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En social bostadspolitik i Stockholms Stad
Alla behöver trygga boendevillkor
Bra bostäder som folk har råd med
Satsa på allmännyttan
Markpolitik och hållbar utveckling
En demokratisk stadsplanering och våra närmiljöer
Den ojämlika bostadspolitiken
Marknadshyra
Finansiering
Lagstiftning
Barns boendemiljöer

Varför ett bostadspolitiskt
program:

Coronakrisen och behovet av en
annan bostadspolitik

Bostadspolitiken angår oss. Ett samhälle som ”vill vara” ett välfärdssamhälle måste ta ansvar för bostadspolitiken lika mycket som för
skola, vård och omsorg.

I slutfasen av arbetet med det bostadspolitiska programmet drabbade oss coronapandemin. Återigen blev det uppenbart hur den
svenska bostadspolitiken gynnar ägt boende framför hyresrätt och
än en gång påminns vi om segregationens otäcka konsekvenser.

Bostadspolitikens vägval är ett ideologiskt val och en demokratisk
angelägenhet. Den behöver diskuteras av oss alla, inte bara av
makthavare och fastighetsexperter.
I Stockholms stad finns 10 hyresgästföreningar med mer än 70 000
medlemmar. En arbetsgrupp som representerar dessa har samarbetat kring ett gemensamt bostadspolitiskt program för Stockholm.

För coronaviruset har slagit hårdast i de fattigaste områdena. De
som har drabbats mest är människor som är trångbodda. De drabbas för att de är fattiga. De kan inte välja att bo i större lägenheter,
ofta blir de inte godkända av hyresvärdar. Många har arbeten som
gör dem särskilt utsätta för smitta: arbeten som taxichaufförer, i
hemtjänsten eller i matbutiker.

Det här är våra tankar och förslag kring olika teman i det komplexa
nätverk som bostadspolitiken består av.

Siffrorna över det stora antalet smittade och avlidna i delar av ytterstaden talar ett tydligt språk.

Programmet är ett levande dokument och öppet för synpunkter.
Det riktar sig till alla med intresse för bostadspolitikens möjligheter
och ska vara utgångspunkt för studiecirklar och andra aktiviteter.

Ett tydligt språk talas också då staten ger banker stöd för att de i sin tur
ska stödja de som har lånat till sina boenden. Riksbanken köper bostadsobligationer i banker för att sänka bankernas kreditrisker och uppmanar dem att ge uppskov med amorteringar eller tillåta bostadsägare
att helt enkelt slippa" sina amorteringar under en lång tid. ”15 miljarder
i bolånetagares fickor” rapporterar SVT då erbjudandet tillkännagavs.

I Wien lever
det svenska
folkhemmets
bostadspolitik.

Foto Eva Fee

Du hittar det bostadspolitiska programmet digitalt under fliken
Bostadspolitik på: https://hyresgastforeningenstockholm.se/
I nätversionen finns länkar till rapporter med mera.

E

n motsvarande statlig omtanke om hyresgäster har vi ännu
inte sett. Det finns visserligen värdar som kan ge uppskov med
hyran för den som kan bevisa att man inte kan betala på grund av
coronakrisen, men en statlig fond för stöd till hyresgäster som riskerar att bli av med sina bostäder vill regeringen inte inrätta. Statens stora finansiella stödåtgärder under den här krisen visar likafullt att det inte är ekonomiska resurser som fattas för att åstadkomma en jämlik bostadspolitik.

2

För en social bostadspolitik i Stockholm
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Vi vill att Stockholm Stad ska gå med i The Shift, en FN-ledd global
rörelse för en bostadspolitik som inte styrs av marknadskrafter
Bostad – en mänsklig rättighet
Allas rätt till en bostad ingår i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
Den rätten finns med i den svenska
grundlagen och i FN:s globala mål för
fred, klimat och rättvisa, där ett av
målen är Hållbara städer med fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla, senast år
2030.

The Shift - för allas rätt till bostad
FN:s speciella rapportör för boendefrågor,
Leilani Fahra, har grundat The Shift, en världsomfattande organisation som verkar för att
bostäder ska ses som en rättighet, inte som
kapital och handelsvara.
I dokumentärfilmen Push visar Leilani Fahra
hur riskkapitalbolag köper upp och lyxrenoverar fastigheter i stora städers attraktiva lägen
eller låter dem stå tomma i väntan på värdeökning - i stället för att hyra ut dem som bostäder. De som bodde där har ofta tvingats flytta.

I ett brev till den svenska regeringen varnar
Leilani Fahra för att Sverige inte lever upp till
sina åtaganden om mänskliga rättigheter om
man inte reglerar riskkapitalbolags uppköp
och lyxrenoveringar av bostäder.

Staden Wien har särskilt mycket att lära oss
när det gäller finansiering och planering av
nya bostäder. (se sid 16)

Exemplet Wien visar framför allt att
en social bostadspolitik är möjlig.

Städer som är anslutna till The Shift

Malmö har börjat

Ett mål för The Shift är att städer ska ansluta
sig och tillsammans med övriga anslutna städer arbeta för att beslutsfattare på olika nivåer ska inse vikten av en social bostadspolitik.
Att de då lär av varandras metoder - även om
varje land utformar politiken utifrån sina villkor och sin historia.

I mars 2019 anslöt sig
Malmö som första stad i
Norden till The Shift och
har därmed åtagit sig att
arbeta för att göra bostäder åtkomliga och få bort
bostadsbrist och hemlöshet.

Stora städer som Lissabon, Wien, Paris, Amsterdam, Montreal, Barcelona, Berlin, London
och New York har alla gått med i The Shift.

Leilani Fahra besöker
Malmö

Vi vill att

I Berlin har politikerna beslutat att frysa hyrorna under fem år och återköpa utsåld allmännytta från privata bostadsbolag.



Stockholm Stad ska ingå i och lära av The
Shift, tillsammans med andra städer och
samhällen i Sverige och andra länder.

I Köpenhamn finns förslag om att lagstifta
mot riskkapitalister. Den som köper en fastighet ska inte få höja hyran vid renovering förrän
efter fem år. Artikel i NewsOresund, januari
2020.



The Shift ska leda till handling och inte

stanna vid ord.

Alla behöver trygga boendevillkor

HYRESRÄTT
– ett eftertraktat boende!

Som boende i hyresrätt borde vi kunna lita på att våra hyresvillkor
inte plötsligt förändras. Det ska vara tryggt att bo i hyresrätt.
Trygga villkor
•

Pålitliga villkor

Otrygga villkor
Hyresgäster med förstahandskontrakt har enligt
lagen ett besittningsskydd, men det kan vara ett
opålitligt skydd.
För fastighetsägare kan vid upprustningar höja
månadshyran med 40 – 50 procent, ibland
ännu mer och många har inte råd att bo kvar.
Det kallas ”renovräkning”.

God boendemiljö
Vi anser förstås att en god miljö utmärker ett
tryggt boende. Det gäller bostadens gemensamma, allmänna utrymmen och utemiljö.

Den statliga utredningen
Stärkt ställning för hyresgäster (2017) föreslog ett ökat
inflytande för hyresgäster vid
just ombyggnad/upprustning.

Det måste finnas trygga tvättrum, städade fina
trapphus och trygga soprum med möjligheter
att kompostera hushållsavfall.
Det måste finnas tillgång till välskötta tillgängliga utemiljöer för alla. Inte minst för barn och
äldre.
Det är bland annat det här som god förvaltning
handlar om.

•

Medinflytande
Trygghet handlar också om att ha inflytande
över sitt boende. För allmännyttan finns rätt till
boinflytande inskrivet i lag och kommuners
ägardirektiv. Men det behöver stärkas och även
gälla de som bor hos privata hyresvärdar.

Hyresrätten är ett flexibelt och solidariskt
boende utan skuldsättning, utan kalkyler
för värdeökning eller oro för värdeminskning.

• Otrygga villkor: Dyra upprustningar

Trygga boendevillkor innebär mer än att själva
området där man bor är tryggt. En grundläggande trygghet är t.ex. att veta att man har råd
att bo kvar i sin lägenhet och att boendevillkoren inte ändras från ena dagen till nästa.

•

De flesta av oss inser hyresrättens värde
- inte minst de 700 000 som står i Stockholms bostadskö för en hyreslägenhet.

Den utredningen är nu
lagd på is!

•

Otrygga villkor: Hyreshöjningar
Även de årliga hyreshöjningarna oroar den som lever på marginalen. När till och med de allmännyttiga bolagen avsäger sig ansvar för att en stor
grupp av deras hyresgäster inte har råd med de
allt högre hyrorna, blir frågan för många: var ska
vi bo, vi som inte har råd?

Det som fattas är ett rättvist och gediget
regelverk kring hyresboende och fler
tillgängliga hyresrätter.

•

Otrygga villkor: Vräkning då lägenhet förstörs
Hyreslagens avsnitt om uppsägning efter exempelvis brand, visar hur lagstiftningen går
bet på att stärka hyresgästers rättigheter,
även då den strider helt mot ett allmänt rättsmedvetande.
Innebörden i lagen är att ett hyresavtal förfaller om lägenheten förstörs – som vid brand,
även om skadan inte är vållad av hyresgästen.
De aktuella bombdåden i bostadsområden kan
på likande sätt leda till ett förlorat hyreskontrakt.
Det finns en statlig promemoria med förslag
om ändrad lag Ds 2018:18
Inte h eller d en u tr ed n in gen h ar r e ge r in gen g ått v id ar e m ed !
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• Otrygga villkor: Utförsäljningar
Hyresgäster saknar insyn och inflytande när en
fastighet säljs till en ny ägare. Inte sällan följer
lyxrenoveringar med väsentligt högre hyra.
När det gäller ombildningsprocesser vet vi att
de ofta leder till konflikter mellan grannar och
oro över att ha grannar
som hyresvärd.
Allmännyttans hyresgäster förlorar både
den lagliga rätten till
boinflytande och plats
i den interna bostadskö man tillhör.

• Otrygga villkor: Förtätningar
Alla vet att det behövs nya bostäder, men nybyggande kan också kraftigt försämra människors boendemiljö. När dagsljus och grönska
försvinner och de nya husen innebär påträngande insyn i den egna lägenheten känner
många sorg och maktlöshet.

• Otrygga villkor: Hyra i andra hand
Att hyra sin lägenhet i andra hand kan vara
både dyrt och osäkert och det finns inget
skydd om uthyraren sägs upp.
Den som är inneboende har ett visst besittningsskydd, men är beroende av uthyraren.
Också den som hyr ut riskerar att råka illa ut
och förlora sitt hyreskontrakt – likväl borde
ingen tvingas hyra ut på grund av för hög hyra.

• Otrygga villkor: Tillfälliga upplåtelser
Det uppstår hela tiden nya former av uthyrning:
Blockuthyrning, Airbnb, ”hotellifiering”, kontorshotell som bostad.
Dessa och andra typer av korttidsupplåtelser förekommer i många fastigheter och skapar otrygghet för ordinarie hyresgäster: För att grannar
ständigt flyttar ut och in, men också för att hyresvärdar som satt detta i system ofta vill höja hyran
även för ordinarie hyresgäster som kan tvingas
bort på olika sätt.

Vi vill att



Staden ska leva upp till FN:s mål
om hållbara städer och samhällen.



Staden tar ett tydligt ansvar för en
trygg bostadsförsörjning när det
gäller människor i olika svårigheter.



Stockholms Stad som ägare till
allmännyttan ska vara ett föredöme när det gäller hyresgästinflytande och trygghet för hyresgäster.



Stadens politiker verkar för att utredningen Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33) tas upp igen
med bl.a. skärpta krav att hålla
nere upprustningshyror.



Stadens politiker tar krafttag mot
tillfälliga upplåtelseformer.

• Otrygga villkor: Misskötsel
Det finns dåliga värdar som borde stoppas från
att köpa fastigheter. Den utförsäljning som
gjorts av allmännyttiga Svenska Bostäder i Husby
har t.ex. efter flera vinstgivande ägarbyten nu
lett till att det tyska bolaget Vonovia blivit ägare.
För hyresgästerna har vissa ägarbyten inneburit
misskötsel, konceptrenoveringar, chockhöjningar
av hyror.
Det är just sådana affärer som kritiseras av FN:s
bostadsrapportör, Leilani Fahra.

*
Vi frågar oss hur det kan finnas så
många svagheter och luckor i lagar som
rör hyresrätter - när hyresrätten har så
många fördelar - och varför lagarna
inte ändras trots de utarbetade lagförslag som redan finns.
koog

Foto: Janåke Skoog
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Bra bostäder som folk har råd med
För de som har gott om pengar finns ingen bostadsbrist.
Istället finns ett överskott på nybyggda bostadsrätter.
Men för alla som saknar pengar och bostad är bristen verklig.
Bristen på hyreslägenheter
I hela Stockholmsområdet saknas hyresrätter
med överkomliga hyror. Samtidigt planeras
fortfarande för fler bostadsrätter.
Endast Täby kommun tror på balans på bostadsmarknaden inom tre år. Men där saknas
allmännytta och där byggs dyrt. Antalet nya
hyresrätter är försumbart. Dit flyttar inte de
som saknar kapital.
Bristen på hyreslägenheter med överkomliga
hyror har lett till att företag inte får den arbetskraft de behöver och att barnfamiljer flyttar från Stockholm och Stockholmsregionen.
(Läget i länet 2020)
Det saknas också kollektiva boenden, LSS-boenden och äldreboende. Och alltfler lägenheter ombildas till korttidsboende utan trygga
Befintliga bostäder i Stockholmsregionen:
Ägt boende 64 %
(Småhus 26%, bostadsrätt 38 %)
Hyresrätter 36%
Källa: Områdesfakta: 2018, Stockholms stad
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boendevillkor.

Vad vill den grönblå majoriteten?
I budget 2020 för Stockholms Stad står att staden
ska ha en hållbar bostadsförsörjning med bostäder alla har råd att efterfråga.
Där står att hela Stockholm ska präglas av blandade upplåtelseformer, med balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Hemlöshet ska motverkas och inga barnfamiljer ska
vräkas eller bo i osäkra boendeförhållanden.
Vi instämmer i att Stockholm måste ha en hållbar
bostadsförsörjning och bygga fler bostäder som
är tillgängliga för alla.
Men för att uppnå en sådan balans i hela Stockholm behöver hyresrätter - som även låg och medelinkomsttagare har råd med - byggas i områden där äganderätt och bostadsrätter dominerar.
Allmännyttan kan användas för att förverkliga det.
Vi instämmer också i att det är bra att kunna välja
mellan olika boendeformer - som kooperativ hyresrätt, byggemenskaper, kompiskontrakt och
kollektivhus - under förutsättning att de inte blir
reservat för de köpstarka.

Däremot ska vi inte ha boendeformer som
kringgår hyreslagstiftningen genom att till exempel kallas hotellrum eller kontorsgemenskaper.
Vi menar också att arbete mot hemlöshet ska
vara långsiktigt och prioritera förebyggande
och stödjande insatser och att de som blivit
hemlösa kan komma vidare till egen bostad.
Men allt detta kan bara förverkligas om det
byggs tillräckligt med hyreslägenheter som har
överkomlig hyra.

Vi behöver kunskap om behoven
Bostadsbristen är alltså skriande men vilka är
de faktiska behoven?

Av de 700 000 i Stockholms bostadskö är nära
80 000 aktivt sökande med minst fem intresseanmälningar under 2018. Men bostadskön
ger ingen helhetsbild över behoven av bostäder. Många står utanför kön trots ett aktuellt
behov, andra står i bostadskö som säkerhet
för framtiden.
Det behövs således mer precisa kunskaper
om vilka bostäder som Stockholms invånare
behöver.

Ställ inte grupper mot varandra
Flera olika grupper har svårt att få den bostad
de skulle behöva. Antingen för att det saknas
bostäder eller för att de inte blir godkända för
ett hyreskontrakt.
Lågavlönade, som inte blir godkända som hyresgäster av privata värdar, drabbas av längre
kötid än högavlönade.
Ungas alternativ är att bo dyrt och otryggt i
andra hand eller bo hemma hos sina föräldrar.
Såvida de inte har föräldrar som kan köpa en
bostadsrätt eller gå i borgen för lån på flera
miljoner.
Hemlöshet: Antalet hemlösa enligt Stadsmis
sionens hemlöshetsmätning 2019-20 var 2439
personer. Andelen kvinnor och barnfamiljer
har ökat i den gruppen.
Som hemlösa räknas de som är hänvisade till
akutboenden på hotell, härbärgen eller till att
sova på gatan.

Trångboddhet innebär fler än två personer per
rum plus kök och vardagsrum.
Enligt Boverkets rapport ”Trångboddheten i
storstadsregionerna” 2016:28 var mer än var
femte invånare i flerfamiljshus trångbodda.
Trångboddheten ökar och är vanligare bland
unga vuxna, utrikes födda och framför allt
bland hushåll med låga inkomster. De som är
trångbodda, bor oftare i andra hand, är inneboende eller har korttidskontrakt.

Det är självklart att olika grupper inte
får ställas mot varandra.
Stadens ansvar är bra bostäder för alla .

Vi anser att



Stockholms Stad ska bygga för
att uppfylla de verkliga behoven
för kommunens invånare.



kommunerna i Stockholmsregionen bör gemensamt ta ansvar
för bostadsförsörjningen.



nya bostäder ska vara övervägande hyresrätter, framförallt
byggas av allmännyttan och
ha överkomliga hyror.



det behövs mer kunskap om behoven och förmedling av bostäder. Stöd därför forskning om
bostadssociala frågor.

Stockholms bostadsförmedling
Förmedlar cirka 13 000 lägenheter/ år
Alla som har ett svenskt personnummer
eller samordningsnummer kan ställa sig
i Stockholms bostadskö.
Bostadsförmedlingens förmedlade
Bostäder: (2018)
vanliga hyresrätter 7 871
studentbostäder 2 417
ungdomsbostäder 1 462
korttidskontrakt 1228
seniorbostäder 440
Bostadsförmedlingen förmedlade lägenheter i 23 av Stockholmsregionens
26 kommuner samt i Västerås, Håbo
och Strängnäs. Många lägenheter förmedlas inte genom bostadskön

Foto: Janåke Skoog
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Satsa på Allmännyttan
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Rätten till en bra bostad var självklar i det välfärdsbygge som blev
den svenska modellen. Allmännyttan hade en avgörande roll.
Foto: Janåke Skoog

Samhällsansvar
På 30-talet bildades de första kommunala bostadsbolagen. Med hjälp av statliga pengar byggdes barnrikehusen åt barnrika och mindre bemedlade familjer. En dåtidens social housing.
Efter kriget förändrades allmännyttans motto till
”Goda bostäder åt alla” och allmännyttan blev
på så vis en av välfärdspolitikens grundpelare.
Genom att alla hade fördelar av politiken förutsattes alla vilja dela på kostnaderna. Inga specifika grupper skulle pekas ut. Som tanken är med
barnbidrag för alla.
Miljonprogrammet som genomfördes under 60talet ledde till att bostadsbristen byggdes bort
och Sverige hade gått från utbredd slum till en
bostadsstandard som många menade var bäst i
världen.

Affärsmässigt ansvar
Det rådde länge enighet om den samhälleliga bostadspolitiken med statligt stöd till byggande och
förmånliga villkor för allmännyttan.
Men under 1990-talet förändrades den statliga bostadspolitiken och allmännyttan fick sämre villkor.
Allmännyttans roll som bostadspolitiskt verktyg

försämrades ytterligare 2011, då lagen om allmännyttiga bostadsbolag anpassades efter vad
som uppfattades som EU:s konkurrensregler. En
tolkning som många ifrågasätter.

såldes hela beståndet.
Så i stället för att vara ”goda bostäder för alla” har
de ombildade lägenheterna marknadspriser när de
säljs vidare. De nybyggda allmännyttiga hyresrätterna med mycket höga hyror kan aldrig ersätta
de tusentals förlorade bostäderna.

Tidigare lagstiftning om allmännyttan (2002) hade
fastställt att den skulle drivas utan vinstsyfte. Det
ändrades nu till att den skulle drivas enligt affärsmässiga principer.
Vad ”affärsmässiga principer” innebär i praktiken
för kommuners ägande beror på om en politisk
majoritet ser allmännyttan som en långsiktig och
värdefull samhällsresurs för kommunens invånare
eller som ett bolag som ska räkna hem årliga vinster och helst ge plus i kommunkassan som en extra skatt för hyresgäster.

Allmännyttans utförsäljning
Mellan åren 2007 till 2014 gjorde sig Stockholms
dåvarande majoritet av med 26 000 allmännyttiga
lägenheter. Och man fortsätter sälja trots att allmännyttan idag utgör endast 15 procent av Stockholms befintliga bostäder.
Innerstaden har nästan ingen allmännytta kvar och
många förorters allmännytta har minskat radikalt. I
tex Kärrtorp har 70 procent av allmännyttan sålts eller
ombildats, på Östermalm 90 procent och i Hagsätra

Försäljningar till privata ägare har inte sällan inneburit sämre underhåll och höjda hyror.
Det finns också exempel där centrum efter försäljning har förfallit och affärer har lagts ner på
grund av höjda hyror och dåligt underhåll.

-

Man säljer till fastighetsägare som lovar att vara
långsiktiga i sitt ägande men i verkligheten finns
inget som binder nya ägare vid sådana löften.
- Nu säljs också Vällingby centrum, folkhemmets juvel!

Lär av erfarenheterna – sälj inte
Vi har kunskaper om ombildningarnas konsekvenser: För enskilda, socialt och ekonomiskt.
Men har stadens politiker tagit reda på hur rörligheten i boendet och flyttkedjor påverkas av ständiga utförsäljningar av äldre allmännyttiga lägenheter?

Något för forskningen att reda ut!

Allmännytta för alla?
Stockholms hyror är högst i landet och tar i anspråk en stor andel av hushållens inkomster.
Det gäller också allmännyttan.
En kommun kan på olika sätt bidra till rimliga
hyror. Räntor och avkastningskrav för allmännyttan kan läggas på nivåer som ökar möjligheten för nya lägenheter att efterfrågas av alla
inkomstgrupper. Kommunens markpriser spelar också roll.
En allmännytta för alla handlar inte bara om
hyresnivåer utan också om de krav som måste
uppfyllas för ett hyreskontrakt. Privata bostadsbolag kräver i regel tre/fyra gånger hyran
i lön för att godkänna någon som hyresgäst
medan allmännyttiga bolag godkänner även de
med lägre inkomster.
Kontentan: Ju färre allmännyttiga lägenheter
desto större risk för en segregerad allmännytta
som blir ensam om att erbjuda kontrakt till hyresgäster som inte godkänns av privata värdar.
Utveckla stadens bostadspolitiska verktyg
Allmännyttan var en grundpelare i den svenska
välfärdsmodellen. Något vi var stolta över. Ett
verktyg för både boende och integration.
För att även i fortsättningen vara ett bostadspolitiskt verktyg för människor med alla slags
inkomster behövs m e r allmännytta - inte
mindre. Inte minst i stadsdelar där allmännyttan har minimerats.

Idag när Stockholms allmännytta står för en allt
mindre andel av samtliga bostäder i kommunen bör staden alltså inte sälja utan bygga nytt
och helst även köpa lägenheter.
Bostäder efter upplåtelseform 2018.
Områdesfakta, Stockholm (specialbostäder ingår ej)
småhus 9% allmännyttan
15%
privata
hyresrätter
25%

bostadsrätter
51%

Boinflytande och inflytande i bolaget är enligt
lagen en viktig del i allmännyttans särart.
Genom att allmännyttan erbjuder bra hyresvillkor blir den ett föredöme för privata hyresvärdar och stärker hyresrättens ställning som boendeform.

Vi vill


att allmännyttan ska utvecklas:
Ingen mer utförsäljning eller ombildning.



att allmännyttan blir ett boende
för alla.



att ägardirektiven prioriterar
bostadsförsörjning och utökat
boinflytande.



att kraven på vinster sänks, att
vinsten stannar i bolagen och inte
delas ut till kommunen.



att markpriser, kalkylräntor och
avkastningskrav hålls så låga som
möjligt.



ha upprustningsavtal som stärker
hyresgästers reella inflytande och
ger skydd mot standardhöjande
upprustningar som hyresgästerna
inte vill ha.



att Stockholms Stads politiker arbetar för en lagstiftning som återger allmännyttan sina allmännyttiga villkor.

*
Vår gemensamt ägda och nedärvda allmännytta, som bekostats av en tidigare generation, får inte förvanskas till social housing.
Det är kommunens invånare som äger allmännyttan. Det är ett boende vi själva har möjlighet att påverka i politiska val.
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Markpolitiken och hållbar utveckling
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Det är kommunerna som avgör om och hur marken ska användas. En progressiv
och genomtänkt markpolitik ger förutsättningar för hållbar utveckling
Vad kan man göra med marken
Kommunens markpolitik är helt avgörande för
bostadsbyggandet i Stockholm. Det är kommunen som styr planeringen och avgör vilka priser
som sätts på mark vid upplåtelse genom tomträtt eller markköp.
Men marken är inte en vara som ska säljas till
marknadspris. Marken är ett verktyg för en ansvarstagande samhällsutveckling. Den gör det
möjligt att bygga hyresrätter med överkomliga hyror, med god standard och bra miljö.
Kommunen bestämmer i översikts- och detaljplaner om hur och var det ska byggas bostäder
(planmonopol). Kommunen kan också differentiera markpriser utifrån upplåtelseform och ställa
krav på maxhyra vid markanvisningar. Den som
bygger bostäder med hyror som flertalet har råd
med bör få använda marken billigare än den som
bara bygger för de som redan har det gott ställt.

Hur har man gjort?
Byggentreprenörer har ofta styrt genom färdiga
beställningar till exploateringskontoret redan innan kommunen har planlagt sin mark. Eftersom
vinst för staden har varit en överordnad princip
har marken sålts till ett högt pris och därmed dyrare bostäder.

I stadens budget för 2020 står att markinnehav
kan styras mot ett hållbart bostadsbyggande
genom krav på tak för sluthyra för en viss andel
av bostäderna i nya projekt.
Vi menar att staden ska ställa krav på hyrestak
i samband med markanvisningar. Och för att ytterligare pressa hyror kan staden se över alla de
avgifter som påverkar bygg- och boendekostnader, inte minst systemet med tomträttsavgälder.
Med tanke på att det är Stockholm stad som avgör var och hur det ska byggas är det anmärkningsvärt att vår allmännytta under senare år
har fått betydligt färre markanvisningar.

Visionsbild Skärholmen: Nyréns arkitektkontor

Järva Discgolfpark.

Här vill staden bygga en kyrkogård på naturmark som
är omtyckt och används av Järvaborna. Inom kort kommer kyrkogårdsförvaltningen att ta över parken och
börja gräva och fälla träd. Detta gör man trots att det
medför mycket stora saneringskostnader och trots att
det finns alternativ. - En felaktig markplanering som vi
ser det. Järva begravningsplats-sorglig planprocess

Några exempel på markanvändning
Stadsutveckling i Skärholmen
Fokus Skärholmen beskrivs på följande vis:
”Ett flaggskepp för social hållbarhet. Här har allting
gjorts rätt från första början. Barnen, samhället och
platsen har fått styra förutsättningarna för den nya
stadsmiljön.

Vi hoppas att det stämmer med verkligheten.
Foto: Malcolm Jacobsson

Staten måste bidra
Norra Djurgårdstaden
har till stor del byggts på sanerad mark. Det har byggts
i hållbara material och med särskild tanke på hållbarhet i boendet, vilket många uppskattar. Men hyrorna i
t.ex. Svenska Bostäders fastigheter är alldeles för höga
för vanliga inkomster.

natur, kultur, lek, idrott och service. Sådana områden som redan är planlagda finns både inom
och utanför Stockholms stad.

Underlag för planering av mark
Kommunerna i Stockholmsregionen använder i
sin planering den regionala utvecklingsplanen
RUFS (länk till pdf) som bygger på en tänkt befolkningsökning från 2,2 miljoner till 3,4 miljoner år 2050.

Foto: MA Davidsdotter

Gemensam planering för stockholmsregionen
Eftersom Stockholmsregionen har gemensam bostadsmarknad och gemensam infrastruktur behövs en planering där Stockholm stad och kranskommunerna bygger för regionen som helhet.
Det som krävs är mark för infrastruktur och bra
och barnvänliga boendemiljöer med plats för

Men Stockholmsregionens kommuner planerar
för ännu fler invånare och bostäder. Stockholms
stad planerar t.ex. för 10 000 lägenheter varje
år fram till 2030, vilket är avsevärt mer än det
som enligt ”Rufsen” behövs under samma tid.
Det kan i sin tur jämföras med de 5 800 lägenheter som årligen färdigställdes mellan 2015
och 2018, vilket då var det högsta byggandet på
flera årtionden.
Stockholm stads planering bygger med andra
ord både på en förväntad stor befolkningsökning och på att man ska klara att bygga mer än
man gjort sen miljonprogrammet.

Men är planen rimlig? Och vad innebär den för förtätningar och minskande grönområden i Stockholm?
Och hur säkrar man att det blir bostäder som är överkomliga för flertalet?

Inga lagar hindrar en kommun att bedriva
social bostadspolitik genom bra planering och
progressiv markpolitik. Men det räcker inte.
Även “Stockholmshusen” har trots pressade
priser och stora beställningar visat sig bli för
dyra för stora inkomstgrupper. Och Norra
Djurgårdsstadens byggande för hållbarhet får
hyresgäster betala dyrt - de som överhuvudtaget kan betala.
Utan en statlig bostadspolitik som stöd att
bygga nya bostäder kan kommuner inte uppfylla sitt ansvar för bostadsförsörjning.

Vi anser att staden ska



arbeta aktivt för en regional markplanering, infrastruktur, bostadsförsörjning och service.



ha en planering för stadens och
regionens utveckling som är hållbar
för framtiden.



styra markanvisningar till de som
vill skapa bra boendemiljöer och
bostäder med rimliga hyror.



använda tomträttsavgifter och exploateringsavgifter som styrmedel.



prioritera allmännyttan vid markanvisningar.
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En demokratisk stadsplanering
och en stadsmiljö som värnar medborgares närmiljöer
Stockholm måste utveckla arbetsformer för stadsplanering där vi
som medborgare/närboende involveras tidigt i planeringen.
När grön- och skogsområden försvinner
Ett fortsatt stort byggande behövs. Men det är
också angeläget att skydda Stockholms grönområden och undvika sådan förtätning som leder till
dåliga eller försämrade boendemiljöer.
Två tredjedelar av Stockholms invånare bor i förorter med andra kvalitéer än ”den urbana stenstaden”. De planerades och byggdes ofta i harmoni med befintligt naturlandskap, vilket värderas högt av de som bor där. Vi anser att dessa
värden behöver skyddas och förstärkas.
Även i innerstaden är den kvarvarande naturen,
parker, innergårdar, torg och öppna platser en
viktig del i boendekvalitén.
Här anser vi att förtätning med service och kommersiellt utbud, kommunikationer och arbetsplatser ska ske med stor hänsyn till naturlandskap och parker som även kan behöva förstärkas
och utvecklas.
Natur- och skogsområden har ett värde i sig men
är också ett viktigt ekosystem för oss människor.
Träd som ger syre och svalka och tar hand om

koldioxid, marken som renar och dränerar vatten och ger skydd mot översvämning.
Naturen är en ovärderlig infrastruktur, men på
ett annat sätt än tunnelbana och vägar. Om
denna gröna struktur gick att värdera i pengar
skulle priset bli väldigt högt.
På många håll i Stockholm engagerar sig invånare
starkt mot att den nära naturen är på väg att offras.

Planprocesser och brist på dialog
Stadsbyggnad handlar om kommunal närdemokrati men också om att det är ett komplicerat
pussel där de boendes kunskaper är viktiga. Politiker behöver den kunskapen för att fatta beslut som håller för framtid och framtida generationer.
Idag presenteras vanligen en färdig detaljplan
där man under tiden för samråd som enskild sakägare kan ge skriftliga synpunkter. Samrådet används framför allt för att informera medborgare
i detalj hur man tänkt bygga, var husen ska stå,
hur många våningar de ska ha och hur området
ska se ut. Det ger inte mycket utrymme för med-

Tusen träd
adopterade
En björkstrid
väntar på Järva,
hotar nätverket
Låt Parken Leva.

Foto: Björn Erdal

borgare att påverka. Deras synpunkter leder för
det mesta bara till marginella justeringar.

Medborgardialog vid nybyggnad.
När utgångspunkten är planer där de flesta beslut redan är fattade kan synpunkter och invändningar avfärdas med att folk måste ju ha någonstans att bo.
Vi anser att staden behöver utveckla arbetsformer där Stockholms invånare har ett verkligt inflytande över boendemiljöer. Det gäller också att
lyssna på de organ som staden själv har tillsatt.
Även vid ombyggnad och upprustning behövs
varsamhet och omsorg så att kulturella, historiska och även materiella och ekonomiska resurser bevaras.
Plan och bygglagen ger direktiv om invånares
rätt till insyn och påverkan i nybyggnad. Men
ingen dialog blir framgångsrik om det saknas acceptans för medborgares inflytande – hos tjänstemän och politiker. Det måste vara möjligt att
diskutera och påverka vilka värden det handlar om:
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Vilka boendemiljöer vi ska värna, betydelsen av ljus och grönska, utemiljö och öppna
områden att samlas på.
Stadsplanering ska inte vara ett val mellan hemlöshet och ödeläggelse av värdefull natur.

Kommunens uppgift är både bostadsförsörjning och att värna natur och
goda boendemiljöer .
Barnperspektivet saknas i många detaljplaner.
Barnens lekmiljö krymper. Skolgårdar bebyggs
och nybyggda förskolor kan ha utsläppsgårdar
som inte alls är gjorda för lek och rörelse.

Omvända planprocesser
Arbetssättet ”omvända planprocesser” har tidigare prövats i några få områden. Då utgår man
från ett större planområde och bjuder in medborgare att ge synpunkter och förslag om var
det är lämpligt att bygga. Först därefter kommer byggaktörer in i processen. Idag är det tvärtom.
Vi vill ha en utvärdering av de få omvända planprocesser (länk till pdf) staden hittills haft. En utvärdering som visar vad ett sådant arbetssätt inneburit för de medborgare som varit berörda
och för planeringen på längre sikt.

Översiktsplaner – stadsdelsnämnder
Staden ser med jämna mellanrum över sin
översiktsplan. Den är inte bindande men
ska ändå vara styrande för kommande detaljplaner.
Det är mycket få invånare som har tid och
möjlighet att sätta sig in i det omfattande
materialet.
Här skulle stadsdelsnämnderna kunna
spela stor roll genom att lokalt presentera
materialet med de politiska partiernas ställningstagande och ordna diskussioner med
invånarna om lokala konsekvenser.

Vi önskar
 en långsiktig plan för nybyggnad
som värnar om natur, historiskt värdefulla miljöer och goda boendemiljöer.
 att stadens parker, grönstråk och
värdefull natur skyddas och utvecklas.
 att förtätning ska medföra plusvärden för området, miljön, hållbarhet
och tillgänglighet.
 en stad där naturen får rum och där
det gröna inte flyttas till taken och
bara enstaka träd lämnas kvar för sig
själva.
 att resurser avsätts för att utveckla bra
arbetsformer för tidigt och reellt inflytande för medborgare när det gäller
nybyggnad.
 en dialog mellan stadens politiker,
arkitekter och invånare om planeringsideal för stadsbyggnad.
 att fördjupade miljö- och barnkonsekvensutredningar görs oftare än
idag.
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Stockholms stadsmuseum 1923

Från Fattigsverige till miljonprogram med statens hjälp
I över hundra år har bostadspolitiken växlat mellan en låt gå politik med
fri marknad och statliga ingripanden, när bostadsbristen blivit katastrofal.

Bostäder för fattiga
I början av 1900-talet var bostadsnöden stor
med trångboddhet och dålig boendestandard.
Ruckel kunde hyras ut till höga hyror och Sverige ansågs vara sämst i Europa.
En statlig kommission tillsattes för att lösa de
bostadslösas problem. (1912) Den ledde fram
till statliga krediter till kommuner för att de
skulle kunna bygga nödbostäder. Byggande var
en kommunal angelägenhet, statens roll var
att underlätta.
Under första världskriget byggdes nästan inget
alls och för att motverka de ökande hyrorna infördes en hyresreglering (1917). När hyrorna efter sex år släpptes fria igen behövdes åter nödbostäder för ”mindre bemedlade”.
Bra bostäder för alla – ett systemskifte
På 30-talet tillsattes en bostadssocial utredning.
Ett av förslagen var Barnrikehusen. Men kriget
kom emellan och utredningen fick genomslag
först i mitten av 40-talet.

Bostadspolitikens mål skulle då vara bra bostäder för alla, inte bara för fattiga. Det var ett
systemskifte för ett jämlikt samhälle. Där skiljde
sig Sveriges bostadspolitik från andra länders.
Det statliga stödet
Vid nybyggnad gavs statliga lån med upp till 90
procent av byggkostnaderna. Bostadsföretag
utan vinstsyfte fick låna 95 procent, varav en del
utan ränta.
När hyresregleringen avskaffades 1968 infördes
i stället ett omfattande ekonomiskt stödsystem
för bostäder (inte bara hyresrätter):
Senarelagda amorteringar, räntebidrag och garanterade statliga räntor som staten stod för om
byggherren inte kunde betala sina topplån.

Omvänt systemskifte/ tillbaka till marknaden
Vid 1990-talets början hade många småkommuner byggt för många hyresrätter, vilket ledde till
outhyrda lägenheter med stora kostnader för stat
och kommunala bostadsbolag.
Vid samma tid släpptes utlåningen fri. När räntorna steg och ränteavdragen fördubblades
ökade statens kostnader ännu mer. Det slutade
med en räntechock med räntor på mer än 500
procent och en fastighetskris som skakade Sverige.
Räntesubventioner till hyresrätter försvann.
Det ägda boendet fick fördelar och hyresrätten
blev utan.

Skatteavdrag för räntor infördes och statliga investeringar styrdes till bostadsbyggande. Fortfarande
krävdes bara ett litet kapital för att bygga.

Idag är stödet till nyproduktion och ombyggnad av hyreshus marginellt och otillräckligt. Det
marknadsstyrda ägda boendet gynnas däremot
ekonomiskt på flera sätt. (se sid.15, 16)

Bostadssektorn blev en stor post i statsbudgeten.
Finansieringen var en förutsättning för miljonprogrammet på 60- och 70-talet.

Och återigen diskuteras särskilt boende
för dem vars inkomster inte räcker för
de allt högre hyrorna.
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bostadsrätt; ökning
med 255000

En ojämlik bostadspolitik
Bostadspolitiken har till största delen lämnats över till marknaden.
Den lönsamma marknaden
Det har varit lönsamt för bankerna att låna ut
pengar, det är lönsamt att spekulera i fastigheter
och eftersom det varit lönsamt att bygga bostadsrätter har sådana byggts. (se bilden ovan)
I Stockholmsregionen är numera närmare två
tredjedelar av bostäderna del av en öppen
marknad. De köps och säljs till marknadspriser.
Men marknaden får stark draghjälp av statens
nuvarande bostadspolitik med bland annat rotoch ränteavdrag. Stödet till nya hyresrätter är en
bråkdel av detta och underhåll av hyresrätter
betalar hyresgästerna själva med högre hyra
utan rotavdrag.

och eventuella bidrag kontrolleras noga i efterhand. Misstankar om bidragsfusk och misstag
när varje inkomst ska redovisas rätt drabbar hårt
och krav på återbetalning kan helt rasera en familjs ekonomi.

Segregation
De penningstarka köper bostadsrätter och villor
i områden där de flesta har samma inkomstnivå
och sociala förhållanden, medan de med små inkomster måste söka sig till delar av staden och
områden där det anses mindre attraktivt att bo.
Bostadspolitik och skolsystem går sedan hand i
hand och förstärker ojämlikheten när det gäller
barns uppväxtvillkor. Det är ingen naturlag, det
är resultat av politik.

De som har små inkomster
I ett marknadssystem för bostäder behövs stötdämpare så att även människor med små inkomster har råd med en bostad.
Bostadsbidrag och bostadstillägg ska mildra effekten av för höga hyror men de är samtidigt
kringgärdade av kontroll och begränsningar som
gör att många inte ens söker. Ansökan görs utifrån en uppskattning av kommande inkomst

Det är kommuners ansvar att det finns bostäder
för alla. Kommunen kan använda sin allmännytta och besluta om tillgången på bostäder
med sociala kontrakt, hur många lägenheter
som ska reserveras för flyktingar och att försörjningsstöd från socialen kan räcka som inkomst.
Detta är bra och viktigt. Men när allmännyttan
minskar och många låginkomsttagare samlas i

ÖKNING/ MINSKNING
BOSTÄDER
1990 - 2015
gäller Stockholmsregionen

0

villa; ökning 64000
hyresrätterna
minskade med
4700 lägenheter

vissa områden ökar segregationen och allmännyttan kan upplevas som mindre eftertraktad
att bo i. Att den inte längre är ett bra boende
för alla, som den var menad att vara.
Även om många tjänar pengar på bostäder förlorar samhället som helhet på ojämlikhet och en
ojämlik bostadspolitik.
Om bostäder ska vara en rättighet och inte kapital och handelsvara då faller förstås förslag som
att sälja allmännyttans fastigheter i stadens miljonprogramsområden till stora internationella
riskkapitalbolag som sen kan sälja vidare till
nästa spekulant med stor vinstmarginal.

Vi vill

 att alla krafter samlas för en rättvis bo-

stadspolitik med mindre segregation
och mer jämlika villkor. Det är åter
dags för ett systemskifte i bostadspolitiken.
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EXEMPLET ÖSTERRIKE

Finansiering för en social bostadspolitik
Stockholms Stad är särskilt drabbad av bristen på aktiv bostadspolitik
för hyresrätter och har stor anledning att ställa krav på statligt ansvar.
Sverige är unikt
I de flesta länder finns en mix av subventioner
och regleringar som säkerställer en fungerande
bostadsmarknad.
I få länder har staten abdikerat för marknaden
på samma sätt som i Sverige och lämnat ett stort
antal människor utanför.
Bostadsrätter har exploderat i antal medan det
är stor brist på hyresrätter med ekonomiskt
överkomliga hyror. Samtidigt har bostadsrättspriserna skenat och Stockholms hushåll har en
oproportionellt stor del av alla bolåneskulder.
Marknadsliberaler tror att lösningen är marknadshyror och hjälp med bosparande och bolån till ungdomar och någon form av social housing eller bostadsbidrag till fattiga. Oklart hur!
.

Vad kostar bostadspolitiken?
Eftersom staten har lämnat hyresboende i
sticket kan man tro att statens kostnader för den
förda bostadspolitiken är små. Inte alls.
Utgiften för bostadspolitiken 2019 var 1,1 procent av Sveriges BNP. Under miljonprogrammets
tid var utgiften 1,5 procent.
I Österrike beräknas kostnaden för en välfungerande bostadspolitik ligga på ca 1 procent av BNP.

Utgiftsposter för bostäder 2019
 Investeringsstöd till hyresrätter 3 miljarder








ROT-avdrag till ägt boende
Ränteavdrag/bostadslån

9,4 miljarder
18,4 miljarder

Bostadsbidrag: Föräldrar med barn 5 miljarder
Bostadsbidrag sjuka:

5 miljarder

Bostadstillägg pensionärer

9,7 miljarder

Kommunala utgifter/särskilt utsatta 6 miljarder

Utgifter totalt

56,5 miljarder

Ett hållbart system?
Hyresrätters höga hyror i relation till många
hyresgästers inkomster innebär stora kostnader
för bostadsbidrag och bostadstillägg. Ägt boende är inget hinder för bostadsbidrag.
För att i någon mån hålla nya hyreslägenheters
hyror nere har ett investeringsstöd för nyproduktion av små hyresrätter införts. Det har inte
påverkat stockholmshyrorna.
Det stöd som idag riktas direkt till ägda bostäder, rot och ränteavdragen, (28 miljarder) förstärker ojämlikhet och sociala skillnader
Om staten har som mål att förverkliga FN:s mål
om bostäder för alla så duger inte nuvarande
system. Sverige behöver en helt annan finansiell planering för hyresrätter.

DÄR REGLERAD HYRESPOLITIK INTE ÄR FULT
I Wien bor 80 % i hyresrätt.
Bostadsproduktionen är hög, kötiderna korta
och segregationen liten.
Bostadskostnaderna hålls nere på grund av
fungerande social bostadspolitik. Inkomstgräns för att få en hyresbostad var år 2018,
45 000 euro för ensamstående. Den som får
högre inkomst behöver dock inte flytta.
I alla områden ska det finnas vanliga subventionerade hyresrätter, subventionerade hyresrätter
för låginkomsttagare och lägenheter med egen
insats till kooperativ hyresrätt.
Icke vinstdrivande aktörer tävlar om att få
bygga och expertgrupper utser det förslag som
är mest kostnadseffektivt, socialt hållbart, välplanerat och klimatsmart.

Staden Wien har två år i rad
klassats som världens bästa
stad att bo i.
Wienmodellen – Arena Idé
Vi kan tex införa


utökat investeringsstöd



statliga lån och garantier för topplån



räntesubventioner för nya bostäder



skattefria underhållsfonder



priskontroll i samband med lån för
byggande



en rättvis fastighetsskatt som går till
bostadsproduktion.
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Hyreslagen:
det svenska hyressystemet
I Sverige sätts hyror i förhandlingar mellan hyresgästorganisation och fastighetsägare och deras
organisationer, med möjlighet att
få hyran prövad i hyresnämnden.

Lagstiftning för en social bostadspolitik

Bruksvärdessystemet
Bruksvärdet definieras som den
högsta hyra som en förhandlad
standardmässigt jämförbar lägenhet redan har.
Fram till 2011 var allmännyttan
norm för bruksvärdet. Numera är
normen i stället samtliga redan
förhandlade hyror, vilket medfört
hyreshöjningar.
Trots försämringar fungerar bruksvärdessystemet och det är viktigt
att försvara och förbättra det.

Nyproduktionshyror
Presumtionshyror används i nyproduktion. Då är utgångspunkten
vid förhandlingarna kostnaderna
för nyproduktionen och vinstkalkyler.
Egensatta hyror: Hyresvärden kan
välja att sätta hyran utan att förhandla fram en presumtionshyra.
Hyresgästen kan i det fallet få hyran
prövad hos hyresnämnden som då
jämför den med redan förhandlade
hyror med jämförbar standard.
*

När marknadshyrans förespråkare
säger att de vill avskaffa ”hyresregleringen” vill de i själva verket avskaffa förhandlingsrätten. För retorikens skull kallar man det ”hyresreglering”, vilket det ju alltså
inte är.

Stadens politiker och invånare behöver aktivt driva på för lagändringar:
Några exempel:
•

Finansiering som möjliggör nybyggnation
Det behövs ett nytt regelverk för ett stabilt kreditsystem för bostäder och säkra kapital till byggsektorn.
Men det behöver utformas så att det inte leder till
övervinster för fastighetsägarna.

•

Rättvisa skatter
Ett skattesystem som är neutralt mellan olika boendeformer borde ha införts för länge sen.

•

Skattebefriade underhållsfonder för hyresrätter
minskar hyresgästers osäkra situation vid renovering och ökar samtidigt fastighetsägares möjligheter
för ett långsiktigt underhåll.

•

•

Regler om underhåll/upprustning
Underhåll ska ingå i den löpande hyran och inte leda
till hyreshöjningar när det utförs. Standardhöjande
åtgärder ska hyresgäster själva kunna bestämma
över och en eventuell hyreshöjning får motsvara
kostnaden för standardhöjningen.
Se över allmännyttans förutsättningar
Kommuners ansvar för bostadsförsörjning kan inte fungera på marknadens villkor. Allmännyttan behöver
återfå villkor (som t.ex. självkostnadsprincipen) som
gör den till ett bättre verktyg för kommunens ansvar för
bostadsförsörjning. Allmännytta ska finnas i alla kommuner och ha regler som begränsar vinstuttag och försäljning.

•

Se över bruksvärdessystemet
Bruksvärdessystemet infördes för att stärka hyresgästers besittningsskydd. Basen i systemet var självkostnadsprincipen
men då den avskaffades urholkades besittningsskyddet.
Dagen jämförelsesystem för bruksvärdet, där högsta hyresnivån sätter ribban, driver fram alltmer orimliga hyresnivåer. En
jämförelse med genomsnittliga hyror kan dämpa den utvecklingen.
Än bättre vore att åter tillämpa självkostnadsprincipen.
•

Lag mot vräkning vid brand mm:
2018 föreslogs en ändring av lagen. Den ändringen måste
genomföras genast!

•

Förbud mot vissa fastighetsköp
På 70-talet fanns en förvärvslag, lex Backström, som
gjorde det möjligt att stoppa ägare som misskött sig. En
liknande lag behövs igen. Misskötsamma värdar och riskkapitalister ska inte få köpa fastigheter.

•

Klimat och miljö – ett överordnat intresse
Det behöver klargöras att klimat, miljö och hållbarhet är ett
överordnat intresse. Likaså att medborgares inflytande garanteras. Att inskränka medborgares möjligheter att överklaga
planbeslut är en farlig väg att gå om inflytandet inte kan garanteras på annat sätt.



Allt detta är förändringar som går att förverkliga
och som innebär ett fokus på en social bostadspolitik. Det finns verkligen ingen anledning att
vänta.
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Fram till 90-talet höll hyror och konsumentprisindex ungefär
samma takt. Sedan dess har hyrorna stigit dubbelt så mycket

Marknadshyra – vems problem löser den?
I den desperata jakten efter en ny bostadspolitik har
marknadshyran återuppstått. Det är en gammal idé som nu fått gehör
Vem vill ha marknadshyror?

▪

Vissa nationalekonomer förespråkar marknadshyra. Deras idé är att byteskedjor sätts
igång och lägenheter frigörs.

▪

Fastighetsägare vill ha marknadshyra.

▪

▪

Det vi redan vet om marknadshyra





Före den goda tillgången på bostadsrätter behövde även många med höga inkomster en hyreslägenhet. De hade kanske föredragit marknadshyra där pengar avgjorde plats i kön.



Nyliberala ideologer tycker att statlig reglering
är av ondo. Eftersom fastighetsägare inte är fria
att bestämma sina hyror så anses de reglerade
av staten.



Men Staten reglerar inte hyror som den gjorde under kriget, staten reglerar endast själva proceduren
för hur hyressättning går till. Att den ska ske i förhandling i stället för ensidigt av fastighetsägare.
Även de som äger sin bostad drabbas om marknadshyror införs. De berörs av ökad segregation i samhället med allt vad det innebär. Och deras egna barn
och barnbarn behöver också ha råd att bo.

Att höja Stockholms redan höga hyror leder
inte till att fler bostäder byggs. Tvärtom
finns då intresse av fortsatt stor bostadsbrist. Större efterfrågan ger än högre hyror.

Direktiv 2020:42 enligt
Januari-avtalet
Regeringen föreslår att marknadshyra
införs och att den som flyttar in i en nyproducerad lägenhet ska betala det
hyresvärden bestämmer.
Senare hyreshöjningar ska ske enligt
en tariff grundad på jämförbara objekt.

De t är e tt f örs la g s o m är t il l
för a tt k r os s a f ör ha n d l i ngs s y s te m et !

Effekten blir fattigare hyresgäster som får
mindre pengar till sig och sina barn.
Fastighetsägarna blir rikare, men någon
måste betala. Betalar gör alla de som tvingas välja sämre boenden, som blir trångbodda, eller till och med blir utan hem.
Betalar gör samhället som måste betala
höga bostadsbidrag och bostadstillägg. Samhället tvingas också betala för boenden för
alla som inte har en chans att få en lägenhet på "vanliga" bostadsmarknaden.
*

Foto: J Skoog



Vi behöver inte en bostadspolitik
som ökar klyftor och segregation.
Stockholm stads problem är tillräckligt stora ändå.



Vi behöver utveckla vårt bruksvärdesystem med förhandlade hyror - inte
förstöra det.

En av marknadshyrors många baksidor är särskilda
bostäder för fattiga, social housing.
Social housing är vanligt i länder där det saknas allmännyttiga bostäder. Det var just det som en allmännytta för alla skulle förhindra.
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”Dagens stadsplanering är ohållbar eftersom den fokuserar
på den vuxna konsumerande individens livsmönster…
Axess Magasin nr 8 2019: 12-14: Barnen byggs bort

…Barnen då?
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2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen är en ramlag som ska
vävas samman med annan lagstiftning. Som barn räknas alla som är under 18 år.
Hagastaden ett monument över den moderna
staden. När marken är dyr byggs det väldigt
trångt och utrymme för barnen faller bort

Barns bästa och bostadspolitik
Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets
bästa komma i främsta rummet (artikel 3)



Barn har rätt uttrycka sina åsikter i alla frågor
som berör honom eller henne.



Barn har rätt till vila, fritid, lek och rekreation
anpassad till barnets ålder.

När vi talar om bostadspolitik i relation till
barn handlar det ofta om oro för hur de ska bo
när de ska flytta hemifrån. Vi ägnar oss mindre
åt barnens aktuella boendemiljöer och barnen
själva kommer knappast till tals.

Söderförort: Uppfyller nog normen för säkerhet men kan man leka där?
Foto: M. Folkman

Boendemiljöer för barn
Lek är det naturliga sättet för barn att förhålla
sig till omvärlden - inte att shoppa, gå på restaurang eller café.

U

tformningen av den täta stadens fysiska
miljö påverkar barnens liv. Men det handlar
inte bara om platser skapade för barn, som lekplatser och skolgårdar, utan om hela deras boendemiljö. Här finns mycket kvar att göra.

B

arnperspektivet saknas i de flesta detaljplaner. Boverkets riktlinjer är inte bindande
och barnens intressen körs över; 40 kvadratmeter lekyta kan krympa till tio kvadratmeter och
mindre. De riktlinjer som trots allt finns, handlar
inte heller om vad barnen själva tycker, utan
om hur vuxna tolkar barnens perspektiv. Barn
är inte med och planerar sin miljö:

Foto: Lennart Johansson

Vi vill

 att Stockholm Stad ska utarbeta en
En del av den Magiska Trädgården, tillfälligt skapad på Kvarnberget i Nacka 2018.
Nu står det hus där.
Foto Eva Fee

plan för goda barnvänliga miljöer
där även barnen själva ges inflytande.

Det var där i Nynäshamn 1915 det började…
. . .m e n ka mp e n fö r h yr e sr ät te r ä r en
l å ng l iv ad k a mp - d e n l ig ge r i nt e ba k om os s
År 1915 Nynäshamn

…. När hyresvärden vägrade göra något åt problemen beslöt de
boende att gå samman och få till en förändring.

Den svenska politiken tycks inte inse hur avgörande hyresrätten är för
jämlikhet och välfärd. Den har inte ens rättat till de uppenbara orättvisorna när det gäller hyresrättens villkor. Så dagens politiker behöver
ta nya tag. Vi vill hjälpa till med det.

M

en då måste många vara med och påverka : diskutera,
skaffa kunskaper, dela med sig av kunskaper och alternativ.
Varje gräsrot behövs för en annan bostadspolitik. Nu, för framtiden
och för våra barn.
Man kan vara aktiv i Hyresgästföreningen; Man kan också vara aktiv i
andra sammanhang. Många föreningar och grupper ställer krav på en
ny bostadspolitik och en god boendemiljö. Vi kan demonstrera, skriva
debattartiklar, insändare. Så att det blir tydligt att hyresrätten är en
flexibel boendeform som inte leder till skuldsättning eller att människor lämnas utanför, utan är till för alla.
Vi hoppas att vårt förslag till program
kan vara till nytta i arbetet.

År 2020 i Stockholm
har många tusen
människor väntat i
åratal på ett fjärran
hyreskontrakt.
Kommunen har sålt
och säljer fina
hyreslägenheter, och
vår regering vill införa
marknadshyra så att
rika slipper bostadskön - som en omvänd
social housing.

STOCKHOLM STADS 10 HYRESGÄSTFÖRENINGAR OCH
DESS MEDLEMMAR
2.Vällingby - Hässelby
medlemmar: 5687
bor i allmännytta: 2685
bor i privat Hr: 3002
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1.Järva
medlemmar: 4449
bor i allmännytta: 2391
Som bor i privat Hr: 2058

4.Norrmalm
Antal medlemmar: 4247
Som bor i allmännytta: 576
Som bor i privat Hr: 3671
6.Östermalm
medlemmar:4162
Bor i allmännytta: 609
Bor i privat Hr: 3555

3. Bromma/Ekerö
Antal medlemmar:4775
bor i allmännytta: 1541
bor i privat Hr: 3234

5.Kungsholmen
medlemmar 4051
Bor i allmännytta: 641
Bor i privat Hr: 3410

7.Skärholmen
medlemmar: 3 057
Bor i allmännytta: 1 065
Bor i privat Hr: 1 992

8. Brännkyrka/Hägersten
Antal medlemmar: 9362
Bor i allmännytta: 4434
Bor i privat Hr: 4928

9. Södermalm
medlemmar:12 436
Bor i allmännytta: 3 654
Bor i privat Hr: 8 782

10. Syd-Ost
medlemmar: 18 470
Bor i Allmännytta: 9 879
Bor i Privat Hr: 8 594

Stockholms bostadspolitiska program,
upplaga 1, 2020.

