Tema / bostad

KRITIK #29
Hur kommer det att gå?
Låga eller höga hyror?

Skiss till
system för
marknadshyror
Pär Eliaeson
BOSTADSMARKNADEN 2.0
1. All hyressättning är fri.
2. Alla metoder för hyressättning är tillåtna.
3. Alla ideologier för byggande och förvaltning
är tillåtna.
4. Det kommunala märkägandet och planmonopolet stärks, befrias från kapitalistiska
målsättningar och ges demokratiskt styrda
samhällsorienterade riktlinjer.
Huvudsakliga parter på hyresmarknaden:
A. En återupprättad allmännytta
(demokratiskt styrd, statliga medel)
B. Fastighetsägarnas medlemmar
(kapitalistiskt styrda, privata medel)
C. En återupprättad bostadskooperation
(socialistiskt styrd, privata medel)
D. Hyresgästföreningen
(demokratiskt styrd, privata medel)

Det som brukar kallas fri marknad är
egentligen inte en fri marknad. Begreppet kan
förstås som en marknad på den kommersiella
handelns villkor.
När Göteborgs stad introducerade sitt
bostadsprojekt i Frihamnen med kommunalt
reglerade låga hyror slog intresseorganisationen Fastighetsägarna omedelbart bakut och
motsatte sig förslaget med argumentet att
villkoren blev orättvisa för de vinstdrivande
bostadsförvaltarna. Där gick alltså gränsen för
marknadens frihet enligt Fastighetsägarna.
”Bostadsmarknaden” är ingen vanlig marknad. ”Varorna” är samhällets bostäder. Dessa
är inte vilka varor som helst utan utgör en väsentlig del av vår medborgerliga rätt, rätten till
bostad. Detta förhållande ger att endast den
kommersiella marknadens logik inte räcker till
för att omsluta bostadsförsörjningens dynamik. Det allmännas finansiering och förvalting
har en helt självklar plats på denna arena. De
statliga och kommunala aktörerna kan agera
på helt andra sätt än de kommersiella aktörerna i bostadsförsörjningen. De konkurrerar med
varandra och kompletterar varandra.
Detta är den ”bostadsmarknad” vi bör
ha. De fullt utvecklade villkoren och förhållandena i detta tillstånd har vi inte sett ännu,
men i exempelvis Frihamnen i Göteborg kan
vi med tiden börja se tendenserna. Debattens
vågor har gått höga i press och i medborgerliga
forum. Göteborgs stad verkar dock stå fast vid
sina krav på reglerade hyror under en begränsad tid av 15 år. En medveten störning av den
befintliga ”marknaden”.
Resultatet kommer att bli: de verkliga
”marknadshyrorna”.
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