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Hyresgästföreningen vill se oförändrade hyror 2021  
 

Noll kronor i hyreshöjning för 2021, det är vad Hyresgästföreningen hoppas att länets hy-
resvärdar kan enas om. Förhoppningen är att de kommunala bostadsbolagen går före och 
tar sitt samhällsansvar genom att inte genomföra några hyreshöjningar alls. 

– Coronapandemin har skakat om hela samhället och oron är stor bland våra medlemmar. Många har 
blivit varslade, arbetslösa eller fått kraftigt minskad inkomst. För att stötta dem hoppas vi att allmän-
nyttan och de större privata fastighetsägarna nu låter hyrorna ligga på nuvarande nivå även under 
2021, säger Lillemor Göranson, ordförande Hyresgästföreningen Norrland.  
 
Hyresgästföreningen har beställt en undersökning om hur coronakrisen påverkat hyresgäster i hela 
landet.  

• 68 procent av hyresgästerna känner stor oro eller viss oro över att privatekonomin kommer på-
verkas negativt på grund av coronapandemin. 

• 42 procent av hyresgästerna har hittills fått minskade inkomster eller en försvagad privateko-
nomi på grund av coronapandemin. 

• 43 procent av hyresgästerna känner en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månads-
hyra på grund av coronapandemin. 

Samhället har tidigare på olika sätt stöttat det lokala näringslivet, nu är förhoppningen att kommu-
nerna ska stötta även hyresgästerna. Hyresgästföreningen vill att allmännyttan föregår med gott 
exempel. 

– Nu förväntar vi oss ett ansvar från allmännyttan när det gäller dem som har det tuffast, nämligen 
hyresgästerna. Genom att ta beslut om att inte höja hyran för 2021 skulle bolagen visa att de värnar 
om sitt sociala ansvar. Sedan får vi hoppas att de större privata fastighetsägarna följer efter, säger 
Elisabeth Ennefors, förhandlingschef Hyresgästföreningen Norrland. 
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