
VILKA SÄGER JA TILL
MARKNADSHYROR?

Inför valet 2018 har flera riksdagspartier uttryckt att de vill ha en friare 
hyressättning och i förlängningen marknadshyror. Marknadshyror innebär att 
hyresvärden själv kan bestämma vad hyresgästen ska betala i hyra – utan 
förhandling. Uppmana politikerna i din kommun att sätta press på sitt parti 
för att förhindra att marknadshyror införs. Annars riskeras hyran att höjas 
kraftigt där du bor. 

Fyra riksdagspartier har uttalat sig för en friare hyressättning, vilket är ett 
första steg mot marknadshyror. Övriga partier har sagt nej till marknadshyror. 
Hyresgästföreningens mål är att alla partier ska ha tagit tydlig ställning mot 
marknadshyror före valdagen. Marknadshyror löser inte bostadsbristen.

Flera partier är otydliga. Det är inte okej. Kräv besked från dina politiker och 
partierna om de vill införa marknadshyror eller inte.

Vill ha marknadshyra
M, L, KD, SD, C

Vill inte ha marknadshyra 
S, MP, V

Läs mer om vad de olika partierna tycker  
på www.hyresgästföreningen.se



SÅ SÄGER PARTIERNA SOM VILL HA MARKNADSHYROR

Moderaterna
Stämmobeslut 2017: ”Verka för att uppnå en blocköverskridande 
överenskommelse och för en ansvarsfull infasning av ett nytt och mindre 
reglerat hyressättningssystem i hela beståndet.”
Källa: https://www.expressen.se/nyheter/moderaterna-vill-latta-pa-hyresreglering/

Citat Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson,  
till Dagens Arena:  
”Det handlar inte om att avreglera hela bostads marknaden. Det handlar 
först och främst om att nyproduktion kan ha en mer flexibel prissättning.”
Källa: https://twitter.com/DagensArena/status/1014734870726266881

Liberalerna 
Ur valmanifest 2018: ”Vi ska tillåta fri hyressättning i nybyggda hus, och 
låta läget på äldre hyreshus påverka hyran mer än idag.”
Källa: https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/valmanifest.pdf 

Kristdemokraterna 
Expressens och Dagens Industris partiledardebatt 14 augusti 2018:  
Ebba Bush Thor svarar ja på frågan om huruvida vi ska ha marknadshyror 
i Sverige.
Källa: https://www.expressen.se/tv/politik/debatten-2018-se-hela-expressens-partiledardebatt/

Sverigedemokraterna  
Bostadspolitiske talespersonen Roger Hedlund, säger till Aftonbladet att 
Sverige  demo kraterna är positivt inställda till dagens hyressättningssystem, 
men är öppna för förhandlingar om marknadshyror och utesluter inte att 
diskutera marknadshyror.
Källa: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/rL1qkA/ny-rapport-hyreschock-med-marknadshyror

Centerpartiet 
Från partiets webbplats: ”För att öka rörligheten på hyresmarknaden 
behöver hyres regleringen ses över. Vi vill att nybyggda hyresrätter ska slippa 
reglering på obestämd tid. Vi tycker också att den som vill ska få sluta avtal 
med sin hyresvärd att, mot ersättning, lämna regleringen.”
Källa: https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/bostad/hyresratter


