Gröna hem
•

Miljöpartiet vill satsa 30 miljarder kronor under kommande sex år
på gröna hem för att rusta upp hyresrätter med fokus på
energieffektiviserande åtgärder.

Runt om i Sverige finns hyreshus med stort renoveringsbehov. Många av dessa är
byggda på 1960- och 1970-talet och dras idag med hög
energiförbrukning. Miljöpartiet vill nu att dessa bostäder ska bli gröna hem och det
här stödet är en del i att lyfta hela stadsdelar där investeringstakten varit låg under
lång tid. Stödet ska öka ju mer energi som sparas. Det ska vara enkelt att söka och
omfatta alla hyresrätter. Stödet ska göra det möjligt att göra nödvändig
energieffektivisering och renovering utan att hyran chockhöjs. Energieffektivisering
behövs för att bygga ett hållbart energisystem. Dessutom skapar den här satsningen
arbetstillfällen, samtidigt som de boende får bättre bostäder.

Fler lösningar för unga vuxna på bostadsmarknaden
•

För Miljöpartiet är det centralt att fler människor ska kunna ta
ett tryggt steg in på den ordinarie bostadsmarknaden.
Miljöpartiet vill göra satsningar både på den hyrda och ägda
bostadsmarknaden.

Boendet är helt avgörande för att unga ska kunna ta steget in i vuxenlivet. Men att få
sätta nyckeln i låset till en egen bostad upplevs för många unga vuxna som en
ouppnåelig dröm. Långa kötider och dyra bostäder gör att en ung generation får stå
kvar på tröskeln till vuxenlivet allt för länge. Unga vuxna, måste kunna påbörja sitt
vuxenliv och inte bli fast i ett dyrt andrahandsboende eller hemma hos sina föräldrar.
Då behöver hela bostadsmarknaden vara mer tillgängligt även för unga vuxna.
De billigaste hyresbostäderna finns ofta i det befintliga beståndet men med kort kötid
får unga sällan tillgång till dessa. Vi i Miljöpartiet vill se en socialt hållbar
bostadsförsörjning och fler trygga vägar in till en trygg bostad för alla. Vi vill bland
annat se över hyresgarantier, som innebär att kommunen eller staten kan fungera
som en borgenär för att du ska kunna få ett förstahandskontrakt även om du inte har
ett fast jobb (men inkomst som tex. csn). Och så vill vi att fler bostäder ska kunna
öronmärkas för unga genom förturssystem i de kommunala bostadsköerna. Idag ska
var åttonde hyreslägenhet som byggs med hjälp av investeringsstöd för byggande gå
till en ung vuxen eller en person som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.
Vi vill se fler delningsmöjligheter såsom delningsboende (egna rum men dela på kök)
och kompiskontrakt för att kunna bo i större bostäder tillsammans.
Men vi vill också se fler vägar in för unga vuxna som vill äga sin bostad. Därför vill
Miljöpartiet införa ett startlån för förstagångsköpare som kan köpa en egen bostad
men saknar kontantinsatsen. Miljöpartiet vill också se fler byggemenskaper, som
innebär att man går tillsammans några stycken för att bygga och förvalta bostäder.

