
Allmännyttan skulle vara kommunala bostads- 
företag över hela Sverige med uppgift att erbjuda 
goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, 
ursprung, ålder och hushållstyp – men under  
kapitalismen är det inte möjligt. 
Fastighetsbranschen har skapat flest miljardärer 
av alla branscher. Investerat kapital för mark, 
byggnad och underhåll mångdubblas genom 
hyran under de femtio år som ett hus lever. 
Bankernas största inkomster är räntor på bolån. 
Byggnadsindustrin bedriver monopolbildning och 
kräver fri hyressättning.  

Det åligger enligt Regeringsformen, 
Sveriges grundlag, det allmänna att 
särskilt trygga rätten till arbete, bostad 
och utbildning samt verka för social 
omsorg och trygghet och för goda 
förutsättningar för hälsa. Bostaden är  
ett mänskligt behov, men i kapitalismen 
är våra bostäder istället en marknad  
där bostäderna köps och säljs, som  
allt annat under kapitalismen. 

Mäklare har goda inkomster och utländskt risk- 
kapital sprider sina tentakler.

SKP:s mål är därför ett samhälle där arbete och 
bostad för alla utgör grunden för ett tryggt liv. 
I vårt framtidssamhälle är marken allmän egen-
dom, bostadsbyggandet planerat och flerfamiljs-
hus ägs av samhället eller av kooperativ. Även 
egna hem kan finnas. De kooperativa bostads-
rätter som fanns i de socialistiska länderna var 
subventionerade av företagen och kunde förvärvas 
av de anställda med penning- och arbetsinsatser.
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Rätten till arbete och bostad borde  
vara lika viktig oavsett om du bor i en 
stad eller på landet. Men samhälls-
utvecklingen för arbetsplatser och 
bostäder har lett till en obalans mellan 
landsbygd och storstadsregioner. 
Ohejdad urbanisering leder till över-
befolkade städer med främlingskap, 
hälsoproblem och miljöförstöring.

ETT TAK
ÖVER HUVUDET



 🞄 Ingen ska vara hemlös – alla lediga 
hyreslägenheter ska förmedlas genom 
den kommunala bostadskön 

 🞄 Arbetsplatser och bostäder ska 
finnas i alla regioner och kommunerna 
ska planera och bygga allmännyttiga 
bostäder 

 🞄 Kommunerna måste börja äga mark 
för bostads- och samhällsbyggande igen 

 🞄 Allmännyttan ska erbjuda bostäder 
med god standard och låg hyra  
åt arbetarfamiljer, utländskt födda  
och unga invånare 

 🞄 Hyresinkomsterna i Allmännyttan ska 
användas för reparationer, underhåll och 
investeringar i bostäderna och inte gå till 
kommunernas svarta hål 

 🞄 Staten måste ge kommunerna 
möjlighet att bygga skattefinansierade 
bostäder i Allmännyttan

Och så länge som den kapitalistiska produktionsformen består, så länge är 
det en dårskap att separat vilja lösa bostadsfrågan eller någon som helst 
samhälleliga fråga som rör arbetarnas öde. Lösningen ligger emellertid i 
avskaffandet av den kapitalistiska produktionsformen, i att arbetarklassen 
själv tillägnar sig alla livs- och arbetsmedel.

SKP:s mål är ett socialistiskt samhälle där bostaden 
är en mänsklig rättighet:

På väg mot ett samhälle där bostaden är en mänsklig rättighet,  
är våra kampparoller:

Friedrich Engels, I Bostadsfrågan; 1872

 🞄 De fackliga avslöjandena av bygg- 
industrins monopolpriser måste 
uppmärksammas av konkurrens-
myndigheterna 

 🞄 Stoppa ombildningar av Allmän-
nyttan och lyxrenoveringar, hindra 
ägarlägenheter, hotellägenheter och 
spekulation med andrahandskontrakt, 
underkänn lägesfaktorn 

 🞄 Bostadsrätten ska vara en 
föreningsform och inte en skuldfälla 

 🞄 Skapa en folkets bostadsbank för 
rimliga bostadslån till låga räntor 

 🞄 En stridbar Hyresgästförening med 
förhandlingsrätt
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