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Motion till Booföreningens och Arbetarekommunens årsmöte 2022 

 

Den segregerade bostadsmarknaden 
 

Nacka är en av Sveriges mest segregerade kommuner där bostadssegregationen skapar en ojämlikhet 
som är på väg att skapa ett nytt klassamhälle.   

Vi måste minska klyftorna och hitta nya vägar dels för våra unga att komma in på bostadsmarknaden 
och dels för de stora befolkningsgrupper med lägre inkomster än Nackas i dag nationellt höga nivåer. 
Många med lägre inkomster, som personal i vården och andra offentliga yrken, har inte råd att bo i 
Nacka. Ungdomar som har vuxit upp i Nacka är i princip hänvisade till att flytta från kommunen för att 
hitta ett eget boende. Många löntagare har inte heller ekonomiska möjligheter att bosätta sig i Nacka. 
Vi har länge förespråkat att bygga fler hyresrätter till rimliga priser där vanligt folk har råd att bo.  

Den moderatledda majoriteten har under lång tid bedrivit en politik som ökar bostadssegregationen 
och ökar klyftorna i samhället. Detta har skett genom att trissa upp markpriser, omfattande 
byggnation i exklusiva lägen och som bostadsrätter.  

Nacka har med sin redan utvecklade bostadssegregation ett särskilt ansvar att pröva nya vägar för att 
möjliggöra att vanligt folk också kan bo i Nacka. Att bygga mer och med samma inriktning som idag 
löser inte problemen. Vi tror inte heller att skapandet av ett nytt kommunalt bostadsbolag är 
lösningen. Däremot växer ett antal nya lösningar på hushållens bostadsproblematik fram i Sverige våra 
grannländer. 

 Norge har infört en modell som innebär att man bara behöver köpa halva bostaden och hyr 
den andra halvan. Nu prövas det i delar i Sverige, bland annat Sollentuna, och i Elverkshuset i 
Nacka.  

 
 Riksbyggen har en modell som de kallar Hyrköp. De vill göra det enkelt för unga att hitta en 

egen bostad. Hyrköp, som vänder sig till dig mellan 18 – 35 år. Hyrköp innebär att du har 
möjlighet att hyra en lägenhet med möjlighet att köpa den inom 5 år. 

 
 HSB har lanserat liknande koncept till unga. I november 2020 lanserade svenska HSB en 

liknande form till unga personer i åldern 18 till 29 år. Med HSB:s variant kan de unga köpa 
halva bostadsrätten med möjligheten att köpa resten av lägenheten tidigast efter 5 år och 
allra senast efter 10 år. Hos Obos är tanken att man ska köpa ut hela bostaden inom 10 år. Om 
man inte gör det blir det en omförhandling. 

 
 Haninge har privat aktör som driver boende for som kallas delningsboende – co-living – och 

har vissa likheter med 1970-talets kollektivboenden. Skillnaden nu, 50 år senare, är att det är 
företag som driver idén. Målgruppen är personer i åldrarna 20-35 som gillar att träffa folk och 
umgås. Och som genom att dela på kostnader kan få utrymmen och boendestandard de 
annars inte skulle ha råd med. Botkyrka har en modell med kompis-bo där man under 4 år kan 
skriva hyreskontrakt på en mindre del av en lägenhet man delar med kompisar. 
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En bostadsmarknad för vanligt folk 

Vi vill pröva nya vägar till en bostadspolitik som är inkluderande och svarar mot vanliga människors 
behov. För att minska klyftorna i Nacka behöver vi titta på de olika modellerna i vår omvärld för att 
skapa en hållbar bostadsmarknad. 
Med anledning av det ovan sagda föreslår vi årsmötet besluta  

att Socialdemokraterna driver utvecklingen för att införa fler typer av boendeformer i hela Nacka 

att socialdemorkaterna ställer krav vid nybyggnation att byggherrar ska prova att använda nya boende 
som del av beståndet. 

att Nacka kommun upphör med att på den överhettade bostadsmarknaden medverka till oacceptabla 
fördyringar genom att trissa upp värdet på mark som ska bebyggas med bostäder 

Boo socialdemokratiska förening     
Saltsjö-Boo 2022-01-30 
 


