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Förord

7 :::s tal am motsatsen befinner vi oss i en bostadskris. Den kännetecknas av outhyrda
azer7r.e:er. bostadsbrist, minskat byggande av flerfamiljshus med påföljande arbetslöshet
- -"i byggnadsarbetarna, och sist men inte minst de höga hyrorna. Vi får betala krisen
med sankta reallöner och arbetslöshet.
Avsikten med den här omarbetade broschyren är att göra en kort elementär
genomgång av orsakerna till denna bostadskris genom att svara på frågor som: Varför är
hyrorna så höga? Vad består hyran av egentligen? HSB? Vad innebär kravet att förstatliga
byggämnesindustrin? Hur ser vi på hyresgäströrelsen? Hur skall en ny bostadspolitik se
ut? osv.
Dessa frågor ställs allt oftar i kampen mot försämringar i boendet. De måste snarast
besvaras. Vi presenterar här vår syn och hoppas att debatten sätter fart.
Fortsatt hyreskamp får pröva riktigheten i våra krav. Vi vill gärna få del av hur
broschyren fungerar när ni som läser den använder den i kampen för lägre hyror: Är
kraven riktigt ställda och finns det kanske andra kampformer som ni har erfarenhet av
och vill rekommendera?
SKP:s Kommunalpolitiska utskott
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Sänkt standard åt folket
— Höjda vinster åt kapitalisterna
Mycket kritik har riktats mot de betong
städer som byggts de senaste åren, sådana
som Tensta, Skärholmen, Botkyrka osv.
Trots denna kritik fortsätter byggföretagen
att bygga likadant. Stordriften och element
byggandet inom byggindustrin har medfört
att marken och den naturliga växtligheten
skövlas för att ge plats åt de stora maskiner
na, när man bygger ett bostadsområde.
Sedan ersätts det förstörda genom några
magra planteringar och ofta sterila och små
lekplatser mellan husen. Så var det t ex i
Botkyrka, där reklamen utlovade med stora
helsidesannonser ett klätterträd till varje
bam. Så här ser det ut idag. (Se bilden på
nästa sida!)
I vårt samhälle tjänar kapitalägarna grova
pengar på att vi måste ha någonstans att bo.
Tekniken och byggandet används på ett
sådant sätt att kapitalägarna tjänar mesta
möjliga på dem. Det innebär t ex att man
tränger ihop husen på minsta möjliga mark
yta, för det ökar markägarnas och byggföre
tagens vinst. Man försöker få in så många
‘agenheter som möjligt i varje hus för det
okar naturligtvis också vinsten. Man river
a^dre. mindre hus för att kunna bygga nya
storre och mer vinstgivande hus. Men vad
: etyder det för människorna som skall bo i
lagenheterna? Det betyder att grönområdena
blir minimala. Att de jättestora motorvägar
na som dras ut till nya områden förstör
människomas möjlighet att komma ut i
naturen nära bostaden. Barnen har små

möjligheter att vara ute och leka i närheten
av bostaden, de får inte tillräckligt med
lekutrymme, blir irriterade och kommer i
vägen för de vuxna. I brist på andra möjlig
heter går barnen i centrum och dess affärer.
Många som bor i betongghettona har flyttat
dit från Norrland och andra naturområden,
som regeringen dömt till avfolkning.
BEHOVET AV BOSTÄDER ÖKAR
PÅ GRUND AV
INDUSTRINS CENTRALISERING
Storindustrins framväxande i Sverige har
medfört en enorm befolkningsomflyggning.
1865 bodde ungefär 12 procent av befolk
ningen i städer. Vid sekelskiftet var samma
siffra ca 22 procent. 1944 hade den stigit till
44 procent och 1965 var den uppe i hela
62 procent. Detta har varit den främsta
orsaken till det stora behovet av bostäder de
senaste decennierna. Andra orsaker är om
vandlingen av bostäder till kontor, ökad
folkmängd, färre medlemmar i varje hushåll,
högre krav på bostadsyta samt rivningar av
äldre hus.
Konjunkturnedgångar har tidigare drab
bat bostadsbyggandet hårt. Under första
världskriget uppstod en svår kris och bo
stadsbristen förvärrades katastrofalt, vilket
utnyttjades av husägarna till att genomdriva
hyreshöjningar. De som inte kunde betala
slängdes ut på gatän. Flera familjer fick
tränga ihop sig i små kyffen om ett eller två
rum. Stora delar av ai^etarklassen fick bo i
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nödbostäder. Bostadsbyggandet var helt ut
lämnat åt växlingarna i de ekonomiska kon
junkturerna. Efter första världskriget tvinga
des statsmakterna införa den första lagen
mot hyresstegringar. Men den avvecklades
redan under 20-talets första år. På tre år steg
hyrorna med 70 procent i förhållande till
löner och levnadsomkostnader. Trångbodd
heten ökade och mest smålägenheter bygg
des. Under 30-talet skakades landet åter av
en ekonomisk kris, som igen drabbade arbe
tarklassen och dess bostadsförhållanden
värst. För att i någon mån lätta krisen,
började man bygga bostäder åt särskilda
grupper, barnfamiljer och pensionärer.
Andra världskriget förde med sig en ny stark
nedgång i bostadsbyggandet. Årsproduktio
nen av bostäder 1939 var 58 000 lägenheter.
1941 var den nere i 16 000. Bristen på
bostäder gav husägarna nya möjligheter till
6

ockerhyror tills regeringen återigen 1942
tvingades införa en hyresregleringslag.
ARBETE DÄR VI BOR
Utvecklingen mot avfolkning av landsbygden
och Norrland har accelererat. Man beräknar
att 90% av befolkningen kommer att bo i
städer 1990. Hälften av Norrlandskommu
nerna skall få en befolkningsminskning på
över 20%. En halv miljon människor skall in
till storstadsområdena före 1980 enligt pla
nerna. Denna befolkningsomflyttning kräver
åter bostäder. Under efterkrigstiden har bo
stadsbyggandet stigit ganska jämt fram till
1970, då 107 000 lägenheter påbörjades. Ef
ter 1970 har flerfamiljsbostadsbyggandet
sjunkit och småhusbyggandet ökat. 1973 var
antalet påbörjade bostäder 79 000 varav 54%
i småhus (dvs ca 39 000 bostäder i flerfa
miljshus).

REGERINGENS BOSTADSPOLITIK:
VÄXANDE BOSTADSKÖ, TOMMA
LÄGENHETER, ARBETSLÖSHET,
BYGGANDET SKÄRS NER
Regeringen har lyckats med konststycket att
ställa tusentals byggnadsarbetare arbetslösa
samtidigt som bostadskön ökar med ca
7 000 personer om året samtidigt som tio
tusentals lägenheter står outhyrda p g a de
höga hyrorna.
1965 års riksdag ställde målet att en mil
jon lägenheter skulle byggas under den kom
mande tioårsperioden, dvs 10 000 lägenheter/år. 1970 påbörjades byggandet av
107 000 lägenheter men efter detta år har
byggandet sjunkit markant: 1971 - 9 4 000,
1972 - 8 9 000, 1973 - 7 9 000 (Solidarisk
bostadspolitik SOU 1974:17, sid. 48.). Un
der perioden 1970-1974 har man beräknat
en minskning av byggandet av flerfamiljshus
från 75 000 till ca 40 000 per år och en
ökning av småhusbyggandet från 30 000 till
45 000/år. Prognoser grundade på de 1973
fastställda bostadsbyggnadsprogrammen för
1973-1977 visar en 45 procentig ökning av
småhusbyggandets andel 1977 i förhållande
till 1967. Flerfamiljshusen beräknas få en
motsvarande minskning med 45% 1977 i för
hållande till 1967. Antalet outhyrda lägenhe
ter den 1 juli 1973 var 25 000 varav ca 60%
tillhörde nyproduktionen dvs lägenheter som
aldrig varit uthyrda. (Fakta i bostadsfrågan
1973, Riksbyggen, sid. 20). Vi har drygt 3
miljoner bostäder i hela landet (enl. senaste
folk- och bostadsräkningstillfället hösten
1970, SOU 1974:17, sid. 46). Ca 80% av
dem ligger i tätorter. Av det totala antalet
bostäder byggda före 1921, beräknas 55-60%
finnas i glesbygdsområden (Fakta i bostads
frågan, Riksbyggen 1973, sid. 16). Vid be
räkningar gjorda 1970 fann man att:

270 000 lägenheter saknade centralvär
me
300 000 lägenheter saknade eget WC
660 000 lägenheter saknade eget bad
eller duschrum
476 000 hushåll är idag trångbodda en
ligt de officiella normerna. (Erik
Svensson: Konsumenter och boende,
sid. 7).

HYRORNA ÖKAR
MER ÄN REALLÖNERNA
Ända sedan 1944, då arbetarrörelsens efterkrigsprogram antogs, har den socialdemokra
tiska regeringen haft som målsättning att hy
ran för en rimlig familjebostad skall motsvara<29-% av dnn^genomsnittliga industriarbetarinkomsten före skatt. (SOU 1974:17, sid.
3 l). Men p g a den nuvarande höga hyres
nivån kunde en industriarbetare 1970 inte
ens hyra en modern 2-rummare utan bo
stadstillägg om denna regel tillämpades. Bak
grunden till detta är att hyrorna stiger mer
än reallönerna.
Bruttoårslönen för en industriarbetare i
Stockholm ökade mellan 1965 och 1970
från ca 21000 till 31 000. Nettoårslönen
ökade unfler samma period från ca 18 000
tjll 21 000 kionor. Efter nära 40-årigt regenngsinnehav har man alltså inte kommit en
millimeter närmare den fina målsättningen
om 20% av inkomsten till hyra. Jämlikheten
i boendet har inte ökats. T o m topparna i
LO och Byggnadsarbetareförbundet har in
sett detta, när de skriver i sitt remissvar till
boendeutredningarna: »Under de senaste
åren har utvecklingen i accelererande takt
gått emot ökande ojämlikhet, mot större
skillnader i fråga om utrymme och standard
mellan olika boendeformer, mot segregation
mellan småhusboende i ägd villa och boende
i flerfamiljshus i bostadsrätt och hyresrätt.»
90 000 lägenheter saknade vatten och (LO:s och Byggnads gemensamma remissvar
avlopp,
på boendeutredningarna).
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I stället för att föra en politik som sänker
hyrorna så att en vanlig arbetare kan bo
rimligt med sin lön utan bidrag, har bostadsbidragssystemet utvidgats till att omfatta
över hälften av alla barnfamiljer i Sverige.
1971 omfattade systemet 600 000 barnfa
miljer och kostade 1972 omkring en miljard
kronor. Men bostadstillägget är nu bara en
omfördelning av kostnaderna från skatt till
hyra. Lönearbetarna betalar 90% av den to
tala svenska skatten och på så sätt får vi alla
hjälpa fastighetsägare, banker ochbyggbolag
att genom våra höga hyror bibehålla sina
vinster. Tilläggen har faktiskt börjat fungera
som en garanti för att husägarna skall få sina
dyra lägenheter uthyrda och dessutom kräva
hyreshöjningar! Bostadstilläggen kan givetvis
inte avskaffas så länge många är beroende av
dem, men lösningen på detta är inte åter och
åter igen höjda bidrag —utan sänkta hyror
tills vi inte längre behöver bostadstillägg.
ACKORDSHETSEN
GÖR HUSEN SÄMRE
Även kvalitén på lägenheterna sjunker. I Ud
devalla tog hyresgästerna vintern 1971-1972
kamp mot bostadsföretaget som ägde husen
där de b o d d ^ D e t skedde bl a därför att
husen var så illa byggda att badrumsgolv
lutade åt fel hål och väggarna hade stora
sprickor. Samtidigt som byggföretagen hän
visar till den s k höjda standarden i form av
frys, bidé, parkettgolv, teakpaneler osv. som
en anledning till att hyrorna i nybyggda hus
blir allt högre, kan hyresgästerna själva kon
statera exempel på slarvbygge och dålig kva
lité. Ljudisoleringen är sämre, rör läggs fullt
synliga längs väggen inne i lägenheterna, gol
ven görs av betong, ofta med tunna mattor
ovanpå och då blir de hårda och stumma för

fötter och rygg. Nu finns det en del som
säger att det är byggnadsarbetarnas fel att
husen blir sämre. Byggnadsarbetare Ingemar
Oredsson från Skärholmen berättar: »Byggfö
retagen gör för knappa ekonomiska kalkyler.
De snålar in på allt material så att det inte
finns några felmarginalerjl Huddinge fick ett
hus som bara är 10 år gammalt utrymmas
nyligen för att det höll på att rasa ihop
eftersom det inte var ordentligt grundat. Det
hade ansetts för dyrt att göra ordentliga
grundförstärkningar och pålarna som huset
skulle stå på drevs därför bara rakt ner ge
nom leran. När nu leran försköts bröts pålar
na eller hamnade snett. Expertisen räknar
med 25 miljoner kronor som reparations
kostnad för den inbesparingen. Vi är också
hetsade av ackordet. På varje moment som
skall göras har de satt en tid som är knappt
tilltagen. Blir det något fel har man inte tid
att rätta till det.
Förut var husbyggandet något av ett hant
verk. Byggnadsarbetarna var stolta över sitt
yrke och satte en ära i att göra varje detalj
noggrannt, som man kan se på äldre hus,
som är verkligt stabila. Nu finns det inte tid
att göra jobbet ordentligt. Arbetsledningen
är på oss i ett kör och säger att vi är för
noggranna och att det går för sakta. Natur
ligtvis vore det bättre för både oss och de
blivande hyresgästerna om vi hade månads
lön och kunde göra vårt jobb utan hets och
press. Nu görs husen i alltför stor utsträck
ning färdiga på fabrikerna och arbetet med
sådana hus består till merparten av monteringsjobb. På så sätt drar de undan arbets
möjligheterna för oss byggnadsarbetare, då
husen nu består av hela cementblock. Det
märks ju också på den stora arbetslösheten i
vår kår.»
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Hyresgästen köper
nyttjanderätten till bostaden
I fråga om en bostad har vi två parter som
står mot varandra, hyresgästen och hyresvär
den. Den förre vill av den senare köpa en tids
nyttjanderätt till en bostad. Han har pengar
eller kredit, även om han måste köpa denna
kredit av husägaren till ockerpris, för en
ökad hyra. Det är inte en affär mellan arbe
tare och kapitalist. Hyresgästen uppträder,
även om han är arbetare, som en person med
pengar. Han måste redan ha sålt sin egen
karaktäristiska vara, arbetskraften, för att
med försäljningssumman (lönen) kunna upp
träda som köpare av nyttjanderätten till en
bostad.]De säregna resultaten av arbetskrafTorsäljning till kapitalisten saknas här
Capitalisten låter den köpta arbetskraf!>r det första reproducera sitt värde men
för det andra alstra ett mervärde, som tills
vidare stannar i hans händer för att fördelas
inom kapitalistklassen. Här alstras således ett
överskottsvärde, totalsumman av värdena
ök£$.
ök
NHelt annorlunda är det med hyrestransaktionen. Hur mycket hyresvärden än skor sig
på hyresgästens bekostnad så gäller det i alla
fall ett överförande av redan existerande tidi
gare producerade värden, och totalsumman
av de värden, som hyresgästen och fiyresvärden tillsammans äger, är alltjämt densamma
som före affären.
Hyresnöden drabbar säkerligen arbetaren
hårdast, men den riktar sig inte uteslutande
mot arbetarklassen. När arbetaren blir lurad i
fråga om en varas pris eller kvalitet av »sin»
10

specerihandlare eller bagare, så utsätts han
inte för detta i sin specifika egenskap av
arbetare. Arbetaren uppträder som köpare
gentemot handlanden dvs som innehavare av
pengar och inte just då som säljare av arbets
kraft. Försäljningen av en vara består av att
ägaren ger bort varans bruksvärde och stop
par på sig dess bytesvärde. Varornas bruks
värden skiljer bland annat även därigenom
att deras konsumtion tar olika lång tid. En
brödkaka äter man upp på en dag, ett par
byxor förslits på ett par månader (åtminsto
ne jeans!), ett hus på sådär sextio år. Vid
varor med lång förslitningstid inträder möj
ligheten att sälja bruksvärdet styckevis, bit
för bit, varje gång på bestämd tid, dvs att
hyra ut det. Försäljningen bit för bit för
vandlar således endast så småningom bytes
värdet till pengar. Efter de sextio årens för
lopp har huset blivit utnött, förslitet, obebo
eligt. Nu har visserligen hyresgästen inget hus
efter denna tids förlopp, men det har inte
husägaren heller. Det som finns kvar av hela
affären (fördelat på olika kapitalister och
hyresvärden) är det ursprungliga byggnadskapitalet, profiten på detta och räntan på det
undan för undan förfallande kapitalet jämte
profiten (dvs efter de löpande driftskostna
derna, markkostnaderna och liknande).
Källa: Friedrich Engels: I Bostadsfrågan.

Vart går hyran?
LÅNEFORMER
När ett hus skall byggas skall först mark
inköpas, sen skall byggmästare inkopplas för
att få huset uppfört och för det krävs bygg
nadsmaterial. Allt det här kostar pengar. Fas
tighetsägaren tar lån för att täcka dessa kost
nader. Lån med höga räntor. Mark, byggan
de, byggmaterial och räntan —alla dessa
kostnader har stigit. Därför har vi våra höga
hyror —för det är vi hyresgäster, som betalar
ad t till sist.

tal var vid årsskiftet 72/73 utlånat på detta
sätt), försäkringsbolag och banker. Amorte
ringstiden är lång, i allmänhet 60 år och
räntan 2% över diskontot, f n (okt 74)
8 , 20% .
Lånets storlek bestäms av speciella värde
ringsvärden som länsbostadsnämnderna fast
ställer för varje projekt som skall motsvara
vad projektet borde ha kostat dels exklusive
vissa extraordinära markkostnader (det s k
låneunderlaget), dels inklusive dessa (det s k
pantvärdet även kallat lånetaket). Bottenlå
nets storlek motsvarar i princip 70% av
låneunderlaget samt de ovan nämnda mark
kostnaderna.

FINANSIERING UNDER
BYGGNADSTIDEN
Då bostadsbyggandet är mycket kapitalkrä- o Bostadslån - lämnas av staten och finan
vande klarar de flesta byggherrar inte av sieras över budgeten. Amorteringstiden är
finansieringen själva under byggnadstiden. vid nybyggnad 30 år. Räntan bestäms varje
Bankerna träder då in med s k byggnadskre- år av regeringen och skall motsvara mark
ditiv d v s lån som portioneras ut i takt med nadsräntan och alltså inte innefatta några
att bygget framskrider och behov av likvida subventioner. Den har de senaste 3 åren legat
medel för betalning av entreprenörer, leve på 7,25%. Storleken av lånet bestäms av det
rantörer m.m. uppstår. Räntan ligger i all tidigare nämnda låneunderlaget dels av bygg
mänhet ca 2% över riksbankens diskonto. herrekategori. Ett allmännyttigt bostadsföre
Dessutom tas en speciell kreditavgift ut på tag får låna 30% av låneunderlaget, en
f.n. 1/2% beräknad på hela det lånade bostadsrättsförening 28%, en egnahembygga
beloppet och hela lånetiden. Dessa lån läm re 20% och övriga privata 15%.
nas vanligen av affärsbank eller sparbank.
o Egen insats —På ovan nämnda sätt är det
enbart allmännyttiga företag som får lån som
FINANSIERING EFTER
täcker hela pantvärdet (70 30%). De andra
FÄRDIGSTÄLLANDET
byggherrekategorierna
förutsätts prestera
Då ett hus blivit färdigt ersätts byggnadskreegen kapitalinsats. Kooperativa som HSB
ditivet av långfristiga lån, s.k. fastighetslån.
skall t ex ställa upp med 1% av pantvärdet,
Dessa är vanligtvis tre: bottenlån, bostadslån
vilket tas ut i form av grundavgifter från
och topplån. En del av kapitalbehovet kan
b ost adsrättsinnehavarna.
byggherren också täcka med egna medel,
egen insats.
o Topplån —Nu är det så att bostäderna i
o Bottenlån —upptas i stadshypoteksföre- allmänhet kostar mer än vad de borde kosta,
ningar eller kreditbolag ägda av affärs- och produktionskostnaden överstiger pantvärdet.
sparbanker. Dessa erhåller i sin tur kapital Dessa s k överkostnader kan byggherren
genom att utge obligationer som säljs främst täcka med eget kapital, om han har något.
till AP-fonderna (47% av AP-fondernas kapi Han kan annars i bank uppta s k topplån,
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som har kort amorteringstid (ca 15 år) och
hög ränta, ca 2,5-3,5% över diskontot.
RIKSDAGENS BESLUT 1974
Enligt riksdagens beslut i december 1974
avskaffades paritetslånen och ersattes med
lån med garanterad räntenivå. Dessa lån ska
utgå till dem som är berättigade till statliga
lån. För egna hem blev rätten att få statslån
vidgad.

Överkostnad j 'i
/ !

..

Enligt det nya systemet ska räntan på
både bottenlån och bostadslån det första
året för flerfamiljshus ligga på 3,9 procent.
Sedan stiger räntan med 0,15 procent per år
under de fem första åren och därefter med
0,20 procent per år tills den kommer upp i
marknadsnivå. Detta beräknas ske efter ca
23 år med nuvarande ränta på 8,25 procent.
För fastigheter som är byggda fr o m 1965
och har s k räntelån eller paritetslån infördes
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särskilda övergångsbestämmelser. Alla fastig
heter byggda före 1965, vilka utgör knappt
3/4 av hela bostadsbeståndet får inga ränte
subventioner.
Bostadslånens amorteringstid ligger kvar
på 30 år. Hur amorteringarna ska fördelas i
tiden är inte bestämt, annat än för det första
året då amorteringen på både bostads- och
bottenlån ska vara endast 0,1 procent. Men
sedan måste amorteringarna öka, annars tar
det tusen år innan lånen är betalade tillbaka.
Hur fort denna ökning ska ske ska riksdagen
besluta årligen om. Man kan räkna med en
brant stegring av kapitalkostnaderna även
med dessa lån.
Detta system innebär att staten med
direkta subventioner, som ej behöver betalas
tillbaka, håller nere räntekostnaderna för
fastighetsägarna under ett visst antal år.
Detta gör att hyrorna jämfört med ett läge
utan några subventioner kan hållas på en
något lägre nivå. De kreditinrättningar som
långar ut bottenlånen hålls skadeslösa och
får hela tiden ut vanlig ränta på sitt utlånade
kapital, via staten.
Enligt regeringens beräkningar kostar des
sa räntesubventioner ca 2,2 miljarder per år,
vilket är en ökning med 840 miljoner jäm
fört med tidigare. Men regeringen passade på
att återinföra momsen på byggnadsmaterial,
vilket gör att byggnadskostnaderna stiger
och ger statskassan ett nytillskott pä
850 miljoner per år.
Årsskiftet 1974/75 visade att regeringens
»nya» bostadspolitik innebar fortsatta och
stora hyreshöjningar. Missnöjet med ränte
subventionernas storlek är mycket utbrett
inom hyresgäströrelsen. Fortfarande väntar
hyresgästerna på en social bostadsreform.
KAPITAL- OCH DRIFTSKOSTNADER
Hyran består av kapital- och driftskostnader.
Kapitalkostnaderna, ca 65 procent av hyran i
nybyggda flerfamiljshus, är ränta och amor

tering på de lång som byggherrer.
att kunna bygga huset, dvs för att upphör.
material, betala ut löner, hyra maskine: :s
Driftskostnaderna, ca 35 procent av hy
ran, kostnader för kommunala taxor,
för vatten, avlopp och sophämtning osv. Att
driftskostnaderna höjts de senaste åren beror
bl a på att de multinationella oljebolagen
höjt priserna efter den s k oljekrisen
1973-74.
Hyreskostnadernas fördelning i genom
snitt för både äldre och nyare flerfamiljshus:
kapitalkostnader
5 7-60%
underhåll
10-12%
fastighetsskötsel
10-12%
administration
3%
vatten
5%
skatter, försäkringar
34%
bränsle
5-6%
el
1%
sophämtning
2%
(Källa: Fakta i Bostadsfrågan 1973, Riksbyggen).
RÄNTAN
Tiden mellan världskrigen hade visat att de
fria marknadskrafterna inte kunde klara bo
stadsfrågan på ett tillfredsställande sätt. Kri
serna var många och lidandena för folk stora.
Hyresbetalarna kämpade sig till vissa förbätt
ringar, hyresreglering och statliga bostadslån
med räntesubventioner.
TILLBAKA TILL 30-TALET
Trots de erfarenheter som gjorts om hyresocker och bostadskris ändrades politiken
snart och vi kan se klara tecken på återgång
till fri bostadsmarknad. Både klara tecken
och klara effekter i fopn av ökade hyror. I
mitten av 60-talet gjorde regeringen en stor
»översyn» av bostadsfinansieringen. Den re
sulterade i en rad åtgärder som markerade en
återgång till 30-talets bostadspolitik, man
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tog bort garantilånen med räntesubventio
ner, man beslutade avskaffa hyresregleringen
och man införde ett nytt lånesystem.

räntekostnaderna är för hyrorna skulle den
na kraftiga räntehöjning på bostadslånen ha
orsakat skyhöga hyresstegringar i ett slag.

RÄNTEPOLITIKEN FRÅN LÅGRÄNTEPOLITIK TILL
HÖGRÄNTEPOLITIK
Under lång tid fram till mitten av 50-talet
hade regeringen drivit en räntepolitik som
innebar räntelägen på 2-3%. 1955 höjdes
räntan till 4,95%, en ovanligt stor föränd
ring. Men det visade sig att denna höjning
endast var inledningen till en fortsatt snabb
och stor höjning av räntan fram till nu:

EG - HÖGRÄNTEPOLITIKENS
HÖGBORG
Svenska Riksbanken har inlett valutasamar
bete med EEC:s centralbanker. Om detta
samarbete får utvecklas, kommer Sveriges
räntepolitik att knytas ihop med EEC:s. Att
den svenska regeringen idag för en högränte
politik kan ändras genom att vi tar upp
kampen mot den och kräver lägre ränta. Om
däremot Sveriges räntepolitik »harmoniseras»
med högräntepolitiken i EEC-länderna kom
Räntan har alltså stigit från 3,5% till 8,2% på mer det att ytterligare befästa hyre shöj nings15 år. Fram till 1968 då regeringen gjorde en politiken och dessutom försvåra våra kamp
översyn av bostadsfinansieringen, fick den möjligheter mot den höga räntan. Den cen
snabba stegringen av räntan inte så stor trala räntepolitiken bestämmer räntan på
effekt på hyrorna. Det berodde på de statliga bostadslån och därmed hur höga våra hyror
garantilånen. Dessa garanterade nämligen att skall bli. Som vi sett består hyran till 2/3 av
räntan under de tio första åren låg kvar på räntor och amorteringar i nybyggda hus.
samma nivå. Bostadslånen låg därför kvar på Följderna för hyresgästerna av ett framtida
de räntesatser som gällde för 50-talet, 3-4%. valutasamarbete mellan EEC-länderna och
Det innebar i realiteten att staten subventio Sverige måste undersökas av Hyresgästernas
nerade räntekostnaderna för bostäder. 1968 Riksförbund. Vi måste som hyresgäster säga
beslutade statsmakterna att avskaffa detta nej till varje samordning mellan Sveriges och
system. Med tanke på hur absolut avgörande EEC:s räntepolitik.
Diagram över ränteförändringen 1939-1969
9%
8%

7%

6%
5%
4%

1939

1945

1950

1955

1960

1965

1969

år

Källa: En ny bostadspolitik.HR

Ny bostadspolitik

SÅ HÄR KAN HYRORNA SÄNKAS
Det bästa sättet att få ner hyrorna är att
sänka räntenivån. I detta avsnitt av broschy
ren ska vi visa hur detta kan göras, varifrån
pengarna till detta kan tas, samt vilka kon
sekvenser det skulle få.

huset är färdigt, för att sedan låta den stiga
stegvis, kan hyrorna i nyproduktionen sän
kas med ca 30 procent jämfört med idag.
Detta är uträknat med en rak amortering,
dvs den årliga återbetalningen av lånen är
under hela amorteringstiden lika stor.

Hur mycket är utlånat till bostäder?
Vid u årsskiftet 1973/74 var sammanlagt
ca 123 miljarder utlånade i form av byggnadskreditiv, bottenlån samt statliga bostads
lån (Källa: SOU 1974:17, s 183-85, 193-93).
Till denna summa ska läggas de s k topp
lånen och andra lån, men deras sammanlagda
summa känner vi inte.
I dag är väntetiden för att få byggnadskreditiv avlyftade, dvs att ersätta de dyra
byggnadskreditiven med bottenlån och
bostadslån, över jett år. Detta driver upp
kostnaderna i nyproduktionen avsevärt.
Vi kan beräkna att det genomsnittliga
ränteläget för dessa lån är ca 8 procent idag.

Vad skulle detta kosta?
En säkning av räntan från ca 8 procent till
3 procent i genomsnitt skulle innebära att
det behövdes ytterligare 3,9 miljarder i
räntesubventioner mot nuvarande 2,2. Om vi
dessutom räknar med ett årligt kapitalbehov
på 10 miljarder för nybyggnation utlånade
mot 3 procent ränta ökar behovet av ränte
subventioner till 4,8 miljarder. Men denna
summa ska sedan minskas p g a sänkta kost
nader för bostadsbidrag. Grovt kan vi upp
skatta kostnaden för denna reform till något
under 4 miljarder. Det är mycket pengar.
Men om vi jämför det med den årliga
förmögenhetsökningen för privata hyreshus
ägare på 4 miljarder (Tiden 5/74) eller med
skogsindustrins beräknade vinst 1974 på
4 miljarder (AB 6.11.74), framstår det i
något annan dager.
Men reformen kan göras billigare med en
särskild inriktning på lånen.

Sänkt ränta och förlängd amorteringstid
Hyresgäströrelsen har sedan lång tid krävt låg
ränta och att amorteringstiden på bostads
lånen förlängs till 60 år. Om vi sätter den
nya räntenivån atill 3 procent för alla tre
.anen och dessutom låter amorteringstiden
vara enhetlig 60 år, kan hyrorna sänkas
avsevärt.
Om vi dessutom omfördelar räntekost
naderna över tiden och låter räntan ligga på
1 procent under första året efter det att

Ett förslag
Vi låter de nya lågräntelånen endast utgå till
kommunala och kooperativa flerfamiljshus,
samt låter övriga få oförändrade villkor
jämfört med nuvarande förhållanden. Efter
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som kommunala och kooperativa lägenheter Kommunernas övertagande
i flerfamiljshus utgör ca 34 procent av samt av flerfamiljshusen
liga lägenheter (1970), men samtidigt torde Efter en sådan reform kommer privat kapital
vara överrepresenterade bland de med stat att fly från bostadmarknaden. Vi ska dock
liga lån, kan vi beräkna att dessa svarar för inte överdriva denna sida, eftersom de priva
ca 50 procent av de utlånade 123 miljarder ta fastighetsägarna idag har synnerligen för
na. I så fall skulle behovet av räntesubven delaktiga villkor med t ex avdragsbestämmeltioner minska till totalt 4 miljarder, vilket är serna, realisationsvinstbeskattningen mm.
en ökning på 1,8 miljarder jämfört med Dessutom dominerar dessa det äldra bostads
dagens läge. Från detta ska sedan dras beståndet där hyrorna idag ligger relativt
minskade kostnader för bostadsbidrag. Mel lågt. Men klart är att kommunerna måste få
lan 1 och 1,5 miljard skulle en sådan reform medel för att kunna köpa in privata fastighe
kosta statskassan. Pengar som kan tas från ter.
storföretagen och förmögenhetsägarna.
Medel till detta finns f n i AP-fonden.
Den har (1973) ett sammanlagt kapital på
66 miljarder, varav ca 30 är utlånade till
Fördelar med detta förslag
bostäder. AP-fondens sammanlagda kapital
1. Det blir en kraftig allmän hyressänkning i kommer att stiga starkt till 1990, då inbetal
flerfamiljshusen p g a bruksvärderingssys- ningar och utbetalningar kommer att gå jämt
temet, utan att bostadskostnaderna ökar upp. Om AP-fonden lånar ut pengar mot
för de övriga. De tomma lägenheterna 3 procent ränta till kommuner, kommer
fylls. Bostadsbyggandet skulle öka igen.
fonden att göra ränteförluster. Dessa kan
2. En stegvis kommunalisering av flerfamiljs dock kompenseras genom höjd avgiftsprohusen till en billig penning skulle kunna cent till fonden för storföretagen.
genomföras. All nybyggnation av dessa
Enligt TCO:s utredningsavdelnings »Eko
skulle tillfalla de kommunala och koope nomisk översikt 22/4 -74» har företagens
rativa bostadsföretagen. Spekulationen på nettobetalningar till stat och kommun mins
bostadsmarknaden skulle tillfogas ett kraf kat från 1,8 miljarder 1969 till 0,9 miljarder
1973, trots ökad produktion, ökade vinster
tigt slag.
3. Det överdrivna och kostsamma småhus samt inflationen. Märk då att även ATP- och
byggandet skulle minska, eftersom det nu sociala avgifter är inräknade i detta. Det är
skulle bli relativt dyrare att bo i småhus. hög tid att ändra på denna utveckling.
Detta medför avsevärda samhällsekono
miska vinster, då småhus medför extra Kommentar till förslaget till reform
kostnader för material, uppvärmning, VA, Vi har bara gjort en skiss för hur hyrorna
el, kommunikationer mm. Denna tendens kan sänkas. Den går naturligtvis att ändra
skulle kunna förstärkas om man förbättra och behöver utarbetas i detalj. Men den visar
de miljön i flerfamiljshusområden, vilket att hyrorna kan sänkas på monopolkapitalets
skulle bli möjligt trots att hyrorna ändå bekostnad. En stark hyresgästopinion kan
tvinga fram en kraftig hyressänkning.
skulle kunna ligga betydligt lägre än nu.
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Kommunalt, privat
och kooperativt boende
Allmännyttigt bostadsföretag
Ett Allmännyttigt bostadsföretag (AN) är ett
hel- eller halvkommunalt bostadsbolag som
drivs utan enskild vinst och till självkostnads
pris. Av alla hyreslägenheter i flerfamiljshus
ägs ca 44 procent av AN företag. Enligt
bostadslånekungörelsen § 5 skall kommunen
ha det dominerande inflytandet i det AN
bostadsföretaget och utser mer än halva
antalet styrelseledamöter. Övriga styrelsele
damöter skall utses av personer eller företag
som är fristående från byggnadsföretagarintressen. Tre fjärdedelar av de AN bostadsfö
retagen är helkommunala, dvs kommunen
utser hela styrelsen och är ensam ägare av
det AN företaget. I den återstående fjärdede
len av företagen (ca 80 000 lägenheter) utser
kommunen majoriteten av styrelseledamö
terna och en styrelseminoritet utses av annan
m kommunen. I de flesta av dessa icke-helkommunala företag är det de rikskooperativa
rostadsföretagen HSB och Riksbyggen som
-:ser styrelseledamöter. För ca 5 procent av
ie AN företagen utses styrelseledamöter av
ir.ira, vanligen lokala industriföretag.
Bostadslånekungörelsen anger två associa:::nsformer för AN företag, bolag och stifStiftelseformen är den dominerande,
iA*.:ebolaget vanligast i större företag. De AN
::e:agen skall ha ett grundkapital - aktiefepital eller en grundfond - som uppgår till
rrr.5t 1% av det förvaltade fastighetskapita: rantvärde. Flera AN företag följer inte
als ienna bestämmelse.

Finansiering
För ett husbygge lyfter ett AN bostadsföre
tag byggnadskreditiv från affärsbank eller
sparbank under byggnadstiden. Sedan beta
las dessa kreditiv genom nya lån: 70% av
låneunderlaget med bottenlån från stadshypoteksförening eller kreditaktiebolag, resten
30% täcks med statligt bostadslån.
Lagstiftning
Sedan 1958 är de AN bostäderna inte
hyresreglerade. Enligt Allmänna hyreslagen
(AHL) skall vid hyressättning bruksvärdering
tillämpas. Enligt § 48 i AHL skall vid
förlängning av hyresavtal hyran utgå med
skäligt belopp. »Den hyra som hyresvärden
fordrar skall godtagas, om den ej är oskälig.
Fordrad hyra är att anse som oskälig, om
den är påtagligt högre än hyran för lägenhe
ter som med hänsyn till bruksvärdet är
likvärdiga». Vad är då bruksvärde? Enligt
kommentarerna till lagtexten avses med
bruksvärde »vad lägenheten med hänsyn till
beskaffenhet och förmåner samt övriga faktroer kan anses från konsumenternas-hyresgästernas synpunkt vara värd i förhållande
till likvärdiga lägenheter på samma ort».
(Hyra och Bostad av Gösta Hjärtelius, Hyres
gästernas Riksförbund, sid 143) Det låter ju
bra att man utgår från hyresgästernas stånd
punkt. Men hur är det i praktiken? Jo, precis
tvärtom. I praktiken har bruksvärdet innebu
rit att fastighetsägarens kostnader skall beta
las dvs att hans utgifter skall täckas. Om
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sedan hyresgästens ekonomi inte klarar den
höga hyran - det har man inte tagit hänsyn
till.

hyrorna. Priserna för byggnadsmaterial och
byggande måste ner likaså räntan. Det sänker
hyrorna.

Vid bruksvärde ring utgår man från 3 fakto VISST HAR KOMMUNALA BOLAG VINST
rer:
De AN bostadsföretagen är prisledare på
1. Lägenhetens beskaffenhet —dess storlek, hyresmarknaden. De skall drivas efter själv
planlösning, utrustning, underhållsstandard, kostnadsprincipen och utan enskilt vinstin
ljudisolering, läge inom fastigheten.
tresse och förmodas därför motsvara vad det
2. Förmåner —hiss, sopnedkast, modern verkligen kostaratt bygga och förvalta bo
tvättstuga, trappstädning, förvaringsutrym- stadsområdet. Därför får hyrorna i privata
men, biluppställningsplats, fastighetsskötsel. hyresvärdars hus inte vara »påtagligt högre
3. Övriga faktorer —hela den övriga bostads än» jämförliga AN:s. Trots detta finns det
miljön med lekplatser, kommunikationer, exempel på att privatägda hus är billigare än
närhet till affärscentrum osv. Dessa »övriga» AN.
faktorer har vi redan betalt genom kommu
Detta beror på att de AN i stort sett
nalskatten, så det blir till att betala dubbelt fungerar på samma sätt som de privata,
för den kommunala servicen: först genom förutom att de inte behöver skjuta till något
skatten sedan genom höjd hyra!
eget kapital utan får låna hela kostnaden för
Det har också sagts att om det vid huset.
bruksvärde ring inte finns likvärdiga lägenhe
Däremot betalar de ränta på samma sätt
ter inom området så skall hyrorna i de AN som alla andra bostadsföretag och har lika
bostäderna där vara riktgivande för hyres- höga kostnader för byggmaterial och mark.
sättningen. Det låter ju också bra på pappret:
Även förvaltningen sker på samma villkor
bolag utan enskild vinst med hyror till som för de övriga fastighetsägarna. För att
självkostnadspris skall vara riktgivande. Men skydda sig emot hyresförluster och oförut
i praktiken blir det oftast de AN hyrorna sedda utgifter avsätter de pengar till disposi
som trissar upp även andra hyror. Detta tions-, reserv-, hyresförlust- och reparations
beror på att de AN företagen måste betala fonder. Det kapital som redovisas efter
samma priser för byggnadsmaterial, för byg avsättningar till räntor, amorteringar och
gande; de har lika höga räntor som andra fonder etc är bostadsföretagens vinst.
fastighetsägare. Kort sagt, de har samma
Eftersom AN bostadsföretag i de flesta
(eller obetydligt lägre) utgifter som övriga fall är aktiebolag ska aktiekapitalet ge »nor
husägare. Därmed förfaller också det »för mal avkastning» till aktieägarna. Bostadsföre
månliga» med självkostnadspriser, då dessa är tagens vinst går alltså både till kommunen
skyhöga. Bruksvärde ringen med AN bostäder och till andra hågade spekulanter som inves
som riktgivare fungerar som hyreshöjare för terat i företaget.
de privatägda husen bl a om den kommunala
I fortsättningen (efter 1.1.75) skall endast
servicen förbättrats i ett område. Då skall helkommunala bolag få räknas som allmän
hyrorna enligt bruksvärderingsprincipen hö nyttiga. Då kan man hoppas att aktiekapita
jas. Och om de AN lägenheterna får höja, får lets avkastning går tillbaka till hyresgästerna
också de privata värdarna i »jämlikhetens» i form av lägre hyror.
namn kräva likvärdiga höjningar. De AN var
ju riktgivande! Bruksvärderingen sänker inte
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Förhandlingar
De SÄBO-anslutna bostadföretagen (Sveriges
Allmännyttiga Bostäder) skall avtala med
den lokala hyresgästföreningen om en sär
skild förhandlingsordning. Den innebär t ex i
Stor-Stockholmsföreningens verksamhetsom
råde (största föreningen i landet) att ett
förhandlingsråd och en förhandlingsdelega
tion inrättas. Förhandlingsrådet är rådgivan
de , förhandlingsdelegationen beslutande.
Förhandlingsrådet består av representanter
från avdelningarnas kontaktkommittéer.
Förhandlingsdelegationen utses av förenings
styrelsen och består oftast av ombudsmän,
ledamöter ur förenings- och avdelningsstyrel
ser. I och med att förhandlingsrådet oftast
har bestått av kontaktkommittéledamöter,
som är direkt berörda av hyreshöjningarna,
har just denna instans protesterat kraftigast
vid förhandlingarna. Därefter har förhand
lingsdelegationen, som alltså inte behöver
bestå av kontaktkommittéledamöter, under
tecknat den nya hyreshöjningen. Förhandlingsrådets »råd» om att inte acceptera nya
hyreshöjningar har förbigåtts helt. Istället
borde det vara en självklarhet att de som
drabbas av hyreshöjningarna själva skall för
handla om dem, gärna med ombudsmännens
hjälp, men aldrig m ot hyresgästernas vilja.
Förhandlingsrådet skall nomineras och
väljas av avdelningarnas kontaktkommittéer.
Förhandlingsrådet skall sedan välja bland sig
en förhandlingsdelegation, som måste följa
förhandlingsrådets, dvs kontaktkommittéer
nas, direktiv. Inga hyresavtal får underteck
nas utan att berörda medlemmar i hyresgäst
föreningen har fått rösta om det.
Men vad händer om förhandlingarna stran
dar? Detta har faktiskt hänt i Stor-Stockholm vad gäller de AN företagen. Strandningen leder till att ärendet går till Hyres—arknadskommittén, som rekommenderar
er lösning. I HMK sitter representanter för
: ida parterna. Men om nu hyresgästerna inte

vill godkänna den rekommendation som
HMK kommer med - vad händer då? Ja, i
praktiken får varje hyresgäst förhandla indi
viduellt eftersom de kollektiva förhandling
arna inte kan fortsätta. Hyresgästerna har
inga som helst lagliga medel att fortsätta
kampen i denna situation! Här borde hyres
gästerna garanteras lagliga kampmöjligheter
för att slå vakt om sina intressen mot
hyresvärdarna. Hyresgästerna måste få lagstadgad rätt till stridsåtgärder såsom bloc
kad, massuppsägning, hyresstrejk med bibe
hållet besittningsskydd, (läs mera om strids
åtgärder nedan).
Privatägda flerfamiljshus
Ungefär 43% av samtliga hyreslägenheter i
flerfamiljshus ägs av enskilda personer eller
privata bostadsbolag. (SOU 1974:17, sid.
114). Dessa husägare finansierar husbygget
genom byggnadskreditiv från affärs- eller
sparbank under byggnadstiden. Sedan avlyfts
kreditiven och ersätts av slutliga lån: 70% av
bottenlån (i stadshypoteksföreningarn eller
kreditbolag ägda av affärs- eller sparbanker);
och högst 15% av statliga lån. Resten täcks
av hyresvärden själv eller upptas i banker.
Privatvärdar kan också finansiera hela hus
bygget med lån från affärsbanker och låta bli
att utnyttja det statliga lånet. Då är ränte
kostnaden och därmed hyran högre.
Lagstiftning
Privatägda hus byggda före 1958 är hyresreglerade fram till 30/9 1975. Detta gäller i 43
av landets största kommuner. Fram till 1950
innebar hyresregleringen i praktiken ett hyresstopp tills regeringen började ge tillstånd
till generella hyreshöjningar. Fastighetsägar
na har hela tiden varit emot hyresregleringen
och gjorde upprepade framstötar för att få
den avskaffad.
Från slutet av 50-talet var fastighetsägarna
och ledningen i Hyresgästernas Riksförbund
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(HR) eniga om hyresregleringens avskaffan
de. Regeringen lade 1967 fram en proposi
tion i riksdagen om ett slutgiltigt avskaffan
de av lagen, men tvangs ta tillbaka den med
hänsyn till den starka opinionen mot en
sådan åtgärd. Men för att göra det lönande
för värdarna att underhålla sina hus träffades
det s k reparationsavtalet. Det gav värdarna
möjligheter att ta ut stora hyreshöjningar om
de reparerade sina hus. Hyresregleringen har
inneburit att hyrorna har höjts betydligt
mindre än de skulle gjort om vi haft en »fri»
hyresmarknad. (Se vidare § 3a i hyresregle
ringslagen i bilaga nedan).
Privatägda hus byggda efter utgången av
1957 är inte hy res reglerade och hyressättningen sker enligt den ovan beskrivna princi
pen om bruksvärdering, med de allmännytti
ga bostäderna som riktigvare. Skillnaderna i
hyresnivå mellan reglerade och icke-reglerade
(den s k hyressplittringen) är ett av de
viktigaste argumenten som används för av
skaffandet av regleringen. Fastighetsägarna
och hyresgäströrelsens ledning anser att det
är orättvist med de stora skillnaderna i
hyresnivån. Att det är orättvist med dessa
L-killnader ifrågasätter väl ingen, men att lösa
problemet genom att avskaffa hyresregle
ringen så att dessa hus får hyror som
kommer upp i de icke-reglerades nivå, det
tjänar bara hyresvärdarna på. Jämlikhet och
solidaritet innebär i stället att hyreskostna
derna utjämnas genom en sänkning av hyror
na till de hyresreglerades lägre nivå. Hyres
regleringen måste bibehållas och förstärkas!

procent av kostnaderna på årshyran. Däref
ter utarbetade Statens Hyresråd tillämp
ningsanvisningar till hyresnämnderna om vil
ka höjningar som var tillåtna efter reparatio
ner (Statens Hyresråds cirkulär nr 158).
Fr o m 1.10 1972 höjdes procentsatserna till
9 respektive 15%. Avtalet ger fastighetsäga
ren en förräntning på insatt kapital som
ligger långt över den som är möjlig att uppnå
vid andra investeringsformer. Om en fastig
hetsägare genomför en »standardhöjande»
reparation betalar sig investeringen på ca 6
år. Hyresgästerna däremot får fortsätta att
betala den så länge huset står kvar! Hyres
gästerna betalar de gällande procentsatserna
på bruttopriset för reparationer utan hänsyn
till att värdarna ofta tillgodoräknar sig bety
dande rabatter vid köp av material och
utrustning. Brutto-netto systemet har i flera
fall konstaterats leda till upp mot 30% ränta
på insatt kapital. Dessutom kan värdarna dra
av reparationskostnaderna vid deklarationen.
Det är heller inte ovanligt att värdarna har
egna reparationsfirmor vilket ger dem ytterli
gare möjligheter att salta räkningarna. Be
stämmelserna är så utformade att de upp
muntrar värdarna att försumma det kontinu
erliga underhållet av husen och lägenheterna
och i stället spara reparationerna tills de är så
stora att de berättigar värden att ta ut
hyreshöjningar. Mindre reparationer skall in
te leda till någon höjning. Om värden tidiga
re försummat husets underhåll kan hyresgäs
terna vid förhandlingar eller i hyresnämnden
ta upp hur mycket värden tjänat på att inte
underhålla huset och kräva en motsvarande
Reparationsavtalet
nedsättning av reparationstillägget Topparna
Fr o m 1.1 1969 infördes nya bestämmelser inom hyresgäströrelsen ville ha kvar repara
om reparationer i hyresreglerade fastigheter tionsavtalet som ett argument för att avskaf
av Fastighetsägareförbundet och topparna i fa hela hyresregleringen. För hyresgästerna
Hyresgästernas Riksförbund. Detta innebar är avtalet oacceptabelt och bör sägas upp.
att fastighetsägarna fick ta ut hyreshöjningar
Reparationer på de boendes villkor!
för reparationer och underhåll. Enligt avtalet
fick fastighetsägaren lägga mellan 7 och 13
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Förhandlingar
När regleringen slopades för vissa årgångar av
hus (1958-1968) 1972 togs i riksdagen be
slut på att i stället för de hyreshöjningar
regeringen förut beslutat om skulle fastig
hetsägarna få partsförhandlingar om hyres
höjningarna. Förhandlingarna var upplagda
så att först kom HR och Sveriges Fastighetsägarförbund centralt överens om en riksschablon som gällde alla lägenheter i landet.
Sedan tog lokala förhandlingar om schablo
ner vid för varje ort, som det slutligen
förhandlades om för varje hus. I dessa
förhandlingar har man på grundval av riksoch lokalschablonerna förhandlat om bashy
reshöjningar för varje lägenhet. Det är viktigt
att varje hus har en kontaktkommitté som
kräver att få vara med vid förhandlingarna.
En enig och aktiv kontaktkommitté som har
hyresgästerna bakom sig har en ombudsman
svårare att ställa åt sidan. Man har också rätt
att begära att förhandlingarna avbryts så att
hyresgästerna får ta ställning till resultatet
innan avtalet om ändrad bashyra underteck
nas.
Hyresregleringen är avskaffad i och med
30 september 1975. För alla privathus vill
HR införa en avtalad förhandlingsordning
liknande den som tillämpas på den AN-sektorn (Boinflytandeutredningen, HR 1974).
Läs mera om detta i Handbok för hyresgäs
ter av Lars Torell och Jonas Åhlund (Ord
front 1974).
HSB - kooperationen i boendet?
I början av 1920-talet bildades de första
hyresgästföreningarna. Medlemmarna ansåg
att bostaden skall vara en social rättighet
utan någon enskild vinst. Då föddes också
tanken på bostäder som ägdes gemensamt av
h y re sg ästern a — bostadskooperationen.
HSB-föreningar bildades i Stockholm, Göte
borg, Malmö och Västerås. Syftet med
HSB-bostäderna var att »tillgodose sina med-

behov av sunda, tidsenliga och billiga bosta
der genom att bl a bland medlemmarna
uppsamla och förvalta sparmedel och by gga
bostäder för dem». Under dessa år kämpade
HSB för hyresgästerna, speciellt vad gäller
bostadsstandarden (bad, dusch, sopnedkast,
maskintvättstugor, barnstugor osv.).
Under 30-talet var det HSB som organise
rade huvuddelen av bostadsbyggnadsverksamheten för barnfamiljer samtidigt som
man bedrev aktiv propaganda för bättre och
billigare bostäder. De flesta HSB-bostäderna
var tills mitten av 30-talet i storstadsområ
dena. Fr o m 1935 startade HSB en egen
projekteringsverksamhet, egna industrier och
egen inköps- och försäljningsorganisation
(snickerifabriker, marmorbrott osv). Man
började också bygga egnahem. Under 40-talets krisår sjönk HSB-produktionen precis
som allt övrigt bostadsbyggande katastrofalt.
1939 byggde HSB ca 2 700 lägenheter, 1941
ca 500. Under 50-talet hade byggandet ökat
och insatserna höjdes. 1960-talets »nya» bo
stadspolitik innebar att finansieringen av
byggandet skulle vara helt subventionsfri.
För att de höga räntorna inte omedelbart
skulle slå igenom på boendekostnaderna
infördes paritetslånesystemet.
Finansiering
Byggandet av kooperativt ägda bostäder
(med bostadsrätt) finansieras i princip på
samma sätt som för de AN och privata
bostäderna. Kreditiven under byggnadstiden
ersätts av bottenlån till 70% av produktions
kostnaderna och av statligt lån till 29%.
Resten, 1%, finansieras genom insatserna
eller grundavgifterna från bostadsrättsinnehavarna.
HSB - en kämpande
organisation?
Fram till 1950-talet har HSB utan tvekan
spelat en progressiv roll för bättre och
21

billigare bostäder åt folket. Men hur har det
blivit idag? Ja, idag har HSB ca 350 000
medlemmar i ett 90-tal HSB-föreningar i
landet. Medlemsinflytandet är mer indirekt
än någonsin. Tidigare valde varje lokal bo
stadsrättsförening sina fullmäktigeombud till
den stora HSB-föreningens årsmöte. Numera
har man i de flesta föreningarna infört ett
nytt led - distriktsstämmorna - mellan bo
stadsrättsföreningarna (BRF) och HSB-föreningen. Organisationen är alltså mindre de
mokratisk än tidigare och det märks också i
minskad medlemsaktivitet. Insatserna är idag
också betydligt högre i förhållande till lönen
än tidigare, åtminstone i de nyare områdena.
Speciellt svårt blir det då en bostadsrättsinnehavare vill flytta. Ingen vill köpa hans
insatslägenhet —det är för dyrt.
Kan då HSB förvandlas till en demokra
tisk organisation som kämpar för riktiga
bostadspolitiska krav? Enligt vår mening är
svaret ja. Men detta får inte ske på bekost
nad av arbetet inom hyresgästföreningen
som är hyresgästernas massorganisation. Men
de som bor i HSB skall givetvis kämpa där.
För att kampen skall aktivera alla HSB-medlemmar måste organisationen göras mindre
tungrodd och mera demokratisk. Kampen
för »basgrupper» eller »husgrupper» inom
varje BRF kan påbörjas redan nu. Frågan
kan tas upp på BRF:s årsmöte, som för de
flesta är i mars varje år.
Några noggranna undersökningar på vilka
som bor i HSB-lägenheter har vi inte lyckats
få tag på. HSB för ingen sådan statistik, vad
vi har erfarit. Men vi kan dock konstatera att
en stor del av HSB-medlemmarna fortfaran
de är arbetare, trots att de inte tillhör de
lägst betalda. Skillnader finns också mellan
äldre och nyare HSB-områden, där tjänste
männen dominerar i de nyare. En verkligt
fungerande kooperation kan kämpa för alla
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hyresgäströrelsens viktigaste krav mot byggämnes- och byggnadsjättarna och bankerna.
Och visst stärks enhetsfronten mot monopol
kapitalet om vi får HSB att stå på folkets
sida!
Insatsen
Kostnaderna för en HSB-lägenhet är uppde
lad i två bitar:
1. Årsavgiften, som oftast tas ut genom
månadsinbetalningar (hyran). Årsavgiften
skall täcka de löpande kostnaderna för hu
set.
2. Grundavgift, som kallas insats. Insatserna
utgör 1% av det låneunderlag som finns för
huset. När man vill flytta löser BRF inte in
insatsen. Detta måste trots allt vara riktigt.
Kooperativets övriga medlemmar får inte
drabbas (få höjda årsavgifter/insatser) av att
någon medlem flyttar. Men det är heller inte
riktigt att den som flyttar inte kan få
tillbaka sin insats. För det första bör HSBföreningen eller BRF ställa upp med sina
resurser och förmedla köpare till lägenheten.
Det kan inte lastas på en enskild bostadsrättsinnehavare att skaffa fram köpare för
sin lägenhet.
Men felet ligger inte bara i att HSB inte
förmedlar köpare utan att insatserna och
årsavgiften/hyran är för höga. De måste
sänkas. Statliga enhetslån till låg och fast
ränta är ett sätt att sänka dessa kostnader.
Men vi kan inte sitta och vänta tills dessa
krav blir genomförda. Något måste göras för
de bostadsrättsinnehavare som vill flytta nu
och inte får sina lägenheter sålda. Som ett
provisorium kan HSB-föreningarna kräva
statliga subventioner för inlösandet av insat
ser. På detta sätt behöver inte de övriga
HSB-medlemmarna få höjda boendekostna
der samtidigt som den som flyttar inte
förlorar det han betalt för lägenheten.

Byggnads- och
byggmaterialkostnaderna

BYGGNADSKOSTNADERNA
Den genomsnittliga byggnadskostnaden för
en kvadratmeter lägenhetsyta har mellan
1958 och 1968, dvs på tio år, ökat med ca
50%.
Men hur bestäms nu de faktiska priserna
på ett bygge? Hur ser byggnadsbranschen
ut?

BYGGNADSINDUSTRIN
ÄR MONOPOLISERAD
Huvuddelen av allt flerfamiljsbyggande sker
genom s k entreprenadupphandling. Det in
nebär att den som låter bygga huset begär in
anbud från olika byggföretag (entreprenö
rer).
Det vanligaste sättet är genom s k förhandlingsentreprenad. Det går till så att den
som låter bygga huset direkt vänder sig till
ett bestämt byggföretag och förhandlar om
priset. Eftersom byggnadsföretaget oftast sit
ter med alla trumf på hand kan man lätt
tänka sig vilka förhandlingar det blir.
Det finns också andra sätt som anbudsinfordran kan ske på. Antingen genom en
öppen infordran av anbud, genom annonser
eller dylikt, eller också genom att man vän
der sig till en begränsad krets av entreprenö
rer. Eftersom förhandlingsentreprenad är det
vanligaste, innebär det att de flesta flerfa
miljshus i praktiken byggs helt utan konkur
rens.

ENTREPRENADSYSTEMETS
OLIKA FORMER
När ett hus ska byggas, läggs uppdraget ut på
entreprenad av beställaren, t ex ett bostads
företag. Det finns tre olika entreprenadfor
mer:
Delad entreprenad. Då delas bygguppdraget upp av den som låter bygga huset på
olika byggnadsentreprenörer som svarar för
var sin del av huset. En bygger stommen, en
annan målar, en tredje pålar osv. En av dem
blir huvudentreprenör och svarar för att organsiera arbetsplatsen. Denna form är på till
bakagång och nu den minst vanliga.
Generalentreprenad. En entreprenör sva
rar för genomförandet av uppdraget. Han
handlar sedan upp de olika specialentrepre
nörerna som krävs för byggandet. Denna
form är nu den vanligaste av alla tre.
Totalenireprenad. Samma som general
entreprenad, men huvudentreprenören svarar
för själva planeringen av uppdraget. Denna
form är inte lika vanlig som generalentrepre
nad, men på stark frammarsch.
De två senare formerna kan i första hand
genomföras av storföretagen eftersom de
mindre företagen inte har resurser att kunna
klara omfattande uppgifter. Detta leder till
att de mindre företagen slås ut eller köps
upp av de stora. Koncentrationen har redan
gått mycket långt. Ungefär 3% av de bygg
företag som finns har hela 70% av markna
den.
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Byggnadskostnadsutvecklingen 1958-1968
kr/m2^

nö50
950
850
750
650
550
450
1958

1960

1962

1964

1966

1968

Källa: En ny bostadspolitik, sid 56.

I byggnadskostnaderna finns dels kostnader för byggnadsmateriel, dels kostnader

för själva uppförandet av huset. De förde
lar sig på följande sätt.

Fördelningen av byggkostnader för ett hus
Administration, markkostnader, vinst mm
Byggnadsarbetarnas och arbetsledningens löner
Installationer (VVS och el)
Byggnadsmaterial, underleverantörer

15%
25%
25%
35%

DE STORA BYGGJÄTTARNA
det största bostadsbyggande företaget i Sve
Det finns ett 10-tal stora byggnadsföretag i rige. Alla de tio största byggföretagen utom
Sverige. Av dessa är Skånska Cementgjuteriet BPA ägs av privatpersoner och är på ett eller
det absolut största. Det är för övrigt det annat sätt knutna endera till Skandinaviska
Enskilda Banken eller till Svenska Handels
största byggföretaget i hela Europa.
Det ägs av Euroc, som indirekt kontrolle banken
ras av Skandinaviska Enskilda Banken.
Det kan tyckas att det fackföreningsägda
Skånska Cementgjuteriet har under åren ge BPA borde skilja sig markant från de övriga
nom sin dominerande ställning gjort mycket företagen genom att hålla lägre priser. De har
stora vinster.
ju inte samma behov av att ta ut stora vinster
Deras största konkurrent är BPA, som ägs åt sina ägare. Trots det håller BPA i stort sett
av LO-förbunden och KF: BPA var 1969-70 samma priser som de övriga.
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Mellan de stora byggföretagen existerar i STARK MONOPOLISERING ÄVEN INOM
ie flesta fall ingen konkurrens. De ingår ofta BYGGMATERIALBRANSCHEN
s k anbudskarteller med varandra. Visserligen Byggmaterialbranschen visar samma mönster
år anbudskarteller förbjudna enligt lag, men som byggnadsbranschen, marknaden domi
.igen är så tänjbar att endast ett fåtal företag neras av ett fåtal, de viktigaste företagen ägs
blivit fällda i dom stol/*
av Skandinaviska Enskilda Banken och
Samverkan sker inte bara mellan de olika Svenska Handelsbanken.
: ggnadsföretagen, utan framför allt mellan
Vi skall gå igenom de viktigaste byggnads
de olika leden i byggandet. Så köper t ex materialen som exempel på hur koncentrerat
oftast byggnadsföretagen upp material hos ägandet är.
de byggnadsmaterialföretag som är ägda av
Cement är en viktig vara. Visserligen an
samma bank som äger själva byggföretaget. vänds inte så mycket »lös» cement, men ce
ment används för att tillverka all sorts be
tong. Det finns numera endast ett cement
företag i Sverige. Det är Cementa som ingår i
Euroc-koncernen. Eftersom det i det närmas
te inte impoerteras någon cement så har Ce
menta alltså totalt monopol. Euroc ägs till
största delen av de två investmentbolagen
Anbudskarteller innebär att företagen när Investor och Providentia som står S-E-bande ska lämna in anbud på ett projekt i förväg ken nära. Det före detta Svenska Handelskommer överens om vem som ska få projek banksägda cementföretaget Gullhögens Bruk
tet. De övriga företagen lägger sina anbud köptes upp av Euroc hösten 1972. Det var
då dess monopolställning befästes.
över detta företags bud, som får det.
Lättbetong tillverkas av cement. Här finns
Lagen j&om är mycket tänjbar när det
endast
två företag kvar. De är Siporex-fabrigäller anbudskarteller, säger att endast avtal
kerna
som
ägs av Euroc samt Ytong som
om samråd före anbudsgivningen är olaglig.
ingår
i
Yxhultkoncernen
vilken ägs av famil
Det är alltså inte olagligt med samråd vid ett
jen
Carlén.
enstaka tillfälle. Det har skett vid flera
Dessa två företag har ingått ett avtal om
tillfällen att företagen t o m erkänt att de
uppdelning
av landet i försäljningsdistrikt.
haft samråd före anbudsgivningen. Man har
Inom
vissa
områden
säljs alltså endast det
ändå inte kunnat styrka att de ingått avtal
ena/företagets
lättbetong
och vice versa.
om samråd.
Ett välkänt exempel på anbudssamverkan Dessutom har de några områden som »utjämär ett skolbygge i Falkenberg. Man begärde ningsområden» så att ingen skall få sälja mer
in anbud och tre svarade. De hade alla anbud än den andra.
En anna produkt som tillverkas genom
på ungefär 3 miljoner mer än kommunen
beräknat. Vid en genomgång av kalkylerna förädrling av cement är betongvaror (fabriksupptäckte man att alla tre innehöll exakt mässigt serie tillverkade produkter av be
samma slarvfel, samma procentuella prisskill tong). Hälften av denna produktion sker i
nader och t o m samma stavfel. De tre tre-företag: Skånska Cementgjuteriet, som
företagen åtalades. Ett alldeles solklart fall ägs av Euroc, A-Betong, som ägs av Gull
kan man tycka. Företagen blev frikända på högens Bruk, som alltså numera ägs av
Euroc, samt Strängbetong, som ägs av AB
samtliga punkter.
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Betongindustri, som i sin tur ägs av Euroc.
Hela byggandet i Sverige, från cement-betong-betongvaror-husbyggande är nästan to
talt inflätat i ett jätteföretag: Euroc. Detta
företag har därigenom kontroll över nästan
allt som sker inom byggnadsverksamheten.
Den övriga delen av byggmaterialbransch
en uppvisar i stort sett samma mönster. Ett
fåtal företag dominerar. Till stor del är de
ägda av endera SE-banken eller Svenska Han
delsbanken. Spik- och dörrmarknaderna t ex
domineras båda av karteller mellan de största
företagen.
Den enda viktiga bransch som skiljer sig
från de övriga är trävarubranschen, där det
fortfarande finns en mängd företag.
SAMMANFATTNING
Praktiskt taget hela
branschen domineras av
Euroc. Detta företag ägs
Enskilda Banken och är

byggnadsmaterial
ett enda företag,
av Skandinaviska
det klart största

byggmaterialproducerande företaget i Sveri
ge och då räknas ändå inte alla dess dotter
bolag in. Samtidigt äger Euroc byggföretaget
Skånska Cementgjuteriet, som är störst i hela
Europa som byggnadsentreprenör. Tillsam
mans med övriga företag i den s k Wehtjegruppen (som ägs av Skandinaviska Enskilda
Banken) har de ett mycket omfattande infly
tande och kontroll över allt byggande i Sveri
ge. Och utvecklingen inom byggnadsbranschen går mot fortsatt centralisering. Se före
gående sida exempel på hur en bank köpt
upp en hel kedja av företag där många led
finns.
FÖR ATT STOPPA HYRESHÖJNING
ARNA MÅSTE REGERINGEN INFÖRA
PRISSTOPP OCH SLOPA MOMSEN PÅ
BYGGMATERIAL.
MEN FÖR ATT KUNNA SÄNKA HY
RAN MÅSTE DEN TUNGA BYGGMATE
RIALINDUSTRIN FÖRSTATLIGAS.

De tio största byggentreprenörerna
1. AB Skånska Cementgjuteriet
2. BPA Byggproduktion AB
3. Byggnads AB Balken
4. Johnson-koncernen (Nya Asfalt, Svenska Väg Granit
och Beton)
5. Svenska Industribyggen
6. Anders Diös AB
7. John Mattssons Byggnads AB
8. Calor-Celsius
9. Platzer Bygg AB
10. Byggnads AB LE Lundberg

omsättn -71
milj kr
3.053
2.107
1.314
900 (1)
774
622
397
387
361
340

(1) Siffra från 1970. Uppskattad eftersom inga särskilda
siffror för enbart byggverksamheten finns.
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VAD INNEBÄR FÖRSTATLIGANDEN?

Ett förstatligande av de stora byggämnesboagen är inget slutmål i sig. Hyresfrågan är
nte slutgiltigt löst i och med detta. Frågan
s:år: Kan dessa förstatliganden förbättra
_rbe t arklassens och folkets levnadsförhållan:en och läge i klasskampen? Om svaret är ja,
:a bör vi givetvis kämpa för dessa förbättmgar. Däremot är kampen inte över om
räven går igenom. Då kvarstår fortfarande
m pen mot monopolkapitalets stat, som
“ .lite tvingas till eftergifter.
Hittills har förstatliganden i huvudsak
r m at monopolkapitalet. Staten har köpt
icp förlustföretag till överpriser (AB Dui \ i. kapitalets centralisation har påskyndats
E :ievallavarvet), nya produktivkrafter har
röklats till fromma för monopolkapitalet
*a SEA-ATOM) o s v . Men detta innebär inte
. - förstatliganden under kapitalismen är lik1 ::§a för folket, speciellt inte då de påver
ka: klasskampen så att styrkeförhållandena

förskjuts till folkets fördel på bekostnad av
monopolkapitalet. Ett förstatligande av den
så gott som helt monopoliserade byggämnesindustrin (speciellt efter EUROC-koncernens
uppköp av Gullhögens Bruk, vilket innebär
totalmonopol på cementtillverkingen i Sveri
ge) och de stora byggnadsföretagen skulle:
— öka folkets möjligheter till insyn och
kontroll av prissättningen av byggnadsmat
erial och byggande,
—underlätta kampmöjligheterna för en sänk
ning av priserna på byggmaterial och byggan
de,
—hyrorna kunna sänkas,
—EUROC-koncernens monopol kunna bry^
tas och Skånska Cementgjuteriets direkta
vinster minskas och därmed även SE-bankens
direkta makt begränsas.
Dessa förstatliganden motsvarar ett reellt
folkligt intresse. Men- samtidigt vore det fel
att tro att de i grunden skulle förändra än
mindre upphäva kapitalismen i Sverige. Kapi
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talismen avskaffas inte genom förstatligan
den.
Friedrich Engels förklarar i sin skrift »So
cialismens utveckling från utopi till veten
skap» att förstatliganden under kapitalismen
utgör en etapp i de kapitalistiska produk
tionsförhållandenas utveckling. Familjeföre
taget som blivit oförmöget att innefatta de
växkande produktivkrafterna, avlöses av
aktiebolaget som i sin tur inte heller räckte
till. Därför tillkom en ännu mer församhälleligad form av privat ägande, nämligen trusten
till slut blir det helt enkelt nödvändigt att
staten övertar ledningen av produktionen i
allt större omfattning, såsom förstatligandet
av t ex post, telegraf och järnvägar visar.
Engels skriver: »I och med trusterna slår
den fria konkurrensen om i monopol, det
kapitalistiska samhällets planlösa produktion
kapitulerar för det gryende socialistiska sam
hällets planmässiga produktion. Visserligen
ännu närmast till kapitalisternas nytta och
fromma. Därigenom blir emellertid utsug
ningen så handgriplig att den måste bryta
samman. Inget folk kommer att finna sig i
att dess produktion ledes av truster med
deras ohöljda utsugning av hela samhället till
förmån för ett litet band av kupongklippare.
På det ena eller andra sättet, med eller utan
truster, måste slutligen staten, det kapitalis
tiska samhällets officiella representant, över
ta ledningen av produktionen.»
Engels förklarar det sistnämnda i en efter
följande not:
»Jag säger måste. Ty förstatligandet bety
der ett ekonomiskt framsteg endast där pro
duktions- eller kommunikationsmedlen de
facto har växt ifrån att ledas genom bolag
och åtgärden sålunda är ekonomiskt oavvis
lig; i detta fall representerar den även, t o m
om den nutida staten genomför den, ett nytt
steg på vägen till samhällets övertagande av
samtliga produktivkrafter.»
Alltså: förstatliganden innebär ett steg
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närmare det socialistiska samhället såtillvida
att de utvecklar de kapitalistiska produk
tionsförhållandena. Däremot upphävs här
med varken utsugningen eller produktiv
krafternas kapitalegenskap, dvs förstatligan
den innebär inte att socialismen stegvis ge
nomförts.
Aktiebolaget och trusten innebär en ut
veckling för de kapitalistiska produktionsför
hållandena därför att det kapitalistiska pro
duktionssättets grundläggande motsättning
(mellan produktivkrafternas samhälleliga
karaktär och den privata tillägnelsen) utveck
las, förenklas och skärps. På samma sätt ut
vecklar, förenklar och därigenom skärper
också förstatligandet denna motsättning.
Eller med Engels ord:
»Ju fler produktivkrafter som övergår i
dess (statens) ägo, desto mer blir den den
verklige totalkapitalisten, desto fler medbor
gare utsuger den. Kapitalförhållandet upp
hävs inte, det drivs till sin spets.»
För socialismens upprättande krävs att ar
betarklassen och dess förbundna krossar
monopolkapitalets stat och upprättar sin
stat, proletariatets diktatur.
Staten kan inte användas som ett redskap
för att genomföra socialismen men den kan
tvingas till eftergifter som är bra för folket.
Annars vore väl vår kamp mot IB, grundla
gen, terroristlagen osv. helt meningslös, då
staten inte kunde avtvingas eftergifter.
I ett brev till Paul Lafargue den 6 mars
1894 skriver Engels: »(Därför) är det en helt
oberättigad illusion att betrakta den (dvs sta
ten, vår anm.) som en innerst inne socialis
tisk konstruktion och inbilla sig att den kan
tjäna några socialistiska intressen så länge
som den behärskas av bourgeoisien. Vi kan
tvinga den till eftergifter (vår understryk
ning) men vi kan inte lita på att den ska
kunna genomföra'våra egna uppgifter —inte
ens om vi skulle tro oss förfoga över en så
stark minoritet att vi vore i stånd att på kort

tid förvandla den till en majoritet.»
Men att bara ställa krav räcker inte. Det
måste också till en bred rörelse för att av
tvinga regeringen att genomföra förstatligan
det. Det räckte inte heller med att bara ställa
kravet USA ut ur Indokina. Det behövdes en
bred Vietnamrörelse bakom kravet, som re
geringen faktiskt tvingats ställa.

Vi skall kräva och kämpa for fofstarfjp»den, som folket i så stor utsträckning sorr.
möjligt tjänar på, utan att för den skull
illusioner om att detta skulle innebära infö
randet av socialismen.
Citaten ur: F. Engels: Socialismens utveck
ling från utopi till vetenskap.
Karl Marx/Friedrich Engels: Brev i urval.

29

Markspekulation och markpriser

Den privata äganderätten till mark innebär
att det går att tjäna pengar på att köpa upp
mark när priset är jämförelsevis lågt och att
sedan sälja den dyrt, när marken behövs och
priset stiger.
Allteftersom städerna och tätorterna sväl
ler ut, därför att det befinns lönsamt att
koncentrera industrier, och därmed arbetstillvällen och bostäder, till vissa storstadsom
råden, trissas markpriserna i närheten av
dessa städer och tätorter i höjden. De som
äger marken inom ett område som står i tur
att bebyggas har intresse av att behålla mar
ken så länge som möjligt för att driva upp
priset ytterligare och därigenom öka sin
vinst.
Kommunerna och länsstyrelserna har vis
serligen s k planmonopol, dvs kommunen ut
arbetar och antar stadsplaner, där den kom
mande utbyggnaden utformas i stort, och
förslaget måste sedan fastställas av länsstyrel
sen. Det är alltså kommunen som avgör var
och när byggandet ska bli av. Men det är inte
svårt för intresserade markspekulanter att via
perosnliga kontakter få reda på vilka utbyggnadsplaner som finns inom kommunen och
att på så sätt i god tid lägga sig till med mark
inom sådana områden. När markpriserna blir
höga ökar också byggarnas intresse av att
utnyttja och exploatera markbitarna så hårt
som möjligt, bygga tätt och högt, för att få
ut så mycket lägenheter som möjligt. Det
blir mindre plats över till lekytor och grön
områden, och vi får just den typ av sterila
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och hopträngda bostadsområden som vi har
sett växa upp runt omkring i Sverige under
de senaste 15-20 åren. I början av 60-talet
kunde en kommunalpolitiker från landsorten
reagera så här:
»Jag har sett skrämmande exempel på hur
konkurrensen skruvat upp markprisnivån på
ett sätt som gjort att kommunen, som har
ansvaret för markpolitiken och bostadspro
duktionen, inte velat följa med i svängarna.
För någon tid sedan besökte jag en av Stock
holms förorter tillsammans med ett stort an
tal kommunalmän från större och medelsto
ra landskommuner och köpingar. Alla kände
sig illa berörda efteråt. Vi hade fått se hur
man byggde väldiga huskolosser trots att det
fanns gott om outnyttjad råmark i kommu
nen. Markpriserna hade skjutit i höjden, 5-7
kr/kvm för outnyttjad råmark. För en liten
radhuseller kedjehustomt betalades
11-12 000 kr. Kommunen skyddade sina
egna ekonomiska intressen genom att teckna
exploateringsavtal med byggmästaren/exploatören, men vem tänkte på den bostadssökande? Han får finna sig i att betala hur
mycket som helst för att få en bostad.»
(Fortbildningskurs i stadsbyggnad vid Kungl
Tekn Högskolan 13-15 april 1961. Stencil).
Numera behöver man knappast åka till
Stockholm för att studera sådana erfarenhe
ter. Markpriserna har stigit i allt snabbare
takt under senare år. Den genomsnittliga siff
ran för hela landet är 12% per år för tiden
1964-1969. I Storstockholmsområdet ligger

nu markpriset på i genomsnitt 100 kr/kvm.
På landsbygden ligger det på ca 20-30
kr/kvm för planerad mark.
KOMMUNERNAS MARKPOLITIK
Ett försök att komma till rätta med proble
met utgjorde den lag som infördes 1967 och
som fastställde att kommunerna skulle ha
förköpsrätt till mark som skulle bebyggas.
Men det innebar i praktiken bara att kom
munen om den vill utnyttja förköpsrätten
måste köpa marken till det pris som gjorts
upp mellan en privat markägare och t ex ett
byggföretag. Det kan t o m förekomma att
markägaren ingår ett skenavtal med en köpa
re för att tvinga kommunen att betala ett
visst pris. I de flesta fall har kommunen helt
enkelt inte råd att utnyttja sin förköpsrätt.
En statlig fond för lån till kommunala mark
köp finns visserligen, men det årliga belopp
som finns tillgängligt är helt otillräckligt.
Som komplement till förköpsrätten har
kommunerna också möjlighet att exproprie
ra, tvångsinköpa, mark som behöver bebyg
gas. Priset här fastställs genom att man
räknar fram priset den 1/7 -71. (Efter 1/7
-81 går man tio år bakåt i tiden för att få
fram priset)
Detta gör man för att kommunerna inte
skall behöva betala de prisstegringar som

kommer av att det blir känt att marken skall
köpas av en kommun.
I lagen om expropriering fastslås dock att
kommunerna skall använda denna metod så
sparsamt som möjligt, vilket alltså gör att
kommunerna inte kunnat utnyttja expropri
ering i någon större utsträckning, situatio
nen är därför fortfarande den att de flesta
kommuner inte har någon markreserv att
tala om.
Ett nytt storcentrum planerades. Kommu
nen hade redan investerat 21 miljoner kro
nor i vägbyggnader osv för att möjliggöra
bebyggelse. Men marken ägdes av Wallenberg, som inte sålde den till Nacka stad utan
till Skånska Cement (numera Cementa) och
Bygg-Oleba för ca 25 miljoner kronor. Fa
miljen Wallenberg hade köpt marken vid
sekelskiftet för ca 10 öre kvm och sålde den
nu för ca 13 kronor. Nacka hade erbjudit 6
miljoner kronor för marken. Genom att
invånarna i Nacka hade finansierat investe
ringarna via skattemedel ökade markens vär
de för Wallenberg, som gjorde sig en nätt
förtjänst på affären.
I de centrala delarna av städer och tätorter
har markspekulationen ofta varit ännu mer
lönande. I samband med att gamla kvarter
rivs och bebyggs med nya hus, »saneras», gör
man om stadsplanen så att ytan kan utnytt-

Vad gör dessa markstegringar på hyran? Kostnaderna gäller perioden 1964-1969.

Hela riket
Stockholm
Göteborg
Malmö-Lund

Så här mycket har markkostn
stigit per kvm lägenhet och år
1.833 kr
3.290 kr
1.213 kr
2.030 kr

Så här mycket gör det i
hyresökning per är
93 kr
168 kr
62 kr
104'kr
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jas hårdare. Större och högre husbyggs, och
affärer och kontor får ersätta bostadshus,
eftersom det ger högre hyresinkomster. Ett
exempel på detta är Skandinaviska Bankens
huvudkontor vid Sergels torg i Stockholm.
Kontoret omfattar över ett kvarter med en
total yta på 63 000 kvm. Tillsammans med
två mindre bankbyggnader vid Hötorgscity
har dessa kostat mer än vad 4 000 bostäder
inklusive affärer, daghem etc kostar i en
Stockholmsförort.
BYGGJÄTTARNA OCH MARKEN
Men för att kunna utnyttja den numera högt
specialiserade produktionstekniken behöver
byggjättarna mark att bygga på, stora mark
bitar med svängrum för de stora byggmaskinerna. De behöver också fritt spelrum när
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det gäller att planera, projektera markområ
det, så att de kan bygga på ett sätt som
passar just deras byggteknik. Det har lett till
att de stora byggföretagen också har köpt
upjf mark i stor omfattning. Enligt en statlig
utredning, Konkurrens och bostadsbyggan
det (SOU 1972:40) ägde t ex Skånska Cementgjuteriet år 1970 drygt 5 800 hektar
exploateringsmark. Som jämförelse kan näm
nas att Malmö kommun vid samma tidpunkt
ägde drygt 4 700 hektar. Utredningen påpe
kar också att närmare 60% av byggföretagens
markinnehav låg inom de tre storstadsregio
nerna, dvs inom mycket expansiva regioner,
och att även huvuddelen av marken utanför
storstadsområdena låg i anslutning till expan
derande tätorter.
Det är lätt att inse att effekten blir att

byggföretagen på detta sätt kan ställa ultima
tum till kommunerna: Vill ni bygga på den
mark som vi äger? Javisst, men då får ni
köpa den dyrt, och bara på villkor att vi får
hand om byggandet!
HYRESGÄSTERNA MÅSTE HA
INFLYTANDE ÖVER PLANERINGEN
För att ytterligare underlätta ett rationellt
byggande, dvs rationellt för byggföretagen,
inte för de kommande hyresgästerna, strävar
byggföretagen efter att så mycket som mljligt tillämpa totalentreprenad, som vi redo
gjorde för i ett tidigare avsnitt.
Det innebär i de flesta fall i praktiken att
byggföretaget får hand om hela byggproces
sen, från planering av hustyper och hushöj
der, grönområden, affärscentra etc, till hu
sens och lägenheternas konkreta utformning
när det gäller byggnadsmaterial, lägenhetsstandard osv. Beställaren, t ex kommunen
via ett s k allmännyttigt bostadsföretag, får
bara ett antal färdiga förslag att välja mellan.
Det finns i realiteten inte några regler för hur
dessa olika förslag ska bedömas, hur ett
högre pris ska vägas mot en ev högre
standard eller ett annat byggnadssätt. Och
om beställarens inflytande över den konkre
ta utformningen av bostadsprojekt blir litet
är det ju lätt att förstå hur obefintliga
möjligheterna blir för dem som ska bo i

området att göra något åt de brister och
missförhållanden som blir en följd av en
sådan planering.
Byggföretagen hävdar att totalentreprenad
innebär lägre byggnadskostnader. Men det
slår i varje fall inte igenom i form av lägre
hyror. Och t o m i den statliga utredningen
som nämndes ovan erkänner man på statliga
utredningars försiktiga och tillkrånglade sätt
att uttrycka sig:
»I detta läge kan byggföretag, inte minst
om de äger mark som skall bebyggas, lätt få
en dominerande ställning i förhållande till
kommuner och byggherrar. Sålunda torde
byggföretagen genom sitt markinnehav
ibland kunna i praktiken beskära kommuner
nas handlingsfrihet i fråga om bebyggelsens
utformning. Vidare synes man kunna anta
att byggföretag i en del fall har kunnat
utnyttja sin ställning till att begränsa kon
kurrensen vid upphandling av bostadsprojekt
med åtföljande risker för högre produktionsoch bostadskostnader än vad som hade
kunnat erhållas genom obunden upphand
ling.»
Det blir med andrord hyresgästerna som
får betala.
Kommunernas ställning gentemot dessa
byggjättar måste förstärkas.
ALL MARK MÅSTE ÖVERFÖRAS TILL
KOMMUNERNA.
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Enade

vistå — söndrade vi falla

HYRESGÄSTERNAS RIKSFÖRBUND
BILDAS
Inför hotet om hyresstegringslagens avskaff
ande 1923 krävde flera föreningar att en
samordnande centralorganisation skulle bil
das. I nummer 1 av Hyresgästernas Riksför
bunds organ »Vår bostad» fastslog man dess
linje så här: att riksförbundet har till ända
mål ». . . att åstadkomma en socialt betonad
lagstiftning till skydd för hyresgästerna
. . . Slutligt måste förbundet även som en
fullt likvärdig uppgift uppställa den lokalt
organiserade verksamheten, som måste arbe
ta enligt förbundets program och för att
HYRESGÄSTERNA ORGANISERAR SIG
bevaka hyresgästernas intressen främst vid,
I och med första världskrigets utbrott för av hyresvärdarna företagna uppsägningar och
sämrades arbetarklassens och folkets situa hyreshöjningar.» Landets första HSB-avdeltion; penningvärdet föll, livsmedelspriserna ning skapades 1923 av hyresgästföreningen i
steg och hyrorna ökade kraftigt.
Stockholm. Samma år slopades lagen om
Redan 1907 hade det svåra läget för hyresstegring. Detta resulterade i hyreshöj
hyresgästerna lett till bildandet av hyresgäst ningar, massuppsägningar och vräkningar. De
föreningar. Men först 1917 skapades de fattiga drabbades hårdast. Ett tusental famil
första bestående föreningarna. Stockholms- jer inhystes i kaserner och gymnastiksalar
föreningen bildades 1917 och indelades och staten byggde tillfälliga nödbaracker.
1921 i sektioner med en sammanbindande
centralstyrelse. I Göteborg började förening OLSKROKSKONFLIKTEN
arna fungera omkring 1917-20.
Under 30-talets krisår stegrades hyreskam1921 beslöt föreningarna runt Stockholm pen på många håll. Ett exempel är Olskroken
att tillsätta en kommitté för att bl a utreda i Göteborg 1935-36. Den var också ett bra
hyresläget och utarbeta förslag till stadgar bevis på vad de lokala avdelningarna kunde
till en samarbetskommitté mellan hyresgäst åstadkomma då de samordnade sin kamp.
föreningarna i Sverige.
Hyresgästerna fick' betala skyhöga hyror
Redan 1914 hade Sveriges Fastighetsäga för de dåligt underhållna fastigheterna som
reförbund bildats.
inte var reparerade på länge. Hyresgästerna

Som vi tidigare sett, finns det möjlighet att
sänka hyran avsevärt. Men dessa möjligheter
innebär inte att det automatiskt blir så. De
stora bankerna och byggmonopolen har
intresse av att räntan är hög. Deras enda
drivkraft är att få så stor vinst som möjligt.
Hyresgästerna å andra sidan är intresserade
av så låg hyra som möjligt för att kunna
klara alla utgifterna på lönen. Det är lätt att
förstå att det måste råda stora motsättningar
mellan monopolkapitalet och den stora mas
san av hyresbetalare.
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: rslöt därför att uppskjuta hyresinbetalning~na då fastighetsägarna vägrade att förhand. Hyresvärdarna svarade med att säga upp
v Dntrakten och hota med vräkning. De
:>rsökte splittra hyresgästerna genom att
” eddela att de som gick ur hyresgästföre
ngen skulle få bo kvar. Efter långa för- indlingar inför förlikningsman godtog partrna budet. Fastighetsägarna saboterade för• odlingarna för över 200 fastigheter i Göte• 3rg. Hyresgästföreningen i Göteborg utfär:ide blockad mot dessa lägenheter och
^stighetsägarna avbröt förhandlingarna. Då
rgeringen tillsatt en medlingskommission
•-.erupptogs dessa igen. Ett medlingsförslag
pdtogs av hyresgästerna. Resultatet blev i
yressänkningar 176 444 kr och en del
rparationer av lägenheterna.
1935 gjorde Göteborgs hyresgästförening

en utredning som visade att fastighetsägarnas
vinster mellan 1913-33 uppgick till 7 miljo
ner kronor. En hyressänkningskampanj star
tades därför för att aktivera hyresgästerna i
kamp för sänkta hyror. I fyra månader
förhandlade man utan resultat. Då uppmana
de styrelsen alla hyresgäster att betala in
hyra efter de gamla kontrakten. Fastighets
ägarna vägrade att ta emot hyrorna och
svarade med vräkningsdomar. Dessförinnan
hade blockad utfärdats på lägenheterna och
transportarbetarna som skulle utföra vräk
ningarna stödde hyresgästerna och vägrade.
Stadens myndigheter tillsatte då nio egna
tjänstemän för att verkställa vräkningarna.
Hyresgästerna demonstrerade medan krono
fogden bar ut möblerna och pengar hade
samlats in över hela landet för att de vräkta
skulle kunna få nya bostäder.
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Efter ytterligare flera månaders förhand
lingar kom man slutligen fram till en uppgö
relse som blev en stor seger för hyresgäster
na. Alla väsentliga krav tillgodosågs.
FRÅN HYRESREGLERING
TILL BRUKSVÄRDERING
Under andra världskriget sjönk bostads
byggandet och spekulation i bostäder sköt
fart. För att förhindra detta, tvangs regering
en införa en lag om hyresreglering 1942.
Regleringen fungerade, trots sina brister,
som en spärr mot värdarnas hyre shöj ariver.
Detta innebar dock inte något hyresstopp
för regeringen tillämpade s k generella hyres
höjningar, som återkom med några års mel
lanrum. Utöver dessa fick värdarna inte
kräva fler höjningar. (Särskilda tillägg fanns
dock.)
Mot slutet av 60-talet var man redo att
slopa regleringen, till hyresvärdarnas stora
belåtenhet. Det första försöket gjordes 1968,
men man tvangs att dra tillbaka förslaget på
grund av den starka opinionen mot avveck
lingen.
1970 försökte statsmakterna igen. Båda
gångerna var Hyresgästernas Riksförbund
positivt till avskaffandet. Förbundsordföran
de Erik Svensson sade redan på kongressen
1957: »Jag delar den uppfattningen att det
av sociala skäl inte är möjligt att inom den
närmaste tiden slopa hyresregleringslagen,
men säger samtidigt att jag skulle motta ett
meddelande om lagens slopande utan att ett
ögonblick darra på manschetten. Jag tillhör
inte dem som anser hyresregleringens fortbe
stånd som ett villkor för en livskraftig
hyresgäströrelse. . .» I Stockholm där motståndet var särskilt
starkt gav två avdelningar ut en skrift gemen
samt mot hyresregleringens avskaffande,
»Spelet om hyran». Föreningsstyrelsen vägra
de anslå pengar till broschyren så att avdel
ningens medlemmar fick själva bekosta den.
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Fullmäktige i Storstockholms hyresgäst
förening uttalade sig emot avvecklingen, men
styrelsen har inte följt fullmäktiges direktiv
genom att i handling stå i spetsen för
medlemmarnas opinion.
DEMOKRATIN - ETT LIVSVILLKOR
INOM HYRESGÄSTRÖRELSEN
Den högkonjunktur som följde efter kriget
förbättrade bostadssituationen. Samtidigt
ökade centraliseringen ytterligare i HR.
Kongressperioderna förlängdes från 1 år till
3 år. Alla lokalavdelningarna (194 st) slogs
samman till storföreningar (22 st). De lokala
avdelningarna har ingen egen ekonomi längre
utan den handhas av föreningarna som i sig
kan rymma ett flertal avdelningar spridda
över ett stort område: län eller större.
Ombudsmännen som förut anställdes lo
kalt, anställs nu av riksförbundet. Dessa
förändringar har medfört att hyresgästernas
inflytande och möjlighet att påverka före
ningen eller riksförbundets beslut har besku
rits. Detta har sedan lett till att medlemmar
na har passiviserats medan arbetet alltmer
övertagits av styrelser och ombudsmän.
Hyresgästernas Riksförbunds ledning an
ser att den tiden är förbi, då hyresgästföre
ningarna skall vara kamporganisationer. I
stället skall hyresgäströrelsen vara en förhandlingsapparat lik LO, där ledningen gör
upp med motparten utan att fråga medlem
marna.
Det är de höga hyrorna och den försämra
de miljön som tvingar hyresgästerna till
kamp mot dem som tjänar på detta. Men för
att kampen skall vara maximalt effektiv
måste vi ha ett bra verktyg —en kampduglig
hyresgästorganisation. Utan demokrati inom
rörelsen (att ledningen företräder medlem
marnas enade vilja) kan det inte bli tal om en
verklig kamporganisation. I dag måste kam
pen föras mot fastighetsägare, banker och
byggmonopol, men också mot en reaktionär
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.edning inom hyresgäströrelsen, som går fas
tighetsägarnas, bankernas och byggmonopoiens ärenden. Som vi sett tidigare har led
ningen t o m tagit ställning mot hyresgäster
nas kamp mot höjningar och andra försäm
ringar. Åke Lindh, vice ordförande i Riksför
bundet, sa att det var bakgårdsromantik när
hyresgästerna i Sollentuna ville ta ett utta
lande mot höjningarna av de redan höga
hyrorna. Ordföranden Erik Svensson tycker
att »hälsan tiger still» när man undrar varför
inte fler hyresgäster hade protesterat mot
höjningarna i de hyresreglerade områdena. I
Vår Bostad, som är Riksförbundets tidning,
'<unde man i nr 10/72 läsa hur Åke Lindh
skriver att Hyresgästföreningarna måste ta
ansvar för bostadsföretagens ekonomi och
därför måste gå med på höjningar eftersom
man fått inflytande och insyn. Så resonerar
också de flesta ombudsmännen vid förhand
lingar och på möten med medlemmar.
Då fullmäktige i Storstockholmsföreningen flera år i rad krävt beslutanderätt över
hyresavtalen säger ledningen att medlemmar
na »inte är insatta i problematiken» och
därför inte kan ges beslutanderätt. »Så vikti
ga frågor måste avgöras av experter/ombudsmän.»

HYRESGÄSTFÖRENINGEN
ÄR EN ENHETSFRONT
Liksom i fackföreningen har ledningen allt
mer lyckats centralisera rörelsen och försökt
undandra de viktiga besluten från medlem
marna i sina försök att försvara den alltmer
omöjliga regeringspolitiken. Denna utveck
ling har skett trots ett starkt motstånd från
medlemmarna. Odemokratiska metoder,
hetskampanjer, kupper med partilistor och
uteslutningshot har varit vanliga för att
bekämpa dem som konsekvent hävdat hyres
gästernas intressen.
Inför Storstockholmsföreningens årsmöte
1972 och nomineringen av ombud till Riks
förbundets kongress åsidosattes den i demo
kratisk ordning valda valberedningens förslag
av en helt socialdemokratisk partilista. Fler
talet kandidater på listan hade knappt visat
sig för hyresgästerna i sina avdelningar, än
mindre varit aktiva kämpar i hyresfrågor.
Denna lista skapade djup splittring på års
mötet och senare även i avdelningarna. Det
var många illa berörda fullmäktige ombud
som gick upp och tog avstånd från hetsen
och påpekade hur partipiskan ven i lokalen.
Hyresgäströrelsen skall vara partipoli
tiskt obunden. Men det betyder inte att den
är »opolitisk». Den bör och skall ställa riktiga
politiska krav åt hyresgästerna. Det viktigas
te är att bilda en enig front mot fastighets
ägarna oavsett partitillhörighet.
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För

enkämpande hyresgäströrelse

Kan Hyresgästföreningen förvandlas till en
kamporganisation? All erfarenhet av arbete
inom HF under de senaste åren visar att det
går. Men det är ingen lätt uppgift. Som vi vet
faller inget reaktionärt utan att man genom
kamp fäller det.
Tänk efter: pamparna inom hyresgäströ
relsen är få och vi hyresgäster är många.
Skall vi, som är i majoritet, lämna hela
rörelsen till några få, som inte vill kämpa
mot fastighetsägarna, bankerna och byggmonopolen? Givetvis inte. Vi skall i stället
kämpa för att ersätta dessa dåliga ledare med
dugliga hyreskämpar, som vi kan lita på. Men
då måste den stora medlemsmajoritetens
passivitet brytas och många nya medlemmar
fås med, så att den blir en verklig folkrörelse.
Skall vi ha en hyresgäströrelse, skall det vara
en hyresgästernas kamporganisation och inte
en ja-sägare till regelbundna hyreshöjningar.
Och detta kan inte göras utan samtliga
medlemmars aktiva medverkan.
PRAKTIKEN LÄR OSS
Hur skall vi sätta igång?
Oavsett vilket hus man bor i kan man
börja med att undersöka vissa grundläggande
fakta: Vem är hyresvärd? Hyrorna i husets
lägenheter? Nästa hyreshöjning? Miljön (lek
platser, service, lägenhetens standard)? Finns
det någon kontaktkommitté i huset? Redan
denna information kan vara anledning nog
för att sammankalla hyresgästerna i huset till
ett möte för att resonera om dessa ting. Till
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ett möte kallar man genom flygblad och
dörrknackning. Om det finns en kontakt
kommitté i huset, samarbeta med den. En
lokal måste bokas för mötet. Om mötet
sedan enas om åtgärder t ex mot en hyres
höjning, är det viktigt att majoriteten av
hyresgästerna är eniga om kraven. En namn
lista är en bra sak om mötet inte var så
välbesökt.
ERFARENHETER OCH TIPS
Om det inte finns en kontaktkommitté bilda en. Kontakta några grannar och bjud
dem på kaffe medan ni diskuterar behovet av
en kontaktkommitté (kk) och hur man
sätter igång. Kontakta också den lokala
hyresgästavdelningen. De hjälper till med
kallelse och med att få kk registrerad i
fören-ngen. Tillsammans med avdelningens
representant kallar ni alla i huset till bostadsmöte.
Om avdelningen inte är villig att ställa
upp kan ni hänvisa till stadgarna:
»Inom avdelningen skall kontaktkommit
téer bildas för olika bostadsområden. Till
dessa kk kan avdelningsstyrelsen delegera
vissa arbetsuppgifter, för vilka skall redovisas
till avdelningsstyrelsen. Avdelningsstyrelsen
skall minst 2 ggr om året kalla kk till gemen
samma konferenser för information och ut
byte av erfarenheter.»
(Lägg märke * till
att
det
står:
». . .skall. . .»)
I en avdelning i Stockholm var hyresgäs

terna tvungna att vända sig till föreningen ma krav som man ställde i namninsamlings
och hänvisa till förbundets stadgar för att få kampanjen och därmed hade man förkastat
kk bildad och erkänd. Det är viktigt att alla utredningarnas förslag med kraft.
som är med i kk är medlemmar i hyresgäst
föreningen. Kk har årsmöte i bostadskvarte Avdelningarna är samlade i 22 föreningar.
ret en gång om året då nya delegater i kom Föreningarna är stora enheter som omfattar
mittén skall väljas.
hela län. Föreningens fullmäktige är högsta
Avdelningarna är Hyresgästernas Riksför beslutande organ. De skall leda föreningen
bunds grundorganisationer. Det är på avdel genom de motioner som behandlas på dess
ningens årsmöte medlemmarna förutom ny årsmöte. På årsmötet skall också styrelse väl
styrelse också väljer representanter till före jas, som skall verkställa fullmäktiges beslut.
ningens fullmäktige. En progressiv avdelning Tyvärr fungerar det inte så i praktiken. Sty
kan uträtta mycket för hyresgästerna. Här är relsen sätter sig ofta över sådana beslut som
ett exempel från Skärholmen i Stockholm. de inte gillar. I Storstockholms-föreningen
Avdelningen har 3 800 medlemmar, 15 antog fullmäktige 1973 en motion som inne
kk och en progressiv avdelningsstyrelse. bar att alla hyresavtal skall ut på omröstning
Bland de aktiviteter som drivits under det bland berörda medlemmar. Detta beslut har
gångna året (1973-74) finns studier, gårdsfes- fortfarande inte verkställts av styrelsen!
ter, namninsamlingskampanj kring hyresstopp och andra bra krav ur hyresgäströrel Så här kan en motion se ut:
sens bostadspolitiska program, remissvar på
boendeutredningarnas förslag, uppvaktning Rubrik
Slopande av moms på bygg
av bostadsministern osv.
material
Namninsamlingskampanjen visar hyresläget i blixtbelysning: De flesta kk samlade Motivering
Monopoliseringen
inom
själva namn i sina hus. Namnlistorna trycktes
byggmaterialbranschen har
på föreningsexpedeitionen som reagerade
lett till att de stora bolagen
och tog avstånd från kampanjen och uppnumera kontrollerar prak
vaktningsförslaget. Den valda aktionsgrup
tiskt taget hela branschen.
pen informerade hyresgästerna om förenings
Dessa storbolag ägs antingen
expeditionens negativa reaktion och frågade
av Skandinaviska Enskilda
hyresgästerna om de trots detta ville fort
Banken eller av Svenska
sätta kampanjen. Det ville de.
Handelsbanken. De kan ge
Här avslöjades föreningsledningens inställ
nom sin monopolställning
ning samtidigt som aktiviteten ökade i avdel
sätta priserna som de vill.
Priserna har också höjts fle
ningen. Vid uppvaktningen vägrade bostads
ra gånger de senaste åren,
ministern att ta emot representanten för av
vilket vi hyresgäster fått be
delningen med hänvisning till »principer om
tala. Denna utveckling mås
2tt inga särgrupper tas emot».
te stoppas. En god bostad
På avdelningens årsmöte informerade artill ett rimligt pris borde va
retsgruppen om bostadsministerns reaktion
ra en mänsklig rättighet.
- regeringens hållning mot hyresgästerna
Därför yrkar jag på att års
:lev avslöjad. Avdelningens remissvar på
mötet uttalar
roendeutredningarna ställer i stort sett sam
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Beslut om vräkning kan således inte med
delas hyresgästen förrän efter 14 dagar efter
förfallodagen. Hyresgästen kan alltså låta bli
att betala hyran i 14 dagar efter förfalloda
gen. Hyresgästen kan alltså låta bli att betala
hyran i 14 vardagar efter förfallodagen. Det
var detta som ca 2 000 i Hyreskampfronten i
Umeå gjorde 1971-72.
Hyresstrejk
Den strejkrätt som arbetarna i fackförening
arna tillkämpat sig är idag starkt beskuren.
Men som vi ser, saknas denna rätt helt hos
hyresgästerna. Detta är orimligt. Parterna i
en hyrestvist är inte jämbördiga om inte hy

resgästerna har lagstadgad rätt till stridsåtgärdery dvs till hyresstrejk, som ett sista försvar
mot hyresvärdens ocker.
Alla minns väl hur de hyresstrejkande
umeåstudenterna brutalt vräktes med hjälp
av polis, hundar och brandkår.
Men det vore fel att tro att strejken alltid
är en effektiv kampmetod. Oftast måste hy
resgästerna svetsas samman under en längre
period av kamp, där andra metoder prövats.
Strid för stridens egen skull vill hyresgäster
na inte ha. Vi måste använda vår fantasi och
ta till våra tidigare erfarenheter. När vi käm
par gör vi det för att segra och inte för att få
försämringar som resultat i stället.

Roten till det onda
—kapitalismen — måste bort
.impen mot bostadsföretag och hyresvärdar tionsenheter att stödja varann och planera
nödvändig att föra. Gör vi inte det dukar hur man på bästa sätt skall kunna nå ett ge
under för de höga hyrorna.
mensamt mål. Planer för produktionen kom
Det är privatägda monopolföretag som mer att skapas på grundval av arbetarklassens
■iroc (familjen Wehtje) och storbanker som och folkets behov. Dessa fastställs genom un
: vandinaviska Enskilda Banken (Wallenberg) dersökningar, genom önskemål och kritik
m tjänar grova pengar på att vi måste bo från folket, fackföreningar och andra massinstans för att kunna arbeta.
organisationer.
Kampen riktar sig främst mot dessa herrar
Vi borde lära av Kina och Albanien. I
"ca vi bör också tänka på att vår s k arbe- Kina har man en planekonomi. Där diskute
-rregering möjliggör för dem att från vår ras planeringen av bostadsområdena av arbe
: i-lön ständigt ta en allt större del till hy- tarna. Den politiska aktiviteten pågår stän
01.
digt. Alla är med i diskussioner och beslut,
I den dagliga kampen vinner vi ofta vikti- på arbetsplatsen och i bostadsområdet. Det
ii delsegrar, men de som tjänar på att vi får kräver studier och engagemang, tid och arbe
z sämre ger inte tappt så lätt. De försöker te. Det är en nödvändighet i den socialistiska
. igen vad de förlorat. Så kommer kampen ekonomin.
föras hela tiden —vi måste försvara vår
Även Albanien har planhushållning. Det
vnadsstandard mot deras attacker, ända betyder att man arbetar efter femårsplaner,
-s kampen övergår till att gälla vem som vilka bestäms genom noggranna undersök
_ ha makten i samhället —dvs till den dag ningar av folkets behov. Privata företag, som
:. arbetarklassen och folket en gång för alla arbetar för högsta möjliga enskilda vinst, är
s:ämmer sig för att rycka makten från mo- avskaffade.
rolkapitalets stat och bygga en arbetarUnder den förra femårsplanen byggdes
•ssens stat —ett socialistiskt samhälle.
57 000 nya bostäder, 40 000 i städerna och
17 000 i byarna. Under den nuvarande fem
årsplanen (1971-75) skall 80 000 nya bostä
\D INNEBÄR SOCIALISMEN
der byggas, 40 000 i städerna och lika många
DR HYRESGÄSTERNA?
<ets gemensamma behov kommer att sty- på landet. Även i bostadspolitiken vill man
rroduktionen. I det socialistiska samhället skapa jämvikt mellan stad och land. Ofta pri
zgs husen inte för att någon ska tjäna på oriteras landsbygden för att undvika en ut
utan för att folket behöver bostäder.
flyttning till städerna med utarmning av
En planekonomi kommer att skapas. Där landsbygden som följd. En sådan lokali
^-.ordnas alla resurser. I stället för att slå ut seringspolitik skapar växelverkan mellan stad
mn kommer olika företag och produk och land och tvingar inte folk att flytta till
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storstäder. Inga landsdelar får utarmas. Inga
stora centra får utvecklas på bekostnad av
andra delar av landet.
En månadshyra i Albanien motsvarar en
industriarbetares daglön. Årshyran blir då
tolv dagslöner, vilket innebär ett par procent
av lönen!
Bostadsbyggandet sker dels genom frivil
ligt arbete, dels genom statens försorg. Det
förstnämnda innebär att arbetarna själva
bygger sina bostäder på fritiden. Staten bid
rar med gratis byggnadsmaterial och två
byggmästare. I det andra fallet sköter ett
statligt företag helt om byggandet. Här är
det alltså frågan om en statlig totalfinansie
ring av bostadsbyggandet.
Albanien har en statlig bostadskommission, som undersöker bostadsbehovet på
grundval av arbetarnas synpunkter. Arbetar
na röstar själva på arbetsplatsmöten om vilka
som har det största behovet inom området.
Ofta prioriteras nygifta.
Det finns inga särskilda pensionärshem i
landet. Enligt lagen måste varje familj ta
hand om sina far- och morföräldrar. Om man
har dessa kvar i familjen, blir man automa
tiskt berättigad till ett extra rum. Man byg
ger mest två-, tre- och fyrarummare med
kök, vilket är det största rummet i lägenhe
terna. Det beror på att köket traditionellt är
samlingsplatsen för alla i familjen vid arbets
dagens slut. De nybyggda husen är sällan
höghus, fyra-fem våningar är vanligast. Hu
sen är inte speciellt flotta utanpå. Man satsar
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i första hand på god standard inomhus, hu
sets målning utanpå anses vara en senare frå
ga.
MÅLET ÄR
ETT SOCIALISTISKT SVERIGE
Om hyresutplundringen skall kunna avskaf
fas måste man först lösa den viktigaste frå
gan, nämligen det privata ägandet av fabri
ker, hus osv —som folket skapat genom sitt
arbete. Först när ingen enskild kan tillägna
sig frukten av andras arbete kan bostaden
betraktas som en social rättighet för folket.
Då går det också att lösa sådana problem
som storstadskoncentrationen genom att
motsättningen mellan stad och landsbygd lö
ses med allsidig utveckling av hela landet. Då
kan hyrorna hållas nere eftersom byggandet
avskrivs på en gång och hyresbetalarna bara
betalar driftskostnaderna för huset.
Vi vill inte betala 30% av vår lön i hyra
för att Wallenberg och Wehtje skall kamma
hem vinsterna —medan vår lön blir allt mag
rare och allt fler byggnadsarbetare blir ar
betslösa, fast det är bostadsbrist.
Vi vill inte heller tvingas in i betongöknar,
som är planerade för att tillgodose kapitalis
ternas behov av att bygga i stordrift.
Den miljö som vi skall leva i skall diskute
ras och planeras av de boende och vi skall ha
rätt till årbete där vi bor.
Vi vill ha ett socialistiskt Sverige, där eko
nomin planeras av oss och för oss.

Bilagor
Ur A LLM Ä N N A H Y R E S L A G E N
ur Jordabalken

19a §
Hyran till bostadslägenhet skall vara till be
loppet bestämd i avtalet. Vad som sagts nu
gäller ej ersättning för kostnad som hänför
sig till lägenhetens uppvärmning, förseende
med varmvatten eller elektrisk ström eller av
gifter för vatten och avlopp.
Utan hinder av första stycket första punk
ten gäller förbehåll i hyresavtal att hyran
kall utgå med belopp som bestämmes ge
nom skriftlig överenskommelse mellan å ena
idan hyresvärden eller organisation av fastig
hetsägare, i vilken hyresvärden är medlem,
:>ch å andra sidan organisation av hyresgäs
ter.
Har avtal träffats i strid med vad som sägs
första och andra styckena, skall hyran utgå
ned belopp som är skäligt med hänsyn
rämst till parternas avsikter och övriga för- allanden när avtalet träffades.
20

ta vardagen före månadens början, även om
avtal träffats om tidigare förfallodag. Hyran
skall betalas i hyresvärdens hemvist eller på
annan plats som anvisas av honom. Betalning
får alltid ske genom postanvisning, postgiro
eller bankgiro. Skall hyran betalas på ort
utom riket, är hyresvärden skyldig att svara
för de särskilda kostnader detta medför.
Har hyran sänts till hyresvärden från post
anstalt inom riket genom postanvisning eller
inbetalningskort till hyresvärdens postgiro
konto eller har innehavare av sådant konto
betalat hyran till hyresvärden genom giro- el
ler utbetalningskort, anses hyran ha kommit
hyresvärden tillhanda den dag då postanvis
ningen eller inbetalningskortet lämnades på
postanstalten eller giro- eller utbetalningskortet inkom till postgirokontoret. Vid be
talning av hyra genom bankgiro på bankkon
tor inom riket anses hyran ha kommit hyres
värden tillhanda den dag då betalningsupp
draget mottogs av bankkontoret.

§

21
-lar avtal ej träffats om tiden för betalning
* hyra som skall utgå i pengar, skall hyran
*e:alas senast sista vardagen före varje kalenirrmånads början eller, om hyran beräknas
: kortare tid än en månad, senast sista varugen före början av den tid för vilken hyran
eräknas. För bostadslägenhet som omfattar
• gst fyra rum, varvid kök räknas som rum,
ar dock den hyra som belöper på annan ka- dermånad än den första betalas senast sis

§

Anser hyresgästen, att han enligt 11 — 14,
16 — 18 eller 26 §§ har rätt till nedsättning i
hyran eller till ersättning för skada eller för
avhjälpande av brist eller att han har annan
motfordran hos hyresvärden, och vill hyres
gästen avdraga motsvarande belopp på hyra
som utgår i pengar, får han nedsätta belop
pet hos överexekutor. Vad som sagts nu äger
motsvarande tillämpning, när det råder tvist
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om storleken av hyra som skall utgå i pengar
men ej är till beloppet bestämd i avtalet.
När hyresgästen enligt första stycket ned
sätter belopp hos överexekutor, skall han
lämna skriftlig uppgift i två exemplar om hy
resförhållandet, förfallodagen och grunden
för avdraget eller tvistens beskaffenhet samt
ställa pant eller borgen, som överexektutor
finner skälig, för den kostnad för beloppets
utfående som kan åsamkas hyresvärden och
för ränta på beloppet.
Har hyresgästen sålunda nedsatt hyra hos
överexekutor, får hyresvärden icke göra gäl
lande, att hyresrätten blivit förverkad på
grund av att det nedsatta beloppet ej betalats
till honom.
22

§

Överexekutor skall ofördröjligen underrätta
hyresvärden i rekommenderat brev om ned
sättning enligt 21 §.
Visar hyresvärden ej inom tre månader
från det beloppet förfallit till betalning och
underrättelse om nedsättningen sänts till
honom att han träffat överenskommelse med
hyresgästen om att få lyfta beloppet eller att
han väckt talan därom mot hyresgästen, har
denne rätt att återfå beloppet. Har hyresvär
den väckt talan inom angiven tid, får belop
pet ej lyftas förrän hyresvärdens talan blivit
slutligén avgjord.
Nedsatt belopp skall ofördröjligen insättas
i bank mot ränta. Räntan skall betalas till
den som får lyfta beloppet.
Hyresgästens skyldigheter vid nyttjande av
lägenheten.
25 §
Hyresgästen är skyldig att vid lägenhetens
begagnande iakttaga allt som fordras för att
bevara sundhet, ordning och skick inom
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fastigheten. Hyresgästen skall hålla noggrann
tillsyn över att vad som sålunda åligger
honom själv iakttages även av dem för vilka
han svarar enligt 24 § första stycket.
Gods som veterligt är eller med skäl kan
misstänkas vara behäftat med ohyra får icke
införas i lägenheten.
26 §
Hyresvärden har rätt att utan uppskov erhål
la tillträde till lägenheten för att utöva nödig
tillsyn eller utföra förbättringsarbete som ej
kan uppskjutas utan skada. När lägenheten
är ledig till uthyrning, är hyresgästen skyldig
att låta den visas på lämplig tid.
Efter tillsägelse minst en månad i förväg
får hyresvärden i lägenheten låta utföra
mindre brådskande förbättringsarbete som
inte vållar väsentligt hinder eller men i
nyttjanderätten. Sådant arbete får dock ej
utan hyresgästens medgivande utföras under
sista månaden av hyresförhållandets bestånd.
Vill hyresvärden utföra annat arbete i lägen
heten får hyresgästen inom en vecka från det
att han erhöll meddelande därom uppsäga
avtalet till upphörande på den fardag som
inträffar närmast efter sex månader från
uppsägningen. Sådant arbete får icke utan
hyresgästens medgivande påböijas förrän av
talet sålunda kunnat bringas att upphöra.
Bestämmelserna i detta stycke gäller ej arbe
te som hyresvärden utfäst sig att utföra åt
hyresgästen.
I fall som anges i första eller andra stycket
skall hyresvärden tillse att hyresgästen ej
tillskyndas större olägenhet än nödvändigt.
Skada som åsamkas hyresgästen genom arbe
te som avses i andra stycket skall ersättas av
hyresvärden, även om skadan icke beror på
hans försummelse.
Hyresgästen är skyldig att tåla inskränk
ningar i nyttjanderätten, som föranledes av
nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i

:astigheten, även om den av honom hyrda
igenheten icke besväras av ohyra. Därvid
iger 17 § motsvarande tillämpning.

H YR ESR Ä TTEN S FÖ R V ER KA N D E
42 §
Hyresrätten är förverkad och hyresvärden
Jedes berättigad att uppsäga avtalet,

om hyresgästen dröjer med betalning av
hyra som utgår i pengar utöver två
vardagar efter förfallodagen och annat ej
följer av 53 §, dock, i fall då hyran skall
betalas i förskott för längre tid än en
månad, endast om hyresgästen dröjer
med betalning av den på en kalendermå
nad belöpande hyran utöver två vardagar
efter månadens början eller, såvitt angår
hyran för första kalendermånaden under
hyresförhållandet, efter förfallodagen,
I :>m hyresgästen utan behövligt samtycke
eller tillstånd överlåter hyresrätten eller
eljest sätter annan i sitt ställe eller upplå:er lägenheten i andra hand och ej efter
:illsägelse vidtager rättelse utan dröjsmål.
5 : m lägenheten användes i strid med 23
eller 41 §§ och hyresgästen icke efter
Tillsägelse vidtager rättelse utan dröjsmål,
*

m hyresgästen eller annan, till vilken
zy resrä tten
överlåtits eller lägenheten
epplåtits, genom vårdslöshet är vållande
dl att ohyra förekommer i lägenheten
rller genom underlåtenhet att underrätta
"ivresvärden därom bidrager till att ohym sprides i fastigheten,

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas

eller om hyresgästen eller annan, till
vilken hyresrätten överlåtits eller lägenhe
ten upplåtits, åsidosätter något av vad
som enligt 25 § skall iakttagas vid lägen
hetens begagnande eller brister i den
tiUsyn som enligt nämnda paragraf åligger
hyresgäst och rättelse icke utan dröjsmål
sker efter tillsägelse,
6. om i strid med 26 § tillträde till lägenhe
ten vägras och hyresgästen ej kan visa
giltig ursäkt.
7. om hyresgästen åsidosätter avtalsenlig
skyldighet, som går utöver hans åliggan
den enligt detta kapitel, och det måste
anses vara av synnerlig vikt för hyresvär
den att skyldigheten fullgöres.
Hyresrätten är icke förverkad, om det som
ligger hyresgästen till last är av ringa betydel
se.
Uppsäges avtalet, har hyresvärden rätt till
ersättning för skada.
43 §
Är hyresrätten förverkad på grund av förhål
lande som avses i 42 § första stycket 1 —3,
5 eller 6 men sker rättelse innan hyresvärden
gjort bruk av sin rätt att uppsäga avtalet, kan
hyresgästen inte därefter skiljas från lägenhe
ten på den grunden. Detsamma gäller om
hyresvärden icke uppsagt avtalet inom två
månader från det han fick kännedom om
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lägenheten, om hyran betalas på sätt som
anges i 20 § andra eller tredje stycket eller
nedsättes hos överexekutor enligt 21 § se
nast tolfte vardagen efter det att hyresgäs
ten, i den ordning som gäller för uppsägning,
delgivits underrättelse om att han genom att
betala hyran på angivet sätt äger återvinna
44 §
hyresrätten. I avvaktan på att hyresgästen
Är hyresrätten enligt 42 § första stycket 1 visar sig ha fullgjort vad som sålunda fordras
förverkad på grund av dröjsmål med betal för att återvinna hyresrätten får beslut om
ning av hyra och har hyresvärden med vräkning icke meddelas förrän fjorton dagar
anledning därav uppsagt avtalet, får hyresgäs förflutit från det att hyresgästen delgivits
ten ej på grund av dröjsmålet skiljas från underrättelsen.

förhållande som avses i 42 § första stycket 4
eller 7 eller hyresvärden icke inom två
månader från det han erhöll vetskap om
förhållande som avses nämnda styck under 2
tillsagt hyresgästen att vidtaga rättelse.

R Ä T T T I L L FÖ R LÄ N G N IN G
AV H YR ESA V TA LET

enskommelsen mot honom endast om han
godtagit den.
Vad i andra stycket tredje punkten före45 §
Bestämmelserna i 46 —53 §§ gäller vid upp skrives om make äger motsvarande tillämp
ning på sådan samboende som enligt lagen
låtelse av bostadslägenhet, om ej
1. hyresavtalet avser möblerat rum eller lä (1973:651) om ogifta samboendes gemen
genhet för fritidsändamål och hyresförhål samma bostad har rätt att övertaga hyresrät
landet upphör innan det varat längre än ten vid upplösning av sammanlevnaden.
nio månader i följd,
2. lägenheten utgör del av upplåtarens egen 46 §
Om hyresvärden uppsagt hyresavtalet eller, i
bostad, eller
3. hyresförhållandet upphör på grund av att fall som avses i 4 § första stycket, anmodat
hyresrätten är förverkad eller förhållande hyresgästen att flytta, har hyresgästen rätt
som avses i 28 § föreligger samt annat ej tUl förlängning av avtalet, utom när
1. hyresrätten är förverkad eller avtalet kan
följer av 47 eller 47a §.
uppsägas enligt 28 § utan att likväl hyres
värden uppsagt avtalet att upphöra på
Har hyresvärden eller hyresgästen i särskild
någon av dessa grunder,
upprättad handling överenskommit, att hy
2.
hyresgästen
i annat fall åsidosatt sina
resrätten icke skall vara förenad med rätt till
förpliktelser i sådan mån att avtalet skä
förlängning, är övernekommelsen gällande.
ligen icke bör förlängas,
Har överenskommelsen träffats innan hyres
förhållandet varat längre än nio månader i 3. huset skall rivas och det ej är obilligt mot
hyresgästen att hyresförhållandet upphör,
följd, gäller den dock endast om den god
känts av hyrasnämnden. Hade make som ej 4. huset skall undergå större ombyggnad
och det icke är uppenbart att hyresgästen
har del i hyresrätten sin bostad i lägenheten
kan sitta kvar i lägenheten utan nämnvärd
när överenskommelsen träffades, gäller över
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olägenhet för ombyggnadens genomfö
rande samt det ej är obilligt mot hyresgäs
ten att hyresförhållandet upphör,
5 lägenheten ej vidare skall användas för
bostadsändamål och det ej är obilligt mot
hyresgästen att hyresförhållandet upphör,
6. avtalet avser lägenhet i en- eller tvåfa
milj shus eller lägenhet som upplåtaren
innehar med bostadsrätt och upplåtaren
har sådant intresse att förfoga över lägen
heten att hyresgästen skäligen bör flytta,
hyresförhållandet beror av sådan anställ
ning i statlig eller kommunal verksamhet
som är förenad med bostadstvång eller av
anställning inom lantbruket eller för sköt
sel och tillsyn av fastighet eller av annan
anställning, om den är av sådan art att det
är nödvändigt för arbetsgivaren att förfo
ga över lägenheten för upplåtelse åt an
ställningens innehavare, samt anställning
en har upphört,
S. hyresförhållandet i annat fall än som
avses i 7 beror av anställning för skötsel
och tillsyn av fastighet samt anställningen
har upphört och det ej är obilligt mot
hyresgästen att även hyresförhållandet
upphör,
9. hyresförhållandet
beror
av annan
anställning än som avses i 7 eller 8 och
som upphört och det ej är obilligt mot
hyresgästen
att
även
om
hyresförhållandet upphör samt, om
hyresförhållandet varat längre än tre år,
hyresvärden har synnerliga skäl för att
upplösa hyresförhållandet,
10 det i annat fall icke strider mot god sed i
hyresförhållanden eller eljest är obilligt
mot hyresgästen att hyresförhållandet
upphör.
Om hyresvärdens intresse blir tillgodosett
:enom att hyresgästen avträder endast en del
lägenheten och avtalet lämpligen kan
förlängas så vitt avser lägenheten i övrigt, har

hyresgästen utan hinder av första stycket
rätt till sådan förlängning.
Avträder bostadshyresgäst lägenhet eller
del därav med anledning av att huset skall
undergå större ombyggnad skall hyresgästen
om möjligt beredas tillfälle att efter ombygg
naden hyra likvärdig lägenhet i huset.
47 §
Har lägenheten hyrts av flera gemensamt och
har de på grund av uppsägning, som gjorts av
en av dem, eller till följd av annan
omständighet, som hänför sig till enast en av
dem, ej gemensamt rätt till förlängning av
hyresavtalet, är medhyresgäst berättigad till
förlänging, om hyresvärden skäligen kan
nöjas med honom som hyresgäst. Vad som
sagts nu gäller ej när hyresrätten är förverkad
eller hyresavtalet kan uppsägas enligt 28 §
utan att likväl hyresvärden uppsagt avtalet
på
någon
av
dessa
grunder.
Är
medhyresgästen make till den som uppsagt
avtalet eller eljest föranlett att hyresgästerna
ej gemensamt har rätt till förlängning av
avtalet, har han den rätt som angivits även
när hyresrätten är förverkad på annan grund
än dröjsmål med betalning av hyra. Detta
gäller också när hyresvärden bringar
hyresavtalet att upphöra på grund av
förverkandet.
Om hyresgäst, som är gift och vars make
ej har del i hyresrätten, uppsäger
hy rasavtalet eller vidtager annan åtgärd för
att bringa det att upphöra eller om han i
annat fall ej har rätt till förlängning av
avtalet, är maken, om han har sin bostad i
lägenheten, berättigad till förlänging, såvida
hyresvärden skäligen kan nöjas med honom
som hyresgäst. Vad som sagts nu gäller också
när hyresvärden uppsagt hyresavtalet att
upphöra på grund av förverkande eller
förhållande som avses i 28 §.
Bestämmelserna i 48 §, 49 § första och
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tredje styckena och 50 —53 §§ om
hyresgäst äger även tillämpning i fråga om
hyresgästs make.
Förlänges hy rasavtal i fall som avses i
andra stycket, svarar båda makarna för
förpliktelserna enligt avtalet för tiden före
förlängningen, om ej annat avtalats med
hyresvärden.
48 §
Vid förlängning av hyresavtal utgår hyran
med skäligt belopp. Den hyra som hyresvär
den fordras skall godtagas, om den ej är
oskälig. Fordrad hyra är att anse som oskä
lig, om den är påtagligt högre än hyran för
lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet
är likvärdiga. Härvid skall bortses från lägen
het vars hyra icke är rimlig med hänsyn till
det allmänna hyresläget i orten för närmast
jämförliga lägenheter i nybyggda bostadshus.
Vid prövning enligt första stycket skall
främst beaktas hyran för lägenheter i hus
som förvaltas av allmännyttigt bostadsföre
tag. Har ombyggnads-, ändrings- eller under
hållsarbete eller åtgärd av därmed jämförlig
betydelse bekostats av hyresgästen, får vid
bestämmande av hyra enligt första stycket
hänsyn tagas till åtgärden endast om särskil
da skäl föreligger.
Annat av hyresvärden uppställt villkor
skall gälla, om det ej strider mot god sed i
hyresförhållandet eller eljest är obilligt.
Hyrestiden skall dock utgöra ett år med tre
månaders uppsägningstid, om en annan
hyres- eller uppsägningstid av särskild
anledning är lämpligare.
I den mån ändring i hyresvillkoren ej
påkallas, skall samma villkor som förut gälla.
Träffas vid förlängning av hyresavtal
överenskommelse om villkoren för det
fortsatta
hyresförhållandet,
skall
överenskommelsen, oavsett bestämmelserna i
första och tredje styckena lända till efterrät
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telse i den mån ej annat följer av bestämmel
serna i övrigt i denna balk.
49 §
Föreligger
tvist om förlängning av
hyresavtalet enligt 46 eller 47 § eller om
vilkor för sådan förlängning, åligger det
hyresvärden
att
skriftligen
meddela
hyresgästen att denne, om han icke går med
på att flytta, har att senast tre veckor efter
det att han fått del av meddelandet
hänskjuta
tvisten
till hyresnämnden.
Meddelandet skall lämnas i den ordning som
enligt
8§
gäller
för
uppsägning.
Bestämmelsen i 8 § tredje stycket tredje
punkten gäller dock ej.
Meddelande som avses i första stycket
skall lämnas senast inom tre månader efter
hyrestidens utgång. Iakttages ej tiden, är
uppsägningen utan verkan, om hyresgästen ej
före tremånaderstidens utgång har hänskjutit
tvisten till hyresnämnden eller ändå
avflyttat.
Om hyresvärden fullgjort vad som åligger
honom enligt första och andra styckena, har
den som fordrar förlängning att hänskjuta
tvisten till hyresnämnden inom den i första
stycket angivna tiden. Iakttages ej denna,
förfaller rätten till förlängning av avtalet.
Vad som har sagts nu gäller ej, om inom
samma tid tyist hänskjutes till nämnden
enligt 54 § fjärde stycket.

50 §
Är frågan om förlängning av hyresavtalet
ännu ej avgjord när hyrestiden går ut, har
hyresgästen rätt att kvarbo i lägenheten till
dess frågan är slutligen avgjord. För tid som
hyresgästen sålunda kvarbor i lägenheten
skall de förut gällande hyresvillkoren
tillämpas till dess hyresvillkoren för samma
tid blir slutligt bestämda.

51 §
3j allés hyresgästens talan om förlängning av
* resavtalet, skall villkoren för den fortsatta
rhymingen fastställas enligt 48 §.
Dom eller beslut varigenom hyresgästens
ulan bifalles anses som avtal om fortsatt
rhyming. Mot hyresförhållandet får ej
i >eropas omständighet som kunnat åberopas
målet eller ärendet.

upphörande till avflyttningen fastställas enligt
48 §.

R Ä T T T I L L PRÖ V N IN G
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Första stycket äger ej tillämpning, om
hyresavtalet avser möblerat rum eller lägen
het för fritidsändamål och hyresförhållandet
vid den tidpunkt då det kunnat bringas att
upphöra ej varat längre än nio månader i
följd eller om lägenheten utgör en del av
upplåtarens egen bostad.
Är hyresavtal som avser bostadslägenhet
träffat för bestämd tid och är hyrestiden
längre än ett år, får hyresgästen uppsäga
avtalet för ändamål som avses i första styc
ket till den fardag som inträffar närmast
efter sex månader från uppsägningen, om
hyresförhållandet på fardagen varat längre än
nio månader i följd.

53 §
Skall hyresgäst enligt hyresnämndens beslut
eller enligt dom utge högre hyra för
förfluten tid än som skolat utgå förut, är
hyresrätten icke förverkad på grund av
dröjsmål med betalning av det överskjutande
52 §
Bifalles ej hyresgästens talan om förlängning beloppet, om betalningen sker inom en
resgästen uppskov dock medges endast om månad från den dag då beslutet eller domen
vann laga kraft. Vad som sagts nu gäller ej,
yTesvärden samtycker till det.
Avgöres tvisten efter hyrestidens utgång om skyldighet att flytta inträder för
:Jer medges uppskov med avflyttningen, skall hyresgästen inom kortare tid än två månader
* resvillkoren för tiden från avtalets efter nämnda dag.
På överskjutande belopp skall hyresgästen
r. hyresavtalet, får i domen eller beslutet
käligt uppskov med avflyttning medges, om betala sex procent ränta som om beloppet
- . resgästen eller hyresvärden begär det. Är förfallit till betalning samtidigt med den
; resrätten förverkad eller kan hyresavtalet förut utgående hyran.
I beslutet eller domen får anstånd medges
-ppsägas enligt 28 § utan att likväl
“ resvärden uppsagt avtalet att upphöra på med betalningen av det överskjutande
agon av dessa grunder eller är rätten till beloppet jämte ränta som avses i andra
^rlängning förfallen, får på begäran av stycket, om skäl föreligger till det.

54 §
5 stadshyresgäst har rätt att till tidpunkt då
un enligt 3 § andra stycket eller 4 § andra
rycket första punkten eller enligt avtal
unnat bringa hyresförhållandet att upphöra
stället med iakttagande av den uppsägningsd som i sådant fall skulle ha gällt uppsäga
: .Tesavtalet för ändring av hyresvillkoren.
- yresgästen skall i uppsägningen uppgiva att
un begär ändring av hyresvillkoren.
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Har hyresgästen uppsagt hyresavtalet en
ligt första eller tredje stycket, skall han inom
tre veckor från uppsägningen hänskjuta tvis
ten till hyresnämnden. Gör han det ej, är

LA G OM A V V E C K L IN G
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uppsägningen utan verkan. Vad som Jiar
sagts nu gäller ej, om inom samma tid tvist
hänskjutes till nämnden enligt 49 § tredje
stycket.

anmälas till myndighet som regeringen be
stämmer. Vad nu sagts gäller ej i fråga om
lägenhet i Stockholms, Göteborgs eller Mal
mö kommun.
1§
Har hus eller del av hus undergått omfat
Har lagen (1942:429) om hyresreglering mm tande ombyggnad som avslutats efter ut
varit tillämplig på hyresavtal, som även gången av år 1968, skall hyresnämnden på
omfattar tid efter det lagen upphört att framställning av hyresvärd eller hyresgäst
gälla, skall avtalet för nämnda tid anses förordna att 3 och 4 §§ skall gälla förhuset
upptaga den hyra som utgick då hyresregle eller husdelen.
ringen upphörde. Är annat hyresvillkor be
stämt genom hyresnämnds beslut eller dom 3 §
stols dom, skall avtalet i denna del anses ha
det innehåll, som framgår av beslutet eller Under tiden den 1 oktober 1975—den 30
september 1978 får hyresvärden ta emot
domen.
Är hyresavtalet slutet för en tid av minst högre hyra än som utgått tidigare endast
fem år, skall vad i första stycket föreskrivs efter sådan överenskommelse eller prövning
gälla endast för tiden intill den fardag som som avses i 4 §.
Om den utgående hyran understiger hyran
infaller näst efter ett år från det hyresregle
för lägenheter, som med hänsyn till bruks
ringen upphörde.
värdet är likvärdiga, får hyran under den i
första stycket angivna tidsperioden icke hö
2§
jas i vidare mån än som motsvarar skälig
Bestämmelserna i 3 och 4 §§ äger tillämp andel av skillnaden mellan utgående hyra
ning på hyresförhållande i vilket hyran den och hyran för likvärdiga lägenheter. Ande
30 september 1975 är reglerad enligt 3 och lens storlek skall bestämmas så att lägenhe
4 §§ laget (1942:429) om hyresreglering tens hyra den 1 oktober 1978 än anpassad
mm. I fråga om särskilt erlagd ersättning för till hyran för likvärdiga lägenheter. Den
kostnad som avses i 12 kap 19 a § jordabal högsta hyra som sålunda får utgå vid varje
tidpunkt under övergångstiden betecknas i
ken gäller dock icke 3 och 4 §§.
Riksorganisation av fastighetsägare och denna lag som övergångshyra.
riksorganisation av hyresgäster kan träffa
skriftlig överenskommelse om att 3 och 4 §§ 4 §
icke skall gälla beträffande viss eller vissa
kategorier av lägenheter eller lägenheterna i Övargångshyra fastställes eller ändras genom
viss eller vissa orter. Överenskommelsen skall skriftlig överenskommelse mellan å ena sidan
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hyresvärd eller organisation av fastighetsäga
re, i vilken hyresvärden är medlem, och å
indra sidan organisation av hyresgäster. Med
Drganisation avses därvid riksorganisation eler föreningen, som är ansluten till sådan
organisation och inom vars verksamhetsom
råde lägenheten är belägen.
Har överenskommelse ej träffats, får hy
resnämnden på framställning av hyresvärd
pröva frågan om fastställelse eller ändring av
övergångshyran. Hyresnämnden får upptaga
frågan endast om förhandling har ägt rum
med organisation av hyresgäster, som avses i
första stycket, eller mot förhandlingen mött
hinder, som ej berott av hyresvärden eller
organisation av fastighetsägare, i vilken han
ir medlem, eller hyresvärden eljest icke
skäligen kan anses ha varit skyldig att träda i
sådan förhandling.
Bestämmelserna i 12 kap 19 a § jordabal
ken utgör ej hinder för hyresvärd att uttaga
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övergångshyra med stöd av bestämmelse i
hyresavtalet.
I den ordning som anges i första stycket
får överenskommelse träffas om att förstatredje styckena icke skall gälla för visst
hyresförhållande.

5§
I fråga om förfarandet inför hyresnämnd i
ärende enligt denna lag äger 4 § andra
stycket, 8, 10 och 12 §§, 17-21 och
24-30 §§ lagen (1973:188) om arrendenämn
der och hyresnämnder motsvarande tillämp
ning. Bestämmelse om tvist som avses i 4 §
första stycket 2 sistnämnda lag gäller därvid
ärende enligt denna lag.
Nämnden skall kalla parterna att inställa
sig inför nämnden, om förhandling ej är
onödig. Skall part inställa sig personligen, får
nämnden förelägga vite.

inom vars verksamhetsområde fastigheten är
belägen.

1§
Denna lag äger tillämpning på fastighet på
vilken finns bostadslägenhet som fastighe
tens ägare regelmässigt uthyr för annat ända
mål än fritidsändamål och som ej utgör del
av hans egen bostad. Lagen gäller dock ej
fastighet som tillhör staten eller kommun.
När byggnad tillhör innehavare av in
skriven tomträtt, äger bestämmelserna i den
na lag motsvarande tillämpning på tomträt
ten. I fråga om byggnad som eljest tillhör
annan än ägaren av marken gäller lagen i
tillämpliga delar.
Med organisation av hyresgäster avses i
denna lag riksorganisation eller förening,
som är ansluten till sådan organisation och

2

§

Har bostadslägenhet ej den lägsta standard
som kan godtagas, får hyresnämnd på ansö
kan av kommunen eller organisation av
hyresgäster och under förutsättning som
anges i 5 eller 6 § ålägga fastighetens ägare
att vidtaga åtgärd som behövs för att lägen
heten skall uppnå sådan standard (upprustningsåläggande) eller förbjuda att lägenheten
används för bostadsändamål (användningsförbud).
Står fastigheten under förvaltning enligt
lagen (1970:246) om tvångsförvaltning av
bostadsfastighet, skall hyresnämnden, i stäl
let för att meddela upprustningsåläggande,
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föreskriva att i förvaltningen skall ingå att bara standard om den är försedd med anord
vidtaga de upprustningsåtgärder som nämn ning inom lägenheten för
d e n f ö r e s k r i v e r . V a d i l a g e n sägs om upprust1. k o n tin u e rlig u p p v ä rm n in g ,
n m g sA läggand e skall äga motsvarande till2. kontinuerlig tillgång till varmt och kallt
vatten för hushåll och hygien,
i m p n m g pa sådan föreskrift.
3. avlopp för spillvatten,
4. personlig hygien, omfattande toalett
2a $
och tvättställ samt badkar eller dusch,
H>xesn amnd får förbjuda fastighetsägare att
5. försöijning med elektrisk ström för
fastigheten utföra förbättringsarbete eller normal hushållsförbrukning,
liknande åtgärd, som ej kräver byggnadslov,
6. matlagning, omfattande spis, diskho,
om ej åtgärden behövs för att bostadslägen kylskåp, förvaringsutrymmen och avställhet skall uppnå lägsta godtagbara standard. ningsytor.
Förbud meddelas, om det är uppenbart att
Vidare skall tillgång finnas till förrådsutåtgärden ej är påkallad av boendehänsyn. rymme inom fastigheten och till anordning
Fråga om förbud eller hävande av förbud för hushållstvätt inom fastigheten eller inom
upptages på ansökan av organisation av rimligt avstånd från denna.
hyresgäster eller av fastighetsägaren.
Utöver första och andra styckena gäller i
Om organisation av hyresgäster motsätter fråga om lägsta godtagbara standard att
sig att i fastighet vidtages annan åtgärd, som huset ej har sådana brister som avses i 48 a §
kräver byggnadslov, än som behövs för att andra stycket byggnadsstadgan (1959:612).
bostadslägenhet skall uppnå lägsta godtagba
Föreligger särskilda skäl, skall bostadslä
ra standard, får åtgärden vidtagas endast om genhet utan hinder av första stycket 4 anses
hyresnämnden på ansökan av fastighetsäga ha lägsta godtagbara standard, om tillgång
ren medger det. Sådant medgivande får till toalett finns i nära anslutning till lägenhe
lämnas endast om särskilda skäl föreligger ten och anordning för bad eller dusch finns i
därtill.
huset. Förekommer eljest avvikelser från vad
som föreskrivs i första eller andra stycket,
2b§
skall lägenheten anses ha sådan standard, om
särskilda skäl föreligger och avvikelsen ej är
Bostadslägenhet skall anses ha lägsta godtag betydande.
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