Verksamhetsberättelse 2017
med årsredovisning

Marie Linder,
förbundsordförande

Nu tar vi
nästa steg
2017 HAR TILL STOR DEL präglats av att
Hyresgästföreningen har vänt blicken utåt. Vi
har fokuserat på Framtidsprogrammets
intentioner att organisationen ska bli en bredare
samhällsaktör som tar plats i debatten. Det
opinionsbildande arbetet har till största del
handlat om att förmå politikerna att göra
verklighet av sina bostadspolitiska löften inför
valet 2018.
Flera röster har under det gångna året använt
bostadsbristen som ursäkt för att kräva
marknadshyror. Det har varit en av våra största
utmaningar att beskriva hur arbetet med
gemensamt förhandlade hyror går till och vilka
negativa konsekvenser det skulle få för både
individ och samhälle om förhandlingssystemet
skulle rivas upp. Detta kommer vi att arbeta
mer intensivt med under 2018.
DEN EKONOMISKA orättvisa som finns mellan

det ägda och det hyrda boendet har aldrig varit
större än den är idag. Det finns dessutom en
enighet hos landets politiker om att det råder en
orättvisa. Därför
intensifierade vi under
”Vi har under året
året det samarbete vi
arbetat med att
har med SABO, de
skapa bra förutallmännyttiga
sättningar i organibostadsbolagens
samarbetsorganisasationen för att
tion, och Fastighetsälocka fler att bli
garna kring hur vi kan
förtroendevalda”
bryta den ekonomiska
obalansen mellan hyrt
och ägt. Det är dags att politiken går från ord
till handling och presenterar förslag på hur
obalansen ska kunna brytas. Även arbetet med
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hyresförhandlingarna har varit framgångsrikt
under året. De överenskommelser som träffades
innebar att det blev en av de lägsta hyreshöjningarna under de senaste tio åren.
Vi har under 2017 även lanserat flera
spännande projekt för att ytterligare lyfta
bostadsfrågorna inför valet, bland annat
Hyreskommissionen och Bostad 2030. Arbetet
med dem kommer att vara en viktig del av vårt
valarbete under 2018. Vi kommer att stärka upp
vårt opinionsbildande arbete ännu mer för att
göra ”allas rätt att bo till en rimlig kostnad” till
en viktig valfråga.
VI VET ATT DET har stor betydelse att duktiga

förtroendevalda och aktiva medlemmar arbetar
sida vid sida med Hyresgästföreningens
anställda. Vi har under året arbetat med att
skapa bra förutsättningar i organisationen för
att locka fler att bli förtroendevalda och vi har
dessutom ökat antalet medlemmar. Vi är
många men under 2018 ska vi bli ännu fler – för
tillsammans blir vi ännu starkare och kan
åstadkomma ännu mer!
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Vi – Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser.
Vi är över en halv miljon medlemmar som tillsammans arbetar
för att alla hyresgäster ska bo bra. Vi driver bostadsfrågor
i både stort och smått – allt från omfattande lagförändringar
till den lilla lekplatsen på gården som behöver rustas upp.
Tillsammans gör vi skillnad, både för dagens och morgonda
gens hyresgäster.
Våra fokusområden 2017
Att bilda opinion för och utveckla den svenska modellen på bostads- och hyresmarknaden var en stor uppgift för Hyresgästföreningen under 2017 – året innan
valår. Detta gick igen i alla de tre fokusområden vi jobbade med under året:
Öka vår lokala närvaro

Hyresgästföreningen har påbörjat ett arbete med att identifiera organisationens vita fläckar och var vi behöver lägga mer fokus. Vi har till exempel börjat
besöka och bearbeta de områden där vi har ont om medlemmar eller förtroendevalda. Nästa steg är att vara mer närvarande och lyssna på hyresgästerna. På så vis kan
vi bli mer synliga, stärka det lokala engagemanget och öka kunskaperna.
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Öka hyresgästernas inflytande vid ombyggnader

Genom detta fokusområde har vi i två år jobbat för att ombyggnader ska ske
i samråd med hyresgästerna, så att de kan påverka omfattningen och hyresnivån. Vi har både påverkat politiskt och arbetat praktiskt med att stödja hyresgästerna i enskilda ombyggnadsprocesser. Nästa steg är att ta täten i debatten och påverka
politiken med hjälp av fakta och människors erfarenheter.
2

Stärka vårt arbete med bostadspolitiken

Vi fortsätter att bygga goda relationer med politiker och viktiga aktörer. Nästa steg är att engagera fler som vill bidra i samhällsdebatten och att hitta nya
samarbetspartners. Vi använder hyresgästernas berättelser för att påverka beslutsfattare och vi lyfter bostadsfrågan i flera olika sammanhang.
3

Hyresgästföreningen
tror på människors vilja att
engagera sig och ta ansvar
både enskilt och tillsammans
med andra.

Diskriminerande
agerande får inte
förekomma
bland våra
förtroendevalda
eller anställda,
vare sig i
eller utanför
föreningen.
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Hyresgästföreningen
står för alla
människors lika
värde och rättigheter.

Hyresgästföreningen ser
diskriminering av
människor som ett
hot mot samhällsutvecklingen.

Vi accepterar
inte rasism,
främlingsfientlighet
eller annan kränkande
behandling.

Alla
människor
som delar vår
värdegrund
ska ha rätt att
vara aktiva i
föreningen,
på lika
villkor.

Vår värdegrund

Hyresgästföreningen tror på människors vilja att engagera sig och ta ansvar
både enskilt och tillsammans med andra. Hyresgästföreningen står för alla
människors lika värde och rättigheter. Alla människor som delar vår värde
grund ska ha rätt att vara aktiva i föreningen, på lika villkor.
Diskriminering får inte förekomma bland våra förtroendevalda eller anställ
da, vare sig i eller utanför föreningen. Hyresgästföreningen ser diskrimine
ring av människor som ett hot mot samhällsutvecklingen. Vi accepterar inte
rasism, främlingsfientlighet eller annan kränkande behandling.
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Våra fokusområden 2017

Öka vår lokala närvaro
Ett av Hyresgästföreningens främsta mål

Medlemmarna i Malmö
binder kransar med
floristen Isabella
Magnusson
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är att öka den lokala närvaron. Att vara
närvarande lokalt kan både handla om att
finnas på plats rent fysiskt i ett bostadsområde, men även att engagera digitalt i exempelvis sociala medier. När vi är närvarande
lokalt blir vi också bättre på att fånga upp
vilka frågor som är viktiga för hyresgästerna.
Att vi finns, syns och gör nytta i bostadsområdena stärker vår trovärdighet – både som
förhandlingspart och som folkrörelse.
En av våra stora utmaningar är att få fler
medlemmar att vilja engagera sig i Hyresgästföreningen genom att bli förtroendevalda. En förtroendevald medlem blir vald av
andra medlemmar och tilldelas därmed ett
förtroendeuppdrag. Under 2017 hade vi
11 022 förtroendevalda som mål. Det målet
nådde vi inte utan hamnade på 9 871 förtroendevalda. Däremot fortsätter antalet
medlemmar att öka, och nu fortsätter vi
arbetet med att få fler att vilja engagera sig
i Hyresgästföreningen.

Mål 2017

Resultat 2017

11 022 Förtroendevalda

9 871 Förtroendevalda

1 562 Aktiva medlemmar

592 Aktiva medlemmar

537 726 Medlemmar

539 437 Medlemmar

Diskussion om bostadsbrist bland ungdomar
engagerar många.

Inspirationskvällar lockar besökare

Ett sätt att öka den lokala närvaron är
att använda våra lokaler för aktiviteter. I
Malmö öppnade vi vårt fina hus på Fersens
väg för närmare hundra medlemmar och
andra besökare. Inspirationskvällen hade
lokal prägel med interaktivt deltagande, flera
av de medverkande var lokala kändisar som
Paulina Draganja – förvaringsdrottningen
som lär oss att rensa ut och organisera
hemmet – och Isabella Magnusson, floristen
som lär oss binda julkrans till dörren.
Rude Food lärde oss omvandla matsvinn till
kalasmat och vår egen med do’s and don’ts i
lägenheten. Inspirationskvällen var en chans
för oss att bjuda medlemmarna på något
extra, skapa mervärde med medlemskapet
och ett tillfälle att mötas personligen i ett
trevligt forum.
Även i Helsingborg satsade man på
inspirationskvällar i vintermörkret. Här
var temat bra mat. Matprofilen Hanna
Olvenmark pratade om hållbar och billig
mat och Sebastien Boudet pratade om sin
passion för bröd. Inspirationskvällen lockade
cirka 300 besökare och flera utställare som
Wapnö Gårdsbutik och Matkooperativet i
Helsingborg.
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Våra fokusområden 2017

Öka hyregästernas inflytande
vid ombyggnader
Många bostadsområden i landet är i

behov av ombyggnader. De så kallade
miljonprogramsområden som byggdes på
1960–70-talen är i stora behov av upprustningar. Här tycker Hyresgästföreningen att
det är viktigt att hyresgästerna får vara med
och påverka både omfattningen av ombyggnaden och hyresnivån. Dessvärre innebär en
ombyggnad så höga hyreshöjningar att
hyresgäster ibland tvingas att flytta. Många
ombyggnader med höga hyreshöjningar gör
också att den allmänna hyresnivån riskerar
att höjas dramatiskt på några års sikt.
Hyresgästföreningen har som mål att
hyresgästerna ska kunna påverka vid
ombyggnader. Ett sätt att kunna påverka är
att få till en dialog och ett samråd mellan
fastighetsägare och hyresgäster. Med en bra
dialog finns förutsättningar för att teckna
ramavtal för ombyggnadsprocesser med
fastighetsägarna. Ramavtalet är en överenskommelse om hur vi och fastighetsägaren
ska agera vid en eventuell ombyggnadsprocess i framtiden.
Vårt mål 2017 var att 35 procent av
lägenheterna inom allmännyttan skulle
omfattas av ramavtal och resultatet blev 30
procent.
Hyrespodden ger hyresgästerna
inflytande

Hyresgästföreningen arbetar för inflytande
vid ombyggnader på många olika sätt. I
somras startade till exempel Hyrespodden
– en podcast med fokus på hyresboendet
som riktar sig till hyresgäster i första hand.
Hyrespodden drivs av Hyresgästföreningen
i Malmö och leds av juristen Josephine
Stensson och ärendehandläggaren Christian
Lundberg. I korta och lättillgängliga avsnitt
får lyssnarna här lära sig mer om bland
annat hyresförhandlingar, ombyggnader
och lägenhetsbyte. Genom kunskap får
hyresgästerna större möjligheter till inflytande över sitt boende, särskilt vid ombyggnader.
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Boskola i Herrljunga stärker
hyresgästerna

I Herrljunga jobbade vi med inflytande vid
ombyggnader genom att lyfta hyresgästernas
kunskap i frågor som rör deras boende. Vi bjöd
in till boskola där deltagarna under fem träffar
fick veta mer om Hyresgästföreningen och vår
betydelse i samhället, systemet med för
handlingsordning samt boinflytande. Hyresgästerna fick information om nödvändiga
avtal, vilka rättigheter och skyldigheter man
har som hyresgäst och vad man måste tänka
på när man bor i ett flerfamiljshus.
Boskolan i Herrljunga är också ett sätt att
motverka otrygghet mellan hyresgäster – när
grannar träffas och lär känna varandra ökar
också förståelsen och toleransen för varandras
olikheter. Och när människor träffas flödar
ofta idéerna och lusten att skapa något
tillsammans ökar. Efter fem träffar kretsade
samtalen kring hur man kan få inflytande
och påverka i sitt bostadsområde. Utmärkta
förutsättningar om hyresvärden startar en
ombyggnad.

Hyrespodden – nya grepp
för att nå ut till medlemmar i boendefrågor

Haval Sadek,
utbildare i Boskola

Mål 2017

Resultat 2017

• 35 procent av lägenheterna
inom allmännyttan
omfattas av ramavtal.

• 30 procent av lägenheterna
inom allmännyttan
omfattas av ramavtal.

• Fyra procent av lägenhe
terna inom det privata
lägenhetsbeståndet omfat
tas av ramavtal.

• Två procent av lägenheterna
inom det privata lägenhets
beståndet omfattas av
ramavtal.
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Våra fokusområden 2017

Stärka vårt arbete
med den kommunala
bostadspolitiken
Det bostadspolitiska arbetet är en viktig del
av Hyresgästföreningens verksamhet. 2017 har vi
fokuserat på den kommunala bostadspolitiken,
då det är i kommunerna besluten fattas kring
stadsplanering och bostadsbyggande. Bostadsfrågorna är ett politiskt ansvar och inget som
ligger på individen. Vi anser att bostadsfrågan är
en lika självklar del av välfärden som utbildning
och arbete. Därför jobbar vi med opinionsbildning för att få politikerna att ta sitt ansvar. I
kommunerna jobbar våra lokala förtroendevalda
med att bygga upp goda relationer med kommunpolitiker och viktiga aktörer. Ett sätt att
försöka mäta utvecklingen med vårt bostadspolitiska arbete är att mäta antal träffar med
politiker. 2017 genomförde vi 851 träffar och
anordnade 233 aktiviteter. Dessvärre nådde vi
inte de målnivåer vi satt upp, men vi har
tillsammans genomfört ett viktigt påverkansarbete.
Hyresgästföreningens
Bostadskongress i Göteborg
”Hur bygger vi en hållbar stad för dagens och
morgondagens samhällsmedborgare?” Det var
temat för dagen när Hyresgästföreningen
anordnade Bostadskongress på Chalmers
högskola i Göteborg i höstas. Medverkade gjorde
talare från Göteborgs Universitet, Malmö
Högskola och Rädda Barnen som belyste
trygghetsfrågan utifrån olika aspekter. Men
störst intryck på de omkring 140 besökarna
gjorde ändå ungdomarna Aisha, Stella och Ali
när de berättade om den utsatthet, otrygghet och
frustration som unga får utstå i jakten på en egen
bostad.
– Situationen för oss studenter är fruktansvärt
svår, bostadsbristen är en väldigt stor orsak till att
studenter inte klarar av tentaperioderna, sa Ali
som pluggar till civilekonom och fortfarande bor
hemma hos föräldrarna.
– Idag hyr jag i andra hand med tre månaders
uppsägningstid, en så bra boendesituation har jag
inte haft tidigare, berättade Aisha.
Stella passade på att skicka med en uppmaning till politikerna i publiken.
– Lyssna på oss unga, vi mår så dåligt och ser
med så stor osäkerhet på det här med att hitta en
egen bostad.

Mål 2017

Resultat 2017

• 1317 träffar med politiker och
andra aktörer i syfte att prata
bostadspolitik

• 851 träffar med politiker och
andra aktörer i syfte att prata
bostadspolitik

• 296 bostadspolitiska
aktiviteter

• 233 bostadspolitiska
aktiviteter

Våra medlemmar på plats i Almedalen
I somras åkte ungdomar, förtroendevalda och
anställda från region Västra Sverige för att delta
vid Almedalsveckan. Frågorna handlade om allas
rätt till ett bra hem, boendeinflytande och hur vi
kan bygga långsiktigt hållbart.
– Det är viktigt för oss unga att vara i Almedalen för annars kommer inte våra röster fram till
politikerna. Om vi inte för vår egen talan så
kommer andra göra det åt oss, därför är det
viktigt att vi närvarar, menar Raad, en av sex
ungdomar från Tidsnätverket i Bergsjön (TNB).
Förtroendevalda och ABF möttes i ett samtal om
folkrörelsernas framtid och svårigheterna att
rekrytera unga.
– Vi måste själva rannsaka oss, hur tar vi hand
om de här nya som växer upp nu? Vilka system
inbjuder vi dem till? Det måste ju vara lockande
att vara med hos oss, svarade Hasse Kvint,
förtroendevald i Hyresgästföreningen, på frågan
om folkrörelserna som vi känner dem håller på

6

Diskussion om ungdomars
engagemang och
bostadspolitik
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att dö ut.

Ledarskapsprogrammet –
framtidens ledare tar plats
För att framgångsrikt leda en idéburen
organisation idag och in i framtiden krävs en
ständig förnyelse av verksamhetens innehåll
och form. Det kräver ett ledarskap som står i
samklang med organisationens idé och
grundläggande värderingar. Med anledning
av detta gav förbundsstämman 2012 förbundsstyrelsen i uppdrag att stimulera en
kontinuerlig diskussion och kompetensutveckling och ledarstöd till förtroendevalda
ledare, byggd på Hyresgästföreningens idé
om att vara en stark folkrörelse. Kunskaper
och färdigheter som stärker ett idéburet och
demokratiskt ledarskap.
Nu har ledarskapsprogrammet funnits i
tre år och består av tre delar. Idébärande
ledarskap som är en regional utbildning
riktad till ordförande och ledande personer
inom Hyresgästföreningen. Utbildningen tar
upp ämnen som idébärande ledarskap,
motivationsteori/praktik, ledarskap och
makt, konflikthantering, ledarskap och
kommunikation. Detta vävs ihop med
framtidsprogrammets mål och värdegrund
och deltagarnas erfarenheter av ledarskap.
Till och med 2017 hade cirka 250 personer
gått utbildningen som genomförs tillsammans med regionerna. Processledarutbildningen riktar sig till personer som ska stödja
styrelser och andra grupper, så kallat processtöd. Syftet med denna utbildning är att ge
ledamöter i föreningsstyrelser och regionstyrelser en möjlighet att uppfylla sitt stadgebundna uppdrag att stödja olika grupper i
deras verksamhet. Utbildningen har i vissa
regioner också riktats till verksamhetsutvecklare och förhandlare. Denna utbildningen
sker tillsammans med ABF och genomförs i
ungefär hälften av regionerna. Ungefär 200
personer har gått utbildningen på regional
nivå. De regioner som önskar genomföra
dessa utbildningar kan via sin utbildningsledare vända sig till förbundet och boka in en
kurs. I en del regioner har det också genom-
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Martina Enghardt är en av de som gått ledarskapsprogrammet.
Martina är nu vice ordförande i Region Västra Sverige regionstyrelse.
– Under ledarskapsprogrammet fick jag möjligheten att
fundera kring ledarskap, som är så mycket mer än att bara leda
ett styrelsemöte. Under programmet diskuterade vi mycket kring
frågor som makt, normer och kommunikation. Jag tror vi behöver
prata mer om vad ledarskap betyder och vad det innebär att vara
en bra ledare. Själv tycker jag att en bra ledare är någon som är
engagerad och kompetent, någon som ser möjligheter i andra och
vågar ge andra personer chansen att utvecklas. En sak jag tänkt på
är att som ledare kanske inte ska ha för många poster, utan istället
låta fler personer dela på posterna - både för att fördela makten
och ge fler chansen, berättar Martina.

förts ledarskapsutbildningar utifrån regionens särskilda önskemål. Det har varit
ledarskap för regionstyrelsen, ledarskap på
LH-nivå och liknande.
Nytt för 2017 är att Hyresgästföreningen
har examinerat den första kullen av framtidens ledare. Det är en nationell utbildning
för medlemmar under fyrtio år som har ett
ledande uppdrag eller kan tänkta sig att ta
ett. Det var en utbildning under fem helger
med sammanlagt 17 deltagare från hela
landet. Under hösten 2017 startade den andra
omgången med 13 deltagare. Vi kan redan nu
se att personer som gått utbildningen har fått
platser i regionstyrelser och föreningsstyrelser, vilket är mycket glädjande.
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Opinionsbildning
Snabba i debatten om
marknadshyror

Det syns att vi finns!
Hyresgästföreningen finns faktiskt nästan
överallt. I bostadsområdena finns våra föreningslokaler där vi träffar varandra in real life,
alltså fysiskt i verkligheten. Vi träffas också
digitalt, som på vår webbplats och sociala
medier, exempelvis Twitter och Facebook.
Att engagera sig digital kan handla om att
följa förbundsordförande Marie Linders inlägg i debatten om marknadshyror på Twitter. Eller kanske en lokal facebook-grupp för
upprustning av områdets lekplats.
Under 2017 ökade antal gillanden på vår
Facebooksida med 3 000 till ca 25 000 gillare,
och antal tillfällen som någon sett minst en
av våra poster var på 2 350 000. Mest aktiv
var Facebooksidan under januari då vi hade
flera populära inlägg om renoveringar och
november då vi hade engagerande inlägg
om bland annat den skeva beskattningen av
bostäder, hyresgästers skydd vid brand och
svarthandeln med hyreskontrakt.

8

En del av Hyresgästföreningens opinionsbildande arbete är att försöka påverka politiska
partier och även förhålla sig till de beslut som
tas. Och då behöver man vara snabb.
När Moderaterna under hösten skulle anta
en ny bostadspolitik föregicks beslutet av en
öppen debatt där ungdomsförbundet drev
kravet om att inför marknadshyror.
Inför beslutet utgick moderata toppolitiker
och framträdande politiska redaktörer från
att ungdomsförbundet inte skulle gå segrande
ur debatten. Men det blev tvärtom, partiledningens förslag förlorade.
Sent uppvaknande från partiledningen
kanske, men Hyresgästföreningen var på alerten. Vår chefsekonom Martin Hofverberg och
opinionsstrateg Marcus Jonsson var på plats
vid debatten på fredagskvällen, och gav direkt
en intervju till TT- Tidningarnas Telegrambyrå. Resultatet blev att Hyresgästföreningens
kommentarer kring beslutet fick stort genomslag i nyhetsbevakningen.
Förbundsordförande Marie Linder följde
snabbt upp med pressmeddelande, och vår
film om moderaternas beslut om marknadshyror blev ett av de mest delade inläggen på
sociala medier.
Snabbt fotarbete alltså!

Det finns ingen
ansvarstagande politiker
med kunskap
om frågorna
som på allvar
kan tro att
marknadshyror gör att
fler människor
kommer att få
råd och möjlighet att bo i en
hyresrätt.
Marie Linders
pressmeddelande
Okt 14, 2017

Martin Hofverberg,
chefsekonom

2
350
000
har sett
våra poster
på Facebook
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Solveigs debatter
lockar tittare.

Efter rapportsläppet
såg vi till att sprida
den i olika kanaler.
3 500 tittare när Solveig 77 år
leder debatten

Steg 1.
Pressmeddelande

Ibland går det att kombinera traditionella
medlemsträffar i föreningslokalen med
digitalt engagemang. Solveig Forsgren, 77
år, som bor i en hyresrätt i Hökarängen
i Södra Stockholm ville höra vad politikerna i Stockholms stadshus tänkte göra åt
bostadsbristen. Så hon bjöd in Stockholms
stads politiker och sin privata fastighetsvärd
till en diskussion på Kastanjegården i sitt
bostadsområde. Många kom för att lyssna på
samtalet och Solveig turades om att tillsammans med Simon Safari, regionordförande
i Hyresgästföreningen Region Stockholm
ställa frågor. Naturligtvis såg Solveig till att
webbsända debatten som nådde hela 3500
tittare under året.

Steg 2.
Rapporten skickas ut
i regionala versioner
Steg 3.
Jonas Nygren blogg – i
Sundbyberg har vi kommunal
bostadsgaranti för unga
Steg 4.
DN debatt – Marie och Jonas om
bostadsgaranti för unga
Steg 5.
Nyhetsinslag TV4 – om rapporten

Unga vuxnas boende

Hur påverkar situationen på bostadsmarknaden unga
vuxnas möjligheter att skapa sin egen framtid?

Steg 6.
TV4 -nyheterna - Bostadsminis
tern positiv till kommunal
bostadsgaranti
Steg 7.
Lunchekot SR– inslag om rappor
ten

Unga vuxnas
boende rapport,
2017

 213 000 unga vuxna är ofrivilligt hemmaboende, den
högsta siffran någonsin
 Hyresrätten är den mest populära boendeformen för
unga vuxna som vill flytta hemifrån
 4 av 10 unga vuxna med eget boende lever under
utsatta förhållanden

Love Börjeson, Senioranalytiker
Stefan Runfeldt, Bostadspolitisk utredare

213 000 unga vuxna ofrivilligt
hemmaboende

213
000

unga vuxna som
bor hemma hos
sina föräldrar
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Under året tog Hyresgästföreningen fram
en rapport kring unga vuxnas boende som
visade på att 213 00 unga vuxna bor hemma
hos sina föräldrar trots att de hellre skulle bo
på annat sätt.
– Bostaden är en förutsättning för att
unga vuxna ska kunna utveckla sina drömmar, sin självkänsla och sina liv. Och det är i
förlängningen avgörande för hela samhällets
välmående, säger Love Börjeson, rapportförfattare och senior analytiker på Hyresgästföreningen.

Steg 8.
Finska sisuradio, SR intervjuar vår
kollega Minna Rahko
Steg 9.
Film på sociala medier – vi tog
snabbt fram en kort film för Ins
tagram och Facebook som på ett
enkelt sätt lyfter slutsatserna av
rapporten och bostadsgarantin
för unga.
Steg 10.
Twitter - #ettbrahem
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Vårt juridiska arbete
I Uppsala sitter vår
juridiska rådgivning, som
är medlemmarnas första
kontakt med
Hyresgästföreningen vid
juridisk hjälp.

Varje år hjälper Hyresgästföreningens

jurister och handläggare i regionerna tusentals medlemmar med juridisk rådgivning och
vid tvister med hyresvärdar. Vi är glada över
att våra medlemmar är så nöjda med vår
service och ger oss höga betyg på vårt bemötande, kunskap och svarstid. Dessutom
innebär vårt juridiska arbete en hel del
sparade pengar för medlemmarna. Det kan
handla om hyresnedsättning, skadestånd,
förkortad uppsägningstid eller nedsättning av
belopp som hyresvärden krävt hyresgästen på.

På förbundskontoret sitter våra två
förbundsjurister som ger en röst åt hyresgästerna vid exempelvis remissvar och utredningar. Lagändringar som ger ökat skydd för
hyresgäster är ofta ett resultat av förbundsjuristernas arbete.

Rådgivningens ros
Varje månad delar juridiska rådgivningen ut Rådgivningens ros till
förtroendevald eller anställd som
gjort en fin insats. Här är några av
rosorna som delats ut:
Går till Lotta Zaine som fick ett
ärende där en medlem hade 16 gra
der inomhus. 50 minuter efter att
medlem ringer in till Hyresgästför
eningen, och 13 minuter efter det att
Rådgivningen hör av sig till handläg
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Under året har förbundsjuristerna suttit som
experter i två statliga utredningar. Den ena
utredningen kom till som en direkt följd av
att Hyresgästföreningen tillskrivit regeringen
och begärt en översyn av lagreglerna för
hyresgästinflytande vid ombyggnad. Utredningen lämnande över sitt betänkande SOU
2017:33 ”Stärkt ställning för hyresgäster” till
regeringen under våren 2017. Den andra
utredningens betänkande SOU 2017:86
”Hyresmarknad utan svarthandel och
otillåten andrahandsuthyrning” lämnades
under hösten samma år. Båda betänkandena
lämnade förslag till lagändringar inom
viktiga områden för hyresgästerna.
Ett annat viktigt område för förbundsjuristerna är konsumentupplysning, alltså att
informera om vad som faktiskt gäller i olika
rättsfrågor på hyresrättens område, ofta
genom att synas i media.

garen, får medlem en kontakt och
ärendet är på väg att lösas.
Går till Kristina Öberg och Adisa
Handzic som snabbt agerade när en
äldre rullstolsburen man drabbades
då utemöbler flyttades runt på in
nergården, vilket gjorde det omöjligt
för honom att sitta ute vid borden
och lyssna på fåglarna. På några
timmar redde man ut situationen,

som berodde på ett missförstånd,
och hyresgästens dotter kunde få en
snabb och positiv återkoppling.
Går till Fredrik Almqvist, fastig
hetstekniker, både medlemmar
och fastighetsägare hör av sig med
positiva erfarenheter av Fredrik och
det faktum att Västra Sverige har en
fastighetstekniker som kan utföra
besiktningar.
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Hyresförhandlingarna
Fortsatt låga hyresjusteringar

+4 000
förtroendevalda deltog
i förhandlingarna

90%

av landets 1,6 miljoner
hyreslägenheter
förhandlas av
Hyresgästföreningen

Ett av Hyresgästföreningens främsta
uppdrag är att förhandla hyror till hyresgästerna. Vi förhandlar hyran åt 90 procent
av landets 1,6 miljoner hyreslägenheter.
Förhandlingarna gäller inte bara hyra utan
också underhåll, ombyggnader och ersättningar vid störningar. År 2017 blev den
förhandlade genomsnittliga hyreshöjningen
0,71 procent (0,64 procent - år 2016), uttryckt i kronor blev hyreshöjningen 7,04 kr/
kvm. För en normallägenhet om 65 kvm
motsvarar höjningen 36 kronor i månaden. Över 4 000 förtroendevalda deltog
i förhandlingarna för landets 3 miljoner
hyresgäster.
Färre tvister i årets
hyresförhandlingar

I årets förhandlingar uppstod lokala tvister i 22 bostadsföretag, vilket nästan är en
halvering jämfört med föregående år. Av
dessa kunde 9 tvister lösas med hjälp av
central medling mellan parterna, medan 11
bostadsföretag fick ta sitt ärende till Hyres-

marknadskommittén, HMK, för avgörande.
2 ärenden återförvisades och löste sig genom
att parterna återupptog de lokala förhandlingarna.
Seger för hyresgästerna i Göteborg

I januari 2017 var ett års lång och hård
kamp i Göteborg äntligen över. De privata
fastighetsägarnas stora strandning av 43 000
privata lägenheter slutade med en överenskommelse som innebar en stor seger för
hyresgästerna.
De privata fastighetsägarnas organisation
GFR valde att låta 2016 års hyror avgöras i
domstol, istället för vid förhandlingsbordet,
eftersom GFR inte fick gehör för sina krav
på kraftigt höjda hyror.
Den rättsliga processen gick trögt och tog
stora resurser i anspråk både för hyresnämnden, Hyresgästföreningen och GFR. Under
hela 2016 prövades endast 7 av totalt över 1
300 fastigheter, och resultaten visade att det
inte fanns någon part som kunde utropa sig
som klar vinnare.
– Det här har förvandlats till Göteborgs
största lotteri, och de stora förlorarna är alla
de hyresgäster som får leva i otrygghet om
sin hyra, alla de hyresvärdar som får vänta
i åratal på sina hyrespengar och alla skattebetalare som får stå för notan, konstaterade
Hyresgästföreningens jurist Roger Höög.
Men ett års tuff och envis kamp gav
resultat. GFR återvände till förhandlingsbordet och i januari 2017 kom parterna
överens om hyreshöjningar på mellan 0–3
procent, de flesta hyresgäster fick en höjning
på omkring en procent.
– Vi är tacksamma och stolta över våra
medlemmars stöd och tålamod, trots den
ovisshet vi alla har levt med, sammanfattade
Pedram Kouchakpour, förhandlingschef hos
Hyresgästföreningen i Västra Sverige.

Erik Elmgren,
förhandlingschef.
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