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Det krävs en ny lag som säkerställer 
hyresgästernas inflytande!

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot (V)

30 
procent mindre 

energianvändning 
är kravet för att få 

stöd.

1961!1975 
byggdes över en 
miljon bostäder. 

Idag "inns 
850  000 kvar. 

Många behöver 
rustas upp.

Vänsterpartiet jobbar 
för upprustningsstöd

Någonstans att bo…

Vänsterpartiet vill att 
landets hyresgäster ska 
kunna bo i moderna, 
funktionella lägenheter 
med ökad tillgänglighet 
och med låg energi-
förbrukning, samt låga 
koldioxidutsläpp. Därför 
föreslår partiet att det 

införs ett upprustnings-
stöd för boende i 
!lerbostadshus. Stödet 
riktas till hyresrätter 
eller bostadsrättsfören-
ingar som genomför 
genomgripande reno-
veringar förutsatt att 
dessa leder till minst 30 
procent minskad ener-
gianvändning. I dag 

utgör användningen av 
energi i bostäder och 
lokaler uppemot 40 
procent. 

Upprustningsstödet 
bör uppgå till max 50 
procent av arbetskost-
naden upp till ett tak 
om 100 000 kronor 
per lägenhet. Med 
stödet skulle 60 000 
hyreslägen heter kunna 
totalrenoveras per år.

I Vänsterpartiets 
budgetmotion, 
2013/14:Fi254, avsatte 
Vänsterpartiet 1,5 mil-
jarder kronor 2014 och 
därefter 3 miljarder per 
år till just renoverings-
stöd.

Vänsterpartiet föreslår 
att det införs ett statligt 
investeringsstöd för att 
stimulera ökat bostads-
byggande.

Med V:s förslag 
möjliggörs en fördubb-
ling av antalet nypro-
ducerade hyresrätter 
jämfört med i dag. Som 
villkor för att ta del av 
stöden ställs krav på att 
boendekostnaderna blir 
rimliga. Målet ska vara 
ett i förväg fastställt pro-
duktionskostnadstak.

Investeringsstödet till 
nyproduktion ska bidra 
till klimatomställningen. 

Miljökraven bör vara 
högt ställda. För att få ta 
del av stödet ska fastig-
heterna därför klara 
energiförbrukningskrav 
på 75, 65 och 55 kWh 
per kvadratmeter och 
år beroende på geogra-
!isk zon. 

Även  kooperativa 
hyresrätter liksom 
studentbostäder med 
hyresrätt omfattas 
av stödet. Bidraget 
kan uppgå till högst 
300   000 kronor per 
lägenhet och  med  
en stimulans på 25 
procent.

Ett upprustningsstöd kan ge 60 000 
upprustade lägenheter per år. Det skapar 
jobb och är dessutom bra för klimatet.

Målet är 40 000 lägenheter per år.

V
 !xar

Vänster-
partiets vill 
renovera 
60   000  
lägenheter 
per år.

Och stöd till nyby"nation

Rätt till in#ytande 
vid omby"nad
I dag kan renoveringar 
och ombyggnader 
av bostäder innebära 
orimligt stora hyreshöj-
ningar. Men bostaden 
är inte som vilken vara 
som helst. Snabba 
hyreshöjningar kan 
inte mötas snabbt 
och enkelt med 
ett byte av 
bostad. 

Därför är 
det viktigt 
att hyres-
gästerna 
ges in!lytande 
i upprustnings-
processen. så att det 
renoveras för dem som 
faktiskt bor där, inte för 
potentiella hyresgäster 
med högre inkomster.

För att ge hyresgäs-
terna verkligt in!lytande 
över sitt boende 
föreslår Vänsterpartiet 
att det i samband 
med ombyggnader 
inrättas ett lagstadgat 
samrådsförfarande 
mellan representanter 

för hyresvärden och 
hyresgästerna. 

Samrådsför-
farandet bör 
exempelvis 
kunna leda 
till att !lera 

ombyggnads-
alternativ tas fram, 

och att hyresnivåerna 
tydligt redovisas innan 
hyresgästerna godkän-
ner ombyggnationen.
Källa Vänsterpartiets bostadspoli-
tiska motion 2013/14

Ingen vara 
vilken som 

helst…

Hyresgästerna måste få in!ytande 
vid renoveringar. V kräver ny lag.

Hyresgästerna i Pennygången ställer krav.


