
Rudin (S): Minskade rättigheter för hyresgästerna och
marknadsanpassade hyror kommer inte ge fler stockholmare egen
bostad
Idag presenterade regeringen sina förslag för förändringar av hyresmarknaden. Bland annat föreslår de förändrade regler för
uthyrning av privatägda bostäder, med andra ord förändrade villkor på den i Stockholm så stora andrahandsbostadsmarknaden.
Förändringarna kommer bland annat att innebära marknadsanpassade regler för hyressättningen på andrahandsmarknaden och
ett minskat skydd för andrahandshyresgäster. Oppositionsborgarråd Tomas Rudin (S) menar att förslaget är ett sätt att
bakvägen införa marknadshyror på andrahandsmarknaden.

– Regeringens utredning beskriver inte exakt hur den subvention som ska avgöra hyresnivåerna ska konstrueras, men den kommer att utgå
från bostadens marknadsvärde. Det är i sig en marknadsanpassning av hyresnivåerna och i kombination med att regeringen tar bort
möjligheten för en hyresgäst att retroaktivt pröva hyresnivån, kommer det i praktiken att innebära marknadshyror och högre hyror på
andrahandsmarknaden. På vilket sätt det skulle öka unga stockholmares möjlighet att få en bostad förstår jag inte, säger Tomas Rudin,
oppositionsborgarråd (S). 

Den grupp hyresgäster som i första hand kommer att påverkas av de nya reglerna är den grupp stockholmare som har
andrahandsmarknaden som förstahandsmarknad: unga vuxna stockholmare. De hör redan idag till de grupper som har det allra tuffast på
bostadsmarknaden och enligt Hyresgästföreningen saknar mer än hälften av stockholmarna mellan 20 eller 27 år egen bostad i form av ett
förstahandskontrakt eller en bostadsrätt.  Tomas Rudin menar att regeringens förslag riskerar att förstärka den utvecklingen snarare än att
vända den.

– Det säger sig egentligen självt. Om jag kan hyra ut och göra god vinst på min etta istället för att sälja den när jag flyttar ihop med min partner
så är det en god affär. Varför skulle jag då sälja? Vi kommer att få en utveckling där fler kanske hyr ut, men där färre säljer och färre får
chansen till en egen bostad. Jag vill se fler stockholmare med egen bostad. Då är det här fel väg att gå, säger Tomas Rudin (S).
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