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Proposition

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
att bifalla förslaget på tillä� i det bostadspolitiska programmet

Förslag på tillägg i det bostadspolitiska programmet:

Diskrimineringen på bostadsmarknaden måste

motarbetas

Diskriminering på bostadsmarknaden är ett enormt problem som inte belyses i det bostadspolitiska

programmet, och därför är det nödvändigt att införa en ny del som belyser bostadsmarknadens

diskriminering och presenterar förslag på hur det kan motverkas. Förslagen som förbundsstyrelsen

lä�er fram by�er på Diskrimineringsombudsmannens rapport “Diskriminering vid

tillhandahållande av hyresbostäder”, där de undersöker diskriminering på svensk bostadsmarknad

och ger förslag på lagändringar som sy�ar till att motverka diskriminering på bostadsmarknaden.

Förbundsstyrelsen föreslår därför:

Att ett nytt kapitel införs med rubriken “Diskrimineringen på bostadsmarknaden måste

motarbetas” e�er kapitlet “En aktiv statlig markpolitik”

Att följande brödtext lä�s till under rubriken “Diskrimineringen på bostadsmarknaden måste

motarbetas”:
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“Forskning och statistik visar med all tydlighet hur diskriminering på bostadsmarknaden är ett

förekommande problem som helt ogrundat och olagligt hindrar människor från att �å tillgång till en

bostad. Det kan handla om diskriminering i form av etnicitet, där personer med utlandsklingande

namn som Mohammed har mycket lägre chans att �å ett hyreskontrakt. Det kan också handla om att

människor med funktionshinder inte �år sina rättigheter tillgodosedda i sin bostad, eller att

hyresvärdar inte godtar vissa former av bidrag som giltig inkomst, vilket stänger ute

låginkomsttagare från att �å en bostad de egentligen kan betala för. Det här leder till en stor

orättvisa som i många fall slår mot de som redan har det svårast på bostadsmarknaden, och bidrar

till en ökad segregation, stress och psykisk ohälsa. Det är ett av samhällets stora orättvisor som

måste motarbetas från �era håll och med kra�fulla reformer.

Att följande att-satser lä�s till under rubriken “Diskrimineringen på bostadsmarknaden måste

motarbetas”:

“

● Att det införs en direkt hänvisning till diskrimineringslagen i hyreslagen, vilket skulle bidra

till att öka kunskapen om att det �nns ett förbud mot diskriminering på bostadsområdet.

● Att det ställs krav på hyresvärdar att dokumentera urvalsprocessen för att öka transparensen

och förutsägbarheten vid förmedling av hyresrätter.

● Att inkludera diskrimineringsformen bristande tillgänglighet inom samhällsområdet bostad,

så att personer med funktionsnedsättning �år tillgång till sina mänskliga rättigheter och

möjlighet till upprättelse när rättigheter kränks.

● Att stärka skyddet mot diskriminering i de fall det inte �nns en enskild skadelidande

person, det vill säga vid överträdelser mot diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen

som inte speci�kt avser en viss person.
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● Att hyresvärdar inte �år neka vissa typer av bidrag som inkomst e�ersom det riskerar att

direkt missgynna särskilda grupper, exempelvis nyanlända, funktionshindrade och

låginkomsttagare.

● Att hyresvärdar inte �år ställa krav på svensk personnummer, e�ersom det kan hindra

asylsökande som istället har ett samordningsnummer.

“


