Interpellation (2019:48) av Sissela Nordling Blanco (Fi) till Dennis
Wedin (M) om Agenda 2030:s mål om ekonomiskt överkomliga
bostäder till alla
Rätten till bostad är lagstadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i
svensk grundlag. Även i Agenda 2030 är rätten till ekonomiskt överkomliga bostäder central.
Det grönblåa styret säger sig vilja vara ledande i att uppnå de globala målen i Agenda 2030
men för i praktiken en politik som tar oss i motsatt riktning.
I Agenda 2030:s mål 11 om hållbara städer och samhällen handlar det första delmålet om att
säkra bostäder till en överkomlig kostnad. Genom det grönblåa styrets utförsäljningar av
allmännyttan riskerar stadens billigaste hyresrätter att gå förlorade för de som skulle behöva
de som mest. Det är inte hållbart i en stad där över 80 000 människor är aktivt
bostadssökande och där allt färre har råd att efterfråga en bostad. De som drabbas hårdast
är naturligtvis de med lägst inkomster, ofta kvinnor och utrikesfödda, men också
pensionärer, sjukskrivna och unga vuxna som behöver flytta hemifrån. Ensamstående
mammor som lämnat en våldsam relation är en särskilt utsatt grupp som växer inom
gruppen i osäkra boendeförhållanden.
FN:s experter inom bostadsfrågor och mänskliga rättigheter, Leilani Farha och Surya Deva,
har varnat regeringen och staden för riskerna i att sälja ut allmännyttan till privata aktörer.
De lyfter det offentligas skyldighet att tillhandahålla bostäder som folk har råd med, som
håller en viss standard och som är säkra. Både utförsäljningar till privata hyresvärdar och
ombildningar till bostadsrätter bidrar till att stadens bestånd av bostäder till överkomliga
priser minskar. De äldre, och därför billigare, hyresrätterna i allmännyttan kan inte ersättas
med nybyggnation där hyresnivåerna är mycket högre.
Mot bakgrund av detta undrar jag:
Hur ser prognosen ut för staden att leva upp till Agenda 2030:s mål att ”senast 2030
säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och
grundläggande tjänster”?
Hur ser bostadsborgarrådet på att de planerade ombildningarna leder till färre ekonomiskt
överkomliga bostäder i Stockholm?
Hur ser bostadsborgarrådet på att tillgången till en bostad för ensamstående mammor som
lämnat en våldsam relation försämras som en konsekvens av ombildningarna av de billigaste
hyresrätterna?
Stockholm, 19 juni 2019

