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Nationellt register för hyres- och
bostadsrätter

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta ett nationellt
register för hyresrätter och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om offentlig statistik över
landets hyresrätter och tillkännager detta för regeringen.
3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett centralt och
offentligt bostadsrättsregister och tillkännager detta för regeringen.

Nationellt register för hyresrätter och offentlig statistik
Hyresrätten är en mycket viktig upplåtelseform för ekonomiskt svaga samt för de som
kanske har tillfälliga jobb eller som till följd av arbetet måste pendla mellan olika orter.
Det är av den anledningen också viktigt att det finns ett brett och samlat hyresutbud i
hela landet. Förutsättningarna att få en bostad idag varierar dock beroende på vilken ort
det handlar om, och priserna kan likaså skilja sig avsevärt. Av den anledningen är det
inte heller konstigt att många har svårt att veta vilka priser som gäller när det är dags att
välja boende på en ny ort. Det är dessutom svårt för många att finna lediga bostäder då
dessa kan vara fördelade på en rad olika hyresbolag.
Bostadskostnaderna för en enskild person hör till livets största utgifter, varför
möjligheten att planera sitt framtida boende kan spela en stor roll för livskvaliteten. Det
behöver inte vara särskilt svårt att, genom tillförlitlig information, såväl förenkla
kunskapen om aktuella priser som finna utbudet i ett visst område. Regeringen bör vidta
åtgärder för att skapa ett nationellt offentligt register över samtliga hyresbolag med
tillhörande hyresbostäder samt säkerställa att relevant statistik kring exempelvis
nivåerna på bostädernas hyror och de senaste årens hyreshöjningar redovisas på ett
tydligt sätt.

Offentligt och centralt bostadsrättsregister
Den som frekvent följer bostadsmarknaden har kunnat se hur marknadens utveckling
visat att överlåtelser och pantsättningar av bostadsrätter representerar stora värden.
Trots att det funnits ett flertal utredningar som tydligt pekat på behovet av ett centralt
och offentligt bostadsrättsregister för att öka tryggheten kring pantsättning har detta inte
införts. Detta är tyvärr tråkigt, då ett sådant skulle kunna förbättra säkerheten för
konsumenterna samt stärka bostadsrätten som kreditobjekt.
Nuvarande system för överlåtelser och pantsättning av bostadsrätter fungerar tyvärr
inte tillfredsställande, och det kan medföra risker för rättsförluster och ett sämre
kreditvärde på bostadsrätter än vad som borde vara nödvändigt. Ett införande av ett
bostadsrättsregister skulle effektivisera bostadsrättsmarknaden och samtidigt öka
chansen till en bättre marknadsstabilitet. Lägg därtill chansen till utökade
samhällsekonomiska vinster och att fastighetsmäklarnas möjligheter att följa god
fastighetsmäklarsed förbättras. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att
möjliggöra ett integritetssäkert, offentligt och centralt bostadsrättsregister.
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