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Motion från Vänsterpartiet 
Kommunalt bostadsföretag i Nacka 

Flera gånger har Vänsterpartiet motionerat om att Nacka behöver ett kommunalt bostadsföretag och 
med förslag om att ett sådant ska skapas. Senast la vi motion om det för två år sedan och har dessutom 
haft det som yrkande i våra budgetar varje år sedan en lång tid tillbaka.  

Frågan blir allt mer aktuell och nu när marknaden för premium-bostadsrätter i Nacka verkar ha säckat 
ihop kanske t.o.m. den moderatledda majoriteten kan se vitsen med ett sådant bolag? Vi hoppas i alla 
fall de.  

Vi citerar nedan motionen från 2017, den är lika aktuell idag som då och det är vår motion även nu 
hösten 2019. 

Om att tillskapa ett kommunalt bostadsbolag i Nacka 

Vänsterpartiet har flera gånger tidigare arbetat för att Nacka åter behöver ett kommunalt 
bostadsföretag. Nu lägger vi ännu en motion med det kravet. Anledningen till det är att vi anser att 
kravet har blivit än mer aktuellt i och med den utveckling som vi ser på bostadsmarknaden i allmänhet 
och Nacka i synnerhet. 

Behovet av fler bostäder är stort i Stockholmsregionen. I Nacka byggs mycket och än mer planeras. 
Dock är det till en förkrossande majoritet bostadsrättslägenheter som byggs, dessutom till mycket stor 
del exklusiva bostadsrätter till höga priser. Andelen hyresbostäder som byggs är liten, dels p g a 
alliansmajoriteten i Nacka, dels p g a att exploatörerna hittills velat bygga bostadsrätter istället då de 
tjänat mer på dem och sluppit ett långvarigt engagemang. 

Endast genom ett helhjärtat engagemang från Nacka kommun kan det tillförsäkras att en större mängd 
hyresbostäder byggs i kommunen. Det är i allra högsta grad nödvändigt.  

Förutom behovet av hyresbostäder för alla de personer och familjer som inte kan få lån till en 
bostadsrätt, eller som helt enkelt hellre vill bo i en hyresbostad finns dessutom ett antal personer och 
familjer där kommunen av sociala skäl är tvungen att gå in och skaffa fram en bostad. Det har 
kommunen fram tills nu löst genom att köpa enstaka bostadsrätter och hyrt enstaka hyresbostäder. Det 
nya sedan ett tag tillbaka är dock en större mängd nyanlända som placerats i Nacka och som 
kommunen behöver skaffa fram bostäder till. För att lösa behovet på kort sikt har kommunen köpt 
bostadsrättslägenheter och enstaka småhus. Kostnaderna för detta är inte försumbara och de skulle 
istället kunna läggas i ett kommunalt bostadsföretag.  

Självklart ska inte de nya bostäderna bara bli ”sociala bostäder” men genom att kommunen skaffar sig 
ett eget bostadsbestånd är det mycket lättare att kunna klara av bostadsförsörjningen. Och det är den 
nya situation där kommunen måste ordna bostäder som föranleder att vi ånyo väcker denna motion.  

Vi yrkar:  
att Nacka kommun tar initiativ till att skapa ett kommunalt bostadsföretag med syfte      att förvärva, 

förvalta och låta bygga hyresbostäder 
att det nya bostadsföretaget ska ställa mildare krav på inkomst och fast arbete än annars på 

bostadsmarknaden för att ungdomar och låginkomsttagare och personer utan fast anställning ska 
kunna erbjudas bostäder 

att kommunen så långt det bara är möjligt ser till att hyrorna i bolagets bostäder håller en låg nivå. 
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