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Subventioner saboterar bostadsmarknaden 
 
Problemen på bostadsmarknaden löser man inte på en kafferast. Det krävs långsiktiga och stabila 
regelverk som uppmuntrar till ett effektivt byggande till rimliga priser. Allt det saknar 
socialdemokraten Carina Moberg i sin debattartikel den 14 augusti.  
 
Den globala lågkonjunkturen har slagit hårt och brett i hela det svenska samhället, även 
byggbranschen och bostadsmarknaden har drabbats. Läget är allvarligt och då är det inte seriöst att 
jämföra dagens låga byggande med byggandet för tre år sedan i full högkonjunktur – framförallt efter 
finanskrisens framfart.  
 
Det krävs en hel serie åtgärder för att få ordning på bostadsmarknaden. Allians för Sverige och 
Moderaterna har redan förenklat för andrahandsuthyrning, infört ägarlägenheter, gett kreditgarantier 
till byggföretagen under byggtiden och möjliggjort för kommunerna att ge hyresgarantier. 
Subventioner som mest kommer byggbolagen till del har vi avskaffat och riktar hellre stöd direkt till 
människor som behöver dem.  
 
Framförallt är kreditgarantierna under byggtid till byggbolagen ett viktigt redskap när bankerna ställer 
mycket stora krav på egenfinansiering. Garantierna i samverkan med städningen av finansmarknaden 
hoppas vi kommer att ge ett stort genomslag.  
 
Nu fortsätter vi arbetet genom att se över plan- och bygglagen, för att förtydliga och förenkla, 
därutöver kommer även förslagen om förbättrad instansordning. För oss är det viktigt att det skapas 
stabilitet i stället för att politiker ska behöva gå in och peta så fort det uppstår ett problem.  
 
Carina Moberg ger i sin debattartikel flera förslag, men de skulle som bäst ha kortsiktig effekt. Som 
nummer ett föreslår Moberg investeringsstöd till hyresrätter, men det är inte efterfrågat av vare sig 
SABO, Fastighetsägarna eller byggindustrin. Och det finns flera skäl.  
 
Byggandet kommer aldrig att effektiviseras om politiker ständigt går ut och lovar miljardbelopp av 
skattebetalarnas pengar. Byggbranschen har istället ett pågående utvecklingsarbete för att få ner 
kostnaderna, men vänsterpolitikernas löfte om subventioner riskerar äventyra hela den processen. 
Varför ska man anstränga sig om man kan få pengar gratis? 
 
Sedan föreslår Moberg en rad tandlösa åtgärder som bostadssamordnare och krav på kommunala 
bostadsköer, men ingenting som angriper grundproblemet att det byggs för lite. Mona Sahlins 
vänstertriss har förvisso föreslagit sänkt skatt för hyresrätter, men Alliansregeringen har redan sänkt 
fastighetsavgiften med 20 procent och infört ett tak på 1200 kronor per lägenhet.  
 
Vi är överens med Socialdemokraterna om att det byggs för få bostäder och att det byggts för lite 
under lång tid. Socialdemokraterna hade tolv år på sig men nu tar vi tag i frågan. Moderaterna vill se 
en bostadsmarknad som kan stå på egna ben och det kräver långsiktighet. 
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