Johan Nyhus, förbundsordförande HSB, välkomnar den nya bostadsministern
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HSB välkomnar Johan Danielsson som ny
bostadsminister
Johan Danielsson (S), blir ny bostadsminister och biträdande
arbetsmarknadsminister. Det framkom idag när Magdalena Andersson
presenterade sin nya regering. HSB välkomnar ministern och ser fram emot
dialog.
På pressträffen förmedlade Johan Danielsson att bostadspolitiken är en
bärande del av välfärdspolitiken, att vi behöver en fortsatt aktiv
bostadspolitik med hög byggtakt och att det är viktigt att bygga bort

segregationen.
– Vi på HSB instämmer i att bostadspolitiken i hög grad handlar om välfärd.
Det behövs en ny social bostadspolitik. Inte minst behöver vi se till att
förbättra villkoren för det stora antal unga vuxna som idag stängs ute från
bostadsmarknaden. En av de allra viktigaste frågorna just nu är att få
utredningen kring startlån för förstagångsköpare på bostadsmarknaden i mål,
säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.
Johan Danielsson har sedan 2019 arbetat som EU-parlamentariker för
Socialdemokraterna och han har en bakgrund på LO där han arbetat som EUsamordnare. I den nya regeringen blir han ny bostadsminister och bitr.
arbetsmarknadsminister. Bostadsfrågan blir därmed kvar på
arbetsmarknadsdepartementet.
– HSB är väletablerade i hela landet och bygger nya bostäder från norr till
söder. Vi hoppas att bostadspolitiken får en hög prioritet inför det kommande
valet och ser fram emot en dialog om viktiga frågor som ungas villkor på
bostadsmarknaden. De senaste årens ensidiga fokus på kraftiga
kreditrestriktioner behöver balanseras med åtgärder som gör det möjligt för
unga vuxna att köpa en egen bostad. Utredningen kring startlån är ett steg i
rätt riktning, men vi behöver precis som i Norge, även införa ett stöd till
bosparande och lätta upp amorteringskraven. Vi ser även fram emot en dialog
kring hur vi kan hålla en hög byggtakt över tid och hur vi tillsammans kan
utveckla hållbara bostäder säger Johan Nyhus, och fortsätter:
– Bygg- och bostadsbranschen står inför stora utmaningar när det kommer
till resursanvändning och klimatpåverkan. Det är viktiga och brådskande
frågor som vi behöver lösa tillsammans.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande,
byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan
träffas och trivas.
HSB är Sveriges största bostadskooperation med:
•
•
•

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda

•

26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.
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