Tillsammans ska vi STOPPA
hotet om marknadshyra!
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Kampanjplan för Nej till Marknadshyra

Välfärdsalliansen demonstrerade mot marknadshyror och januariavtalet 16 maj 2019.
FOTO: Natalia Medina.

Januari och februari: Vi kontaktar vänner, grannar, personer och föreningar lokalt
och bjuder in till ett zoom möte för den lokala kampanjen inför 18 april.
16 februari – andra stormötet.
Februari och mars: Maila till ansvariga politiker. Sätt upp ett Facebook-event.
Börja kampanja på sociala medier
18 mars – tredje stormötet.
April: Affischera lokalt. Kontakta lokalmedia. Gör en banderoll eller skyltar.
Fixa megafon och trycka upp flygblad.
12 april – avstämningsmöte.

18 april PROTESTDAG ÖVER HELA LANDET

Ordna minitorgmöte, fem personer. Två håller banderollen, en delar ut flygblad,
en talar i megafonen och någon filmar. Målet är minst 100 minitorgmöten
runt om i landet.
Maj: Vi utvärderar, vi sätter ihop videoklippen från april till en film för masspridning
till media och makthavare.
31 maj: Utredningen för marknadshyra i nybyggnationen presenterar sitt förslag.
30 juni: Hyreskommissionen för ökat inslag av lägesfaktorn i hyressättningen ska
presentera sina förslag.
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STOPPA MARKNADSHYRA

Stoppa marknadshyra
Två år har gått sedan januariavtalet slöts. Planerna på fri hyressättning
i nyproduktion har öppnat ett nytt kapitel i svensk politik. Fri hyres
sättning leder till marknadshyra när hyresvärdar kan välja bort att
förhandla om hyran. Men motståndet har opinionen med sig, marknads
hyra saknar folkets stöd. Människor är väl medvetna om att marknadshyra kommer innebära högre hyra och sämre trygghet vilket fördjupar
segregationen.
• Nu pågår ett arbete som kan leda till lagstiftning
om fri hyressättning. Men vi sätter nu stopp!

• Hyresgäster över hela landet har gått samman i nätverk,
föreningar och intresseorganisationer.
• Vi ansluter till kampanjen Nej till marknadshyra med
höjdpunkten protestdagen den 18 april.

• Vi uppmanar alla hyresgäster, föreningslivet i bred bemärkelse,
folk- och arbetarrörelsen att resa motstånd.

Tillsammans ska vi STOPPA hotet om marknadshyra!

Gamlestaden, Göteborg. En av 20 protester runt om i landet 12 september 2020.
FOTO: 18 aprilkommittén.
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Plattform för Nej till marknadshyra

Norra Järva Stadsdelsråd agerar mot gängkriminalitet och för sociala insatser. FOTO: Natalia Medina.

Aktivister i Luleå mot stängning av härbärget,
november 2020. FOTO: Jonas Brännberg.

Masskampen i Berlin 2019 vann frysta hyror.
FOTO: Fraktion Die Linke/Flickr CC.

Det senaste året har präglats av kriser och bakslag med förödande konsekvenser för människors hälsa och välmående. Trots att
marknadslösningar har visat sig vara en viktig orsak till hälsokrisen ser
vi med häpnad hur regeringen och januaripartierna försöker driva igenom en ny jättestor förändring: nya steg mot marknadshyror. Det här
är riktigt allvarligt och måste stoppas.
I januariavtalet (med stöd av S, MP, C och L) finns kravet på att marknadshyror ska införas i nybyggnation samt krav på att öka lägesfaktorns
betydelse i hela bostadsbeståndet. En utredning och en kommission är
tillsatt för dessa uppdrag med slutdatum 31 maj och 30 juni.
Marknadshyror i nybyggnation sprider sig till hela beståndet, inte
minst genom hutlösa hyreshöjningar efter renoveringar. Marknadshyror kan leda till 30–50 procentiga hyreshöjningar, både i innerstad
som ytterstad. Bostadsbolagens bristande ansvar visas i att de mitt
under pandemin genomfört vräkningar och yrkat på kraftigt höjda hyror.
När marknaden själv ska sätta hyran utan förhandling med Hyresgästföreningen undergrävs organiseringen av hyresgäster och försämringarna multipliceras. Det blir svårare att sätta dit oseriösa värdar.
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Marknadshyror kommer inte
att leda till fler bostäder.
Det kommer endast leda till
mer spekulation med våra
hem, allt färre kommer att
ha råd med ett bra boende.
Pandemin har verkligen
visat vikten av att ha ett
hem men också en trygg
anställning. Den urholkade
arbetsrätten i kombination
med marknadshyror lägger
grunden till ett otryggt
samhälle där arbetare och
studenter får allt svårare att
ha råd med ett eget hem.

PLATTFORM

Göteborg, 1 september 2018. FOTO: Johannes Lundberg.

Hotet om marknadshyror men också mot välfärden i stort måste
stoppas. Istället behöver vi en social bostadspolitik som bygger på
demokrati, mänskliga rättigheter och klimatmedvetenhet. Hyrorna ska
förhandlas fram, hyresgästerna behöver sin kollektiva styrka gentemot
vår motpart hyresvärden. Alla ska ha råd att bo, ett hem är en rättighet. Samhället har ett ansvar för byggande av billiga och klimatsmarta
allmännyttiga bostäder. Hyresgäster ska ha rätt till inflytande över
renoveringar/renovräkningar måste få ett omedelbart stopp.
Vi höjer nu våra röster som hyresgäster. Vi har jagats länge nog med
hot om ombildningar, ständiga hyreshöjningar, skattediskriminering,
renoveringschocker och genom bostadsbrist. Nu får det vara nog.
Det krävs nu ett myller av coronasäkert motstånd och maximal aktivitet
för att ändra utgångsläget. Individer, hyresgästföreningar, nätverk,
fackföreningar, politiska organisationer och andra organisationer är
alla välkomna. Digitala kampanjer, uppvaktningar, möten, flaggningar,
hundratals smådemonstrationer samt gemensamma protestdagar
behövs. 18 april är motståndsvårens höjdpunkt då det blir protester
över hela landet.
Den 19 januari samlades hyresgäster, aktivister, nätverk och organisationer i ett stormöte som sjösatte kampanjen Nej till marknadshyra,
däribland initiativtagarna Nätverket Rädda Hyresrätterna, Norra Järva
Stadsdelsråd och 18 april-kommitten. Kom med du också! Var med
och bygg denna solidariska rörelse, för allas lika värde, för välfärden
och för framtiden.
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Frågor och svar om marknadshyra
Fråga: Vad är marknadshyror?
Svar: Det är när bostadsföretagen själva sätter hyrorna utan att förhandla med hyresgästerna.
Det är som om företagen inte skulle behöva förhandla lönerna med fackföreningar.
Det skulle leda till lägre löner. Marknadshyra leder det till:
• högre hyror.
• högre vinster för bostadsbolagen.
• mer bostadsspekulation.
• mattan dras undan fötterna på hyresgästernas organisering,
vilket leder till en rad följdförsämringar. Sämre avtal, underhåll, inflytande med mera.
• fler vräkningar, mer social utsatthet och ökad fattigdom.
• större trångboddhet.
• ökad bostadssegregation.
• hyresrätten som boendeform hotas.
Fråga: Vilka vill ha marknadshyra?
Svar: M, SD, KD, L och C vill ha marknadshyra. Bolagen har länge drivit på för detta. Tidigare
hotade de med att använda sig av EU för att få igenom marknadshyra. Det var då allbolagen
infördes istället, 2011, som gjorde allmännyttan mer affärsmässig.
Dom påstår att det skulle skapas fler bostäder om marknadshyra infördes. Det finns inget som
tyder på det. Bolagen behöver inte bygga fler bostäder för att tjäna mer pengar på hyresgästerna
om marknadshyra införs. Tvärtom kommer det bli trängre eftersom folk inte kommer ha råd att
bo annars.
Fråga: Varför lanserar vi en gräsrotskampanj med namnet Nej till marknadshyror nu?
Svar: Genom januariavtalet tas två nya initiativ som kan leda till ännu mer inslag av marknadshyror:
1) en utredning om fri hyressättning i nybyggnation av hovrättsrådet Kazimir Åberg.
Den ska vara klar senast den sista maj 2021.
2) en hyreskommission som leds av Sophia Matsson Linnala, tidigare VD för Rikshem.
Den ska kartlägga hur bostäders läge och kvalitet beaktas i hyressättningen och senast
den 30 juni 2021 föreslå åtgärder.
Fråga: Vad innebär dessa i korthet?
Svar: Bolagen kan fritt sätta hyran och därvid kommer ett tariffsystem se till att hyrorna anpassas
utefter nyproduktionsprisernas kurvor. Hyresgästföreningen kan idag i efterhand försöka pressa ner
de nya priserna men den möjligheten försvinner. “Den fria hyressättningen, inklusive tariffsystemet
ska vara fristående från bruksvärdessystemet”, enligt utredarens direktiv.
När det gäller lägesfaktorn hänvisas till att förändringen 2011 inte gett det utfall i större skillnader
i hyrorna som bolagen och nyliberala politiker hoppats på och därför ska kommissionen se över
om det behövs incitament eller lagstiftning.
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Här förklarar vi lite mer ingående:
1) Fri hyressättning i nybyggnationen
Fråga: Hur sätts nybyggnadshyror idag?
Svar: Det står redan idag fritt för en hyresvärd att antingen komma överens om hyran i nybyggnation
efter en förhandling med hyresgästföreningen eller välja egensatta hyror (individuella avtal med
de hyresgäster som accepterar att flytta in). Allmännyttan och de större privata värdarna har förhandlingsordning, men går inte Hyresgästföreningen med på orimliga krav kan hyresvärden sätta
egna hyror. Allt färre nybyggen förhandlas idag. Det är vanligare än förr att privata värdar själva
sätter hyran.
När nybyggnadshyran förhandlas kan detta ske på två sätt:
• Ett idag allt mer ovanligt alternativ är att hyran förhandlas i nivå med
bruksvärdet för likvärdiga lägenheter på orten.
• Sedan 2007 gäller att nybyggen under en period (idag 15 år) kan lyftas ur
bruksvärdessystemet och förhandlas enligt undantagsregler om så kallade
presumtionshyror. Tanken är att hyror som då sätts (vanligen högre än bruksvärdet)
ska täcka byggkostnaderna plus “rimlig avkastning” och gälla i femton år innan
skäligheten enligt bruksvärdet kan prövas i hyresnämnden. Hyran får under den
presumtionstiden bara ändras om det finns synnerliga skäl, bortsett från en viss
anpassning till hyresutvecklingen på orten. Genom att presumtionshyran sätts efter
en förhandling med Hyresgästföreningen ges hyresgäster på papperet ett visst
skydd mot alltför extrema hyror. Presumtionshyror kan inte användas som
jämförelsematerial vid hyressättning i andra fastigheter.
Fråga: Vad blir då skillnaden? Vad innebär fri hyressättning
i nybyggnation enligt januariavtalet och regeringens direktiv till utredningen?
Svar: Fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran ska sedan efter en inledande period (hur
länge denna period varar ska utredaren föreslå) följa en tariff grundad på då jämförbara nybyggda
objekt (som vanligen är ännu dyrare, vår anm.) med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet, eller alternativt sättas genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer själv vilken av
dessa metoder som tillämpas.
Fråga: Men betyder inte hyresvärdens möjlighet att välja
“egensatta hyror” att det redan idag finns fri hyressättning vid nybyggnation?
Svar: Ja, i hög grad, men mycket vill ha mer. Det händer ibland att egensatta hyror i dagens
system kan sänkas efter att missnöjda hyresgäster tagit ärendet till hyresnämnden. I ett sällsynt
men uppmärksammat fall i december 2019 fick hyresgäster i ett av Uppsalahems nybyggen efter
en dom i hyresnämnden hyran för en normaltrea på 12700 kronor sänkt med 1500 kronor. Denna
“risk” för fastighetsägare kan även i viss mån ha en återhållsam självreglerande effekt.
Även höga presumtionshyror kan i viss mån hållas tillbaka av motsvarande “risk” att prövas jämfört
med aktuella bruksvärden, om än först efter femton år. Hyresgästföreningens förhandlare kan i
bästa fall även under denna undantagstid kompensera hyresgäster med höga presumtionshyror
med något lägre avtalade höjningar i de årliga förhandlingarna.
Egensatta hyror ingår inte i de årliga hyresöverenskommelserna för hela beståndet. Det blir bara
hyreshöjning om hyresvärden förhandlar om den med varje hyresgäst. Allmännyttan avstår ofta
från hyreshöjning de närmaste åren efter egensättningen om den inte prövats.
Den viktigaste skillnaden är att ett tariffsystem ska införas där hyrorna efter den fritt satta inledande
perioden ska anpassas till nyproduktionsprisernas utveckling, dvs Hyresgästföreningens möjlighet
att över tid försöka anpassa hyrorna nedåt tas bort. “Den fria hyressättningen, inklusive tariffsystemet ska vara fristående från bruksvärdessystemet”, enligt utredarens direktiv. Hur tariffsystemet
på ännu längre sikt ska förhålla sig till bruksvärdessystemet ska utredas.
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För att ytterligare markera karaktären av marknadshyror föreslår direktiven också att hyran i
olika situationer ska kunna avvika från tariffen och anpassas till hur efterfrågade lägenheterna är.
Utredaren ska enligt direktivet även ta ställning till om förhandlade presumtionshyror helt ska
fasas ut och särskilt beakta “intresset av ett enhetligt regelverk”.
Allt detta innebär marknadspriser i nybyggnationer som successivt och mer än tidigare
kommer att dra med sig det övriga hyresbeståndet.
Våra slutsatser: Redan dagens nyproduktionshyror, oavsett om de är presumtionshyror (som
förhandlas) eller egensatta, är i praktiken en variant av marknadshyror, med begränsningen att de
kan överprövas av hyresnämnden .
Den stora försämringen i utredningsdirektiven är ett system där en helt fri hyressättning i nybyggna
tionen också kopplas till ett efterföljande tariffsystem. Detta binder hyran i lägenheterna till
nyproduktionsprisernas fortsatta utveckling.
Därmed reduceras både Hyresgästföreningens och hyresnämndens möjligheter att hindra
marknadshyror att slå igenom även inom det befintliga beståndet.
När till exempel den marknadsivrande bostadsforskaren Fredrik Kopsch som är senior fellow vid
Timbro hälsar direktiven med “en känsla av optimism” inför vad som han tror kan bli “en av de
viktigaste reformerna som svensk hyresmarknad sett, kanske någonsin” är det dags att samla till
ett massivt motstånd som kan stoppa detta och vända läget till krav på en ny social bostadspolitik.
2) Hyreskommissionen
Fråga: Vad innebär den hyreskommission som ska låta
lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen?
Svar: I samband med 2011 års hyresreform (då allmännyttan skulle göras “affärsmässig” och
förlora sin hyresnormerande norm) gav Alliansregeringen parterna i utrymme att själva genom
kollektiva förhandlingar göra de justeringar av hyresstrukturerna, som kunde motiveras av det
geografiska läget och kvalitet (“andra bruksvärdesfaktorer”).
Hyreskommissionen motiveras av att fastighetsägarna och nyliberala politiker uppenbarligen är
missnöjda med hur små förändringar till “en mindre platt och mer diversifierad hyresstruktur”
som de anser att arbetet med denna “systematiska hyressättning” hittills har gett. De vill alltså
har större skillnader i hyrorna.
“Det har bland annat anförts att tillämpningen av bruksvärdessystemet för hyressättning håller
hyrorna nere, att svängningar i balansen mellan utbud och efterfrågan har förhindrats att slå
igenom fullt ut i hyrorna samt att särskilt lägets betydelse har undervärderats och att skillnaderna
är relativt små mellan attraktiva och mindre attraktiva lägen”, heter det i regeringens direktiv som
också hänvisar till Finanspolitiska rådets rapport 2017 s. 156 f.
Kommissionens uppdrag är att påskynda ett större genomslag för lägesfaktor och kvalitet,
antingen genom incitament och verktyg till parterna eller åtgärder från statens sida, inklusive
författningsförslag, som bedöms nödvändiga.
Fråga: Hyreskommissionen ska “spegla marknadsvärdet av en lägenhet på en marknad
präglad av långsiktig jämvikt.” Allt utgår ifrån ett antagande att höjda marknadshyror
ska få fart på intresset att bygga bort dagens extrema bostadsbrist. Hur rimligt eller
ens möjligt är det?
Svar: Uppdraget är både felaktigt och omöjligt. Vi har idag en skriande bostadsbrist där enligt
Boverket 462 000 hushåll är trångbodda, varav 56 000 har en ansträngd boendesituation och
42 000 har en osäker bostadssituation med upprepade flyttar. 760 000 står i Stockholms bostadskö,
varav 13 procent aktivt söker bostad (92 000) Hyresrätterna är samtidigt redan idag den i särklass
mest missgynnade boendeformen, utan de subventioner som gynnar ägare av villor och bostads
rätter. Ingen kan på fullt allvar tro att ytterligare höjda marknadshyror kan lösa dagens bostadskris.
Som till och med Boverket föreslår behöver vi istället en ny social och generell bostadspolitik för
alla – “som bidrar till att alla har möjlighet att bo bra till rimlig kostnad”.
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Fråga: Hyreskommissionens uppdrag motiveras med att dagens alltför “platta”
hyresstrukturer påstås hindra en ökad rörlighet på hyresmarknaden och bidra till
“inlåsningseffekter”. Men vad skulle de verkliga konsekvenserna bli?
Svar: I ett Sverige med skriande bostadsbrist och redan smärtsamt höga hyror kan fortsatt höjda
hyror, om än allra mest i lägenheter med bättre lägen och kvalitet, bidra till så orimliga marknads
hyror att de snart gör hyresrätten till en ohållbar boendeform. Fri hyressättning i nyproduktionen
tillsammans med statliga åtgärder för att systematiskt låta bättre läge, modernitet, standard och
förvaltningskvalitet motivera ännu högre hyror kan bara leda till en ännu mer systematiskt segre
gerad bostadsmarknad. Där förhandlingsrätten trängs tillbaka och fri hyressättning i nybyggnationen
alltmer tillåts smitta av sig i befintliga bostäder ges också all världens riskkapitalbolag grönt ljus
till att införa marknadshyror bakvägen via spekulativa uppköp och konceptrenoveringar av tomställda lägenheter, där hyran kan sättas lika ensidigt som i nybyggen.
De som har råd att låna och köpa kommer i allt högre takt att fly från hyresrätten till mer gynnade
boendeformer samtidigt som övriga blir mer inlåsta, bidragsberoende och trångbodda. Samtidigt
förvandlas hela bostadsmarknaden till ett monopolspel för hejdlösa bostadsspekulanter.
Fråga: Hur stora hyreshöjningar kan ett genomslag för marknadshyror medföra?
Svar: De förslag som vi nu måste kämpa för att stoppa, innebär en ny tippunkt till marknadshyror.
I en rapport som beställts av Hyresgästföreningen från konsultföretaget Ramböll 2018 uppskattas
marknadshyror kunna leda till genomsnittliga hyreshöjningar i storstadsregioner som Stockholm
och Göteborg med närmare 50 procent, i andra större städer cirka 30 procent. Uppskattningen
baseras på en detaljerad jämförelse i varje postnummerområde med marknadspriser på bostads
rätter och nyproducerade presumtionshyror. För hyresgäster med redan låga inkomster i Stockholms
regionen skulle ett minskat konsumtionsutrymme med i genomsnitt 12 procent vara katastrofal.
Fråga: Vad är alternativet?
Svar: Att stoppa fastighetsägarnas fria hyressättning som via nyproduktionen och renovering av
tomställda lägenheter sprider sig till hela beståndet är steg ett. Men status quo är en bostadskris
utan motsvarighet sedan början av 1960-talet. En ny social bostadspolitik kräver att den långa rad
av försämrade villkor som sedan 1990-talets nyliberala systemskiften har gjort Sveriges hyresgäster
till bostadsmarknadens mest missgynnade strykpojkar rivs upp och ersätts av helt andra åtgärder.
Dessa måste också vara maximalt klimateffektiva.
Sverige hade under efterkrigstiden en av världens mest framgångsrika “sociala bostadspolitik”,
som med det så kallade miljonprogrammet också lyckades bygga bort bostadsbristen. Staten
svarade för finansieringen med stödinsatser, billiga lån från AP-fonderna och kvalitetshöjande
byggnormer. Den kommunala allmännyttan stod i hög grad för bostadsbyggandet med hjälp av
det kooperativa Riksbyggen och BPA, som startades av Byggnadsarbetarförbundet. Alla skulle
kunna efterfråga en god bostad.
Med början i skatteomläggningen 1991 då en sänkning av inkomstskatterna betalades med
avskaffade bostadssubventioner har finansieringen steg för steg överlämnats till de privata
bankerna och hushållen. Sedan de skattefria underhållsfonderna och andra stöd avskaffades
höjdes hyrorna på tre år med 50 procent.
Medan avdragsrätten för ägare av villor och bostadsrätter kvarstod avskaffades också 2007 den
lilla kompensationen i form av nyproduktionsstöd och räntebidrag som fanns kvar för hyresrätter,
vilket i ett slag gjorde nyproduktionen 20 procent dyrare.
De kommunala bostadsbolagen (allmännyttan) ska sedan 2011 också drivas efter affärsmässiga
principer, samtidigt som de inte längre tillåts vara hyresnormerande. Borgerliga och även socialdemokratiska kommunpolitiker har också ända sedan 1990-talet ofta finansierat nybyggen med
att sälja ut delar av allmännyttan, samtidigt som särskilt borgerliga politiker också har drivit på för
ombildningar till bostadsrätter av ideologiska skäl.
En konsekvens har blivit att hyresrätter beskattas med 2–3 000 kronor mer varje månad än småhus
och bostadsrätter, (på grund av ränteavdrag för bolån, ROT- och RUT-avdrag för egenägt boende).
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Medan boendekostnaderna för hyresrätter ökade med 90 procent mellan 1991 och 2017 ökade
de för småhusägare bara med 20 procent (konsumentprisindex steg under samma period med
40 procent).
En rapport från Veidekke med namnet, Sverige – sämst i klassen, baserad på en inventering av
sociala ambitioner i 12 jämförbara länder, inklusive USA, visar att Sverige i dag utmärker sig som
ett land med unikt svag statlig bostadspolitik. För att återupprätta allas rätt till en god bostad till
en rimlig hyra krävs en ny social bostadspolitik.

Kampanjen Nej till marknadshyra kräver:
Släng januariavtalets utredning om fri hyressättning
i nybyggnationen och Hyreskommissionen för ökade
lägeshyror i papperskorgen.
Flera av de organisationer som deltar i
Nej till marknadshyra för fram alternativ till
marknadspolitiken och står för en ny social
bostadspolitik som också kan sänka hyrorna.
Till exempel:

➡ Likvärdig beskattning av hyresrätter

med andra boendeformer, vilket
enligt Hyresgästföreningen skulle
kunna sänka nyproduktionskostnaden
för en hyrd trea med 3 000 kronor.
Stockh
o

lm 6 m
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9.

➡ Lag mot bostadsspekulationen och egensatta
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renoveringshyror med en Lex Hembla som också
bannlyser riskkapitalbolag och andra oseriösa fastighetsägare.

➡ Bygg bort bostadsbristen och underhållsberget med hjälp av statliga
lån, stöd till klimatsmarta nybyggnationer och renoveringar och nya
kommunala byggbolag.

➡ Utvecklade bostadsbidrag som kan garantera alla med låga inkomster
en god bostad.

➡ Återupprätta allmännyttan. Ge allmännyttan en hyresnormerande roll.
Slopa kravet på “affärsmässighet”.

Vill du veta mer, välkommen att kontakta oss på:
nejtillmarknadshyra@gmail.com

Nej till marknadshyra | 2021

FASTIGHETSÄGARNA FÖRVRÄNGER BILDEN

Fastighetsägarna förvränger bilden
Den 12 februari skrev Dagens Nyheter om Fredrik Kopsch från tankesmedjan Timbro som menar
att dagens hyressystem skapat “misär”, att ”hyresregleringen kostar 20 miljarder om året” och att
Sverige oundvikligen går mot marknadshyror.
Självklart är det skenande priset på bostadsrätter eller i andrahandsuthyrningen inget bevis på att
hyrorna i hyresrätter är för låga, som Kopsch hävdar, utan på att bostadsbrist och bostadsspekulation
gör att människor tvingas betala mycket mer för sitt boende än vad de vill.
En annan tankesmedja är Bostad 2030. Där har bland andra Sandro Scocco med flera, granskat
regeringens direktiv till utredning om fri hyressättning i nyproduktion. Här är några argument:
• Samtliga genomförda beräkningar på vad en friare hyressättning skulle innebära
pekar mot hyreshöjningar. I Danmark har fri prissättning i nyproduktion inte löst
bostadsbristen. I Nederländerna har ökade inslag av marknadshyror har gjort att
vanliga hyresgäster inte har råd.
• Kopsch själv säger att hyrorna skulle öka med 50 procent i Stockholm och det har
även Finanspolitiska rådet konstaterat.
• Höginkomsttagare kommer att få ökat tillträde till hyresrätter, vilket tränger undan
medel- och låginkomsttagare. Alla problem som redan finns med bostadssegregation
kommer förvärras.
• De höga hyrorna i dagens nyproduktion beror inte på bruksvärdessystemet eller
presumtionshyrorna.
• Varför kommer denna utredning nu? För att Fastighetsägarna begär ett system där
de inte behöver förhandla med Hyresgästföreningen.
Inget är oundvikligt. Frågan om marknadshyror är en politisk fråga som kan ändras. Allas rätt till
bostad är en mänsklig rättighet och den stora majoriteten är emot marknadshyror.

Kom med i rörelsen så ska vi STOPPA det!
Tveka inte – anslut dig till kampanjen!
Nej till marknadshyra är en kampanj med höjdpunkten den 18 april.
Vi vill ordna protester på minst 100 platser runt om i landet. Det blir
Coronasäkra protester med små grupper men många till antal.
Till din hjälp rörande kampanjen finns detta häfte, affisch samt flyer att
ladda ned här: nejtillmarknadshyror.se och raddahyresratterna.se
Du kan även skanna QR-koden med din mobil här:

Detta häfte har sammanställts av: Elin Gauffin, på uppdrag av Nej till marknadshyra, 2021.
Grafisk form: Ingrid Bergman. Omslagsillustration: Ada Salomón.
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Kom med och STOPPA de nya
försöken till marknadshyra!
33 000 människor lever
➡ Minst
i hemlöshet i Sverige idag.

➡ 1 av 10 lever trångbott.
600 står i Stockholms
➡ 706
bostadskö, 92 000 aktivt sökande.
leder till
➡ Marknadshyror
30–50 procent höjda hyror.

Ivan har 28 års erfarenhet av hemlöshet. Nu har han fått nog
och vill vara med i kampanjen Nej till Marknadshyra.
FOTO: Elin Gauffin.

Du hittar oss här: raddahyresratterna.se och nejtillmarknadshyror.se
Facebook: Nej till marknadshyra. E-post: nejtillmarknadshyra@gmail.com

