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Bostadsbyggandet har havererat 

Bostadspolitiken började avregleras och nedmonteras under 90-talet och den nu sittande borgerliga 

regeringen har starkt bidragit till att marknadskrafterna fått ett allt större spelrum. Problemen med 

detta syns nu allt tydligare och framförallt har det låga byggandet av hyreslägenheter gjort att många 

med begränsad ekonomi drabbas hårt. Marknadskrafternas allt större utrymme gör att byggandet 

praktiskt taget helt styrs av möjligheten att tjäna pengar och inriktas därför på köpstarka grupper. 

Situationen är likartad i hela landet och också här på Gotland har alltför mycket av byggandet satsats 

på dyra bostadsrättslägenheter. 

För att förbättra situationen ordentligt krävs insatser på nationell nivå men det finns också många 

åtgärder som kan och bör göras regionalt och i kommunerna. 

I riksdagen 

I Vänsterpartiets budgetmotion finns ett förslag om ett investeringsstöd till byggande av 

hyreslägenheter. På nationell nivå beräknas stödet ge 10 000 lägenheter (2013) och skapa 3 000 

byggjobb. 

Stödet är 25 % av investeringen, med ett maxbelopp på 300 000 kronor per lägenhet. Det betyder att 

månadshyran för en nyproducerad lägenhet kan bli cirka 1 000 kronor lägre.  

På Gotland 

Vänsterpartiet har granskat byggandet här på Gotland de senaste åren och presenterar nu ett antal 

förslag som snarast bör genomföras genom beslut av Region Gotland. 

För få hyreslägenheter 

Under flera år har bostadsbyggandet på Gotland varit ganska lågt och det gäller i synnerhet 

hyreslägenheter. Sedan 2005 (tom 2011) har sammanlagt 1 220 bostäder byggts färdigt 

(inflyttningsklara). Av dessa är 348 hyresrätter men sedan 2008 har det bara byggts 88 

hyreslägenheter. 

För höga priser 

Samtidigt har de kostnader som företagen tar ut för nya bostäder ökat kraftigt, det gäller särskilt 

bostadsrätter. Produktionskostnaden för bostadsrätter (i hela riket) har ökat med 141 % och 

kostnaden för hyresrätter med 77 % under tiden 1998 – 2010. (SCB). Konsumentprisindex har under 

samma tid ökat med 18 %. 



Under tiden 2004 – 2010 som ingår i vår granskning har kostnadsökningen för bostadsrätter, räknat 

på hela landet, varit nästan 50 % och samma utveckling finns också på Gotland. Vi kan också visa att 

kostnadsökningen fortsätter på Gotland. Det är givetvis en förklaring till att bygg- och 

bostadsföretagen helst vill bygga bostadsrätter och det innebär ett motsvarande minskat intresse att 

försöka bygga hyresrätter till rimliga kostnader. 

De kostnader som vi funnit genom att granska de ekonomiska planerna för de bostadsrätter som 

byggts under den aktuella tiden här på Gotland visar både på höga kostnader och på stora 

kostnadsökningar. Det är också mycket stor skillnad på vilka priser som kan tas ut för bostadsrätter 

och för hyresrätter. 

Trots det, eller kanske just därför, anser Vänsterpartiet att det går att bygga hyresrätter till priser 

som bryter de senaste årens prisökning. Ända sedan avregleringen av bostadsmarknaden började har 

priserna ökat mycket kraftigt. Branschen som helhet har uppenbarligen inte haft någon ambition att 

försöka hålla nere kostnaderna utan istället har produktionen inriktats på köpstarka grupper.  

Ställ krav på byggföretagen/Ställ krav på priserna 

Kostnadsökningen som skett på bostadsproduktionen är inte rimlig och har kunnat ske genom att 

byggandet nästan enbart riktar in sig på köpstarka grupper och med en marknadsföring där höga 

priser snarast setts som en fördel. Dessutom säljs ofta nyproducerade bostadsrätter utan att köparna 

får fullgod information om vilka kostnader som tas ut. 

 

Genom att ställa helt andra krav på produktionen av bostadsrätter och genom att kräva att 

Gotlandshem bygger billigt och inte utformar lägenheterna bara för köpstarka grupper så anser vi att 

det är möjligt att bygga nya lägenheter med hyror som många fler kan betala.  

SABO (de allmännyttiga bostadsföretagens nationella organisation) har genom en central 

upphandling kunnat visa att helt andra priser är möjliga för lägenheter som riktar sig till en bred 

grupp bostadssökande. Det är ett alternativ som Gotlandshem bör pröva men andra möjligheter kan 

naturligtvis också bli aktuella. 

Som ett första steg för en bättre bostadspolitik föreslår därför 

Vänsterpartiet: 

Bygg mer hyreslägenheter till rimliga kostnader 

Det är stor enighet om att det behövs fler hyreslägenheter, särskilt i Visby, men det är också 

nödvändigt att det byggs med rimliga kostnader. Gotlandshem ska ha ett tydligt uppdrag att bygga 

bostäder till rimliga kostnader men regionen måste också medverka till att ge bra förutsättningar för 

att klara det uppdraget. Genom en bra marktilldelning där det också är möjligt att bygga tillräckligt 

stora områden så att byggandet kan bli effektivt. 

Lämpliga områden som bör erbjudas Gotlandshem: 

A 7- området 

Torslunden (mitt emot Motorcentralen) 

Östercentrum, vid en kommande förändring av Östercentrum där också nya bostäder ingår 



Överväg eget byggande 

De mycket höga priser som har varit möjliga att ta ut, särskilt för byggande av bostadsrätter, kan 

innebära att byggbranschen inte är tillräckligt intresserad av att bygga bostäder till rimliga priser. 

Gotlandshem bör därför pröva möjligheten att bygga mer i egen regi. 

Ställ krav på kostnader 

De mycket stora kostnadsökningarna för byggande av bostadsrätter är inte rimliga. Vid byggande av 

bostadsrätter på kommunalt anvisad mark bör därför Region Gotland kräva att kostnaderna hålls 

nere. Det kan ske genom att ett högsta pris avtalas redan vid markupplåtelsen eller genom att 

byggentreprenaden handlas upp av bostadsrättsföreningen. 

Mer öppen redovisning  

När nyproducerade bostadsrätter säljs ges inte alltid all information om de ekonomiska 

förutsättningarna till de aktuella köparna. Det strider mot bostadsrättslagens syfte och Region 

Gotland bör ta upp en diskussion med mäklare och andra aktörer om hur informationen kan 

förbättras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor: 

1. Diagram över kostnadsutvecklingen på Gotland jämfört med riket av hyresrätter och 

bostadsrätter. 

2. Redovisning av 11 produktioner av bostadsrätt under åren 2004 – 2013 

3. Gotlandshems redovisningar av sina fyra senaste nybyggnadsprojekt. 

  


