte att Väsbyhem bygger bostadsrätter. Det är inte bolagets uppgift, bolaget 

ska verka inom allmännyttan. Vi vill att Väsbyhem ska fortsätta med att tillhandahålla ett varierat 

utbud av bostäder såsom allergibostäder, seniorbostäder, trygghetsbostäder, ungdoms- och 

studentlägenheter med mera.   

Nybyggnation och renoveringar 
Vi anser att det är viktigt att erbjuda bostäder till alla typer av inkomstklasser. Alla ska ha rätt 

till en bostad med rimlig hyreskostnad oavsett inkomst. Vi anser att det är något som 

Väsbyhem bör tänka på vid nybyggnation och renovering av befintligt bestånd. Vid 

renoveringar bör hyresgästerna själva få välja hur omfattande renoveringen ska vara för att på 

så sätt ha en rimlig chans att kunna bo kvar utan att hyran höjs allt för mycket på grund av att 

standarden på lägenheten har höjts. Även vid nybyggnation ska Väsbyhem bygga för olika 

prisklasser. Väsbyhem ska vid nybyggnation tänka så miljövänligt som möjligt, och kan med en 

viss del av beståndet ligga i framkant vad det gäller klimatsmarta lösningar. Eftersom sådana 

bostäder blir dyrare att bygga kan det tyvärr inte gälla för all nybyggnation, men det ska ändå 

prövas olika metoder för att bygga så klimatsmart som möjligt.  I dagsläget är det Väsbyhem 

som är den aktör som bygger mest i Upplands Väsby och som därmed ser till att kommunens 

mål när det gäller nybyggnation kan uppfyllas.  

Planering av nya bostadsområden både på kort och lång sikt 
Väsbyhem bygger idag så centrumnära som möjligt. Det är något som vi i VäsbyVänstern anser 

vara viktigt och som vi gärna ser att Väsbyhem fortsätter med. Det är dock viktigt att även 

tänka långsiktigt vid planerandet av nya bostadsområden. Upplands Väsby expanderar, vilket 

är positivt. Det innebär även att den täta staden i anknytning till centrum flyttas ut. För att 

kunna fortsätta bygga i den takt som behövs för att tillgodose kommuninvånarnas behov 



   
__________________________________________________________________________________ 
 

6 
 

behöver Väsbyhem kunna planera ett tiotal år framåt för vilka områden de vill bygga i. Det är 

viktigt att hela tiden ha nya projekt på gång på planeringsstadiet så att det inte blir ett glapp i 

byggandet. Vi ser gärna att Väsbyhem är en intressent vid alla nya planerade bostadsområden. 

Som kommunens egna allmännyttiga bolag är det viktigt att majoriteten av de hyresrätter som 

planeras i kommunen byggs och tillhandahålls av Väsbyhem. 

Sociala åtaganden och flyktingbostäder 
Redan i dag tar Väsbyhem ett stort socialt ansvar i uthyrningen av sina lägenheter. Vi vill att 

bolaget i framtiden ska upplåta minst 4 % av sitt bostadsbestånd till sociala förturslägenheter.  

Under de senaste årens flyktingtillströmning till kommunen har Väsbyhem bistått med 

lägenheter till de nyanlända. Vi är mycket positiva till detta och ser gärna att bolaget även i 

framtiden samarbetar med kommunen för att ge flyktingar bostäder. 

En form av socialt åtagande är även det som Väsbyhem har genomfört med organisationen 

”Just Arrived” under 2016. Denna form av samarbete ger nyanlända en rimlig chans att ta sig 

ut på arbetsmarknaden och in i samhällsgemenskapen är mycket positiv. Vi vill att Väsbyhem 

fortsätter med sådana typer av samarbetsprojekt och samhällsåtaganden även i framtiden. 
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VAR SKA VI BYGGA? 
 

En tät hållbar stad 
Vi vill bygga en stad som stärker social sammanhållning och är ekologiskt hållbar. Det ska vara nära 

till service, arbete och fritidsaktiviteter så att många kan gå och cykla dit de ska. Det ska vara lätt att 

förse staden med kollektivtrafik. Det innebär att vi fortsatt vill bygga en tät stad i de centrala delarna. 

Vi vill inte ha nya stora villa- och radhusområden i perifera lägen som är svåra att förse med 

kollektivtrafik. Genom att bygga centralt utnyttjar vi också befintliga vägar och annan infrastruktur på 

ett effektivt sätt. 

Grönkilarna är viktiga både för stockholmsregionens miljö och biologiska mångfald och det lokala 

friluftslivet. Kilarna ska skyddas och endast mindre småskalig komplettering till befintlig bebyggelse 

ska tillåtas. Fler och lättillgängliga förbindelser över E4:an och järnvägen behövs för att göra Väsby till 

en sammahållen stad där det är lätt att cykla och gå mellan de olika stadsdelarna. 

Vi vill ha en byggtakt på i genomsnitt 500 lägenheter per år. Kommunens planberedskap och förmåga 

att bygga ut service och infrastruktur anpassas till detta mål. Här nedan anger vi de större 

utbyggnadsområdena som VäsbyVänstern vill prioritera. I de östra delarna behöver 

bostadsbeståndet bli mer varierat. Det finns behov av flerfamiljshus för äldre som vill flytta från villor 

och radhus men bo kvar i sitt område och för ungdomar som ska flytta till sitt första boende. Detta 

kan ske genom mindre kompletteringsbyggande. 

På kartbilderna som följer anger vi var vi vill bygga i olika tidsperspektiv – nu till 2022, 2022-2027 och 

2027-2040. 

 



   
__________________________________________________________________________________ 
 

8 
 

 

 



   
__________________________________________________________________________________ 
 

9 
 

 

 

 



   
__________________________________________________________________________________ 
 

10 
 

 

 



   
__________________________________________________________________________________ 
 

11 
 

Här vill vi inte bygga 
I följande områden, där större bostadsprojekt tidvis lanserats, vill vi inte ha någon exploatering för 

bostäder annat än mycket småskaligt i anslutning till befintlig bebyggelse. Grönkilarna ska värnas 

liksom strävan att skapa en mycket tät stadsbebyggelse utan ytterligare stadsutglesning (urban 

sprawl). 

 Runsa - Sättra – Kairo 

 Området runt Eds kyrka 

 Sydvästra delarna – Vällsta och Söderby 

 Sydöstra delarna – Alby 

 Landsbygden öster om Fresta by 

Vid förtätning i de centrala delarna ska mycket stor hänsyn tas till bostadsnära grönområden. De är 

viktiga för barns lek och rekreation samt för alla som inte är bilburna eller på andra sätt har svårt att 

ta sig ut i naturen. Exempel på centralt belägna naturområden som ska bevaras är Norra 

berget/Smedbyskogen, Hasselskogen, Åsryggen vid Apotekskogen och Råbäckskogen. 
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HÅLLBART BOENDE 

 

Social gemenskap 
Vi vill uppmuntra till boendeformer som stärker gemenskap och social sammanhållning. Det medför 

trygghet i vardagen att känna sina grannar. Grannsamverkan minskar brott och främjar att man 

hjälper varandra med enklare behov. Den sociala gemenskapen ger livskvalité och skapar grund för 

ett starkt civilsamhälle. Ökad gemenskap i boendet möjliggör också sambruk av prylar och utrymmen 

som används sällan och därmed minskad miljöpåverkan på grund av konsumtion. Vi ser gärna att 

boendeformer utvecklas där man inte behöver ha egen bil, exempelvis med bilpool kopplat till 

boendet. 

Därför vill vi: 

 Ge uppdrag till Väsbyhem att bygga minst ett kollektivhus i ett flerfamiljshus med 

hyresrätter. 

 

 Ge uppdrag till Väsbyhem att utveckla upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Kooperativ 

hyresrätt är en ”mellanform” mellan hyresrätt och bostadsrätt. De boende samverkar och 

styr sitt boende i en förening, men lägenheterna kan inte säljas och köpas till 

marknadspriser.  

 

 Skapa fler seniorboenden med gemenskap och omsorg där växande och varierande 

omsorgsbehov hos de boende kan mötas på ett flexibelt sätt. 

 

 Pröva byggemenskaper som alternativ form av byggherre där de tilltänkta i boendet styr 

byggprocessen tillsammans med kommunen. 

 

 Ta vara på erfarenheterna från Bo85 där boendegemenskap stod i fokus. Exempelvis 

flerfamiljsvillor, generationsboenden och grannskapsgårdar. Premiera byggherrar som 

presenterar innovativa lösningar för boendegemenskap i ”poängsystemet” vid exploatering 

av nya områden. 

 

 Tänka kreativt kring ungdoms-, student- och introduktionsboenden där något enklare och 

mindre lägenheter kan kompletteras med gemensamma utrymmen. 

 

 Ta tillvara på erfarenheter av flerfamiljshus med parkeringstal nära noll. Det vill säga boende 

där man inte förutsätts ha bil. Minskade behov av dyra parkeringsplatser kan frigöra resurser 

till bilpool, generösa cykelutrymmen och andra gemensamma resurser som minskar 

bilberoendet. 
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Klimatsmarta lösningar 
Vi vill att det inom kommunen byggs enligt ett ekomiljötänk. Genom att vid nybyggnationer planera 

in stadsodlingar, kolonilotter, bikupor och liknande går det att skapa grönytekomplement även inom 

tätbevuxna områden som samverkar och harmoniserar med större stadsparksområden. Vi vill att 

detta är något som ska finnas med i planeringen även vid flervåningshus, till exempel genom att 

möjliggöra odlingslotter på hustaken, eller genom att skapa sådana ytor på balkonger och terrasser. 

Vid nybyggnation är det viktigt att analysera hela byggprocessen och vilken påverkan den har på 

klimatet, till exempel genom att välja material där man har tagit hänsyn till utvinningen av råvaran, 

transportsträckan, framtida återvinningsmöjligheter och så vidare. Det är viktigt att tänka på hela 

livscykeln för materialet som används vid byggandet av nya bostäder. Det är också viktigt att tänka 

på de hälsoeffekter materialet har, både på de som bygger bostaden och för dem som ska bo där. Vi 

ser gärna att någon certifieringsmetod (till exempel BREEAM-SE eller liknande 

miljöcertifieringsmetod) finns med vid nybyggnationer. Byggmaterial bör så lång som möjligt vara 

naturliga, till exempel genom att bygga trähus med gröna tak. Vi är mycket positiva till att hitta 

miljövänligare el- och uppvärmningskällor, så som till exempel solceller. Även det något som bör 

planeras in vid nybyggnationer 

De klimatsmarta byggnadslösningar som finns idag är tyvärr dyrare att uppföra än de traditionella 

metoderna. På lång sikt lönar det sig dock då energikostnaderna är lägre. Det kan vara problematiskt 

för dem som inte har råd att initialt köpa eller hyra ett klimatsmart boende. Vi vill att det inom 

kommunen kontinuerligt undersöks och utvecklas klimatsmarta och prisvärda lösningar som 

möjliggör ett mer ekologiskt hållbart boende för alla kommunens invånare. 
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EN AKTIV STATLIG BOSTADSPOLITIK 
 

VäsbyVänstern vill verka för en aktiv lokal bostadspolitik som prioriterar byggande av bostäder, fler 

och billigare, för alla. Vi kan dock på kommunal nivå inte göra allt. Därför kommer här en 

sammanfattning av några av Vänsterpartiets bostadspolitiska förslag och ståndpunkter ur ett 

riksperspektiv. Vi kan konstatera att vi i kommunen ligger i framkant gällande vissa punkter medan vi 

har längre kvar gällande andra.  

De senare årens förda finansieringspolitik gällande bostadsbyggande har fått bostadsrätten att ta 

över allt mer av den svenska bostadsmarknaden, främst på bekostnad av hyresrätten. Det, i 

kombination med dagens akuta bostadsbrist på många platser i landet, leder till det vi ser idag. Allt 

fler får allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden.  Vänsterpartiet vill se en stor satsning för att 

bygga bort bostadsbristen och stärka hyresrätten.  Politiska åtgärder ska tas för att hälften av 

regeringens mål om 250 000 nya bostäder fram till år 2020 ska vara hyresrätter. Detta för att fler ska 

få tillgång till ett tryggt boende till rimlig kostnad.  

 Statligt investeringsstöd 

Vänsterpartiet vill ha ett statligt investeringsstöd för att stimulera byggandet av fler 

hyresrätter. Detta ska bland annat ställa höga krav på miljöhänsyn samt krav på rimliga 

boendekostnader vid nyproduktion för att få ta del av stödet. Investeringsstödet kan också 

vara riktat mot orter där bostadsbristen är särskilt hög och bör omfatta till exempel 

kooperativa hyresrätter och studenthyresrätter.  

 

Minska byggkostnader 

Höga produktionskostnader leder till minskat byggande och stegrande boendekostnader. 

Förslaget om statligt investeringsstöd ska ses som ett led i att minska byggkostnaderna men 

fler åtgärder behövs.  

 

Vänsterpartiet vill se en förköpslag som ökar kommunernas möjlighet att förvärva mark. Det 

skulle ge kommunen ett viktigt redskap vid fysisk planering av exploaterbar mark och därmed 

låta kommunerna öka den egna byggtakten. Vänsterpartiet ser också behov av att se över 

plan- och byggprocessen för att effektivisera den och minska byråkratin.  

 

Kommuner bör också tillåtas att bygga mer energisnålt än vad Boverkets byggregler tillåter, 

vilket inte är fallet idag. Dels för att bidra mer till klimatomställningen men också för att 

energisnåla byggnader för med sig långsiktiga besparingar.  

 

Ett allmännyttigt bostadsföretag i alla kommuner – sänkta inkomstkrav 

Allmännyttan är av största vikt för både en social bostadspolitik och för bostadsförsörjningen. 

Den statliga bostadspolitiken bör därför säkerställa och utveckla allmännyttans ställning och 

ett allmännyttigt bostadsföretag bör finnas i varje kommun.  
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Som en fortsättning på detta krav vill Vänsterpartiet också se sänkta inkomstkrav för 

hyreskontrakt. Dagens höga inkomstkrav kan knappast anses motiverade i samtliga fall och 

den individuella prövningen har visat sig vara oflexibel. De höga inkomstkraven bidrar till ökad 

bostadssegregation och ställer många utanför bostadsmarknaden.  

 

 

Renovera bostadsbeståndet 

För att landets hyresgäster ska kunna bo i moderna, funktionella, tillgängliga och energisnåla 

bostäder behöver miljonprogrammets bostäder rustas upp. Denna upprustning ska inte 

innebära hyreshöjningar som i praktiken gör att hyresgästens besittningsskydd hotas. 

Vänsterpartiet har därför länge drivit frågan om upprustningsstöd för flerbostadshus och är 

glada över att ha kommit överrens med sittande regering i frågan. Som ett led i detta vill 

Vänsterpartiet också se ett ökat inflytande för hyresgäster vid renovering.  

 

Stärk hyresgästens ställning 

Vänsterpartiet värnar om en stark allmännytta, alla människor ska ha rätt till en bra bostad till 

rimliga kostnader. Hyressättningen på bostadsmarknaden ska styras av ett bruksvärdessystem 

som säkras genom kollektivt förhandlade hyror. Hyrorna ska sättas i förhållande till bostadens 

standard. 

  

Andelen hyresrätter bör inte minska genom ombildningar. Vänsterpartiet vill också se 

förbättringar av rättssäkerheten vid ombildningar, bland annat bör det möjliga antalet 

omröstningar bland de boende vid en eventuell ombildning begränsas.  

 

Slopat ränteavdrag 
Ränteavdragen borgar för en ojämlik bostadsmarknad där de som har ekonomisk förmåga 

premieras genom att deras investeringar subventioneras via skattemedel. Det leder till att 

äganderätter och bostadsrätter gynnas framför hyresrätter på bostadsmarknaden, det lönar 

sig inte att bygga hyresrätter. Därmed skapas en allt mer segregerad bostadsmarknad och en 

situation där det också blir allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Vänsterpartiet 

nationellt kräver att ränteavdragen trappas ned och att maxbeloppet sänks. 

 

 

 

 


