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ochövervägandenKommitténs1

förslag

2000-taletsförFörutsättningar1.1

boendepolitik

välfardspolitikendelBostadspolitiken1.1.1 är aven

välfärdspolitik. AttsamhällesdelväsentligBostadspolitiken ettär aven
betydelseavgörandeboendemiljögodibostäder ärgodafinnsdet aven

ochbarnskallsamhälleIlevnadsvillkor.människors gottför ett
ochstimulerandeiutvecklasochmöjlighetfåungdomar växaatt upp

boendemiljöer.positiva
försynnerhetirättighetmeningendenboendet igoda ungaDet är en

fåungdomarochför bamrättigheten attmedi likhetmänniskor en
godaönskemål. I detochförutsättningarpåbaserasutbildning egnasom

särskildmedbostäderochboendemiljöerutformasochsamhället byggs
Människorsfunktionshinder.medochäldreför personeromsorg

boendemiljöeroch ärinvandasinakvar ifå bo tryggamöjligheter enatt
viktig kvalitet.

tillmed hänsynombyggnad skerochunderhållnybyggnad,All
kretslopps-miljöanpassatpåkravlångtgåendeochframtidsinriktade ett

boende-högklassigestetisktocksåförutsättergoda livetDet ensystem.
Byggandetvackert.byggadyrareintebehövermiljö. Det att somvara

stå iåterbehöverkonstart centrum.
kvantitativapå deninriktadstarkthar varitbostadspolitikTidigare

ochproduceramöjligheternapåochbostadsförsörjningen attaspekten av
huvudin-kankostnader. Manrimligatill säga attbostäderfinansiera

inriktningproduktionspolitik. Dennavarithartidigareriktningen varen
otillräcklig.bostadsstandardenochbostadsbristenangelägen stornär var

godmycketgenomsnittligtdaghar iSverigeBefolkningen i setten
bostadsef-bostadsbristuttaladfinns ingen ävenbostadsstandard. Det om
boendemi-främstproblemregioner. Dagensvissaterfrågan ökar i avser

servicebristandeboendet,isegregationområden,byggdaljön i redan
boendekost-högastadsdelar,bostadsområden ochtillgänglighet ioch
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bostadsområdenoch tillgänglighet i och stadsdelar, höga boendekost-
nader husi nya m.m.

många bostadspolitik harEn på ambitiös inte kunnat förhindrasätt
tilltagande segregation och i vissa fall utannning boendemiljöer.av

och rotlöshet kan inte byggas bort.Arbetslöshet
utveckling för ochlångsiktigt stabil bostadsbyggande boendeEn

ekonomisk politik.förutsätter stabil Det inte möjligt och hellerären
inte önskvärt utforma långsiktig bostadspolitik korrigerar föratt en som

Samhällsekonomi. Bostadspolitiken bör därför utformas såinstabil atten
till önskad stabilitet.den bidrar en

för produktionspolitikBoendepolitik i stället1.1.2

befolkningen kommer under de årenHuvuddelen 10-20närmaste attav
Ävenbostadsområden. de optimistiskabyggdabo i redan mestom

till-antalet nyproducerade bostäder slår in, kommeröverprognoserna
förhållande till beståndet.skottet bostäder litet iatt varaav nya

nyproduktion huvudsakligen i landets 10-15Dagens äger störstarum
förhållandevis del bostäderna byggs ikommuner. En stor merav

hög standard. Produktionskostnaderna förexklusiva och medlägen en
ordinärahöga jämfört med vad det kostar byggadessa bostäder är att

bostäder.
ochnuvarande subventionssystem blir hyrorräntebidragen iTrots

betalningsstarka hushåll kan efterfrågamånadsavgifter så höga endastatt
således i dagbostäder. praktiken subventionerardenna I statentyp av

hushåll.ekonomiskt starkaboendet för relativt
tveksamtdet fördelningspolitisk synpunktKommittén äratt uranser

bostäder för välsitueradegenerella medel subventioneramedatt nya
för bostadspolitiken högre grad måstehushåll. iVi attanser resurserna

områden huvuddelenför åtgärder i redan befintliga däranvändas av
Statens stöd också tydligtbefolkningen och kommer bo. börbor att

för ekonomiskt hushåll, och särskiltinriktas på underlättaatt svaga
bostäder i rimliga kostnadslägen.barnfamiljer, efterfråga vanligaatt

Kommittén bostads-särskild prioritering insatser igör utsattaaven
bostadspolitiken här inteområden social problembild. Vimed attmenar

måstekan från andra politikområden samordnas medisolerad utanses
och utbildning, barn-, äldre- och handikapp-politiken för arbetslivt.ex.

kommunikationer, miljöomsorg, m.m.
på bostäder vadinnefattar särskilda kravVåra prioriteringar även

boendeformeroch tillgänglighet särskildagäller användbarhet samttex.
funktionshinder. Andra frågor vi valtför medäldre och attpersoner
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ochmiljö-påkravboendesituation, ettungdomarsframlyfta är
kvaliteter.estetiskaboendekretsloppsanpassat samt

förställetboendet ipolitik förvidhuvudviktenläggerKommittén en
bostadsproduktionen.

förutsättningarsyftefrämstabostadspolitikens är attVi geattmenar
politikentilllederOckså dettabostäder. attgoda meriboallaför att

områden.byggdaredanboende iförutfonnasmåste

bostadspolitikenförMål1.2

föreslårKommittén

ilevaallaförförutsättningar attskapaskallBostadspolitiken
ochstimulerandeikostnader tryggrimligatillbostädergoda en

hållbaraekologisktmiljö inom ramar.

levnadsförhål-värdigaochjämlikatillbidraskallBoendemiljön
ochbarnförgodfrämja uppväxtsärskilt ung-ochlanden en

domar.

Övergripande bostadspolitikenmål för

fokuserarbostadspolitikframtidensförmålövergripandeKommitténs
förmålföljandeföreslårVihem.tillallasoch ettboende rättdepå

bostadspolitiken:
godailevaallaförförutsättningar attskapaskall"Bostadspolitiken
miljöochstimulerande tryggkostnader irimligatillbostäder en

jämlikatillbidraskallBoendemiljönhållbaraekologisktinom ramar.
godfrämja uppväxtsärskiltochlevnadsförhållanden envärdigaoch

ungdomar."ochför barn
målsätt-också tillansluterbostadspolitikenförmålövergripandeVårt

planeringen.fysiskaför denningen
bestämmelsernasyftar101987:BygglagenochPlan-1kap.l§Enligt

"medtillbyggandeoch attochmarkplanläggning vatten omavom
samhällsutveck-främjafrihetmänniskansenskildadenbeaktande enav

ochgodochlevnadsförhållandensocialagodaochjämlika enmedling
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långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och för
kommande generationer".

Vi har valt precisera det övergripande målet för bostadspolitikenatt
med mål för boendets planering och utveckling, boendets närmiljö samt
bostadens utformning.

Vi det skall finnas mänsklig skala och kontinuitetatt imenar en
bebyggelsens utformning. Det gäller bl.a. utemiljö, tillgänglighet,
möjligheter till aktiviteter Bostadsområden skall ocksåm.m. vara
allsidigt och därigenom främja mellansammansatta människormöten
med olika bakgrund och erfarenhet.

De boende skall kunna för och ha möjlighet till delaktighetta ansvar
och inflytande sin bostad och närmiljö. Viöver samhälletattmenar
skall och inte motverka önskvärdsund ochuppmuntra utvecklingen av
de boendes medverkan till förbättra sin situation.att

Bostadspolitiken skall med miljöpolitikens krav påöverensstämma
långsiktigt ekologiskt perspektiv med biologisk mångfald,ett goden

hushållning med skydd och kulturlandskap.naturresurser samt natur-av
Bostaden skall hälsomässigt sund, ändamålsenlig och godvara av

kvalitet. I målen betonas också bostäder och boendemiljöer skallatt
användbara och tillgängliga för människor funktionshinder.medvara

Uppfattningar huruvida boendemiljön bra eller dålig inteär styrsom
enbart utformningen bostaden och boendets närmiljö. Minst likaav av
viktig den totala miljön i det lokalsamhälleär bostadens närmiljösom

del En god livsmiljö erbjuderär också bekväm tillgång tillen av.
kommunikationer, affärer, skolor, arbetsplatser, fritidsaktiviteter,
kulturell mångfald, naturupplevelser m.m.

Kommittén har formulerat följande preciseringar målen förav
bostadspolitiken:

Planering och utveckling boendetav

Alla människor skall kön, ålder, funktionshinder, ekonomiskaoavsett-
förutsättningar, etnisk och kulturell bakgrund ha god bostad ochen
boendemiljö. helaDet samhällets säkra denna rättighet.är attansvar
Bostadspolitiken bör främja samhällsekonomiskt effektivtett resurs--
utnyttjande.
Människors skiftande önskemål och behov bostäder i livets olikaav-—
skeden skall kunna tillgodoses till rimliga kostnader.
Bostadsområden skall allsidigt så människorsammansatta attvara-
med olika erfarenhet och bakgrund kan Det skall möjligtmötas. vara

bo kvar i sin invanda och boendemiljö.att trygga
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skildaförförutsättningarlikvärdigaskallboendettillstödStatens ge-
boendeformer.

bildarfritidocharbeteboende,såutvecklasskallLokalsamhället att—
helhet.en

tillhänsynmedformasskallboendeochbyggandePlanering,- perspektiv.ekologisktlångsiktigtmedochkretslopp ettnaturens

närmiljöBoendets

trygghettilltalande, samtestetisktskallBoendemiljön gevara~ vardagsliv.aktivtochgemenskaptillstimulera
harmoniimänniskorförlivsmiljögodskallBoendemiljön utgöra en- kulturmiljön.tillmed hänsynochlandskapetomgivandemed det

underhållas.ochvårdasskallutemiljöochBostadsfastigheter
kunnaaktivtochnärmiljösininflytandeha överskallboendeDe- bostadsområden.sinaförvaltaochutvecklamedarbeteti attdelta

utformningBostadens

kvalitet.godochändamålsenligsund,skallBostaden avvara- användbaraochtillgängligaskallboendemiljöerochBostäder vara- skallboendeformerSärskildafunktionshinder.medmänniskorför
bostadsområden.iintegreradevara

förutsätt-samhällsekonomiskaDe1.3

ningarna

bostadspolitikhållbarLångsiktigt1.3.1

bostadspolitik.hållbarlångsiktigtformauppdragKommitténs är att en
samhällsekonomiskadeförankrad istarktmåstepolitiksådanEn vara

samstämmighet.politiskbredfrånutgåocksåochförutsättningarna en
år.20åtminstonepåtidsperspektivvi calångsiktighet ettMed menar

förut-godafinnsdetñnansplaneni attbedömer nuRegeringen
medstabilitetsamhällsekonomisk enlångsiktigförsättningar en

våraunderstrykavill här attVirealränta.lågoch%på 2inflation enca
stabilitet.ekonomiskförutsätterbostadspolitiktillförslag ennyen

svenskadentillbidrarfinanser attförbättringen statenssnabbaDen av
Finansdepartementetssjunka.kommersannolikhet attallmedrealräntan

år,femtilltidsperspektiv,kortareirealräntan uppettbedömning är att
orealistisktdock inteDet%.4-5 ärstorleksordningenikommer att vara
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förutsätta realräntan i långsiktigtatt tidsperspektivatt kanett komma
till nivå på 3 %. Historiskt har detta varit den genomsnittliganer setten

nivån på realräntan.

1.3.2 Efterfrågan bostäderpå

De svenska hushållen bor i allmänhet bra med god utrymmesstandard
och hög kvalitet på bostäderna. Någon bostadsbrist finns egentligen inte

den låga nyproduktionenäven bostäder kan medföra framtidaom av en
bostadsbrist i framför allt storstadsområden och i ytterligare antalett
tillväxtregioner. I övriga landet efterfrågan på bostäderär låg.nya

Den låga efterfrågan på bostäder förklaras till delar attnya av
hushållen haft inkomstutveckling samtidigt boendekost-en svag som
nadema ökat kraftigt främst i samband med skatteomläggningen år
1991. Dessutom finns det i många kommuner överskott på bostäderett
med andel lägenheter. Nyproducerade bostäderstor tomma ären trots
stöd räntebidrag dyrare äldre bostäder på de flestaavsevärt ängenom

i landet. Hushållen väljer därför bo billigareorter i det redan byggdaatt
beståndet.

De bostäder byggs idag har höga produktionskostnader,som ca
m210 000 12 000 kronor bruksarea BRA enligt Boverketsper-

produktionsstatistik för år 1996. I exklusiva lägen väsentligt högreär
kostnader inte ovanliga. I viss utstäckning beror den höga genomsnitt-
skostnaden på bostäderna byggs med hög standard och med relativtatt
höga mark- och anläggningskostnader i attraktiva lägen i de större
städerna. Vidare har det byggts många bostäder i särskilda boendefor-

för äldre och med funktionshinder förhållandevisärmer personer som
dyra jämfört med ordinära bostäder. Bostadsproduktionen innehåller
också andel smålägenheter studentbostäder också ökarstor t.ex.en som
de genomsnittliga produktionskostnadema.

Boverkets efterfrågan på bostäder visar antaletöver attprognoser
bostäder skulle behöva öka med drygt 30 000 lägenheter år till årper
2010. Andra bedömare efterfrågan blir betydligt lägre,attmenar
20 000-25 lägenheter000 år. Vår bedömning nybyg-är attnya per
gnadsbehovet ligger i det intervallet dvs. drygt 20 bostäder000senare

år. Ett lägre bostadsbyggande 20 lägenheter000 år kan enligtänper per
kommitténs mening den långsiktiga bostadsförsörjningenäventyra och
produktionskapaciteten.

Boverkets bedömning ombyggnadsverksamheten visar attav ca
30 000-40 lägenheter000 år kommer byggas fram till årattper om
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Genomsnittskostnaden för ombyggnader beräknas dock2010. bli lägre
förekommit på år.vadän senaresom

så långt förutse bostadsef-Givetvis det svårt i tidsperspektivär att ett
terfrågan. fortsatta konjunkturutvecklingen, hur optimistiskt ellerDen
pessimistiskt hushållen på sina framtida inkomster hursamtser
hushållen prioritera boendet framför konsumtionväljer att annan
påverkar starkt utvecklingen.
Även ekonomiska utvecklingenmed optimistiska bedömningar denav

jämfört produktionenkommer dock bostadsbyggandet lågt medatt vara
åren.i genomsnitt de 30senaste

skillnaderRegionala1.3.3

skillnader i bostadsefterfrågan. Vi bedömerfinns regionalaDet attstora
Boverketsriskerar kvarstå. Bl.a. visarde regionala skillnaderna att
regionalasker i storstäderna och iefterfrågetillväxtenattprognoser

befolkningen och hushållens inkomsterökarmed tillväxt. Därcentra
på bostäder.och efterfrågandärmed även

låg.blir bostadsefterfrågan fortsatt Iområden med tillväxtI svag
överskott bostäder. Härmånga i dagsådana områden har orter ett av

minst föri fina bostadsmiljöer intefinns vår mening bra bostäderenligt
viktigasteskall leva" de"hela Sverigebarnfamiljer. Att är en av

finns påoch det kapitalsamhället. kvaliteteruppgifterna för De som
bostadsförsörjningen.för den fortsattadessa bör tilltasorter vara

bostadspolitiskamöjligt med enbartdock det inteVi är attattmenar
Samhället måste föraproblem.medel lösa denna typ en samman-av

regional balans.bidrar till bättrehållen politik som en

boendeHushållens1.4

bostadsstandard1.4.1 Hög

ytstandard i sinainternationellt högSverige harHushållen i setten
m2 Denbostadsyta pågenomsnittlig 50bostäder med per person.en

hushållstyper.gäller allahöga standarden
flertaletbarn. övervägandesamboende med Detegnahem bor främstI

påflerbostadshus. Statistiken speglarlägenheter iensamstående bor i ett
upplåtelsefonner förolikaolika livsfaser väljertydligt hushåll isätt att

boende.sitt
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Boendekostnader1.4.2

harhushållsgrupperfinnsdetuppmärksammatharKommittén att som
medbarnfamiljerframför alltgällersituation. Dettaekonomisksvåren

pensionärer-ensamståendeäldredeförälder,ensamboende ävenmenen
deltidsarbets-och ofrivilligtArbetslösaekonomi.relativthar svagna en

ocksåinkomstmed låglösa är utsatt grupp.en
disponiblaräcker inte denmed barnensamståendeFör stor gruppen

levnads-och andraför hyrautgifternanödvändigastetill deinkomsten
hushålletmedeldeinkomstdisponibelMedomkostnader. somavses

bostadsbi-till barnbidrag,har tagitshänsyndvs.faktiskt förfogar över,
kapitel 3.searbetslöshetsersättningdrag, m.m.

bostadstilläggochBostadsbidrag1.4.3

barnfamiljertillbostadsbidragenmåsteuppfattningkommitténsEnligt
tillförsäkrakunnatill pensionärerbostadstilläggenoch ungdomar samt
framtiden.ibostadsstandardgodhushållenekonomiskt ävende ensvaga

utvecklingentillvår meningenligtmåstestorlekBidragens avanpassas
hyresnivån.

med barnensamstående kvinnorutsträckningmycket högiDet är
daghushåll har iDennabostadsbidragen.beroendeär gruppavsom

andraochbostadordinärtillräckafå inkomsternasvårast attatt en
bostadsbi-förstärkningKommitténutgifter.nödvändiga att avanser en

harmed barnensamståendetillsynnerhetoch ibarnfamiljertilldragen
prioritet.mycket hög

ensamståen-äldstaövervikt dedetpensionärernaBland är stor aven
lågamycketharbostadstillägg. Dennafårde kvinnorna gruppsom

tillskott.nödvändigtbostadstilläggetdemoch förpensioner ettär
fortsättningenivår meningenligtbostadstillägg bör ävenPensionäremas

dock betonaVi villpensionssystemet.del i attbehandlas som en
hyresnivåer.höjdatillskallbostadstilläggen anpassas

förändringarföreslagit vissaochbehandlatkapitel 6iVi har även
avsnitt 1.7.bostadsbidrag. seungdomarnasavseende

Hyresnivån1.4.4

egentligfinns ibostadsbeståndet. DetienhetligrelativtHyresnivån är
bostadsmarknaden. Avensvenskapå denlägenheterbilligamening inga

hyresnivåungefärharattraktivaintede lägenheter är somsammasom



överväganden och förslagKommitténs 27SOU 1996:156

övriga bostadsbeståndet. endast bostäder byggdes underDet är som
1990-talet avviker från den enhetliga hyresnivån. för dessaHyransom
bostäder genomsnitt % högre i det övriga bostadsbeståndet.i 20 änär

Orsakerna till den enhetliga hyresnivån söka i tillämpningenär att av
Systemet på likabruksvärdessystemet. bygger bostäder medatt

bruksvärde skall ha hyresnivå. bruksvärdet kan förutomIsamma
standard lägesfaktor.bostadens allmänna invägasävenm.m. en

kommitténs mening har förändringar i värderingarEnligt t.ex.av en
och bostadsområdens allmänna attraktivitet intebostads lokalisering av

inneburitfått genomslag i bruksvärdet. Detta harönskvärt t.ex. att
miljöer i städernas förorter har lika eller iblandbostäder i storskaliga

attraktiva Kommitténhögre hyresnivåer efterfrågade bostäder i lägen.än
människorspå bättre bör avspeglahyressättningen sättatt ettanser

prioriteringar.
hyresnivåema denödvändiga anpassningen iVi denatt avanser -

för nuvarande förflesta fall nedåt bör ske inom systemramen-
bostadsmarknadenshyressättning, vill därförVi attparteruppmana mer

hyresnivån börflexibelt använda bruksvärdessystemet. Vi att varaanser
bostadsområdena, områden medi dag i vissa ilägreavsevärt än t.ex. en

lägenheter.andelstor tomma

Boendesegregation1.5

Kommittén föreslår

förkommunala utvecklingsprogramStaten skall stödja utsatta
högst %bostadsområden bidrag 50ett motsvarar avsomgenom

Utvecklingsprogrammen skallförkostnaderna programmen.
grundkrav.uppfylla vissa

finansieras medel frånStödet till utvecklingsprogrammen med
miljonerflera politikområden. Bostadspolitiken bidrar med 500

kronorår under åren och med miljardkronor 1998-2000per en
år årenunder 2001-2010.per
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Problembild1.5.1

med djupasamhällsproblemkomplextBoendesegregationen rötterär ett
på bostadsmar-Förhållandenförhållanden.socialaekonomiska ochi

segregationsmönsterdel deförklarabaraknaden kan somen av
uppstått.

människor med dekonsekvensallvarligasteSegregationens är att
förutsättningarnapolitiskasociala ochekonomiska,fördelaktigaminst

bostadsområdena. Utsattaattraktivaminstsamlas i detenderar att
bostadsområden. Dessatillhänvisassamhälleti utsattagrupper

storskalighet,bostäder,ofta godaerbjuderbostadsområden men
bristandemiljöanpassning,dåligförslitning,otrygghet,anonymitet,
försämraytterligaretillbidrarkommunikationerochservice attm.m.

livschanser.levnadsvillkor ochinvånarnas
attraktivadeökat mellanpolariseringentid harUnder mestsenare

attraktiva därminstinvånare och deresursstarkamedbostadsområdena
segregationensocio-ekonomiskaDenboendede är resurssvaga.

segregation.etniskmedutsträckningockså i ökadsammanfaller
decenniersedankändbostadsområdenadeProblembilden i ärutsatta

dagensallvarliga iDetsammanhang.mångaioch har analyserats
riskerarnivå denått därochfördjupatsproblemen attsituation är att en

högadenutvecklingorsak till dennaviktig ärEnpermanentas.
utvecklingsspiralernegativavändaMöjligheternaarbetslösheten. att

områdenafinns imöjligheterochdetillatt ta somresurservaragenom
slårutanförskapvanmakt ochkänslorsnabbt rot.försämras när av

politiksammanhållen1.5.2 En

förlevnadsvillkorenförbättraråtgärderKommittén att somanser
baraprioritet intehögstabostadsområden måstemänniskor i utsatta ges

betydelse.politikområdenallainombostadspolitikeninom utan av
segregationenarbetetkommitténBostadspolitiska motatt nuanser

mångainomomfattar insatserpolitiksammanhållenkräver somen
nivånnationellasamhället. På dennivåer ipå flerapolitikområden och
vissaoch förhindrarsysselsättningenökarkrävs främst insatser attsom

nivån börPå lokalaarbetsmarknaden. denfrånmedborgare utestängs
segregationen.arbetetgrundsten iutvecklingsarbetelokalt motenvara

gällernationella arbetetoch detlokalabåde detFör att samman-en
samverkan. Ensektorsövergripandepåkravställerhållen politik stora

bindaockså förkrävsoch kommunmellandialogväl fungerande attstat
lokal nivå.central ochpåinsatsersamman
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regeringenangelägetpolitik detsammanhållenBehovet gör attenav
nationella arbetetdetsamordningenpolitiskaförstärker densnarast av

segregationen.mot

utvecklingsprogramLokala1.5.3

inlederkommunerochföreslårKommittén gemensamtatt stat en
bostadsområden.iutvecklingsarbetelokaltpåsatsninglångsiktig utsatta

utvecklingspro-lokaltkringföreslås byggasUtvecklingsarbetet ettupp
bostadsområde.i varje utsattgram

människorsallasäkraskall rättutvecklingsarbetetSyftet med attvara
förutsättningar,ekonomiskafunktionshinder,ålder,kön,oavsettatt

Även landetsboendemiljö.godha mestbakgrundkulturelletnisk och en
övergripandekommitténssåutvecklasskallbostadsområden attutsatta

uppfylls.boendemiljöerochbostädermål för
människordeutvecklingsarbeteiaktörerna ärviktigasteDe ett som

måsteUtvecklingsprogrammenområdena.deverkar iochbor utsatta
måsteUtvecklingenönskemål.ochbehovderasprodukt avvara en

traditionell mening.fram iplanerasunderifrån och intekomma

utvecklingsprogrammenförKommunalt1.5.4 ansvar

helheti desssamhällsplaneringenförharKommunerna attett ansvar
boende.jämliktochintegreratfrämjar ett

iutvecklingsarbetetförsärskilthar attKommunerna ett ansvar
allainvolverarochkraftmedigång, drivsbostadsområden sättsutsatta

harockså kommunernaVi ettverksamheterna. attkommunalade menar
iprioriterasbostadsområdenadeförsärskilt sam-utsattaattansvar

näringspolitiklokalhällsplanering, etc.
krävabostadsområdeniutvecklingsarbetet attkommer utsattaVidare

boende,mellansamverkansektorsövergripandeochlångtgående
myndigheter Kommuner-organisationer,föreningar, etc.bostadsföretag,

samverkan. Denstånd dennafå till mestnyckelroll förhar attenna
förformernafinnadockblirkommunernauppgiften för attangelägna

ochborfrån demframutvccklingsprocesserstödja växer somatt som
området.arbetar i
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1.5.5 Statsbidrag till programmen

Kommittén föreslår särskilt bidrag till utvecklings-att staten ettger
arbetet bostadsområden.i Statens stöd skall kunna användas bådeutsatta
för genomförande och i viss utsträckning för planering, uppföljning samt
utvärdering utvecklingsprogram.av

Alla kommuner bedömer det finns bostadsområdenatt utsattasom
i kommunen behöver utvecklas på det beskrivits här kansättsom som
söka statsbidrag maximalt %50 utvecklingsprogrammetsett om av
kostnader. Ett villkor kommunen tillsammans med andra lokalaär att
aktörer, bostadsföretagen, säkrar finansiering minst %50t.ex. en om av
kostnaderna för planering och genomförande.samt tar ansvar

Kommittén bidrag till utvecklingsprogrammen måsteatt statensanser
flexibelt och för anpassningar till lokalautrymmestortvara ge

förhållanden. Innehållet i bör inte detaljstyras utanprogrammen ge
möjlighet genomföra mångfald åtgärder. Kommittén inteatt en av anser
heller definitionnågon allmängiltig begreppet bostadsom-att utsattav
råde meningsfull. Varje kommun bör utifrån sin överblickär av
situationen olika bostadsområden kunna vilka områden hari avgöra som

problembild särskildamotiverar insatser.en som
Vi föreslår dock det statliga stödet förenas vissa villkor förmedatt

utformningen utvecklingsprogrammen. Villkoren avseddaär attav ge
de lokala huvudinriktning och främjainsatserna uppbyggnadenrätt av
väl genomarbetade och lokalt förankrade också avseddaDe ärprogram.

underlag för fördelningen olikastöd mellanatt ett statensge av
bostadsområden.

utformning1.5.6 Programmens

Alla utvecklingsprogram bör utgå från väl genomarbetad beskrivningen
levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter i området. Programmenav

måste också innehålla tydliga mål för utvecklingsarbetet preciserasamt
kostnader och hur dessa fördelas på olika aktörer. Vidareprogrammets

motiverar behovet utvärdering och kunskapsuppbyggnad varjeattav
utvecklingsprogram innehåller plan för kontinuerlig uppföljning ochen
utvärdering. Slutligen bör kommun-antagnaprogrammen vara av
fullmäktige för säkra politisk förankring kommunen.iatt

Utöver dessa allmänna krav har kommittén valt lyfta framatt ett
faktorer betydelsefulla vid lokalt utvecklingsarbeteantal andra ärsom

och direkta förkan antingen villkor stödet eller utgångs-utgörasom
punkter för prioritering stödet mellan olika områden:en av
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för boendedelaktighet och inflytande de-
förankring den kommunala och lokala organisationeni-

former för samverkangenomtänkta-
åtgärder för ökad sysselsättning-

särskilda behovinsatser för medgrupper-
områdetkvalitetssäkring skolorna iav-

kvinnors kunskaper och erfarenheterinsatser för integreraatt~
detdelaktighet och inflytande så central betydelseboendesDe är attav

framgå hur lokala aktörernaåtminstone bör de attavserav programmen
säkra sådant inflytande.ett

åtgärderskall första hand omfatta socialaiUtvecklingsprogrammen
bemärkelse.människorna och boendemiljön i bredoch riktas mot

investerings-särskild ordning deOmbyggnader kan stödjas i genom
avsnittombyggnadsåtgärder beskrivs i 1.19.prioriteradebidrag till som

viktig in-kulturaktiviteterför föreningsliv,Lokaler utgörm.m. en
utvecklingsprogrammenutvecklingsarbete. Stödet tillgrediens i lokalt

kulturlokalerbidrag till samlingslokaler,kan här komplettera de etc.
stöd kunna användasövrigt skallBoverket administrerar. I statenssom

och åtgärder.spektrum aktivitetertill brettett av

stödetFinansiering1.5.7 av

mångaomfatta åtgärder inomkommerUtvecklingsprogrammen att
ekono-därför rimligtvår uppfattning detpolitikområden. Enligt är att

bostadspolitik, arbets-olika politikområdenmiska från somresurser
tillinvandrarpolitik samlasmarknadspolitik, gemensamtetc. ett

området intebostadspolitiskafrån detVistatsbidrag. att resurseranser
för utvecklingsprogrammen.finansieringskällanskall den endavara

kraftfullt bidraglämnabostadspolitiken börKommittén ettattanser
utveck-finansieringenkronor år tillmiljardmotsvarande avperen

dockinnebärrestriktionerBudgetmässigalingsprogrammen. att
årkronortill miljonerbidrag måste begränsas 500bostadspolitikens per
årmiljard kronoröka tillBidraget börunder åren 1998-2000. peren

långsiktigtbörtill utvecklingsprogrammenfr.o.m. år Stödet2001. vara
sträcka fram till 2010.och sig

andra insatsermedSamordning1.5.8

påmiljoner kronor1251995/96 harUnder budgetåret satsatstaten
1994/95:l0O,bostadsområden prop.i invandrartätasärskilda insatser
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Åttastorstadskommunerbil 11,bet. 1994/95:Sfu l3,rskr. 1994/951309.
har fått förstödet i samverkan med andra lokala aktörer genomföraatt

handlingsplan med insatser syftarbl.a. till öka invandrarnasatten som
arbetskraftsdeltagande.

Ytterligare insatser i invandrartäta bostadsområden motsvarande 245
miljoner kronor år har föreslagits lnvandrarpolitiska kommitténper av
SOU föreslår1996:55. Denna kommitté statligt stöd till kommunalaett
åtgärdsprogram i bostadsområden femmed insatser inomutsatta
verksamhetsområden: arbetsmarknad, vuxenutbildning, delaktighet och

för närmiljön, skolan ungdoms- och barnomsorg.samtengagemang
Vårt förslag lokala utvecklingsprogram tillansluter denäraom

principer gäller för de pågående insatserna i invandrartäta bostads-som
områden och till lnvandrarpolitiska kommitténs förslag. Vår bedömning

behovet riktade insatser och hur dessa skall utformas påärav av av
flera likartad.sätt

dock det samhällsintresseKommittén äratt ett stort attanser en
satsning på utveckling de bostadsområdena inteutsatta ses som enav
del invandrarpolitiken eller riktar sig enbart till invandrartätaav
bostadsområden storstäderna. Vi vill betona behoveti av en mera
generell riktar sig till alla bostadsområden och utgörutsattaansats som

del sammanhållen politik segregationen.moten av en mer
Vi därför vårt förslag lokala utvecklingsprogram böratt sesanser om

pågående inaturlig fortsättning och utvidgning insatersom en av nu
lnvandrarpolitiska kommit-bostadsområden. Vi ocksåutsatta attanser

utvecklingspro-förslag till åtgärder bör integreras i vårt förslagténs om
särskilt riktade invandrare kommerInsatser utgöraattmot engram.

viktig del många lokala utvecklingsprogram.av
bör få iarbetsgrupp inom regeringskanslietKommittén attanser en

formerna för stöd tilluppdrag utarbeta de närmare statens ut-att
Länsstyrelsemas roll regionala samordnarevecklingsprogrammen. som

Länsstyrelserna har redanbör därvid in.insatser vägasstatens ettav
inom flera de sektorer har särskild betydelsesamordningsansvar av som

näringspolitikför det lokala utvecklingsarbetet, exempelvis samt
utbildnings- och socialpolitik.
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äldre och medBoende för1.6 personer
funktionshinder

Kommittén anser

ochpå bostäderlagstiftningens kravEfterlevnaden attav
användbara för äldretillgängliga ochboendemiljöer skall vara

förbättras.funktionshinder måstemedoch personer

föreslårKommittén

och boende-syfte förbättra bostädersOmbyggnadsâtgärder i att
tillskapaanvändbarhet eller förtillgänglighet ochmiljöers att

funktionshin-medför äldre ochboendefonnersärskilda personer
Omfattningoch få investeringsbidrag.prioriteradeskallder vara

prioriteradeinvesteringsbidragen föroch inriktning om-av
ordinariesamband medibyggnadsåtgärder skall bestämmas

budgetarbete.

fortsättning-iboendefonner skallsärskildaNyproduktion ävenav
ordinariedetbidragsunderlag iförhöjtstödjas ettgenomen

nyproduktionen.stödet till

ochhandikapp-samverkan med bl.a.ifår i uppdragBoverket att
för ökadgenomförapensionärsorganisationema ett program

och närmiljöersvad gäller bostädersoch kompetenskunskap
för äldre ochanvändbarhetderastillgänglighet samt personer

Särskildaföreslås i år.funktionshinder. Programmetmed trevara
delför denarvsfonden börmedel Allmänna avsättas somur

handikapporganisationema.medverkan avavser

med funk-föranpassningBehov1.6.1 personerav
tionshinder

äldrei denfunktionshinder finnsmedDen stora personergruppen
de äldsta åldersgruppema.framförallt ioch dåbefolkningen personer

antalöka ikommer fortsättaår,80dvs.Denna över attpersonergrupp,



34 överväganden och förslagKommitténs SOU 1996:156

in på 2000-talet. finns inga tecken på antaletDäremot att yngre personer
med funktionshinder skulle öka i antal.

Ökningen antalet i de äldsta åldersgruppema ställerpersonerav
enligt kommitténs mening krav på åtgärder inom främst det ordinära

ochboendet för bostäder boendemiljöer tillgängliga ochgöraatt mer an-
Ävenvändbara. fler särskilda boendefonner behövs i viss utsträckning.

Enligt vår bedömning kommer dock utbyggnadstakten avsevärtatt vara
lägre under 1990-talets början.än

Bostäders tillgänglighet1.6.2

det finns brister i bostäders tillgänglighet förKommittén attanser
funktionshinder. Framförallt gäller detta den äldre be-medpersoner

byggelse också relativt andel de äldre bor. Trappor,där storen av
tillgångtrånga brist på hissar, dåligt genomtänkt utemiljö, dåligentréer,

och kommersiell service försvårar ellertill kommunikationer görm.m.
funktionshindrade bo kvar.det omöjligt för att

förändring lagstiftningen. främstföreslår ingen DetKommittén ärav
vårreglerna behöver förbättras. Det enligtefterlevnaden ärsomav

tillgänglighet tillgodoseslagstiftningens krav påmening självklart att
m.fl.bostäder. Byggherrar, kommuner,vid all och ombyggnad avny-

skall bevaka lagstiftningen följs.deltar i byggprocessen attsom
bostadsbestån-befintligaProblemen dock i detär nämnts störstsom

förbetydelsefulltdet. bidrag till bostadsanpassningKommunernas är
och miljön i direkt anslut-den individuella anpassningen bostadenav

tillning bostaden.
med statligadet i fortsättningen angelägetVi även är attattanser

förbättrar bostäders ochinvesteringsbidrag stimulera investeringar som
befintliga bostads-tillgänglighet och användbarhet i detboendemiljöers

hissar, ombyggnadbeståndet. kan gälla installationDet t.ex. av av
investeringsbidrag förStorlek och inriktning på sådanaentreér m.m.

ombyggnadsåtgärder skall enligt vårt förslag bestämmas iprioriterade
den se avsnitt 1.19.ordinarie budgetprocessen

och kompetensenVi också det angeläget kunskapernaäratt attanser
boendemiljöers användbarhet och tillgänglighet ökarbostäders ochom

byggsektorn, kommunerna och berördahos berörda aktörer inom i inom
såväl befintliga bostadsområden ochutbildningslinjer. gällerDetta ny-

producerade bostäder offentliga miljöer och lokaler.som
Boverket får uppdrag i samarbete med bl.a.Vi föreslår ettatt att

handikapp- pensionärsorganisationema genomföra treårigaoch program
för och kompetensen i dessa frågor hos berördaöka kunskapernaatt
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förbörarvsfondenAllmännamedelSärskilda avsättasaktörer. pro-ur
medverkan.handikapporganisationemasdelari degrammet avsersom

boendefonnerSärskilda1.6.3

deutbyggnadfortsattalternativ tillsöker i dagKommunerna aven
medochtill äldreoch serviceVårdboendefonnema.särskilda personer

boendet.ordinärautsträckning i detökandeifunktionshinder ges
påinriktasbörbostadspolitiken främst attbedömningKommitténs är att

ochboendetitillgänglighetenförbättrarombyggnaderstimulera till som
stimulera1990-taletundervarit fallet ut-gradlika högiinte som

boendefonner.särskildabyggnad av
ochåldersdemensmeddockfinnsDet yngret.ex. personergrupper,

självständigtinte klararpsykisk stöming, ettmed somgravpersoner
behovomfattandesåharDessafara illa.boende avattutan grupper

boendet.i det ordinärabehovenlösasvårtdetdaglig tillsyn är attatt
finnslösningen. Detden bästai regelgruppboendeienheterMindre är

fortsattbehovbedömningKommunförbundetsSvenska ettenligt av
500lmotsvarandeboendefonnersärskildautbyggnad nyacaav

tio åren.deårbostäder närmasteper
för dethögreboendefonnersärskilda änärför inrättaKostnaden att

investeringsbidragdärförKommitténboendet. attordinära anser
ochäldreförboendefonnersärskildaibostädertillbasbidrag nya

bidragsunderlaghögrepåskall baserasfunktionshindrade ettpersoner
föri daggällermotsvarande principerenligtbostäderordinära somän

1.18.avsnittseräntebidragberäkning av
boende-särskildatillskaparombyggnaderföreslår viVidare att som

ochOmfattninginvesteringsbidrag.och fåprioriterasskallformer
ordinariedetfastställas iskallinvesteringsbidragsådantinriktning ettav

1.19.avsnittsebudgetarbetet
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Ungdomars boende1.7

Kommittén anser

öka utbudet bostäderbör sökaKommunerna vägar att av som
bostadsföretag m.fl. börungdomar. Kommuner,efterfrågas av

lokala bostads-bättre information denockså ungdomar omenge
marknaden.

föreslårKommittén

fåroch Högskoleverket i uppdragUngdomsstyrelsenBoverket,
kunna följautveckla metoder för bättrekartlägga attsamtatt upp

bostadssituation.studenternas

årtill ungdomar i åldern 18-28bostadsbidragenReglerna för
låga in-ungdomar medstödet förbättras tillförändras så att

kostnader förskerRegelförändringamakomster. att statensutan
ökar.bidragen

får uppdragdir.l995:l54 iUngdomspolitiska utredningen att
till ungdomarförslag bostadsbidragin vårtlångsiktigt väga om

stöd till ungdomar.på samhälletsi helhetssynen

bostadsmarknadensituation påUngdomars1.7.1

påfrämstpå bostadsmarknaden berorsvårigheterUngdomars att
arbetslöshet och förlängdminskat bl.a.inkomster harungdomars genom

stigit kraftigt. Ung-boendekostnadema harsamtidigtstudietid som
smålägenheter harandelenförsvåras ytterligaredomars situation attav

minskat.
någon drastisk försämringhar dock intevår bedömningEnligt av

ungdomarbostadsmarknaden skett. Andelensituation påungdom somars
någradet inte frågahar stigit,kvar hos föräldrarnabor är ommen

hemifrånde flyttarflesta ungdomar kanförändringar. Dedramatiska när
med någon kamratdela bostadlägenhet och behöver intebo i en egen

inneboende.eller bo
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ungdomarförbostäderUtbudet1.7.2 av

m.fl.bostadsföretagmedtillsammanskommunernaKommittén attanser
förlämpligakostnaderbostäder till lägrepå ärtillgångenbör öka som

utnyttjandeflexibeltskefrämstkanungdomar. Detta ett avmergenom
vakantaombyggnaderhjälpmedbostadsbeståndetbefintligadet avav

byggtekniker,utnyttjaGenomhyresrabatterbostäder, att nyam.m.
behovhasigfaktisktvad ungdomartillstandarden avanseranpassa

nyproduk-också visshyresgästmedverkan kantillmöjlighet ensamt ge
ungdomar.förbostädertion ske av

ungdomarförbostäderutbudetökamedarbeteKommunernas att av
samla,harBoverketregeringsuppdrag attdetstödjaskommer somatt av

ungdoms-kringidéerocherfarenheterspridautvärdera samt nya
bostäder.

bostadsmarknadenInfonnation1.7.3 om

m.fl. börfastighetsägaremedtillsammanskommunerna seVi attanser
bostadsmarknadenlokaladeninformationgrundläggandetill omatt

informationsmaterialsådantEttkommuner.allatillgänglig ilättfinns
stärkabostadssökandeungdomars samtunderlättasärskiltskulle

pågällerskyldigheterochrättigheterdekunskaperungdomars somom
informationtilltillgång ärBättrehyresmarknaden. avframförallt

bostadsökerfunktionshindermed t.ex.ungdomarförviktsärskild som
på studieorten.

bostadssituationStudenternas1.7.4

beslutriksdagenstaktsnabbibyggsHögskoleutbildningen ut genomnu
dennaangelägetDetårsstudieplatser. attär30 000inrättaatt nya

studerande.förbostäderpåbristhindrasinteutbildningssatsning av
harvilkakommunerna,berörda ettdefråga förfrämstDetta är en

befolkningendelför denbostadsförsörjningenför även somavansvar
debostäderfinnakanintekommunerstödjastudenter. För attär som

åretsiregeringenbeståndet, harbefintligadetinomstuderande
tillinvesteringsbidragtillfälligtföreslagitbudgetproposition ett

l996/97:1.studentbostäder prop.
studenter-hurkunskapernasammanhangetProblematiskt i är att om

Studenternabegränsade. ärutvecklasochboendesituation ärutsernas
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svårfångad i statistiska undersökningar och studentlägenheteren grupp
ingår inte i bostads- och hyresundersökningama BHU.

Mot bakgrund den snabba utbyggnaden högskoleutbildningenav av
behöver kunskaperna studenternas bostadssituation ökas. Kommitténom
föreslår därför Boverket tillsammans med Ungdomsstyrelsen ochatt
Högskoleverket får i uppdrag uppföljning studenternasgöraatt en av
boendesituation utveckla metoder för bättre kunna följa hursamt att
denna utvecklas.

1.7.5 Bostadsbidrag till ungdomar

Kommittén de ungdomar har problem täcka sinaatt attanser som
boendekostnader främst bör stödjas arbetsmarknadspolitiskagenom
insatser. kanDet dock finnas skäl behålla ungdomsbostadsbidragenatt

stöd för ungdomarna i svårt arbetsmarknadsläge.ett ettsom
Nuvarande regler för ungdomsbostadsbidragen behöver refonneras.

Bidragen inte reellt stöd till ungdomar lågahar inkomsterettger som
och inte studerar. kanDe dessutom kostnadsdrivande för nyprodu-vara
cerade studentlägenheter och har icke önskade marginaleffekter för den

förvärvsarbetar.som
För förbättra bidragssystemets funktion föreslår kommitténatt att

reglerna för ungdomsbostadsbidragen förändras på följande punkter:
den boendekostnadsgränsen sänks till 3 kr månad000övre per-
ersättningsnivån blir %65 i hela boendekostnadsintervallet-

krl 800-3 000
inkomstgränsema höjs till kr50 000 för ensamstående ochper-
70 kr för000 samboendeper
bidragsavtrappningen vid inkomster inkomstgränsen sänks frånöver-

% till %33 20
Dessa regelförändringar kan genomföras inom nuvarande kostnadsram
för bidraget.

Ovanstående förändringar angelägna på kort sikt. längrelär ett
perspektiv behöver förslagvårt ungdomsbostadsbidragen invägasom

Äveni helhetssyn på stöd till ungdomar. fördelningen mellanstatensen
bostadsbidrag och andra stödformer arbetsmarknadspolitiskat.ex.som
åtgärder för ungdomar bör Sådana överväganden bör ske inomöver.ses

för den ungdomspolitiska utredning dir. 1995:154ramen som nu
arbetar med analysera ungdomars situation och vissaatt överser
ungdomspolitiska frågor.
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ställdhetsperspektiv8 Jl äm
.

Kommittén anser

allasamhällsplanering. Iallin iskallJämställdhetsaspekter vägas
planeringfysiskinflytandedirekta överskall kvinnorskommuner

maktfördel-ojämlikamycketförstärkas. Denmiljöbyggdoch
stridersamhällsbyggandetinomochkvinnormellan männingen

målen.jämställdhetspolitiskademot

föreslårKommittén

kun-utvecklaförstödstatligterbjuds attantal kommunerEtt
planeringfysiskjämställdhet iintegrerarmetoderochskaper som

framlagttidigare ettharBoverketbebyggelseutformning.och
miljoner4,5kostnadtillinriktningdennamedförslag aven

finansiering.föreslagitocksåharBoverketkronor.

övrigaochbostadsområdenbostäder,utformningenstår klartDet att av
utvecklasskallintelivsvillkorvårapåverkarstrukturerfysiska som

valochplaneringsmodellerSammaperspektiv. avmanligtenbart ettur
ochkvinnor män.bådesjälvklartintebebyggelseutfonnning gynnar

skildaskapakanvilketvardagslivolikadelvisleverochKvinnor män
prioriteringar.ocherfarenheterbehov,

deltill ärkvinnor storkonstaterasamtidigt attkanKommittén
påinflytandeavgörandebeslut ettde utövarvidfrånvarande som

flertaletInomvardagsliv.människorspådärmedochsamhällsbyggandet
rådersamhällsbyggandettillknutnaföretagoch ärpolitiska somorgan

detnackdel. Detta trotskvinnornastillmaktfördelningskevmycketen
samhällssekto-allainflytande iochmaktmåletjämställdhetspolitiska att

könen.mellanlikadelasskallrer
isamhällsplanering ärochboendekvinnoinflytande överökatEtt

viktigtbetraktasockså ettkandemokratifråga, somhandförsta menen
iskettförändringardebrukarinflytande. Trotsförstärkt somiled ett

ochbostadentid igenerelltkvinnor setttillbringarsamhället mer
bostaden,ioftarekvinnorarbetarAllmänt settbostadsområdet män.än

deutsträckningiutnyttjar störreochnärmiljön ävenisigrör mer
bostadsområdet.frånochtillkollektiva transporterna
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Kvinnors kraftigt ökade förvärvsarbete under efterkrigstiden har inte lett
till några genomgripande förändringar hur bostäder och bostads-av
områden planeras och utformas. Det har heller inte lett till några
genomgripande förändringar i arbetsfördelningen mellan könen. Detta
innebär på flera ökade påfrestningarsätt i vardagslivet för många
kvinnor.

En jämställd samhällsplanering bör utvecklasmer attsom genom
integrera både kvinnors och erfarenheter bidrar tillmäns underlättaatt
vardagslivet och främja jämnare fördelning betalt och obetalten av
arbete mellan könen.

En jämställd samhällsplanering måste konkret innehåll iett ettges
lokalt sammanhang. Det i det praktiska planarbetetär på kommunal
nivå formerna för jämställd samhällsplanering kan utvecklas.som en
Kommittén föreslår de kommunförsök med statligtatt stöd som

i Boverkets 1996:4 genomförs förpresenterats stärka arbetetrapport att
för jämställdhet i fysisk planering och byggd miljö.

Inriktningen på det kommunala arbetet bör tydligt integreraattvara
jämställdheten i den ordinarie verksamheten. kommunerDe deltarsom
i satsningen har viktig roll föregångare i arbete behöveretten som som
utföras i alla kommuner. Erfarenhetsåterföring, kunskapsutbyte och
kvalificerade utvärderingar måste därför viktiga beståndsdelar ivara
projekten.

Länsstyrelsemas jämställdhetsansvariga bör följa hur kvinnorep-upp
resentationen utvecklas i kommunerna och särskild uppmärksamhetägna

kvinnors möjligheter påverka boendepolitikens utformning ochatt
genomförande.
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långsiktiga perspektivEkologiskt1.9

Kommittén anser

och ombyggnad. Endastskall tillgodoses i allMiljökrav ny-
miljölagstiftning skall fåkraven i gällandeprojekt uppfyllersom

statsbidrag.

eftersamordnas enligt modellmiljöfrågor behöverBoendets
länsstyrelsernagäller i kommuner,med Agenda 21. Dettaarbetet

myndigheter centralt.och mellanregionalt

föreslårKommittén

skallombyggnadsåtgärderprioriteradeInvesteringsbidrag till
boendet.miljöåtgärder iangelägnaför främjaanvändas att

be-investeringsbidragen skalloch inriktningOmfattning av
ordinarie budgetarbete.samband medistämmas

införs.energiklassning bostäderochför miljö-Ett systern av

ombyggnadför ochMiljökrav1.9.1 ny-

miljöfrå-uppgift utredahaft tillhar inteBostadspolitiska kommittén att
specifikamedsärskilda utredningarfinnsboendet. dettai Förgor

lyftadet angelägethar ändåmiljöområdet. Viuppgifter inom attansett
på boendet.ekologiska aspekternafram de

ochalltillgodoses imiljökraven skallKommittén att ny-anser
dyrtlångsiktigtoekologiskt byggandebostäder. Ettombyggnad ärav

ochdärför endastförekomma. Vioch skall inte att om-ny-anser
skallmiljölagstiftninggällandekraven iuppfyllerbyggnadsprojekt som

statsbidrag.beviljas
s.k.till deskall ledaoch boendepå byggandeMiljökraven att

sammanhangallasubstitutionsprincipema tillämpas. Iförsiktighets- och
inteåtgärderväljas ochlösningenmiljöbelastandeskall den minst som
ochMiljöfarligagenomföras.riskfria skall intemiljömässigt ämnenär

sådanaalternativmiljömässigt bättreskall alltid bytasmetoder mot om
finns.
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miljöområdet fortlöpandeforskningen inomDen omfattande genererar
påekologiska samband och de påfrestningarkunskap tex.omny om

kan innebära.miljön material, byggmetoder Den nyamm.som
förändrade krav byggande ochkunskapen medför och sam-nya

förändradåterspeglas i successivthállsutfonnning kommer attsom en
på aktörernadärför enligt vår mening kravlagstiftning. ställsDet stora

aktuellasig regelverk ochinom tillgodogörabyggprocessen att
byggprojektet.dessa i det aktuellakunskaper och tillämpaatt

investeringsbidrag till miljöåtgär-Prioriterade1.9.2

boendetder i

fortsättningenkan investeringsbidrag iEnligt vår uppfattning även vara
åtgärder bostadsbestån-särskilda miljöinriktade istimulans förviktigen

ombyggnadsåtgärderprioriteradeinvesteringsbidrag tilldet. De som
bostadsbeståndetförföreslår bl.a. användaskommittén bör att anpassa

inriktningOmfattning ochuthålligt boende.ekologiskttill ett av
och andra åtgärderombyggnaderinvesteringsbidrag till ärsom

ordinariei samband medskall bestämmasmiljöskälmotiverade av
utvecklaförinvesteringsbidrag skallbudgetarbete. Dessa attreserveras

avsnittexperiment segenomföra praktiskaförkunskap eller attny
1.19.

miljöfrågorboendetsSamordning1.9.3 av

underlag för miljö-frammånga håll medpådag pågår arbetel att ta
konsumentensunderlättabostäder. Syftetcnergideklarationoch är attav

kanbehövs. Härsamordning arbetetbostäder. Eniniljöriktigaval avav
harSOU 1996:108och miljönutredningen Konsumenternanämnas att

Naturvårdsver-Konsumentverket,medBoverket i samrådföreslagit att
förutarbetaskall få i uppdragmarknadensket och ett systemattparter

uppfattningenbostäder. Vi delarcnergideklarationmiljö- och att ettav
angeläget.sådant ärsystem

myndigheter.fördelat på olikamiljöfrågor i dagförAnsvaret är
inomför miljöarbetetbehövs samlatEnligt vår mening ett ansvar

genomfördes i samband medbyggande denboende och typav som
nivåer,finns på allaBehovet samordningAgendaarbetet med 21. av

också pålänsstyrelserna ochregionaltdvs. i kommunerna, genom
centrala myndigheters insatser,samordningcentral nivå genom av
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kvalitetEstetisk10

Kommittén anser

estetisktutfonnas utifrânboendemiljöer börByggnader och ett
estetiskabidra till högaStat och kommun börhelhetsperspektiv.

nyproduktionkrav vidtydligabyggda miljönvärden i den genom
befintlig bebyggelse.och förnyelse av

för god arkitektur prop.nationella handlingsprogrammetDet
arkitekturprogramkommunalakompletteras1996/97:3 bör av

byggherrar ochsamråd medunderlag för tidigabl.a. utgörsom
fastighetsägare.

den totalabostäder bör %ombyggnad lochVid större avavny-
konstnärligaför denrimligt riktvärdebyggkostnaden ettvara

utsmyckningen.

god arkitekturkvalitet ochestetiskBehovet1.10.1 av

boendemiljönbostadspolitiken betonatförmålKommittén har i sina att
med dethannoniiestetiskt tilltalandestimulerande,skall samt varavara

målsättningarnå dessakulturmiljön. Förochomgivande landskapet att
samhälls-vikt iarkitektur får ökadoch godvärdenestetiskakrävs att en

vidställningfår starkareoch konstnärerarkitekterbyggandet och att enç
estetisk kvalitetboendemiljöer.och Högbyggnaderutformningen av

har centralmed funktionförenar skönhetarkitekturoch god ensomen
resursutnyttjande.ochanvändbarhet, trivsellångsiktigförbetydelse gott

hararkitekturen konstartsamtidigt konstateraKommittén kan att som
byggsamman-många andra länder. ISverige iställning i änen svagare

i fallbyggnadstekniska mål i vissaochhang har kvantitativa trängtrent
Estetiska hänsynestetiken.ochmålsättningarkvalitativaut omomsorg

medofta felaktigtbyggandet likställsiarkitektoniskoch omsorg
och tidsförluster.merkostnader

Ökade estetisktförutsätterbyggda miljönvärden i denestetiska ett
Estetiskaoch miljöer.byggnaderpå utfominingenhelhetsperspektiv av

tekniska hänsyn ellerekonomiska ochunderordnadekrav kan inte vara
ställning för deskapa starkareFöri byggprocessen.tillföras attsent en
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estetiska krävsvärdena också och kommun före-att stat agerar som
gångare och normsättare.

För god arkitektur och estetiska hänsyn stark ställning vidatt ge en
utformningen byggnader och boendemiljöer behövs samordnadav en
arkitekturpolitik. Kommittén regeringens förslag till hand-attanser
lingsprogram för arkitektur och formgivning prop. 1996/97:3 bör
genomföras led i uppbyggnaden sådan politik.ettsom av en

Kommunala arkitekturprogram10.2

Kommittén också det nationella handlingsprogrammet för godattanser
arkitektur behöver kompletteras medveten och aktiv politik förav en
högre estetisk kvalitet på lokal nivå.

Kommunerna har Plan- och Bygglagen 1987:l0 ett stortgenom
för bl.a. tillvara kultur- och miljövärden i den befintliga be-att taansvar

byggelsen. Kommunerna kan också bestämmelser i detaljplanergenom
utformning. Samtidigtbebyggelsens dock plan- ochärstyram.m.

bygglagstiftningen inriktad på tillgodose byggnadstekniska krav vidatt
och ochombyggnad alt brukar varken detalj- eller översiktspla-ny- normalt
utgå från något helhetsperspektiv på estetik och arkitektur.ner

föreslår därförKommittén kommunerna utarbetar kommunalaatt
arkitekturprogram uttryck för kommunens övergripande pågersom syn
estetisk och arkitektonisk utformning. sådant stärkerEtt program
kommunernas kunskap arkitektur och estetik och god grundutgörom en
för samrådtidiga med byggherrar och fastighetsägare. Samråd om
kvalitet och estetisk utformning enligtbör vår mening ske i tidigtett
stadium i byggprocessen, finns risk motiverade för-stor attannars
bättringar inte kan genomföras på grund kostnaderna. Delarav av
arkitekturprogrammet kan också arbetas i översiktsplanen och

kan bilda underlag för konkreta krav på bebyggelsen iprogrammet
detaljplaner.

Behovet konstnärlig1.10.3 utsmyckningav

Kommittén konstnärlig utsmyckning kan spela viktig rollattanser en
för tillföra estetiska upplevelser och identitet boendemiljöer.att ge en
Utsmyckningar kan bl.a. skapa igenkänningsmärken brytersom
bebyggelsens enfonnighet och anonymitet i storskaliga bostadsområden.
Konstnären bör vid sidan arkitekten ha viktig roll vid alla ochav en ny-
ombyggnader.
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påhelhetsgreppestetisktinteutsmyckning kanKonstnärlig ersätta ett
utsmyckning kankonstnärligNågon formutfonnning.bebyggelsens av

iestetiskpåminimikravabsolutbetraktasdock ett omsorgsom
den%bör lbostäderombyggnadochVidbyggandet. större avavny-

konstnärligariktvärde för denrimligtbyggkostnadentotala ettvara
utsmyckningen.

bostadspolitikenroll iKommunernas1.11

Kommittén anser

förmedbostadspolitikennyckelroll iharKommunerna ansvaren
bostadspo-aktivkan drivaboendefrågor. Kommunernaviktiga en

styrmedel.befintligaoch användautvecklalitik attgenom

bostadspolitiskakommunernaslagregleringytterligareNågon av
nuläget.motiverad iinteäransvar

styrmedeloch1.11.1 Kommunernas ansvar

hanteraerfarenhetochtraditionlång attfinns i kommunernaDet aven
gåttharUtvecklingen attmotbostadsförsörjningen.kringfrågor

bostadspolitiskabehovetbedömerpåkommunerna eget avansvar
stynnedlen.bostadspolitiskadeförfogarsjälvständigtoch överinsatser

påintemänniskorförbostadspolitiskaKommunernas somansvar
ibehovsärskildaharbostad ellerbehovlösa sittkanhand avegen

allmäntm.fl. lagar. Ett1980:620Socialtjänstlageniuttrycksboendet
förochmark ut-användningen samtvattenplaneraatt avansvar

Byggla-ochPlan-framgårbebyggelseochbostäderfonnningen avav
saknasövrigtI1994:847.Byggnadsverkslagenl987:l0 samtgen

bostadspoli-förkommunernaåläggerlagstiftning ettsärskild ansvarsom
frågor.tiska

ochallvarliganågrapåvisakunnatintevårt arbeteunderharVi
bostadspo-dehanterakommunernasmissförhållanden i sätt attgenerella

ochbostadsmarknadslägeockså konstateratVi har attfrågorna.litiska
ochstorlekolikakommunermellanmycketsigskiljerproblembild av

landet.delarolikaikommunermellan av
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Kommittén därför motiv saknas för generellatt attanser genom
lagstiftning ytterligare lagreglera kommunernas bostadspolitiska ansvar.

Kommittén har också bedömt kommunerna inte behöver tillförasatt
styrmedel för kunna driva framgångsrik bostadspolitik.attnya en

Utveckling och lokal anpassning befintliga styrmedel, framföralltav
samhällsplaneringen, viktigare uppgift löses bästär respekti-en som av

kommun.ve
Kommittén har särskilt kommunernas förövervägt om ansvar

bostadsförsörjningen motiverar kommunerna återfår lagstöddatt en
möjlighet nå fönnedlingsrätt till privata hyresbostäder. Vi har bedömtatt

sådant behov inte finns idag. En lagstiftning inte kanatt ett som
motiveras med konkreta missförhållanden skulle försvagasnarast
kommunernas möjligheter nå samförstånd och samverkan medatt
fastighetsägarna.

Kommittén vill dock framhålla hänsynen till de hushållenatt utsatta
kräver kommuner och fastighetsägare kommer förmed-att överens om
lingen bostäder. Om kommunernas förmåga uppfylla sittattav
bostadssociala allvarligt hotas och förutsättningar för lösningansvar en
i samförstånd fastighetsägarnamed inte finns, bör kommunerna återfå

lagstödd möjlighet nå förrnedlingsrätt.atten

1.11.2 Uppgifter för kommunal boendepolitiken

Kommittén den kommunala boendepolitiken omfattar fyraattanser
centrala uppgifter:

Skapa boendemiljöergoda för alla

Kommunala insatser kommer spela avgörande roll för uppfyllaatt atten
de målsättningar för boendet och närmiljön kommer till uttryck isom
kommitténs mål för bostadspolitiken och i Plan- och Bygglagens
portalparagraf. Denna uppgift kommer kräva kommunalaatt stora
insatser i särskilt de bostadsområdena.mest utsatta

Säkra bostadsförsörjningen för människor med särskilda behov i
boendet eller ställning på bostadsmarknadenen svag

En de viktigaste förutsättningarna för självständigt och värdigt livettav
tillgång till bostad. En den sociala bostadspolitikensär en egen av

huvuduppgifter därmed lösa bostadsbehovet för hushållär att även som
inte på hand klarar detta. Kommunala insatser för äldre, föregen



förslagoch 47övervägandenKommitténsSOU 1996:156

stödhushåll med behovförfunktionshinder och andramed avpersoner
boendepolitik.ibeståndsdelarviktigasocialtjänstlagenenligt utgör en

ocksåinnefattarbostadsförsörjningenförKommunernas ansvar
sådanavräkning. Föreller hotashemlösamänniskor är grupperavsom

den sistaellertill bättre tillvarotillbakakan bostaden väg envara en
för dessaAnsvaretordnat liv.kopplingen tillkvarvarande utsattaett

bostadsföretag,samarbete mellanfungerandevälkräver ettgrupper
socialtjänst.kronofogde och

bostadsförsörjningenförövergripandeTa ett ansvar

förövergripandeområde detinom sittharVarje kommun ansvaret
måsteoch boendemiljöer. Kommunenbostadsbeståndutvecklingen av

olika intressenochboendefrågomapåhelhetssyn motstå för vägaen
samlad be-ingårövergripandevarandra. I det göraattansvaret en

påefterfråganochutbudmellanlångsiktiga balansendömning denav
åtgärderbehovetnyproduktionbehovetbostäder motavvägasamt avav

beståndet.i det befintliga
omfattaövergripandebehöver detflertalet kommuner ansvaretl

och förbättrarbostadsökamänniskorförunderlättaråtgärder attsom
informationtillgängligfunktionssätt. Lättbostadsmarknadenslokaladen

ochboendetsegregation imotverkatillbidrarbostadsmarknaden attom
stödocksåinformationsådanmarknaden.på En ettrörligheten äröka

bostadssökande. Enfunktionshindradesochsärskilt ungdomarsför
viktigspelakanförmedlingsverksamhetorganiseradcentralt en

på ostäderefterfrågandärkommunersärskiltbostadspolitisk roll i större
växande.är

boendeFrämja integreratett

inte barakräverboendesegregationmotverkaförlokala arbetetDet att
måstebostadsområden. Kommunernai redansärskilda insatser utsatta

medboendeför integreratförutsättningarskapaockså långsiktigt ettmer
bostadsområden.allsidigt sammansatta

be-befintligkompletteringombyggnad ochnybyggnad,Vid av
erbjudakanså deformasboendemiljöerochbostäderbyggelse bör att
hushåll.många olikaförtillgängligtboende är avett gott gruppersom
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1.11.3 Styrmedel för boendepolitiken

Kommittén aktiv planering för bostäder och boendemiljöerattanser en
nödvändig bas för den kommunala bostadspolitiken. Planeringär ut-en

förutsättning för strategiskt handlande i boendefrågor.gör en
bestånd naturligtMed dagens moderna bostäder detärstora av om

kommunernas planering i första hand utgår från de behov och möjlig-
heter finns befintliga planeringi bostäder och boendemiljöer. Ensom
för både socialautveckling existerande boendemiljöer måste integreraav

på förhållandenaoch fysiska aspekter, bygga kunskaper de lokalaom
och lämna för medverkan från de boende. måsteDenett stort utrymme

eftersom vardag inte medsektorsövergripande, människorsäven vara
någon meningsfullhet kan delas in i olika sektorer. De förslagstörre om
lokala kommittén avseddautvecklingsprogram lämnar är attsom

utveckling den kommunala planeringen.stimulera sådan aven
på kunskaperFramförallt vid nyproduktion ställs i dag ökade krav

gällerförhållanden på den lokala bostadsmarknaden, vadt.ex.om
lokalaefterfrågan God tillgång på information denpå bostäder. om

kommunal bostadspo-bostadsmarknaden förutsättning för aktivär en en
på lokalalitik. samverkan med övriga aktörer denDetta kräver näraen

bostadsmarknaden.
kommunernas bostadspolitiskaEn nödvändig del är att taansvarav

ställning tillför sina bostadsföretag ochtydligt ägaransvar taett
Kommunalaboendepolitik.företagens roll i respektive kommuns

uppdrag vid sidanbostadsföretag måste ha klart bostadspolitisktett av
bostäder har defastighetsekonomi. Som förvaltarekraven på sund aven

boendenyckelroll för skapakommunala bostadsföretagen ett gottatten
iutvecklingsarbeteboendemiljöer. gäller särskilt vidi befintliga Detta

bostadsområden.utsatta
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1.12 Bosparande

Kommittén anser

Kreditmarknadens aktörer informerabör hushållen vikten avom
amorterings- och bosparande och dess inverkan på boendekost-
nadema. Vidare informerabör aktörerna risknivåema i skildaom
former bosparande.av

Reglerna för bör ungdoms-ungdomsbosparandet överses av
tillpolitiska utredningen dir. 1995:154, i syfte detgöraatt ett

bosparande.rent

Kommittén föreslår

bosparandeSamtliga svenskregistrerade institut marknadsförsom
skall omfattas Finansinspektionens tillsyn.av

sparmedelSärregler för konsumenternasmed förbättrat skydd
föreningsfonn.införs för s.k. slutna bosparkassor i bolags- eller

och skyddsreglerSparkasseutredningens förslag SOU 1996:81
på konsuments-i vissa EU-länder bör vägledande för nivånvara

kyddet.

Sparstimulans12. l

föråtgärderutreda det behövsKommittén har haft uppdraget attatt om
harhushållenfrämja viktigtbosparande. Vi det ettär attattanser

förutsätterlångsiktigt målinriktat Bostadsfinansieringensparande. ett
bostadsrätt.egnahem ellerkapital hos den vill köpaeget ett ensom

bosparande.Framför hushåll öka sittallt det angeläget förär attunga
hög realräntaSkattereformen, den låga inflationen och relativt geren

intei dag tillräckliga har därför bedömtsparstimulanser. Vi att staten
Olikasparpremie.behöver stimulera sparandet generellt.ex.genom en

slag generella blir också statsfinansiellt kostsammasparpremier ävenav
premien till den enskilde blygsam.ärom spararen

risk förSparpremier till viss sparande innebär atttyp storen av
nårredan flyttassparade medel mellan olika sparformer attutan man
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Forskningsparande.ökatstimulera tillvillden målgrupp omman
sparstimulansersvårt medmycketdetentydigtvisarsparande är attatt

sparmöj-saknarhushåll heltFör debörjahushållfå att somspara.nya
mening.huvudsparstimulanserligheter saknar över taget

svårigheteravsevärdafinnsdet avgränsaockså funnit attharVi att
eventuelltillberättigaskulle kunnaochbosparandevad är ensomsom

sparande påtillbosparande,avgränsningsparpremie. En t.ex.snäv av
lättrelativtbosparkassor,särskilda göraibank eller är attkonton ivissa
snedvrideravgränsningsådankontrollera. Enockså lätt snävoch att

former,andramissgynnarkreditmarknaden ochpåkonkurrensendock
aktiefonder.ibosparandedet görst.ex. som

bostadsköp skallleda tillkansparandeformerOm alla somav
mycket vid. Enbosparandevaddefinitioneninkluderas blir ärsomav

skalldetockså lösas,måstefrågorolikamängd t.ex. varaomsom
kreditinstitutocholika sparforrnermellansparandesittflyttamöjligt att

deskall skekontrollenhurpremie, attbehållaoch ändå få samt aven
bostadsköp.används tillverkligenmedlensparade

premierat bosparsys-statligtUtredningenfrånFörslagen nyttettom
definitionbredmycketinnefattade1994:121,SOU avtem ensom

detgrundpåjustremissinstansermångaavstyrktesbossparande, avav
medförde.förslagutredningenskontrollsystemkomplicerade som

föreslåfrånavståttdärförkommitténharskäl attanfördaAv ovan
påinriktadei ställetVåra förslagbosparande. attpremierat ärnågot nytt

Vifinns.redanbosparformerför dekonsumentskyddetförbättra som
depremierakommerpå olikakreditmarknaden sätt attförutsätter att

sparandemålinriktat statenlångsiktigt atthar utanhushåll ettsom
olika slag.stimulansermedträda inbehöver av

konsumentskyddFörbättratl.12.2

erbjudsbosparfonnerdeangelägetdetKommittén attäratt somanser
bosparan-marknadsförSparinstitutförsäkratillräckligtär somspararen.

tillsyn.Finansinspektionensstå undermeningvårskall enligtde
godkänna deochskall riskprövaFinansinspektionenVi attmenar

SverigeiBosparsystemmarknadsför bosparsystem.sparinstitut som
krav:nedanståendeuppfyllavår meningenligtskall
sparinstitutet.uppnåsskallsparandetsäkerhet iRimlig av-

vältillräckligtskallberäkningavkastningensMetoden för vara-
sparande.deförståskunnaförbeskriven att av
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Sparandet skall säker avkastning risknivånattenge genom-
begränsas kontrolleras.och Finansinspektionen skall kontrollera att
utställda garantier till har tillräcklig ekonomisk täckning.spararna
En rationell förvaltning till rimlig kostnad skall itryggas systemeten-
och förvaltningskostnaden genomlysas för skapa tillräckligatt
konkurrens.

l.12.3 Slutna bosparsystem bosparkassor-

kreditmarknadsbolagslagenKommittén föreslår bankrörelselagen ochatt
kompletteras för fårmed regler hur konsumentens sparande förvaltas i
slutna bosparsystem. Bl.a. skall regler för likviditeten i bosparkassaen
införas. vår till gäller förReglerna bör enligt mening deanpassas som
bosparkassor i andra EU-länder, Tyskland.t.ex.

SOUSparkasseutredningen 1996:81 har föreslagit insättarskyddett
för föreningsform. underbosparkassor drivs i Förslaget ärsom nu

framför starka skälremissbehandling. Om inte remissvaren mot
Sparkasseutredningens föreslår gällaförslag, vi insättarskyddet skallatt
alla bosparkassor, dvs. de drivs i bolagsform.även som

hushållens bosparande1.12.4 De unga

förolika alternativ främja denKommittén har övervägt att unga
familjens Om bamfamiljema skall kunna få tillräckligtbostadsköp. stora

måste i regel köpa egnahem, vilket i sinbostäder med markkontakt de
för insatsen.kräver sparade medeltur

har betydelse förnuvarande ungdomsbosparandet begränsadDet
restriktivafamiljers bostadsköp på grund de reglerna. Ung-unga av

domsbosparandet har betydelse för grundläggastörre att ett sunt
för ungdomsbosparandetsparbeteende hos ungdomar. Nuvarande regler

ändamål köptillåter dock de sparade medlen används till andra änatt
särskiltbostad. ungdom skall stimulera bosparan-För attav

de, behöver ändras så sparandet med statlig subvention barareglerna att
Denkan för bostad. ungdomspolitiska utredningen dir.användas köp av

detta syfte.1995: 154 bör reglerna medöverse
särskild kreditgarantiKommittén har vidare övervägt om en

kombinerad på bosparande skulle kunna stimuleramed krav yngre
och bostadsköpet. Syftet medhushåll öka sitt bosparande underlättaatt

förminska kostnaden topplån ned till nivå igaranti är att en somen
bottenlånets kostnad.stort motsvarar
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påegnahemskulle köpslagkreditgaranti dettaEn avse avav
prisdrivandeallmäntfinns risk förDärigenomandrahandsmarknaden. en
kostnadernade administrativaskulle troligenVidareeffekt på egnahem.

lånekost-små sänkningardekunna motiverasför garantin inte avav
hushållen får.nadema som

kankreditgaranti intefördelar medeventuellafunnitharVi att en
fram förslagdärför från föraavstårochnackdelarna attväga om enupp

kunnakreditinstitutbanker ochutsträckning börsådan garanti. I stor
stöd.statligtprodukterutveckla sådana utan

hyresrättBosparande i1.12.5

bosparandeförformerhaft uppdragetharKommittén övervägaattäven
förslagSABO har lämnatdel.tillhyresrättenkommer ett somsom
bostadsföre-kommunägdadekapitalet idetstärkasyftar till att egna

skulle få"allboendefonder"iTanken år att sammatagen. sparare
"allemanssparande".skatteförmån som

bosparandeförstimulansföreslår någonintekommitténEftersom
försvinner,allemanssparandetiskattefönnånendenoch eftersom extra

formdensärskilt premieramotiveratdetintevi är attatt avanser
sparandeinföraSABO kanföreslår. ViSABOsparande attmenarsom

bosparandesådantskattefömiån. Ettallboendefonderi även utan
reglerdeomfattassparfonnerandrapåkommer attsätt avsomsamma

föreslårvi

bosparandeUtveckling1.l2.6 av

tillmålsparar sinhushållenviktigtdetKommittén är attattmenar
Sparmedel konsumenter-utökar sitt stöd.intebostad även staten gerom

denFramför allt börbostad.väljamöjligheterökade att ungana
fördelaroch debosparabehovetfamiljen infonneras ettatt omavom

uppgift för kredit-dettaVisparande kansådant äratt enmenarge.
information-utvecklademrekommenderarochaktörermarknadens att

amorteringssparande.ochbo-sverksamheten om
Vikonkurrerande bosparsystem.olikafinnskreditmarknadenPå

erbjudaintressei kreditgivamasliggerförutsätter det attegetatt sparare
förmågasinhar visatlån. Spararenförmånligare atti sådana system

lånet skallsannolikhetenökarvilketkunna ävenregelbundet attspara,
framtiden.skötas i
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kreditmark-påbostäderFinansiering1.13 av

naden

Kommittén anser

ochtjänsterutvecklauppgiftkreditmarknadens attDet är
låntaga-förvalmöjlighetemaochsäkerhetenökarprodukter som

ren.

längrelån mederbjudashushållen kan t.ex.angelägetDet attär
riskspridning.ochbindningstider

internationellökandeförochavregleradKreditmarknaden utsattär en
statligasjälvmarknad börkonsumentinriktad utanEnkonkurrens.

Viefterfrågas.kreditformerdeutvecklakunnaregleringar ansersom
marknadensområde,på dettareglerinföraskallinte menatt staten

ochsäkerhetenökarlånolikautvecklabör typer somparter av
låntagama.förvalmöjlighetema

långkombinerarbostadslånUSA finnsochDanmark enI somt.ex.
varselmed kortför konsumentenmöjlighet attmedbunden ränta en

långivaren.pålagddärigenomRänteriskenlån.sittlösa in är
medbostadslånväljerhushållenvanligtdetSverige attI är numera

på dennivånOrsakenrörlig ärmed attellerbindningstid ränta.kort
Riskenbindningstider.längrelån medpålägrekorta än räntanärräntan

därigenomblirräntekostnadema stora.förändringarför stora av
långsiktigkunskaper göraofta privatpersonen attsaknarDessutom en

Kortalåntagama.professionellaför derutininvesteringskalkyl vilket är
räntenivån harförändringarochbostadslånförbindningstider stora av

förallt privatpersonerframför storahosberättigaddärför skapat oroen
boendekostnaderna.förändringaroplanerade av

placerarstyrdabostadslånförvillkoren ärVi kan konstatera att mer
långivarensomfattarkonsumentkreditlagenEnligtkonsumentstyrda.än

tillochkreditgivningssedgodiaktta att taskyldigheterallmänna varaatt
beaktatharintehittillslångivamaViintressen.konsumentens attanser

finnsdetViomfattning. etttillräckligi attintressenkonsumentens anser
förunderlagbättrekonsumentorienteringökadbehov genomstort av

lånevillkor.valochinvesteringsbesluthushållensbåde av
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Vi det kreditgivarnas informera konsekven-äratt attanser ansvar om
de låntagarenval ställs inför. Kraven på informationserna av som om

lånevillkor bl.a. reglerade i konsumentkreditlagen.är
Vidare kommittén effektivare skuldsaneringsprocess medattanser en

kortare behandlingstider angelägen. Vi har behandlat denna fråga iär
vårt delbetänkande SOU 1995:98.

1.14 Bostadsföretagens ekonomiska villkor

Kommittén anser

Det kapitalets andel bostadsfmansieringen måste öka.egna av
Bostadsföretagen skall ha möjlighet på sikt bygga detatt upp

kapitalet.egna

Frågan kommunala bostadsföretags möjlighet bedrivaattom
verksamhet kommungränser bör behandlas i den särskildaöver

föreslåsutredning i 1996/97:38.som prop.

kapital1.14.1 Eget

Bostadsfmansiering har tidigare huvudsakligen skett främmandemed
kapital. Många bostadsföretag därigenom känsliga för ränteförän-är
dringar och har låg motståndskraft intäktsminskningar ellermot
kostnadsökningar.

Kommittén det angeläget det kapitalets andelattanser egna av
finansieringen ökar. Bostadsföretagen måste ha möjligheter på siktatt
bygga det kapitalet. Kommitténs förslag till anpassning detupp egna av
skattemässigt tillåtna värdeminskningsavdraget syftar till ökade insatser

kapital i hyresbostäder se avsnitt 1.17.egetav
Vi också till bostadsföretagen, privata såvälägarnaattanser som

kommunala, måste bl.a. innebär skallägaransvarta ett ägarnaattsom
förse bostadsföretagen erfoderligtmed kapital. ocksåDet är ägarnaseget

genomföra nödvändiga omstruktureringar fastighetsbeståndattansvar av
och ägarbild.

fastighetsägareVarje måste enligt vår uppfattning det fullata
ekonomiska för redan byggda områden utvecklas ochansvaret att
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styrkaekonomiskharbostadsföretagenförutsätterunderhålls. Detta att
ochfastighetsunderhåll avsättalångsiktigt attgenomföra ettattnog

statligaombyggnadsverksamhetomfattande utanför merreserver
bostadsföre-uppfattningkommitténsenligtmåstesiktPåsubventioner.

tillsyftarförslagstyrka. Våraekonomisk attsådanutvecklatagen en
utveckling.sådanstödja en

bostadsföretagenkommunala1.14.2 De

kapital.andellitenallmänhetihar egetbostadsföretagenkommunalaDe
harbostadsföretagkommunalaflestadedock enbedömningVår attär
förut-godaharkommunerna,ochekonomistabil ägarna,relativt att

förändringar.nödvändigagenomförasättningar att
dåligmedbostadsföretagkommunalaantaldockfinnsDet ett

skuld-Mångaomstmktureras.behövergenomgripandeekonomi som
kunnatharbostadsföretagprivatägdaochbostadsrättsföreningartyngda

ochkreditinstitut statenfastighetsägare,rekonstrueras attgenom
beskrivitsharDettafordringar.sinaskrivitellermedeltillskjutit avnya

1995:98.SOUdelbetänkandekommitténsi
lösning,sådanfåkunnathar intebostadsföretagenkommunalaDe en

lån.sinaförkommunal borgenharregelibostadsföretageteftersom en
gårkommunenminskasbaraskulderna attkanföretagdessaI genom

bostadsföretagenfall ägsdeIlånen.inoch löserkapitaltillskottmedin
kommunensheladärigenomkanekonomimedkommuner svagav

meddockhängerdennaProblemspel. artpå sammanekonomi sättas av
bostadspolitikensinomlösaskanintefrågorkommunalekonomiska som

ram.
ägandetbreddningkanbostadsföretag varakommunalaflera avI en

Behovetkapitalförsörjning. attderasochföretagenstärka avväg atten
anledningkanbostadsbeståndvarieraterbjuda annankunna envaraett

Prop.l996/97:381996oktoberhar iRegeringenomstruktureringar.till
bl.a.bestämmelsertidsbegränsadevissariksdagen omföreslagit
ellersäljerbostadsföretagkommunalaräntestödstatligtför närvillkoren

bostadsföre-skallförslagetEnligtbostäder.överlåter sinapå sättsannat
bostadsbestånd,sinaomstruktureraochägandet menbreddakunnatagen

%25 ettupphöra ännormaltbörräntestödet avstatligadet merom
ocksåföreslårRegeringensäljs.fastigheterbostadsföretagskommunalt

statligtförvillkorenskalllångsiktigt överutredaresärskild seatt meren
bostadsföretag.kommunalaomstruktureringarvidräntestöd av

domine-sittsigavhänderkommundenharmeningvårEnligt som
medel förviktigt attförloratbostadsföretaget ettinflytanderande över
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uppfylla bl.a. det lagfästa för bostadsförsöijningen.ansvaret Samtidigt
kan vissa omstruktureringar ägande och bostadsbestånd hos kommu-av
nala bostadsföretag ha vägande bostadspolitiskatungt och kommunale-
konomiska skäl.

Möjligheterna struktureringaratt göra kommunala bostadsföre-om av
påverkas Kommunallagenstag 1991:900 s.k. lokaliseringsprincip.av

Lokaliseringsprincipen innebär kommun och dessatt företagen egna
endast kan bedriva verksamhet inom den kommunen. Ett kommu-egna
nalt bostadsföretag kan inte fastigheter iäga kommun elleren annan

föröverta kommuns bostadsföretag.ansvaret Två eller fleraen annan
kommuner kan dock bostadsföretag i aktiebolagsformägagemensamt
eller kommunalförbund.ettgenom

Kommittén den särskilda utredningatt regeringenanser som
föreslagit i 1996/97:38 också bör undersöka vilken betydelseprop.
lokaliseringsprincipen har för kommunernas möjligheter stärka sinaatt
bostadsföretag samverkan kommungränsema.övergenom

15 Bostadspolitikens administration

Kommittén anser

Det angeläget regeringenär initiativ tillatt dentar översynen av
centrala och regionala administrationen stöd tillstatensav
bostadsbyggandet. De förändringar villkoren förstora av
byggande och boende skett under 1990-talet motiverar ävensom

bredare de statligaöversyn arbetar med plan-,en av organ som
bygg- och bostadsfrågor.

Kommitténs förslag till bostadsñnansieringssystemnytt tidigaresamt
beslutade förändringar stöd på några års siktstatens minskatettav ger
behov bidragsadministration hos Boverkets boendeavdelning och påav
länsstyrelsemas bostadsenheter. Den minskade arbetsbördan motiverar

dessa organisationersöversyn resursbehov och verksarnhetsin-en av
riktning.

Kommittén har inte haft i uppdrag hur hela den statligaövervägaatt
organisationen för plan-. bygg- och bostadsfrågor behöver tillanpassas
bostadspolitiska förändringar och till de villkoren på bygg- ochnya
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medarbetekommitténsUnder översynenbostadsmarknadema. av
finnsbehovframgåtttydligtdockbostadspolitiken har ettatt merav en

inomverksammaorganisationerstatligade ärgenerell översyn somav
samhällsbyggandet.

bil. 71996/97:1,prop.budgetpropositioneniharRegeringen
få ikommer1996höstenunderutredare attsärskildaviserat att en
ochbygg-plan-,organisationen inomuppdrag översyngöraatt aven

sådan årvill betonaKommittén översynbostadsväsendet. att en
förändringar-uppmärksammassärskiltbörVid attangelägen. översynen

bostadssocialaföljaförkräverbostadsmarknadenpå att uppresurserna
bl.a.medarbetekommunernasstödjafrågor och att sam-anpassa

krav.tillhällsplaneringen nya

bostadsproduktionentillstöd1.16 Statens -

överväganden

Övergång investeringsbidragtill1.16.1

stabiltlångsiktigtåstadkommakommitténhuvuduppgift för ettär attEn
enligträntebidragennuvarandeDebostäder.förfinansieringssystem

framtidallföråtagandeinnebär attgör ettDanellsystemet statenatt
producera-bostadsrättshusoch ärtill hyres-bidragårligtbetala somett

kommeråtagandeochinfasasfastigheter1993. Nya statensfrånde
konstruktion interäntebidragens ärViöka.successivt attatt anser

isvårtDetstabiltlångsiktigt är attpåkrav system.medförenlig ett
bliråtagandeochräntebidragbeviljaderedan statensförändraefterhand

dennabörinteVi göra typlångsiktigt.mycketdärför att staten avanser
harVisvåröverskådliga.kostnadskonsekvenser äråtaganden vars

samhällseko-deninordnas iskallbostadspolitikenframhållittidigare att
bostadsfman-del idärförViutvecklingen. statensnomiska attmenar

gårochflexibelkonstruktion attskall ha ärsieringen sommersomen
förutsättningarna.ekonomiskamed deförändra

fördelarövervägandeharinvesteringsbidragbedömningVår attär
Investeringsbidragenssynpunkt.statsñnansiellräntebidragframför ur

prognosticerabetydligt lättare änför attkostnaderårliga ärstaten
bidragennivån pårelativt lättocksågårDeträntebidragen. att anpassa

kanInvesteringsbidragbudgeten.iochkonjunkturlägettill utrymmet
räntebidrag.medgårvilket interambestämmas,också

ombyggnadsverk-ochtillräntebidragenförslag innebärVårt att ny-
påStorlekeninvesteringsbidrag.medochavskaffassamhet ersätts
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investeringsbidraget kan utformas så det nuvärdet deatt motsvarar av
framtida utbetalningarna räntebidrag enligt Danellsystemet. Urav
fastighetsekonomisk synpunkt spelar det då ingen roll bidraget iärom
form räntebidrag eller investeringsbidrag. kanDet t.o.m.av vara en
fördel direkt få belopp i stället för få löftestörreatt ett att ett om
framtida utbetalningar mindre belopp år. Investeringsbidragenettav per
kan därför förväntas stimulans till nyproduktionstörre änge en
räntebidragen.

Ändringen innebär dock investeraren hela risken för framtidaatt tar
förändringar räntenivån, risk delari dagstatenav en som genom
räntebidragen. Vi dock åtagande skall tillatt statens attmenar vara se

räntenivån långsiktigt stabiliseras och inte dela ränterisker iatt att
enskilda projekt.

Räntebidragen upprätthåller i viss mån neutraliteten mellan upplåtel-
seformema på smidigare vad investeringsbidragensätt än gör,ett genom

och egnahemsägamas för ränteutgifterräntebidragens storlek avdragatt
förändringar räntenivån.automatiskt till i Kommitténanpassas anser

dock fördelarinvesteringsbidragens i andra avseenden vägeratt tyngre
nackdelarde eventuella de har neutralitetssynpunkt.än ur

kommitténs överväganden ingår kvittning fastighetsskattenI en av
Nyproducerade hyreshus skalldel investeringsbidragen.mot en av

således fastighetsskatt och får då också lägre investerings-inte betala ett
bidrag ha fallet. Därmed undviker vivad skulle varitän statenattannars

tillbakaförst bidrag sedan skatt. Vitas attett genom anserger som en
och fastighetsekonomiskt neutralt.förslaget statsfinansielltär gynnsamt

bostäderKostnader för nyproduktion1.16.2 av

hyresnivåema nyproduktionen höga.Kostnaderna och därmed i äräven
Bostadsinvesteringar uppfattas inte i dag lönsamma investerarnasom av

omfattande statliga subventioner räntebidragen.relativttrots genom
krisårens förlustinvesteringar bostäderDessutom hämmar de s.k. i

många bostadsföretags och kommuners ambitioner medverka iatt en
långsiktigt nyproduktion förnödvändig bostäder 2000-talet deav genom

fortfarandekrisårens bostäder i anspråk. Detta harstora tarresurser
belysts i kommitténs delbetänkande SOU 1995:98.

Produktionskostnaden för den vanliga familjebostaden skall inte
m2behöva högre i genomsnitt kronor uthymings-10 000änvara ca per

bar lägenhetsyta. Det denna bostad vår utgångspunkt förär ärsom en
diskussion behov fortsatteventuella statligt stöd till nyproducera-av av
de bostäder. Vi har också erfarit den nyligen tillsatta Byggkostnads-att
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lägreförhoppningargodahar ännuDir.l996:38delegationen om
framtiden.iproduktionskostnader

meningvårenligtkommerutvecklingen attsamhällsekonomiskaDen
bostadsinvesteringar.förförutsättningarnaförbättraavsevärt

kr000storleksordningen 850-1hyresnivåer iVåra förslag perger
ikonsekvensberäkningarm2 redovisarKommitténnyproduktioneni

fördagvanlig ihyresnivå ärbilaga 3. Det motsvarar somsamma
Danellsyste-hyresnivåockså denochbostädernyproducerade är som

vi harförutsättningarsamhällsekonomiskademedräntebidragmets ger
produktion-ochräntenivånutvecklingfrån.utgått Mer avavgynnsam

hyresnivåer iinnebära lägrekunnabörbostäderförskostnader
nyproduktionen.

upplåtelseformemamellanNeutralitet1.16.3

meningvårskall enligtbeskattningochbostadsfmansieringförReglerna
upplåtelseformemademellanneutralitetrimlig tresammantagna ge

iskillnadernanuvarandeDeegnahem.ochbostadsrätthyresrätt,
medmotiveratsharupplåtelseformema attolikaför deräntebidragen

haskallbostadsrättsföreningarochtill hyresrätterfastighetsägare
räntekostnademaföravdragsrättegnahemsägamasförkompensation

kapitalbeskattning.förenligt reglerna
valkonsumentensangelägetdet attär avKommittén attanser

beroendevillkorekonomiska ärinteupplåtelseform avstyrs somav
påkravenbeaktaförsöktdärförharVibeskattning.ochstatsbidrag

dock integårneutralitetexakt attNågonförslag.våraineutralitet
olikapåberäknasstatsbidragochskatterOrsakenåstadkomma. är att

upplåtelseformema.deunderlag i tre
överlåtelseprisetberorränteavdragegnahemsägarensVärdet av

tillRänteavdragamorteringar.inklusivekapitaloch insats uppegetav
%med 30skatteminskning ränteut-enskildedenkr100 000 avenger

%.skatteminskningen 21kr000100belopp ärgifterna. För över
investeringsbidragenförslagvårtoch i ävenRäntebidragen --

produktionskost-schablonberäknadandeldäremotberäknas av ensom
belåningsgrad.medsambandnågotnad utan

samtidigtförekommadagibådakanbostadsrätten genoml systemen
fådärmedochinsatslån för sinkanmedlemmenenskildeden taatt

huvudsakiräntebidragfårbostadsrättsföreningarmedanränteavdrag,
hyreshus.reglerenligt somsamma

upplåtelseformema,allaförpåberäknas sättFastighetsskatten samma
fastställsTaxeringsvärdettaxeringsvärdet.procentandeldvs. avsom en
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dock på helt olika grunder för småhus och flerbostadshus. Taxeringsvär-
dena för småhus utgår från överlåtelsepriser för egnahem medan
taxeringsvärdena för flerbostadshus utgår från avkastningsvärdet för
hyreshus, vilket i sin beror på hyresnivåema. Hyreshus ochtur
bostadsrätter i småhusform egnahem.taxeras som

Kommittén behandlar i förslagen hyresrätt, bostadsrätt och egnahem
och för sig.var en

1.17 Statens stöd till bostadsproduktionen -
förslag

Kommittén föreslår

Prioriterade ombyggnadsåtgärder i främst hyresbostäder skall få
investeringsbidrag inom på miljard kr år.en ram en per

Kommunala utvecklingsprogram i bostadsområden skallutsatta
få statsbidrag. Bostadspolitiken bidrar med milj kr500 årper

Även1998-2000 och miljardl kr år 2001-2010. andraper
politikområden bör kunna skjuta till medel.

Nyproducerade hyreshus skall i syfte bibehålla neutralitetenatt
mellan upplåtelsefonnema få basbidrag på %10ett ettav
schablonberäknat bidragsunderlag och också befrias från fastig-
hetsskatt. Basbidraget höjs till 20 % fastighetsskatten kvarstårom
enligt nuvarande regler.

Egnahem skall behålla ränteavdrag och fastighetsskatt i sin
fonn.nuvarande

Bostadrättens behandling i skattelagstiftningen skall iöverses
enlighet med tidigare utredningar. Förslagen innebär fastig-att
hetsskatten med schablonintäkt, bostadsrättsföre-ersätts atten
ningarna får full avdragsrätt för ränteutgifter principernasamt att
för taxering bostadsrätter blir lika de gäller förav mer som
egnahem.
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ochfinansieringtillstödföreslårKommittén om-att statens ny-av
räntebidragfrånövergångföreslårViförändras.bostäderbyggnad enav

produktionsstödet.direktaför detinvesteringsbidragtill
byggdaredandetiinsatserprioriteringinnebärFörslagen aven

förkr årligenmiljard avsättskommittén lföreslårSålundabeståndet. att
skallåtgärderdessaInriktningenombyggnadsåtgärder.prioriterade av

budgetarbetet.ordinariei detfastställasvår meningenligt
särskildavsnitt 1.5,beskrivits itidigareföreslår vi,Vidare ensom

problembild. Kommuna-socialmedbostadsområdenpåsatsning utsatta
boendemiljöförbättraområdensådanaskall iutvecklingsprogramla

uppväxtvillkorboende. Barnsdemedverkanlevnadsvillkor underoch av
bostadspolitikenskallvårt förslagEnligtuppmärksammas.särskiltskall

och1998-2000krmiljonermed 500finansieringentill enbidra per
andrafrånmedeltillskjutabörStaten2001-2010. ävenårkrmiljard per

finansieraförarbetsmarknadspolitiken, attochinvandrar-områden, t.ex.
utvecklingsprogrammen.

%på 10hyreshusnyproduceradetillbasbidragföreslår enavVi ett
nyproduceradeFörutsättningenkostnad. är attschablonberäknad

tillfrämstsyftarBasbidragetfastighetsskatt.betalaskallhyreshus inte
upprätthållafastighetsskattenfrånbefrielsemedtillsammansatt

enligträntekostnaderföravdragsrättegnahemsägarensmedneutralitet
kapitalbeskattning.förreglerna

subventionoch dentill hyresrätterbasbidragenförkostnaderStatens
bli l,lberäknasbostadsrätterutgå tillkommer caformi attsomannan

lägenheter00013nyproduktionDettamiljard kronor. motsvarar aven
lägenheter00010ytterligareOmbostadsrättshus.och t.ex.i hyres-

förhögrekronormiljoner800kostnadernablirbyggasskulle ca
basbidragen.

bibehållenmedalternativocksåhar övervägt ettKommittén
för%20basbidraget attskallalternativdettafastighetsskatt. I vara

egnahem.medneutralitetupprätthålla
bidrag.ochskatterförändringaringaföreslår viegnahemFör av

skallskattelagstiftningenibehandlingbostadsrättensföreslårVi att
Fastighetsbeskattningsutredningeniförslagenmedenlighetiöverses

1992:8.SOUBostadsrättsvärderingskommitténoch1994:57SOU
ochschablonintäktmedfastighetsskatten ersättsinnebärFörslagen enatt

Vidareränteutgifter.föravdragsrättfullfårbostadsrättsföreningamaatt
förprinciperliknandeefterbostadsrätter somföreslås taxerasatt

egnahem.
skallbostadsrättshus inteförslagdessa är attKonsekvensen av

bostadsrättshusnyproduceradeskall intehyreshus. T.ex.behandlas som
miljarderpå l,lkostnadernakalkyleradeavdedelDenbasbidrag.
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kronor för basbidragen stöd till nyproducerade bostadsrätt-som avser
shus skall enligt vårt huvudförslag på tillgodogöras bostads-sättannat
rättshusen. I våra kalkyler har vi dock i fortsättningen räknat in stödet
till bostadsrättshusen i 1,1 miljarder kronor.summan

En förutsättning för de förändrade reglerna för bostadsrättshus är att
förändringen kan genomföras så neutraliteten mellan bostadsrättenatt
och övriga upplåtelseformer kan upprätthållas. Ytterligare förut-en
sättning kostnader inteär skall ökaatt statens totalt.

l.17.1 Hyresrätt nyproduktion-

Kommittén föreslår

Räntebidragen skall avskaffas.

Ingen fastighetsskatt skall betalas för hyreshus med värdeår 2000
och senare.

Ett basbidrag skall lämnas efter det huset färdigställts. Bidraget
%10 schablonberäknadär produktionskostnad.av en

Det skattemässiga värdeminskningsavdraget skall i normalfallet
3 % år.vara per

En schablonberäknad statlig kreditgaranti skall kunna beviljas.

Förslagens grundprincip

Kommittén föreslår räntebidragen till hyreshus medatt värdeår 2000
och skall upphöra och dessa hus inte skall betala fastig-attsenare
hetsskatt. Förslaget innebär endast nyproducerade hyreshusatt med
värdeår 1999 och tidigare kan få räntebidrag. Detta gäller såväl
räntebidrag enligt 1993-års regler Danell-systemet tidigare regler.som

Hyreshusen skall få basbidrag på 10 % utgårett frånsom en
schablonberäknad produktionskostnad. Basbidraget engångsbidragär ett

lämnas närhuset färdigställt.ärsom
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skallvärdeminskningsavdragetskattemässigadetocksåföreslårVi att
avskrivnings-minskarDärigenomår.%% till 3från dagens 2höjas per

till år.år 33från 50bostadsinvesteringförtiden en
fortsattförförutsättningarförslagdessa nypro-Vi enatt geranser

andramedneutralitetbibehållenmedhyresbostäderduktion av
ekonomiskaytterligarebehövsdärutöverdetupplåtelsefonner, attutan

och kommun.fråninsatser stat

Fastighetsskatt

nyproduceradeskallfastighetsskatt inteföreslår tas utKommittén att
delinnebärFörslagetoch attvärdeår 2000med avhyreshus ensenare.

Vifastighetsskatten.kvittasnyproduktionentill motdirekta bidragende
synpunktstatsfmansiellellerfastighetsekonomiskvarkendetatt uranser

skatt.tillbakasedanbidrag tasanledning enfinns genomettatt somge
bidragsmyndig-ochbostadsföretagensdessutomminskarFörslaget

administrationskostnader.hetemas

fastighetsskattbibehållenmedförslagAlternativt

kommitténsmedkomplikationerskattemässigaemellertidfinnsDet
fastig-däralternativdärför övervägtVi har etthuvudförslag. även
vilketskattesatsochutformningnuvarandemedbehållshetsskatten

årskatthalvåren,femförstadebetalasfastighetskattingeninnebär att
år.tioefterskatthelochtill tiosex

investerarensvilket%,till 20basbidragethöjsalternativdetta urI
fastig-ingeninvesteringenförvillkorsynpunkt omsomsammager

således%% till 20från 10 motsvararHöjningenbetalas.hetsskatt
fastighetsskatten.värdet av

olikamedkomplikationervisarberedningen attfortsattaOm den
kanbostadshus inteoch äldrenyproduceradeförfastighetsskatteregler

kringgåsreglernaförebyggasvårt attdeteller attärbemästras att --
väljas.alternativetdetbör senare

slopadmedalternativetdocksynvinkelbostadspolitisk ärUr
detdärförförordarViföredra.hyreshusförfastighetsskatt attnya

detta.påföljande byggerdetförslag ivåraochalternativet

Basbidrag

fastig-och ingen%på 10basbidragsåledesföreslårKommittén ett
och2000värdeårmedhyreshusnyproducerade senare.förhetsskatt

förreglernuvarande%20basbidragetskulleSom omnämnts varaovan
behålls.fastighetsskatt
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Vårt förslag metod åstadkommaär önskad neutralitetatt mellanen
egnahem och hyresbostäder. Basbidraget tillsammans med befrielsen
från fastighetsskatten kompenserar för egnahemsägamas ränteavdrag.
Någon kalkylmässigt exakt motsvarighet går dock inte nå eftersomatt
värdet ränteavdragen beror på räntenivån. Detta framgår bilagaav 3av
till betänkandet.

Enligt vår uppfattning skall basbidraget finnas under längre perioden
och endast förändringarprövas i samhällsekonomin,mot större t.ex.

lägre räntenivå i dagavsevärt eller förändradän nivå på kapitalbe-
skattningen.

Värdeminskningsavdrag

Riksskatteverket rekommenderar skattemässigt värdeminskningsav-ett
drag på % för2 bostadshus, dvs. avskrivningstid på år.50 Vien anser

den ekonomiska livslängdenatt betydligt kortare ochär Riks-att
skatteverket därför bör ändra sin rekommendation.

l ekonomi med stabilt låga prisökningar har rättvisandeen ett
värdeminskningsavdrag ekonomisk betydelse istor till vadmotsatsen

gäller i ekonomi med hög inflation och med nominellasom en stora
värdeökningar på fastigheter. Ur bostadspolitisk synpunkt detär
angeläget investeringar i bostäder skrivs på kortareatt tid i dagänav
och det möjlighet till rättvisande skattemässigtatt värdeminsknings-ges
avdrag. Sådana framställningar har hitills avvisats Riksskatteverket.av

Enligt vår mening efter 35 år ombyggnads- ochär renoveringsbe-ca
hoven så omfattande fastigheten då bör avskriven föratt attvara
möjliggöra reinvesteringar. Kommittén det därför synnerligenanser
angeläget Rikskatteverket höjer det skattemässigt tillåtnaatt värdemin-
skningsavdraget för bostadshus från 2 % till %3 år. Detta skulleper
enligt vår uppfattning bättre den värdeminskning i dagmotsvara ärsom
aktuell för bostadshus. Därigenom minskar avskrivningstiden för
bostadsinvesteringar från år50 till år33 och bostadsföretagen kommer
enligt vår uppfattning i högre grad kraft kunna finansieraatt av egen

och ombyggnadsverksamhet statliga subventioner.utanny-

Kreditgaranti

Kommittén föreslår det också i fortsättningen skall finnasatt statligen
kreditgaranti för nyproducerade bostäder likartad konstruktionav som
i dag. Vi återkommer till detta i avsnitt 1.19.
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bostadsbeståndbefintligt1.17.2 Hyresrätt -

föreslårKommittén

regler ochförändras 1992-årsskall interäntebidragenDe äldre
tidigare.

1993-års reglerenligtbeviljade räntebidragförBidragsunderlaget
1/30-deltrettiondelned medskall skrivasDanellsystemet en

upphör%-nivån. Räntebidragennått 30räntebidragenår närper
år.då efter 30

nuvarande regler.enligtskall betalasFastighetsskatt

ombygg-till prioriteradekunna lämnasskallInvesteringsbidrag
år.på miljard krlnadsåtgärder inom peren ram

skallvärdeminskningsavdragettillåtnaskattemässigtDet vara
% år.3 per

tillbeviljasskall kunnakreditgarantischablonberäknad statligEn
ombyggnadsprojekt.

Äldre räntebidrag

l992-årsenligtbeviljaderäntebidragföreslår deKommittén äratt som
enligtminskarBidragenförändras.regler inteäldreochregler ännu

År dessa1996år 2005.upphör heltoch ärsuccessivtreglerna ca
tillstödikronor denpå miljarderräntebidrag 27 största statensposten

bostadshusräntebidragdessa ärbostäder. Merparten somavserav
ekonomiskabetydandeharkrisåren ochs.k.byggda under de som
kommitténsiingående belystsproblembild harsvårigheter. Denna

1995:98.delbetänkande SOU

1993-årsenligt reglerRäntebidrag

in dedirekt lösaönskvärtskulledetKommittén attatt varaanser
medDanellsystemetårs reglerenligt 1993räntebidragen ettbeviljade

Därigenomräntebidragen.nuvärdetinvesteringsbidrag motsvarar avsom
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skulle administrationskostnadema för räntebidragen minska och staten
skulle inte bunden de långfristiga åtaganden räntebidragenvara av som
innebär. sådan lösning innebär dock alltförEn statsfmansiellstoren
påfrestning åren och vi har därförde bedömt det intenärmaste äratt nu
möjligt Danellsystemet. rekommenderarlösa Vi dock deatt attav
kvarstående räntebidragen i Danellsystemet löses och detnärav om
finns budgettekniska förutsättningar för detta.

Kommittén föreslår nedskrivning bidragsunderlaget fören av
beviljade räntebidrag enligt Danellsystemet. Bidragsunderlaget bör

tänkt 30-årigräknas ned enligt amorteringsplan. Nedskrivningenen
vid den tidpunkt räntebidragen enligt reglerna nått nivå pånärstartar en

%. Förslaget innebär räntebidragen därefter minskar på30 att samma
amortering topplån på år. Vi har inte funnit något30sätt ettsom en av

framtid årligt räntebidrag på %motiv för i all 30ettatt ge av en
produktionskostnad.schablonberäknad ursprunglig

Fastighetsskatt

förföreslår inte någon förändring fastighetsskattenKommittén av
bostadsbeståndet. gäller samtliga bostads-hyreshus i det befintliga Det

betalahus, de enligt reglerna inte har börjatdvs. ännuäven som
fastighetsskatt.

s.k. kommerbostadshus byggdes under de krisåren 1988-92De som
betala fastighetsskatt inkomståret 1998. Dessaenligt reglerna börjaatt

produk-kostnadsnivå på grund främst högabostadshus har hög aven
påde ekonomiska svårigheterna beror ocksåtionskostnader. En del av

högreregelförändringar för räntebidragen medförderetroaktivaatt
Fastig-vad ursprungligen kunde förutses.kapitalkostnader än som

påfrestning förhetsskatten ytterligare ekonomisk detblir sentnu en
SOUbostadsbeståndet se kommitténs delbetänkande 1995:98.byggda

fastighetsskatten dessa hus.finns därför skäl justera för ViDet att
finns förhar dock inte bedömt det i statsbudgetenatt utrymme ett

förslag fastighetsskatt för dessa årgångar bostadshus. Vi harlägreom
därför lagt något sådant förslag.inte

Vi har i vårt delbetänkande uppmärksammat dessaäven att nyare
bostadshus tillämpningen reglerna i den rullande fastighets-avgenom

för högt förhållandetaxeringen på många får taxeringsvärde iorter ett
till marknadsvärdet och till taxeringen äldre hus.av

vill för sin del åter framhålla det utomordentligtKommittén äratt
reglerna ändras så krisårgångamasangeläget tillämpningenatt attav

bostadshus inte för högt.taxeras
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Nytt värdeår

fåmodemiseras kan enligt nuvarande bestämmelserHus ett nyttsom
värdeår. föreslår förändringar, vilket innebär bostadshusVi inga att som

får värdeåret och inte skall betalavid modernisering 2000 senare
för fastighetfastighetsskatt. krävs omfattande ombyggnaderDet att en

därför många årskall få värdeår. Det kommer dröja relativtattett nytt
någonombyggda hus med värdeår och iinnan det finns 2000 senare

omfattning.större

ombyggnadsâtgärderInvesteringsbidrag till prioriterade

skall finnas investeringsbidrag till prioritera-Kommittén föreslår detatt
hyreshus på totalt miljardombyggnadsåtgärder inomde av en ram en

inriktningkan tiden ha olikakr år. Investeringsbidragen över somper
åtgärder,miljöåtgärder, tillgänglighetsskapandevissastimulerat.ex. att

boendefonner för äldre och andra funk-särskildaeller ombyggnad till
för-kan också användas tilltionshindrade Bidragen t.ex.personer.

särskilt bostads-och andra ombyggnader ibättringar miljöer utsattaav
andelbebyggelsefömyelse i områden medområden eller för stor tomma

lägenheter.
investeringsbidragen till ombyggnad bör bestämmasInriktningen av

avsnittbudgetarbete se 1.17.i samband med statens

Värdeminskningsavdrag

skallför befintliga hyrehusRiksskatteverketKommittén ävenattanser
från %värdeminskningsavdraget 2ässigt tillåtnahöja det högsta skattem

från tillminskar 50innebär avskrivningstidentill % år, vilket3 attper
år.33

nödvändig förvärdeminskningsavdragetFörändringen göraär attav
ekonomisk kraft kunnabostadsföretagenfördet möjligt att egenav

se avsnitt 1.l4.l.för och ombyggnadsinvesteringar ävensvara ny-

Kreditgaranti

få statligombyggnadsprojekt skall kunnaföreslårKommittén att en
1.20.kreditgaranti se avsnitt
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nyproduktion1.17.3 Egnahem -

utgångspunkterKommitténs

oförändrade,Reglerna för räntebidrag dvs. bidragenär trappas
ned och upphör helt enligt gällande regler.

ränteutgifter förändrasKapitalbeskattningens regler inte.om

för fastighetsskatt oförändrade.Reglerna är

Kommittén föreslår

schablonberäknad statlig kreditgaranti skall kunna erbjudas.En

kapitalbeskattning och konstaterarfrån nuvarandeKommitténs utgår att
nuvarandeför ränteutgifter kvarstår i sinskatteminskningtillrätten

behålls nuvarandefrån fastighetsskatten enligtform. Vi utgår även att
andraegnahemmen få gynnad ställningregler. skulleAnnars änen mer

upplåtelseformer.
på med andra upplåtelsefonnerkonsekvens med kraven neutralitetI

ha basbidrag.skall nyproducerade egnaheminte
1993-årsegnahem kommer enligttill nyproduceradeRäntebidrag

egnahem påbörjasupphöra helt år Det innebärregler 2000. attatt som
små belopp,fortfarande kan få räntebidrag till relativtåren 1998-1999

räntekostnaden år och % år% schablonberäknade 1998 2,79,3 denav
regler.föreslår förändring dessa1999. Vi ingen av

kreditgaranti för nyproduceradeföreslår schablonberäknadVi en
för hyres- och bostadsrättshusmotsvarande utformningegnahem somav

se avsnitt 1.20.
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bostadsbeståndbefintligtEgnahem1.17 -

utgångspunkterKommitténs

inte.förändrasRäntebidragen

oförändrade.ränteutgifterregler ärKapitalbeskattningens om

förändras inte.Fastighetsskatten

tilloch skatterför bidragreglergällandefrånutgårKommittén att nu
reglernaSålunda liggerförändras.skallinteegnahemmenbefintligade

räntebidrag.beviljadeför redanfast
ochoförändradförutsättsränteutgifterförSkattelättnaden somvara

egnahem.befintligaförfastighetsskattenkonsekvens ävenen
åtgärder,miljöinriktadeegnahem,ombyggnad iprioriterad t.ex.Viss

1.19.avsnittinvesteringsbidrag sefåförslagvåraenligtkan

inkomst-vidbehandlingBostadsrättens1.17.5

fastighetsbeskattningoch

föreningekonomisk ägergemensamtbostadsrättsförening ärEn somen
upplåtakanföreningeninnebärMedlemsskapbostadsfastigheter. att en

desammaräntebidragförReglerna ärfastigheter.föreningensbostad i
Flerbos-hyreshus.och förbostadsrättsföreningför hus ägs av ensom

ochhyreshusbostadsrättsföreningar taxerastadshus ägs somavsom
egnahem.bostadsrättsföreningarägdasmåhus somav

ochRiksbyggenHSB,organisationerBostadsrättsföreningarnas -
framfört1996septemberden 30kommitténtillskrivelseSBC här i en- mellanmellanformkanden sägasbostadsrätten, även envaraatt om

gällervadegnahemliktbehandlasböroch hyresrätt,äganderätt mer
statsbidrag.ochbeskattning

kapitalin-bostadsrätterochegnahem görboende ideSkälet enär att
endastSkillnadenrisktagande. ärekonomisktvisstmedför ettsats som

bostadsrättenoch gemensamtägandeenskilt ettegnahemmen är ettatt
leverantörsför-kund-frågandet däremot ettägande. hyresrättenI är om

ochEgnahemsägarenfastighetsägaren.ochboendedenhållande mellan
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bostadsrättshavaren betalar vid varje tidpunkt den självkostnad som
bostaden betingar medan hyresgästens hyra bestäms i förhandlingar.

Organisationerna föreslår bostadsrättsföreningar skallatt tillrättges
skatteminskning/skatteåterbäring ränteavdraggenom som ger samma
ekonomiska effekt de ränteavdrag egnahem kanägare isom göraav
dag.

En sådan modell har föreslagits Fastighetsbeskattningsutredningenav
SOU 1994:57. Förslaget innebär fastighetsskatten slopas ochatt ersätts

schablonintäkt. Ränteutgiftema kvittas schablonintäkten. Omav en mot
inkom leder till underskott får föreningen tillbaka 30 %ett

återstoden i form negativ skatt. l de fall schablonintäktenav av en
överstiger erlagda utgår skatt förräntor motsvarande del.

BostadsrättsvärderingskommitténSOU 1992:8föreslåratttaxerings-
värdet på bostadsrättshus grundas på det sammanlagdaett marknadsvär-
det på de bostadsrätter ingår i bostadsrättsföreningen.som

Utredningarnas förslag har remissbehandlats inte lett tillännumen
några förändringar reglerna för bostadsrätter.av

Vi har enligt våra direktiv inte i uppgift behandla skattelagstift-att
ningen. Vi dock bostadsrättens behandling i skattelagstiftningenattanser
bör överi enlighet med de nämnda utredningarnas förslag. En sådanses

bör ske i anslutning tillöversyn beredningen våra förslag.av
Vårt huvudförslag således beskattning och taxeringär att av

bostadsrättsföreningar förändras i enlighet med utredningarnas förslag.
Vi har dock utarbetat alternativ visar huräven bostadsrätts-ett som
föreningar kan behandlas nuvarande regler för beskattning ochom
taxering bostadsrättsföreningar bibehålls.av

En förändring reglerna för beskattning bostadsrättsföreningarav av
innebär i sammanfattning följande:

Bostadsrättsföreningarnas fastigheter i enlighet med fastig-taxeras-
hetsbeskattningsutredningens förslag.
En schablonintäkt skall inkomst föreningen.tas upp som en av-
Föreningens ränteutgifter får dras schablonintäkten.motav-
Ränteutgifter schablonintäkten ligger till förutöver grund åter--
betalning till föreningen.
Intäkter överstiger ränteutgiftema beskattas enligt kapitalbe-som-
skattningens regler.
De enskilda bostadsrättsinnehavama precis i dag avdrag förgör som-
sina ränteutgifter enligt kapitalbeskattningens regler.egna
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nyproduktionBostadsrätt1.17 -

föreslårKommittén

ägdafastighetertaxeringochbeskattningförReglerna avav
frånförslagenmedenlighetiskallbostadsrättsföreningar överses

Bostads-och1994:57SOUFastighetsbeskattningsutredningen
fastig-innebärvilket1992:8,SOU atträttsvärderingskommittén

bostadsrättsföreningarschablonintäkt,medhetsskatten ersätts en
fastig-taxeringenochränteutgifterföravdragsrätt attfull avges

förändras.heterna

avskaffas.skallRäntebidragen

tillhanda-skall kunnakreditgarantistatligschablonberäknadEn
hållas.

Översyn bostadsrättertaxeringochbeskattning avav

bostadsrättsföreningarbeskattningförreglernaföreslårKommittén att av
förslagenmedenlighetiskallfastigheter överderastaxeringoch sesav

Bostadsrätts-och1994:57SOUFastighetsbeskattningsutredningeni
förändradefrånutgår dåVi1992:8. attSOUvärderingskommittén

ökarkostnaderinnebäraskallinte statensattbostadsrätterförregler
skallupplåtelseformer ävenövrigamedNeutraliteten upp-totalt.

rätthållas.
statligschablonberäknadfåkunnabostadsrättenskallVidare även en

1.20.avsnittkreditgaranti se
förförändringarnaangelägetdetuppfattning attvårEnligt är

samtidigtkraftiträdakanbostadsrättsföreningarfastigheter ägs avsom
2000värdeåretfårhusinnebärDettaförslag.övriga attvåra somsom

ochbeskattasskalldeochräntebidragfåskall attinteoch senare
utredningarnarefereradebådadeprinciperdeenligt somtaxeras

föreslagit.
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Alternativt förslag för bostadsrätter

Om skattereglema för fastigheter bostadsrättsföreningarägs intesom av
förändras skall inte heller nyproducerade bostadsrättshus med värdeår
2000 och betala fastighetsskatt. Vidare får nyproducerade hussenare

bostadsrättsföreningarägs precis andra hyreshussom av ettsom
basbidrag på 10 % schabloniserat bidragsunderlag.ett Bostadsrätts-av
föreningen kan också erhålla kreditgaranti.

Basbidraget till bostadsrättshus skall dock kopplas till föreningens
faktiska lån. Skälet till koppla basbidraget till bostadsrättsföreningar-att

faktiska lån de enskilda medlemmarnaär haratt möjlighetnas att
utnyttja ränteavdragen i kapitalbeskattningen för lån på den egna
insatsen. Prövning belåningsgraden för fastställa basbidragetsattav
storlek sker normalt i samband med prövning kreditgarantin.av

Vidare skall bostadsrättsförening skyldig betala tillbakaatten vara
hela basbidraget medlemmarna inom tio år kapitaltillskottom genom
sänker föreningens lån så de blir lägre bidragsunderlagatt än ett som
skrivs ned på 30-årigt lån med raksätt amortering.ettsamma som

1.17.7 Bostadsrätt befintligt bostadsbestånd-

Kommittén föreslår

Reglerna för beskattning och taxering skall förändras föräven
befintliga bostadsrättsföreningar i enlighet med förslagen i
F astighetsbeskattningsutredningen SOU 1994:57 och Bostads-
rättsvärderingskommittén SOU 1992:8.

Avtrappningen samtliga räntebidrag till bostadsrättshus, dvs.av
både enligt l993-års regler och enligt tidigare regler, skall följa
de regler gäller för egnahem.som

En schablonberäknad statlig kreditgaranti skall kunna beviljas till
ombyggnadsprojekt.

Kommittén föreslår således befintliga bostadsrättsföreningar omfattasatt
förslag nyproducerade bostadsrätter, dvs. fastighets-av samma som

skatten schablonintäkt och bostadsrättsföreningenersätts får fullav en
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såförändrasskall taxeringenränteutgifter. Vidareföravdragsrätt även
sammanlagdapågrundas detbostadsrättshusetpåtaxeringsvärdetatt

bostadsrättsföreningen.ingår ibostadsrättermarknadsvärdet på de som
Även skallbostadsrättsföreningamatillräntebidragförreglerna

kunnakommerbostadsrättsföreningeneftersom göraförändras att
föreslårViegnahem.på likartatränteutgiftersinaavdrag för sätt som

tillräntebidragsamtligaoch nivåtaktavtrappningensåledes att av
gällerför egnahem. Dettagällerde reglerskall följabostadsrättshus som

och enligt deDanellsystemet1993-års reglerenligträntebidragbåde
äldre reglerna.

ränteutgifter,medbostadsrättsföreningarinnebärFörslagen storaatt
ombyggda husnyligenhus ellermedföreningarregeldvs. i nya

regler.nuvarandejämfört medekonomirelativt bättrefåkommer att en
ränteutgiftersmåochmed låg belåningföreningar attkommerDäremot

utfall.få relativt sämreett
innebärbostadsrättshusenbefintligaför deförändringen attEftersom

tidpunkten fördet rimligtskallhus sättasamtliga attäromtaxeras
såledeskommertidpunktVi dennaårgenomförande till 2000. samma

ochvärdeår 2000medbostadsrättshusenbåde för degällaregler att nya
bostadsrättshusen.befintligaför deochsenare

Alternativt förslag

bostadsrättshus ändrasoch taxeringbeskattningförOm reglernainte av
enligtbehandlasbostadsrättsföreningarnabefintligaskall de samma
l.l7.2.avsnittselikt hyresrättendvs.i dag,principer mersom
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1.18 Regler för investeringsbidrag

Kommittén föreslår

Samtliga investeringsbidrag skall beräknas procentandelsom en
schabloniserat bidragsunderlag.ettav

Bidragsunderlaget för nyproducerade bostäder skall ll 000vara
m2 m2.kr bruksarea för bostadsändamål för förstade 35 Förper

m2varje tillkommande bostadsyta skall bidragsunderlaget minska
m2 m2med 35 kr för hela bostadsytan. Högst 120 bostadsytaper

bidragsberättigad.är

Bidragsunderlaget för särskilda boendefonner för äldre och
m2funktionshindermed skall kr13 000 depersoner vara per

m2.första 35 För varje tillkommande kvadratmeter bostadsyta
därutöver skall bidragsunderlag för det ordinärasamma som
boendet gälla.

Bidragsunderlaget för ombyggnad beräknas enligt nuvarande
regler.

Kommittén alla investeringsbidrag skall beräknas med likartadattanser
teknik. Utgångspunkten för beräkningarna schabloniserat bidrags-är ett
underlag enligt modell gäller i dag.samma som

1.18.1 Bidragsunderlag och garantiunderlag vid ny-

produktion

Vi föreslår bidragsunderlaget, också underlag för kredit-äratt som
m2förgarantin nyproducerade bostäder skall 11000 krvara per

m2.bruksarea för bostadsändamål mark 35 Omt.o.m.ovan upp
m2bostadsytan minskar bidraget med 35 kr för all iär större ytaper

m2lägenheten. Bidrag och kreditgaranti till högst 120även ges per
lägenhet.

förändraMotivet till den tekniska beräkningen bidrags-att av
underlaget i förhållande till de regler gäller i Danellsystemet ärsom
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m2 bostadsyta.ersättningen vid 35tröskeleffekten iundvikafrämst att
kost-överkompensationinneburitharreglerNuvarande även aven

boendefonner.särskildalägenheter intesmånaderna för ärsom
framgårbostädernyproduceradestorlek tillBidragsunderlagets av

3.bilagatabell se1.1 även

olikaför lägenhetergarantiunderlagBidrags- ochTab. 1.1 av
storlek.

m2 Förslag, krregler, krGällandeLägenhetsyta,

385 000455 00035
479 00000051545

000608605 00060
817 000785 00090
963 000965 000120

nyproducera-garantiunderlag förochBidrags-1.18.2

boendefonnersärskildade

nyproduktionvidgarantiunderlagetochbidrags-föreslårVi att av
skallfunktionshindradeochför äldreboendeformersärskilda personer

högrekostnadernaSkäletlägenheter. ärordinäraför ärhögre attänvara
personalutrymmen.och förbehövshandikappanpassningför den som
regler.dagensenligthögredessutomBidragsunderlaget är

kr000skall 13garantiunderlagetochbidrags-föreslårVi att vara
m2ml ordinäraim2 högrekr000dvs. 2 änförsta 35de perper

m2 skall bidrags-35tillkommerbostadsyta utöverbostäder. För som
minskaboendet dvs.ordinäraför detdetsammaunderlaget somvara

m2 gällerMinskningenkronor.nivån ll 000frånmed kronor35 per
bostadsytadenendast änär störrebostadsytandock inte hela utan som

m2.35

ombyggnadvidgarantiunderlagochBidrags-1.18.3

enligtberäknasombyggnadsåtgärderförgarantiunderlagetochBidrags-
ombyggnadsverksamhet.tillräntebidragenförreglergällandenu

tillombyggnadenkostnad förskälig%90Underlaget motsvarar enav
normaltfårBidragsunderlagetkr.100 000överstigerkostnadenden del
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inte bli högre %80 schablonbeloppet för nybyggda bostäder.än Vidav
beräkningen skall husets förevärde ombyggnaden dras bort.

1.18.4 Särskilda villkor

Enligt de regler gäller i dag skall endast arbete utförssom som av
momsregistrerat företag kunna berättiga till investeringsbidrag.

Om upplåtelseformen för hus fått investeringsbidrag förändrassom
till egnahem eller till bostadsrätt inte berättigat till investerings-ärsom
bidrag, skall investeringsbidraget betalas tillbaka. Vi föreslår också att

utbetalt statligt investeringsbidrag säkras på lämpligtett sätt, t.ex.
inteckning i fastigheten.genom en

1.19 investeringsbidragTyper av

Kommittén föreslår följande investeringsbidragtyper av

Basbidrag till nyproducerade hyreshus.

Investeringsbidrag för prioriterade ombyggnadsåtgärder främ tillst
hyreshus. Sådana investeringsbidrag kan också i fallvissa avse
bostadsrättshus och egnahem.

Investeringsbidrag motiveras konjunkturpolitiskt.som

våra förslagl finns några olika investeringsbidrag. Förslagentyper av
sammanfattas nedan.

Basbidrag1.19.1

Basbidraget till nyproducerade hyreshus kompenserar för egnahemsäga-
ränteavdrag. Bidraget skall %10 fastighetsskattenrens vara om

avskaffas och %20 fastighetsskatten kvarstår i sin nuvarandeom
utfomining.
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nyprodu-viföreslårbostadsrätter ävenförförslag attalternativtI ett
dockFörutsättningenbasbidrag. är attskall fåbostadsrättshuscerade ett

bostadsrätt-och taxeringbeskattningförändradhuvudförslagvårt avom
genomförs.shus inte

prioriteradeförInvesteringsbidrag1.19.2

ombyggnadsåtgärder

vårtiombyggnadsåtgärdertill ersättsräntebidragennuvarandeDe
ombyggnadsåtgärder iprioriteradeförinvesteringsbidragmedförslag

fallockså i vissakaninvesteringsbidragSådanahyreshus. avsefrämst
kompense-upplåtelseformerdessaegnahemochbostadsrättshus trots att

investerings-generelltNågotränteutgifter.föravdragsrättenmedras
inte.såledesföreslåsombyggnadförbidrag

prioriteradetillbidragskallendast om-Vi statenatt gemenar
bidrag.skekunnaÖvrig skallombyggnadsverksamhet utanbyggnader.

hyreshusförvärdeminskningsavdragetårligadetökaVårt förslag att
till detta.syftar

syftarombyggnadsåtgärderprioriteratbetänkandedettahar i somVi
ochäldreföranvändbarhetochtillgänglighet personerförbättratill att

långsiktigtförmiljöåtgärderslagolika ettfunktionshindermed samt av
särskildaÄven tillskaparombyggnadboende.kretsloppsanpassat som

viktenunderstrykaockså attvillprioriterad. Viboendeformer avär
bostadsområden.och byggaförbättra utsattakunna om

lägenheter. IöverskottmedproblemharkommunerMånga stora av
skett.fastigheterbrameningtekniskirivningfall harnågra av

alternativskapaförombyggnader görs attKommittén att somanser
kapitalförstöring-begränsadärmedochfastighetersådanaanvändning av

börombyggnadsåtgärderprioriteradeförangelägna. Inomär ramenen
ingå.projektdennameningvår typenligt även av

påombyggnadsåtgärderprioriteradeförtotalårligföreslårVi ramen
ochomfattningåtgärderPriotitering samtår.krmiljardtotalt avperen

riksdagochregeringskalldelar inom görasolikainriktning avramenav
budgetarbetet.ordinariei det

finnsinriktningmed vissbidragönskvärtdetdockVi attärattanser
halvårminstaviserasför bidrag ettvillkorenår ochtvåminsti att-tre

förutsättningarsmåbidragstiderkortaAlltförkraft.iträderdeinnan ger
oplane-ocksåblirDetgenomtänktpå sätt.utnyttjasbidragen ett enatt

investeringsvolymema.tiden iryckighetrad över
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1.19.3 Investeringsbidrag motiverassom
konjunkturpolitiskt

1 dag finns olika investeringsbidragtyper se bilaga 4av som av
konjunkturskäl har införts i syfte stimulera bostadsbyggandet.att De är
finansierade arbetsmarknadspolitiska medel och ingår inte i denav

Årlångsiktiga bostadspolitiken. 1995 uppgick de arbetsmarknads-
politiska medlen i form investeringsbidrag till 2,5 miljarder kr ochav
de uppskattas för år 1996 till 6 miljarder kr.ca

Denna bidrag kommer medtyp sannolikhet önskvär-storav att vara
da i framtiden. Viäven det värdefullt sådanaär arbets-att attanser
marknadspolitiska medel kan förstärka de bostadspolitiska insatserna.
Prioriteringen de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bör också enligtav
vår mening kunna följa den prioritering inom bostadspolitikengörssom

till ombyggnadsåtgärder förbättrart.ex. tillgängligheten för äldresom
och funktionshindrade eller till långsiktigt hållbar miljöan-personer en
passning bostäder.av

Bidragen bör i utsträckning kunna utformas enligtstor vår modell,
dvs. räknas procentandel schablonberäknat bidrags-ettsom en av
underlag. Storlek och inriktning bestäms givetvis rådande kon-av
junkturläge.
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kreditgarantistatligförRegler1.20

föreslårKommitten

för lånerbjudasskall kunnakreditgarantistatligEn avsersom
lånförbostädernybyggda samtpermanenta avser om-som

byggnadsåtgärder.

enligtskall beräknaskreditgarantinförGarantiunderlaget samma
investeringsbidrag.förbidragsunderlagetregler som

tillsyftarmiljöåtgärderför vissa ettskallGarantiunderlaget som
motsvarandepåhöjas sättboendekretsloppsanpassatlångsiktigt

boendeformersärskildaförgarantiunderlagetochbidrags-som
funktionshinder.medochför äldre personer

garantiunderlaget%25högstskallGarantibeloppet motsvara av
förgarantiunderlaget%och 35bostadsrättshusochför hyres- av

egnahem.

garanti-pågrundasskallförmånsrättslägelånetsgaranteradeDet
pantvärde.tilläggoch vissaunderlaget

hyres-förplacerasskalllånetgaranteradeför detPantsåkerheten
%100egnahemoch för%högst 90bostadsrättshus inomoch av

pantvärdet.

förlusterförlämnasskall högstkreditgarantinErsättning somur
ochförde tillägg%50 räntalånetgaranteradedet samt avavser
detjordabalkenkap. 3§enligt 6kostnaderandra avsersom

garanterade lånet.

det%0,25skallkreditgarantinföravgiftenårligaDen avvara
beloppet.garanterade

i dag.gällareglerskallövrigtI somsamma
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1.20.1 Motiv för ändra reglernaatt
för kreditgarantin

Kreditgarantin enligt vår mening tillgång till krediter på bättreger
villkor vad marknaden skulle kunna erbjuda.än Kreditgarantinannars
säkerställer också räntesättning och storlek på lån kan bli relativtatt
enhetlig i Sverige låntagaren bor. En förutsättning för kredit-oavsett var
garantin låntagarens betalningsförmåga tillräckligär enligtatt är
sedvanlig kreditprövning.

Kreditgarantier enligt års1993 regler innebär begränsade riskermer
för förluster vad 1992 års regler har medfört se vidare kommitténsän
delbetänkande SOU 1995:98. I vissa fall finns ändå förutrymme en
belåning inte kan bäras enbart fastighetens avkastning. Garanti-som av

medverkar därigenom inte i tillräcklig utsträckning tillsystemet att
tillgodose rimliga krav på fastighetsägaren skall bära denatt yttersta
risken för sitt investeringsbeslut.

Reglerna för kreditgarantin behöver därför i vissa delar ändras. Syftet
med förändringarna åstadkomma långsiktigt och stabiltär att ett
garantisystem med låga garantiavgifter täcker kostnaderna.som

1.20.2 Kreditgarantins omfattning

Kommittén föreslår statlig kreditgaranti skall kunna lämnas föratt en
lån nybyggnad bostäder i samtliga upplåtelse-permanentasom avser av
former för lån ombyggnad hyreshus och bostadsrätt-samt som avser av
shus.

1.20.3 beloppGaranterat

Det garanterade beloppet högst %25 garantiunderlaget förmotsvarar av
hyres- och bostadsrättshus och högst %35 garantiunderlaget förav
egnahem. Skillnaden i belopp motiverasgaranterat att statensav
förlustrisker för juridiska dvs. bostadsföretagär avsevärt större personer,
och bostadsrättsföreningar för fysiskaän personer.
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kreditgarantinförGarantiunderlaget1.20.4

skallkreditgarantinforgarantiunderlagetföreslårKommittén att
Viavsnitt 1.18.investeringsbidrag seförbidragsunderlagetmotsvara

garantiunderla-tilltilläggmöjligtskallockså det göraattatt varaanser
ombyggnader.till bådeunderlagetgällerDettaget. ny- som

m’ för dekronorhöjs till 13 000garantiunderlagetföreslårVi att per
förm’ ochboendeformersärskildanybyggnad ävenvidförsta 35 av

boende.långsiktigt kretsloppsanpassattillsyftarmiljöåtgärder som
det ordinäraförned påunderlagetDärefter sätttrappas somsamma

m’.m2 skallkr Dettanivån 000från llmed kr35boendet dvs. perper
m2 för denendastbostadsyta35de förstagälla fördock inte utan

förbeviljasKreditgarantin kandärutöver.tillkommerbostadsyta som
m2 lägenhet.bostadsytahögst 120 per

för investe-Även höjas,garantiunderlagetombyggnad kanvid t.ex.
vattenburnaenergikällor,förnyelsebarameduppvärmningiringar

vidhissinstallationerochdirektverkandeförställetivärmesystem
ombyggnad.

långaranteradeförFörmånsrätt1.20.5

pantvärde,bestämsförmånsrättlånetsgaranterade ettDet somav
hyres-nybyggnadVidvissa tillägg.ochgarantiunderlaget avmotsvarar

föregnahemochlokalerför vissatilläggbostadsrättshusoch görs av
kr.000150överstigertomtmarkenförtaxeringsvärdetdelden somav

ombyggnaden.företaxeringsvärdetförtilläggombyggnadFör görs
ochför hyres-lånet placerasgaranteradedetförPantsäkerhet

%högst 100inomför egnahemoch%högst 90inombostadsrättshus
pantvärdet.av

kreditgarantinErsättning1.20.6 ur

förlusterförlämnaskreditgarantin högstersättningVi föreslår att ur
ochförtillägg% de50lånet räntagaranteradedet samt avavsersom
dethaft förlångivarenjordabalkenkap. 3§enligt 6kostnaderandra som

lånet.garanterade
på såreglernuvarandeförändring sätt attinnebärFörslaget aven

förkostnaderandraochför%självrisk på 50 räntorlångivaren tar en
lånen.garanteradede



82 Kommitténs överväganden och förslag SOU 1996:156

1.20.7 Avgift för kreditgarantin

För kreditgarantin årlig avgift långsiktigt skall täckatas ut en som
kostnaderna för administration och förluster. Avgiften fastställs
inledningsvis till 0,25 % belopp. Det halveringärgaranteratav en av
den avgift gäller i nuvarande system.som

1.21 Förslagens effekter på hyresnivån i ny-

producerade bostäder

Vi har i inledningen till detta betänkande konstaterat de generellaatt
subventionema till nyproduktionen i dag främst välsitueradegynnar
hushåll, vilket fördelningspolitisk synpunkt tveksamt. De restriktio-ärur

i statsbudgeten gäller för denna utredning liksom för alla andraner som
utredningar inte något för ökat stöd till nyproduktionutrymmeger av
bostäder. sådant utökat stöd har hellerEtt inte varit vårt primära syfte.

Vi vill vidare understryka ökningar boendekostnaderatt av som
följer räntebidragen minskar enligt gällande regler inte följdatt ärav en

våra förslag. förändring förutsättningDenna för saneringenärav en av
statsfinansema och också för utgifter inom bostadspo-statensger ramen
litikens område. Vi har inte funnit det finns utökaatt utrymme attnu
denna ram.

En omläggning bidrag till nyproducerade hyreshus frånstatensav
räntebidrag till investeringsbidrag basbidrag, påverkar inte hyresnivån.
Det nivån på bidragen inverkar på hyresnivån och formeninteär som

bidrag. nivå vi har valt påDen basbidraget kan justeras bådeav som
uppåt och nedåt.

främsta förDet motivet vårt val basbidrag, dvs. %10 bidrags-av av
fastighetsskattenunderlaget upphör 20 % fastighetsskattenom om

kvarstår hyreshus skall få lika subvention egnahem.är att stor som
Bidragets nivå således bestämt kravet på neutralitet mellanär av
upplåtelseformema. har valtVi inte subventionera nyproduktionatt av
bostäder därutöver.

Vi har föreslagit det eviga räntebidraget enligt Danell-även att
skall ned bidragsunderlaget skrivs ned medsystemet trappas attgenom

30-del varje år. nedtrappningDenna medför viss ökning hyresni-en av
våema jämfört med nuvarande Danellsystem.

Vi har jämfört hyresnivåema i hus finansierade vårtenligtärsom
förslag med hyrorna i hus finansierade med räntebidrag enligtärsom
nuvarande regler och också med räntebidrag där bidragsunderlaget
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Utgångspunkten förskrivs tabell och redovisas resultaten.ned. I 1.2 1.3
lönsaminvestering i hyreshus skallberäkningarna är ettatt nytt varaen

%% med uppräkning hyrorna med 2räntenivå på 7,5 ochvid en aven
vidare bilaga Konsekvensertakt med inflationen seår, dvs. i avper

förslagen.

m i nyproducerade husTab. 1.2 Hyra per

Räntebidrag UtredningensRäntebidrag
nedskrivet förslag,nuvarandem. m.

basbidrag 10%30% bidragsunderlagregler,

35m: 025995 19151 RoK

50m2 990915 9802 RoK

70m2 945890 945RoK3

100m 875875825RoK4

l20m2 825780 8305 RoK

månad i nyproducerade husTab. 1.3 Hyra per

UtredningensRäntebidragRäntebidrag
förslag,nedskrivetnuvarande m.m.

10%basbidrag30% bidragsunderlagregler,

35m: 99022 9022 669RoKl

50m: 12540833 813 42 RoK

70m 513 5 5135 192 5RoK3

100m’ 7 2927875 29264 RoK

120m: 25088 3007 8005 RoK

till nyproduktionenförslag med basbidragvårtTabellema visar att ger
bidragsunderla-därbostäder med räntebidraghyresnivåer isomsamma

tydligt Jämförelsen mellmtabell 1.3.Detta framgårned.get trappas av
skillnadennuvarande regler visarräntebidrag enligtvårt förslag och att

förslagvårtberor påför små lägenheter. Dettai hyresnivå attär störst
m2 för de förstakrbidragsunderlag, 11 000beräknas på lägreett per

m2m2 Utfallet dockDanellsystemet.jämfört med 000 kr i35 13 ärper
förslag.lägenheterna i vårtför derelativt störregynnsammare
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Tab. skillnad1.4 Procentuell mellan hyresnivån i utredningens
förslag jämfört med nuvarande system

Räntebidrag Räntebidrag m.
nedskrivetnuvarandem.

30%regler, bidragsunderlag

35m1 RoK 12,0 3,0

50m:2 RoK 8,2 1,0

70m 0,03 RoK 6,2

100m’ 6,1 0,04 RoK

120m: -0,65 RoK 5,8

kommer vårt förslagHyresnivån nyproducerade bostäder med intei att
infördes.nivå förutsattes år 1992 Danellsystemetöverstiga den närsom

förbättringen svensk ekonomii bilaga Den snabbaDetta belyses av
någotstöd till nyproduktionen kan minskamedför attutanstatensatt

förhållandepåverkas negativt. Också dettadärför hyresnivåema är en
Vårallmän ekonomisk stabilitet.del bostadspolitikens bidrag tillav Iföreslagna medgerbedömning därför detär att systemet enav oss

omfattning antagit.fortsatt nyproduktion i den vi tidigare i

Statsfinansiella effekter1.22

utgifter med gällande regler1.22.1 Statens nu

bostadspolitiken kommer minskaStatens utgifter för ävenavsevärtatt
År beräknasförändringar nuvarande regler. 1996inga görs avom

miljarder kronor.för bostadspolitiken uppgå till 37 Deutgifterstatens ca
tillkr och bostadsbidragräntebidrag 27 miljarderärstora posterna

Utgiftema förbarnfamiljer och ungdomar på miljarder kronor.8,5
beslutoch bostadsbidrag minskar dock automatiskträntebidrag genom

redan är tagna.som
för till lägst 7,3Sålunda sjunkter utgifterna räntebidragen som

och kan enligtår Därefter ökar utgifterna igenmiljarder kr 2009.
förändringarmiljarder kr år ingakalkylema bli 15 2025 görs avom

räntebidragens utveckling gjordareglema. Prognoserna ävöver av
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ochbostadsbyggandeantagandendepåoch byggerBoverket om
3.bilagabetänkande sedettafrån iutgåttharviräntenivå somm.m.

årkronormiljarder5,6beräknasbostadsbidragenförUtgiftema vara
ochhyres-inteoförändradsedan t.ex.utgift ärårlig1998, omsomen

höjainteorealistisktdetdock attärVihöjs. attinkomstgränser anser
inflationen,medräknasskullebostadsbidragenOm uppbidragen. t.ex.

2005årkronormiljarder6,3utgiftenskulleår,%med 2dvs. varaper
frånutgåttdockviharkalkylervåraIår 2010.kronormiljarderoch 7

beslutade.reglerde ärsom nu
förkreditförluster statenshörbostadssektom ävenförutgifterTill

Även1996.miljardertill 1,3uppgårvilkabostäder,tillkreditgaranti
delardeiupphörthaberäknasochsuccessivtminskarutgifterdessa

år.någrainomstatsbudgetenberörsom
10,4totaltpåpensionärertillbostadstilläggenförKostnaderna

bostadspolitiken utandelintebrukarkrmiljarder avvara enanses
såledeskostnaderDessa ärpensionssystemet.delbehandlas avensom

gällerDetsammabostadspolitiken.utgifter förinkluderade iinte statens
åtgärder.arbetsmarknadspolitiskaförbidragenkonjunkturrelateradede

1.5.tabellse
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Tab. 1.5 Statens nettoutgifter för bostadspolitiken med nuvarande
finansieringssystem, milj kr

1996 1998 2005 2010

Fastighetsskatt:
flerbostadshus 5 100 6 500 9 300 ll 000
egnahem 13 400 14 100 17 100 19 500

Ränteavdrag för -16 700 -14 200 -13 600 -15 000
egnahem

Summa intäkter 1 800 6 400 12 800 15 500

Räntebidrag:
äldre regler 26 400 14 900 2 800 0
Danell-regler l 000 2 100 4 900 7 700

Förluster för kre-
ditgaranti 1 300 l 500

Bostadsbidrag 8 500 5 600 5 600 5 600

Summa utgifter 37 200 24 100 13 300 13 300

Netto -35 400 -17 700 -500 2 200

Bostadstillägg
pensionärer 10 400 10 000 10 000 10 000

Bidrag arbets-
marknadspolitik 6 000 2 000 1 000 l 000

Med oförändrade regler för räntebidrag och bostadsbidrag skulle statens
utgifter för bostadspolitiken bli 13 miljarder kronor år 2005 ochca
fortfarande År13 miljarder kronor år 2010. 2025 skullevara ca
utgifterna åter öka till drygt 20 miljarder kronor, beroende på att
räntebidragen successivt ökar igen. bilagaI finns3 framskrivningen av
utgifterna ända till år 2030.
Fastighetsskatten kan betraktas ñnansieringskälla för bo-som en

stadspolitiken. Vidare egnahemsägamasär ränteavdrag förloraden
skatteintäkt för har starkt samband med bostadspolitikenstaten ochsom
kan kostnad för bostadspolitiken. Statens för bostads-ses som en netto
politiken blir med dessa utgångspunkter intäkter från fastighetsskatten
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bostadspolitikenutgifter förminusränteavdragegnahemsägamasminus
miljarderÅr 35minusberäknas1996 nettoenligt statens varaovan.

År bostadspoliti-2005kronor.miljarder är18minusår 1998ochkronor
0,5minusendastpåmedälvñnansierad ett nettoken i settstort

på drygtöverskottBostadspolitiken kommer att ettkronor.miljarder ge
bilaga 3.vidareseår 2010miljarder kr2

förslagvåraEffekter1.22.2 av

iredovisasförslagvåraeffekternastatsfinansiella sammaDe av
deutgiftermedförförslagVåra större1.6.tabelliuppställning

nettoutfallbättresiktpå längre ettkommer attåreninledande gemen
för staten.

nettoutgiftenvilketuppskattninginharförslagenI vägts aven
likainteblirinvesteringsbidragen storaförutgifter t.ex.Statensfaller ut,

betalasbidrageneftersom utårende förstamedlenanslagnadesom
det intePåfärdigställt. ärsättbyggnadsprojekt ärförst sammanär ett

utvecklingsprogramkommunalatillstödförutgifternatroligt statensatt
åren.de förstautsträckningfullfalla ikommer utatt
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Tab. 1.6 Statens utgifter och intäkter för bostadspolitiken enligt
utredningens förslag, milj kr

1998 1999 2000 2005 2010

Fastighetsskatt:
flerbostadshus 6 500 7 000 7 500 9 100 10 400
egnahem 14 100 14 400 14 700 17100 19 500

Ränteavdrag egnahem -14 200 -12 000 -12 300 -13 600 -15 000

Summa intäkter: 6 400 9 400 9 900 12 600 14 900

Räntebidrag:
äldre regler 14 900 11 300 10 000 2 800 O
Danellsystemet 2 100 2 300 1 800 700 600

Förluster kreditga-av
rantier l 500 1 000 l 000 O 0

Investeringsbidrag
nyproduktion 0 0 l 100 1 100 1 100
ombyggnad 200 600 l 000 l 000 1 000

Utvecklingsprogram 100 300 500 l 000 l 000

Bostadsbidrag 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600

Summa kostnader: 24 400 21 100 21 000 12 200 9 300

Statens -18 000 -11 700 -11 100 400netto: 5 600

Höjt värdeminsknings- 0 100 200 300 300
avdrag

Kommitténs förslag i kombination med den automatiska minskningen
utgifter för räntebidragen innebär såledesstatens avsevärdav en

förbättring statsfinansema från underskott på 18 miljarder kr förettav
bostadsñnansieringen år 1998 till överskott på 5,6 miljarder kr årett
2010.

I kommitténs alternativ med bibehållen fastighetsskatt och ett
basbidrag på 20 % blir nettoutfall något mindre årenstatens gynnsamt
1999-2010. Skillnaden l miljard kronor. Här redovisasär nettout-ca
fallet för kommitténs huvudförslag jämfört med nettoutfallet av
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detaljeradfinnsbilaga 3ñnansieringssystem. Inuvarande en mer
åren.för de olikaresultatenredovisning av

utredningensnettoutgift år mellaniSkillnadTab. 1.7 statens per
milj.bostadspolitiken, kr.tillnuvarande stödochförslag

År SkillnadreglerNuvarandeförslagUtredningens

-300-17 700-18 0001998

-700000-11700-ll1999

700-9 400-11 1002000

800100-7900-82001

400-4 200-5 6002002

-900600-2-3 5002003

-4001005002004

900-5004002005

500120070012006

000280080022007

5002300l80032008

80022 10090042009

40032 2005 6002010

5 100-47 000100-41Summa

nettoutgifter år 2010.summeradeårensolikafinns de t.o.m.tabellenI
vårtförnettoutfalletvisardet härpåsummeringenkel sättet attEn

blirUtfalletstöd.nuvarande änpositivt förförslag än merstatenär mer
3.bilagaseoch 2030till år 2020skullepositivt summeramanom

enkelutfalljämföraattkorrektheltdet inteGivetvis enär genom
värdaårenoch dei dag ärUtgifter/intäkter närmastesummering. mer
ocksådärförhartiden. Viutgifter/intäkter fram ilängreliggerän som

medjämfört detochförslagvårtutfalletnuvärdesberäknat prognoserav
nuvarandeutfallet system.över av

i2010med årtill ochfram stortnuvärdesberäkningsådanEn ger
nuvarandeoch förförslagvårt system.utfall förexaktsett samma

nuvärdesberäkningamaOmmiljard kronor.mindre 0,1Skillnaden änär
miljarderförslag 30vårttill år 2030ändanettoutfallenomfattar cager
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kronor bättre nettoutfall. Kalkylema visar således vårt förslagatt
långsiktigt statsfinansielltär nuvarande bidragssystem.ängynnsamtmer

1.22.3 Utgifter för omläggning bostadspolitikenav

Kommittén medveten de budgetrestriktioner gäller för dennaär om som
liksom för andra statliga kommittéer. Prognoserna utgifter ochöver
intäkter för visar våra förslag underskott åren 1998-2004staten att ger
i förhållande till nuvarande stöd till bostadspolitiken.

Detta underskott dock inhämtat och finansierat i sin helhet årär
2010. Därefter våra förslag statsfmansielltär ånmer gynnsamma
nuvarande med räntebidrag. Skillnaderna beror främst på visystem att

årlig utbetalning räntebidrag, för vilka utgifter ökarersätter statensen av
från i år i takt med bostadsproduktionen med engångsbelopp.ett
Vi det omöjligt konstruera där nuvarandeäratt att ett systemanser

årliga räntebidrag med investeringsbidrag fårersätts utan att staten
utgifter för omläggningen. Eftersom våra förslag innebär klart bättreett
nettoutfall för i längre tidsperspektiv nuvarande reglerstaten ett än om
behålls vi omläggningen bör ske så möjligt fråndvs.att snartanser som
den 1 januari också1998. Detta motiverat lång övergångstidär attav en
kan orsaka onödiga påstörningar bostadsmarknaden.

Statens utgifter för omläggningen relativt små de år då bud-är
fastlagda, 0,3 miljarder kronor år respektive1998 0,7ärgetramama

miljarder kronor år 1999. Den successivt sjunkande räntenivån bör
kunna utgifter förlägre räntebidragen dessa år vad bud-änge som

Detta bör enligt vår mening kunna föranvändasgeterats. utrymme att
finansiera våra förslag.

föreslår finansieringenI övrigt vi omläggningen bostadspo-att av av
litiken för åren 2000-2004 inarbetas i budgetramama så omlägg-att
ningen bostadspolitiken kan ske från 1 januari 1998.av

1.22.4 långsiktiga inriktningenDen bostads-av
politiken

Vår sammanställning visar besluten höjd fastighetsskatt ochatt om
omläggningen räntebidragen medför bostadssektoms belastningattav
på statsfmansema har minskat kraftigt. Vi visar också miljarder18att
kronor kommer dras in från bostadssektom från år till 1998.1996att
Denna förändring naturligtvis viktig del i det Riksdagenär en av

för sanering budget.antagna programmet statensav
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bostadssektomförnettoutgiftema attkommerår 2005tillFrån år 1998
årkronor. Detta ärmiljarder17ytterligaremedminska senare

utvecklingför dennaFörutsättningarnafinansierat.heltutgiftsområdet
stabil lågfortsattochuthålligpolitikenekonomiskaden är ger enär att

inflation.och lågräntenivå
ochfastighetsskattensitt arbeteunderhar attnoteratKommittén

boendekostnaderförbetydelseharbostadsfastighetertaxeringen storav
direktivvåraingått iemellertid inte attharfastighetsekonomi. Detoch

fastighetsbe-angelägetdetVi attfrågor. ärdessautreda attmenar
vårEnligtmål.bostadspolitiskaviktigamotverkarinteskattningen

fastighetsbeskattningen ettböruppfattning göras uröversyn aven
sådanaÖversynen iskyndsamtskebörperspektiv.bostadspolitiskt
övrigavåramedsamtidigtkraftiträdakanförändringarformer att

förslag.
beredningenpolitiskafortsatta etti denböruppfattningvårEnligt

bostads-angelägetdetVi attärutvecklingsvägar attprövas.antal anser
detocksåViförbättras.barnfamiljer attframförallt tillbidragen anser

sänkaförinsatserriktadeellergenerella attförfinnaskan utrymme
fastigheter.krisårgångamass.k.för defastighetsskatten, t.ex.

inomförändringarför2005årefterförslag ett utrymmeVåra ger
täckasbörintedockVi utrymmetområde. attbostadspolitikens anser

in redan nu.
detskapatharförslagvåra utrymmevi med somVi attanser

bostadspolitik.socialochstabillångsiktigtförerfordras en
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förutsättningarSamhällsekonomiska2

Inledning2.1

förförutsättningarnasamhällsekonomiskaderedovisasavsnittdettaI
lång-beskrivaöversiktligtAvsiktenbostadspolitik.framtidens är att

bostads-boende ochpåverkarförutsättningarekonomiskasiktiga som
byggande.

denregeringenbedömningfrån denutgår görKommittén av
långtidspro-ekonomiskaoch ifinansplaneniutvecklingenekonomiska

år 1996förbudgetpropositionenfinansplanen iHuvudkällor ärgnoser.
femTidsperspektiven1995:4.SOU ärLångtidsutredningensamt

beskriverLångtidsutredningenoch 2010.år 2001år dvs.tiorespektive
iochutvecklingönskvärd äruttryck förscenarierantalett engersom

utvecklingenekonomiskahur denintemeningegentlig överprognoser
bli.kommer att

världsekonominBeroende2.2 av

världseko-integrerad ialltmerblivitgradvisharekonominsvenskaDen
ändapågåttvaritdettaindustrisektom harnomin. För somprocessen
medsamspelethardecenniernadeUnder1800-talet.sedan senaste

teknologikapital,flödenalltomfattatillvidgatsomvärlden störreatt av
utspriddatillgångarsinadag överhar ikapitalägareSvenskam.m.

utländskai Sverigenäringslivetandel ägsökandeochvärlden avaven
intressen.

med frittpåbyggervälståndsutveckling gränseröppnaSveriges
markna-internationellafungerandepå väloch tjänsterutbyte varorav

viktigutgjortomvärlden harmedhandelsutbytetväxandeder. Det en
inträde i EUSverigesutveckling.ekonominssvenskadendrivkraft för

integrationen.ekonomiskadel deniär en
tillförhållandeisektorer hartjänsteproducerandeflestaDe var-

För-omvärlden.medhandelsutbytelitetsektoreruproducerande ett
liggernationellagrad förblivithögarknadema itjänstemtillklaringen att

ländernaolikai deTjänsteproducentemai tjänstemastill del natur.en
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har också skyddats olika regelsystem försvårat för utländskaav som
producenter etableras sig på de inhemska marknaderna.att

En de omvälvande förändringarna i världsekonominmest denav är
starkt ökande integrationen de finansiella marknaderna i olika länder.av
De finansiella marknaderna har traditionellt varit förhållandevis hårt
reglerade i flertalet industriländer och också skyddat från utländsk
konkurrens.

Under 1980-talet har de finansiella marknaderna avreglerats och även
utvecklats med deltagare och finansiella instrument. Ut-nya nya
vecklingen blev nödvändig de reala ekonomiema blev alltmerattgenom
integrerade. Insikten Ökade också regleringamas hämmande effekterom
på den ekonomiska utvecklingen. En radikal förändring har skett denav
finansiella sektorn och därmed förutsättningarna för bl.a.även den
svenska bostadspolitiken.

Det har skett stark ökning kapitalflödena mellan de industriali-en av
serade länderna. Svenska företag och hushåll har också i växande
utsträckning investerat utomlands samtidigt utländska placerare harsom
direktinvesterat Sverigei och ökat sitt innehav svenska aktier ochav
obligationer. Kapitalet kan relativt obehindrat söka sig dit där av-
kastningen högst. Det minskar skillnader i lönsamhetär mellan olika
länder skärper också kraven på investeringsklimat.men

Telekommunikation och informationsteknologi har minskat trans-
aktions- och informationskostnader. Redovisningsregler har börjat
harmoniseras och de internationella kreditvärderingsinstitutens roll har
ökat. Detta har lett till bättre information internationella investeraresom
kreditvärdighet. Förbättringar i clearingssystem har reducerat kost-
naderna och osäkerheten för internationella värdepappers-investeringar.

Trots integration, liberalisering och den ökade kapitalrörligheten
återstår dock betydande skillnader i finansieringskostnader ochsom en

investering kan i olika länder. Skillnaderna beror tillmötasamma stor
del på förtroendedet den intemationelle investeraren har för den
ekonomiska politiken i de olika länderna. Informationen dessutomär
asymmetrisk dvs. det ofta lättare skaffa sig informationär att om
inhemska investeringsaltemativ motsvarande utländska. Olika inter-än
nationella transaktioner fortfarande kostsamma.är
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svenskadenStrukuromvandling2.3 av

ekonomin

omvand-påsvenska samhälletdethållerLångtidsutredningen attEnligt
såvälsamhälle därindustrisamhälle tilltraditionelltlas från ett varu-ett

Inform ationsut-kunskapsinnehåll.präglas högttjänsteproduktion avsom
betydelse.växandefårkunskaps-försörjningochbyte en

lågkon-djupadenpåskyndatsharstrukturomvandlingDenna av
år1990-talet. Tregenomgick i börjansvensk ekonomijunktur avsom

totaltmed 5produktionensamlademinskade den1991-1993i rad
arbetslöshetenförsvann. Denarbeten500 000 öppnaMer änprocent.

omkring 12arbetslöshetenTotaltår 1995.och 8 procentsteg varvar
åtgärder.arbetsmarknadspolitiskaiinräknarprocent personermanom

beståoch kommerstrukturell ävenarbetslösheten attdelEn ärstor av
ökar.tillväxtenom

koncentrationtilltagandehardecenniernatvådeUnder avsenaste en
dvs.storstadsregionematillskettbefolkningochproduktionbåde

regionalaantalochMalmöoch centra.GöteborgStockholm, ett
Falun/-Halmstad,Växjö,regionalapå sådanaExempel ärcentra

märks iutvecklingÖstersund Luleå. EnUmeå ochBorlänge, svagare
träindu-småländskadetindustriregionergamlaoch kring t.ex.som

Bergslagen.och iVänernstriområdet, runt
befolknings-medregionertillkoncentrerats störreharBefolkningen

ungdomardelartillförklaraskoncentration attunderlag. Denna av
för arbetevidareoch sedanutbildningenförhögskoleortertillflyttar

kon-högskoleutbildadedeför är änarbetsmarknadeneftersom mer
regioneri vissatillväxtenlågautbildningsplatsema. Dencentrerad än

flyttaråldersgruppersamtligai utbefolkningenocksåmedför att
förstäkts.dessutomharregionernamellanArbetsfördelningendärifrån.

skillnadernaregionaladebedömningLångtidsutredningens är att
klart bättreuppvisarregionerförstärkas. Deochbeståkommer att som

väl deutvecklatsdesammahuvudsakiutvecklingsförutsättningar är som
åren.20senaste
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2.4 Hushållens ekonomi

2.4.1 Inkomstutveckling

Många hushåll har fått sänkt ekonomisk standard till följd bl.a.av
arbetslöshet, sänkta tillgångsvärden och höjda räntekostnader. Till detta
kommer sänkta ersättningsnivåer i transfereringarna.

Löneinkomstema har dock ökat realt dvs. de hushåll harsom
huvuddelen sin inkomst från lön har haft relativt bättre ekonomiskav en
utveckling de beroende transfereringar. Barnfamiljer harän ärsom av

fått relativt inkomstutveckling medan pensionärernasämresom grupp en
har haft relativt bättre inkomstutveckling. Detsom grupp en senare

beror på årgångvarje pensionärer har bättre pensioner de äldreatt änny
pensionärerna.

Hushållens disponibla inkomster har i reala totalt ökat medtenner
%1 under tidsperioden 1994-95 och kommer under tidsperioden

1996-1997 öka med sammanlagt % fmansdepartementets2 enligtatt
De reala lönesummoma ökar samtliga år ökningenprognos. men

motverkas delvis höjda direkta skatter och minskade transfereringarav
Årtill hushållen. 1998 beräknas de reala disponibla inkomsterna öka

med %1,3 och under perioden % år.1999-2001 med 2ca per
Finansdepartementet utgår från hushållens konsumtion kommeratt
öka något disponiblade inkomsterna dvs. hushållens sparkvotatt änmer

kommer minska något. Sett i historiskt perspektiv liggeratt ett
hushållens finansiella sparande på mycket hög nivå. intematio-I etten
nellt perspektiv dock sparkvoten inte särskilt hög.är

2.4.2 Inkomstskillnader mellan hushåll

Skillnaderna i hushållens inkomster minskade från 1960 fram till mitten
1980-talet. kraftigaste utjämningen skedde åren ochDen mellan 1967av

1975 då tillväxten och då transfereringarna till hushållenstörstvar som
ökade. Framförallt bidrog transfereringarna till utjämna skillnader iatt
disponibla inkomster olika hushållsgruppermellan också mellanmen
olika delar landet. Löneskillnadema mellan olika delar Sverige ärav av
däremot generellt små.sett

Förvärvsinkomstema svarade år för % hushållens1967 73 av
Årdisponibla inkomster. 1975 andelen % och år %.62 1987 55 Detvar

både pensioner och inkomstförsäkringar olika slag ökat iär av som
betydelse. har de skattefriaDäremot transfereringar formi barnbidragav
och bostadsbidrag förändrats ganska lite sedan år 1975.
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detrendbrott då skillnaderna i1980-talet ägdemittenI ett rumav
årens förändringar i denbörjade öka. Dedisponibla inkomsterna senaste

utveckling.har fortsatt dennasvenska ekonomin
betydligttransfereringarna, fårnedskärningar iEffekterna enav

därekonomi på med tillväxtpå hushållenseffektstörre orter svag en
frånfår sina inkomsterbefolkningenandelbetydligt trans-större av

sjukersättningPensionsutbetalningar, arbetlöshetsersättning,fereringar.
disponiblabefolkningens%områden 60i vissa änutgör mer avm.m.

betydligtförstärks delsInkomstskillnademainkomster. störreattav en
medförvärvsarbete påfrånhushållen får sina inkomsterandel orterav

transfereringarnaökar medanlöneinkomstemadelstillväxt och attav
minskar.

Bostadsutgifter2.4.3

ökat medför boendethushållens kostnaderår harFrån år till 19951989
bostadsut-hushållensvilket medförtår,i genomsnitt 9 attprocent perca

disponibla inkomsternade30gifter brutto nästan procentutgör avnu
tillhänsynl980-talet. Omunderjämfört med 25 tarprocent manca

för egnahemsägareränteavdragenoch värdetbostadsbidrag varm.m.av
disponibla inkomsten% denbostadsutgifter 24dock andelen netto av

århyresundersökning 1993bostads- ochCentralbyrånsStatistiskaenligt
BHU93.

skattereform till1991-årsfrämst påberorkostnadernahöjdaDe som
bostadskostnader förfinansierad med höjdablidel förutsattesstor

ekonomisvensksamtidigtgenomfördesSkatterefonnenhushållen. som
försämrades.hushållens ekonomilågkonjunktur ochdjupgick in i en

Sverigeekonomiska krisdenhög underblevRealräntan extremt
ocksåvarieradeRäntenivånpå 1990-talet.börjangenomgick under
händaskulleosäkerheten vadgrundpåkraftigt bland annat somomav

boende-inverkan påRäntenivån harfinansema.offentligamed de stor
förproduktionskostnademahögadevilketkostnaderna även nya

har.bostäder

Inflation2.5

relativtmedprisutvecklinghaft instabillång tidunderSverige har enen
konsu-prisökningen1950-70hela periodenUnderhög inflation. var
% och1970-talet 9år, undergenomsnitt 4-5 %mentprisindex i per
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Årenunder 1980-talet 8 %. 1990-93 hade inflationen sjunkit till %5
och % genomsnitt årenendast 2 i 1994-96.var

år beräknas inflationen förändringUnder 1996 mätt som av
%.konsumentprisindex uppgå till Också i internationellt1,0 ett

perspektiv svenska inflationstakten låg.denär nu
Penningpolitiken har övergripande uppgift säkerställa prisstabili-attsom

det vikt Sverige kanRegeringen bedömer är ytterstateten. att attav
bibehålla prisstabilitet på god europeisk nivå.en

Riksbanksfullmäktige har definierat målet prisstabilitet attom som
ökningen skall begränsas till två medi konsumentprisema procent en

procentenhet uppåt eller nedåt.tolerans enom
inflationsmåletkommer ligga relativt väl i linje medInflationen att

Finansdepartementetspå %. under perioden 1998-2001 enligt2
bedömning.

Räntenivå2.6

också räntenivån hög.med hög inflation den nominellaI ekonomi ären
följermåste gardera sig den värdeförsämringlånarDen motut somsom

skillnadensäkert realräntan dvs.inflationen. däremot inteDet är attav
Såpenningvärdeförsämringen hög.nominella ochmellan den ärräntan
påoch de första årenfallet i Sverige under 1980-taletheller intevar

inflationen hög.l990-talet då var
allmännabostadslån följer utvecklingen denKostnader för av

räntenivån för 5-åriga villalånutvecklingenräntenivån. Bild visar2.1 av
under perioden 1980-1996.och för lån med rörlig ränta

årkraftiga räntenivånpå relativt variationerDiagrammet visar av
heladen genomsnittliga räntenivån underfrån år också på attmen

Räntenivånmellan % och %.har varierat ll 15perioden 1980-1992
påår successivt sjunkit och i september 1996har sedan 1992 är nere

% för lån fem års bindningstid.% för den korta och 8 med6 räntan
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Ränteutvecklingen 1990-1996Bild 2.1

18,00l

l600-

14,00

12,00-

10,001

3-mån, 5-årsSpintabs villaräntor: räntor.

neråt under denomedelbart följt medRäntenivån har inte tvära
på deninflation. har bl.a. berottfrån hög till låg Detomsvängningen att

Sverige stabilt harvarit säker påkreditmarknaden inteinternationella att
ifortfarande hög i SverigedärförRealräntanfått låg inflation. ären

räntenivån i omgivandeförhållande tilloch itill tidigareförhållande
länder.

finnsmed detekonomer räknaroch flertaletFinansdepartementet att
år De gradvisaunder 1997.sjunkande kortaför ävenräntorutrymme

statsfinanser böroch förbättradeinflationsförväntningarnaallt lägre
detta.möjliggöra

drygti dag5-åriga statsobligationerpåSveriges realränta nästanär
Råntemarginalen imotsvarande tyskahögreprocentenhet1 ränta.än

%och räntenivån bli 6-7sjunkatyskaförhållande till den räntan antas
historisktinflation på % vilket ivid 2dvs. % realränta4-5 ettenca

därförräntenivå.hög Detfortfarande relativtperspektiv ärär en
historiskt% ikomma ned till 3 vilketkansannolikt realräntan ettatt

nivå.normalperspektiv är meren
harpå kort siktenskilda faktorRäntenivån den störstär som

densänkningbostadskostnadema. Enför utvecklingenbetydelse avav
förbättrabostadslåneräntoma skulleoch därmedlånga avsevärträntan

hushållensminskaoch därmedbostadssektomekonomin för hela även
boendekostnader.
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2.7 Produktionskostnader för bostäder

Den kraftiga ökningen produktionskostnadema för bostäderav som
skedde under 1980-talets del har Produktionskost-stannatsenare upp.
naden kvadratmeter bruksarea enligt Boverket pånästanper var samma

kr/mznivå 1995 år dvs. i för1992 ll 000-12 000 genomsnittsom
hela landet.

Olika utvecklingen produktionskostnadema föranalyser av av
bostäder i Sverige visar det möjligt bromsa kostnadsök-äratt att upp
ningen och sänka kostnaderna förbättra produktivitetenäven attgenom
i byggsektorn. studierna kan ProduktivitetsdelegationensBland nämnas
betänkande: Drivkrafter för produktivitet och välstånd SOU 1991:82,
Swedens Performance och Bostads-Economic McKinsey 1995septav
byggande i USA och Sverige, jämförande studie Miller,Tornen av
Gunnar Stone mfl. 1994.

har tillsatt särskild byggkostnadsdelegationNäringsdepartementet en
aktivt byggsektomsDir. 1996:38 med uppgift och i samarbete medatt

aktörer för långsiktigt sänka produktions- och förvaltnings-arbeta att
skall årkostnaderna för bostäder. Delegationen verksam t.o.m.vara

1999.
bostäder kostar ungefär lika mycket i hela landet,Att producera nya

produktion-med undantag för Stockholmsregionen har något högresom
skostnader för På flesta kostnaden för nyproducera-bostäder. de ärorter

villorde bostäder det hyreshus, bostadsrättshus ellersig ärvare
betydligt högre vad fastighetens omedelbaraän motsvarassom av
marknadsvärde på orten.

låga inflationstakten det heller troligtDen integör är attatt
fastighetens öka. Snarare gäller det dvs.värde kommer motsatta attatt

på medvärdet sjunker med fastighetens ålder. Det endastär orter
fårbostadsbrist hög efterfrågan nyproducerade fastigheteroch ettsom

marknadsvärde täcker produktionskostnadema. Förhållanden på densom
lokala bostadsmarknaden på det bostadsinveste-bestämmer sättet om
ringar Om produktionskostnaden alltföruppfattas lönsamma.som
mycket nyproduktion tillöverstiger marknadsvärdet kommer ingen
stånd.
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Bostadsmarknaden8

bostäderNyproduktion2.8.1 av

inflationseko-frånomsvängningdramatiskaekonominssvenska enDen
förförutsättningarnaändratharprisstabilitetmedekonomitillnomi en

någrapåbostädernyproduktionenharSålundabostadsbyggande. av
00060genomsnittpå ibostadsbyggandehögtfrån caminskat en

bostäder årenpåbörjade00015mindretill1990-92 änårbostäder per
högfrånförändringensnabbadentillOrsakerna en1995.och1994

ibeskrivitsharproduktion ut-låghistoriskttillnyproduktion en
1995:98.SOUdelbetänkanderedningens

bostäderförproduktionskostnader samthögarealränta,högEn
motverkathittillsharsituationfinansiella enbostadsföretagens svaga

hararbetsmarknadenpåOsäkerhetenbostadsbyggandet.uppgång av
bostadsmar-påinträdetskjuterungdomskullarflerainneburit uppatt

lägenheterledigaantaletbostadsbyggandet ärlågadetTrotsknaden.
storstadsregioner-idock integällerDettahögt.förhållandevishistoriskt

högskoleorter.expansivaoch i vissana
slutetikanlägenheterpåbörjade noterasantaletökningvissEn av

förklarasdettadel kanvissTill1996. avbörjaniochår 1995 avav
ombyggnadsverksamhet.ochtillinvesteringsbidragtillfälliga ny-

bostadspro-ökadsuccessivtfråni sinautgårBoverket enprognoser
Se2000.000till 451996årbostäderpåbörjade000från 18duktion,

tabell 2.2.
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Tab 2.2 Bostadsbyggande 1970-2000, antal lägenheter

År Påbörjade Färdigställda
1970 90 400 109 800
1980 46 000 51 400
1985 27 300 32 900
1990 67 400 58 400
1994 11 500 21 600
1996 18 000 14 200
1997 25 000 19 300
1998 34 000 26 700
1999 40 000 34 100
2000 45 000 40 400

Källa: Boverket, Regional analys bostadsefterfrågan 1996av

Boverkets bostadsproduktionenöver bygger påprognoser regionala
efterfrågeanalyser. Dessa utgår i sin från regionalatur överprognoser
befolkningsökning, hushållsbildningsmönster, utveckling hushållensav
disponibla inkomster och boendekostnader antal lägenheter.samt tomma

Produktion bostäder brukar enligt Boverket normaltav 5-6vara
bostäder 1000 invånare och år, vilketper 45 000motsvarar ca
lägenheter år i Sverige. I dag produceras i genomsnitt 4,4 bostäderper

l 000 invånare.per
Boverket beräknar efterfrågan på bostäderatt ökar med 233 000

bostäder år 2001. Nuvarandet.o.m. låga bostadsbyggande skulle enligt
Boverkets leda till efterfrågeöverskott påett 55prognos 000ca
bostäder. Om räntenivån sjunker ytterligare blir efterfrågeöverskottet

Det långsiktigastörre. behovet bostäder enligt Boverketsärav nya
analyser 45 000 bostäder år framt till år 2010.nya per

2.8.2 Skillnader i bostadsefterfrågan
Boverkets visar entydigt efterfrågetillväxtenatt bostäderprognoser av
sker i storstäderna i regionalasamt med tillväxt. På dessacentra orter
kommer bostäder efterfrågas och byggas.att Hit sker inflyttningnya en
och här finns hushåll med god ekonomi har möjlighet betalaattsom
kostnaderna för nyproducerade bostäder.

Stora regionala skillnader förekommer. I sammanlagt 24 landetsav
108 arbetsmarknadsregioner ökar efterfrågan enligt Boverket med mer

4,4 bostäderän l 000 invånare och år. Dessa regioner har %56per av
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ökningentotaladen%för 70tillsammansochbefolkningen avsvarar
bostadsefterfrågan.av

befolkningen%7endastdock motsvararregioner34 avI som
övrigaI2000.till årframallsbostadsbyggandenågotbehövs knappast

befolkningentredjedel motsvarardrygomfattarregioner avensom
bostädertill 4,4endast 2bostadsproduktionefterfrågeökningen omen

år.ochinvånare000lper

bostadsefterfråganbedömningAlternativ2.8.3 av

troligeninnehållerbostäderpåefterfråganBoverkets nyaprognoser av
alltförpåbyggerbostadsefterfrågan. Prognosernaöverskattning aven

bostadsefterfrågan. Detvad detuppfattningar är styrtraditionella somav
år5-10periodlångrelativtunderbostadsefterfrågansannolikt enattär

ibådevanligtvaritharvadlägre änavsevärtkommer somatt vara
länder.andraoch iSverige

bostadsbeståndetsvenskadetEnglund harPeterprofessorEnligt
framståri dagdeninkomstnivåhögre än somi förväntanbyggts om en

sub-statligadevaritdelvishardettaförStyrandesannolikt.som
bostäder.ägandeproduktionsåvälventionema avsomav

årlägenheter000000-2015byggande perHan ettatt caomanser
vadmindrebetydligt änvilkettroligt, ärsekelskiftettill ärfram

betänkandettillBilagaividareSevisar.Boverkets prognos
subventioner".bostadspolitiktill utan"Vägen1996:156,SOU en

genomsnittligfrånutgåttantagandesinaihar enKommittén
l år.bostäder000på 20bostadsproduktion pernya

bostäderOmbyggnad2.8.4 av

miljoner2,3 ärbostädermiljoner4i dagdetfinns varavSverigeI ca
bedömaskanOmbyggnadsbehovet grovtflerbostadshus.ilägenheter

finnslägenhetermiljoner2,3på deMedelåldern somålder.husensefter
denhälft70-taletsUnder genom-år.37 varflerbostadshus senarei är

Genomsnittsåldemår.64moderniseringvidålderfastighetenssnittliga
år.under 50närvarandeförochsjunkit ärharrenoveringvid senare

1941-1960årenSverigeibostädermiljonbyggdes nästanDet en
tioombyggnad de närmasteplaneradföraktuelladel ärstorvarav en
årefterfärdigställtsharlägenhetsbeståndettotaladetHälftenåren. av

1960.
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Under åren 1975-1994 har 358 000 lägenheter modemiserats, vilket är
två tredjedelar de ombyggnader erhållit statligt stöd.av Detsom

18 000 lägenhetermotsvarar år och totalt 17 % det totalaper av
lägenhetsbeståndet. Med modernisering omfattande ombygg-avses mer
nader där åtminstone och jämtestammar köks-rör och våtrums-
utrustning byts.

Graden för modernisering varierar starkt mellan olika län från %7
i Gotlands kommun till %26 i Kalmar, Skaraborgs och Värmlandsca
län. Av tabell 2.3 framgår hur andel lägenheterstor med olikaav
produktionsår modemiseradeär enligt statistiken.som

Tab 2.3 Antal modemiserade lägenheter under åren 1975-1994

Produktionsår Antal Andel, %

Före 1901 24 400 6,8

1901-20 40 800 7,3

1921-30 26 300 16,8

1931-40 60 000 24,7

1941-50 88 300 24,7

1951-60 72 300 20,2

1961-70 39 500 11,0

1971-80 6 300 1,8
Källa: Boverket stencil 1996, Fördjupad kartläggning och analys av

ombyggnad flerbostadshus.i

I genomsnitt har modernisering kostat 405 000 kr lägenhet deen per
20 åren till total kostnadsenast 7 miljarder kr år.en av per

Privata fastighetsägare har investerat 68 miljarder kr,närmare
kommunala bostadsföretag 46 miljarder kr och bostadsrättsföreningar
tillsammans 25 miljarder kr under tjugoårsperioden fram till 1995.

Den genomsnittliga ombyggnadskostnaden lägenhet har ökatper
under perioden mfrån omkring kr4 000 i början på 1970-talet tillper

m’omkring 7 kr000 1991-1992. Därefter har kostnaden sjunkit tillper
m2drygt 5 kr000 lägenhetsyta.per

Boverkets uppskattar investeringsbeloppet föratt ombyggden
lägenhet kommer 300 kr000 vilketatt lägre investerings-är ettvara ca
belopp tidigare år.än
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Boverket bedömer lägenheter30 000 år kommer byggasatt attca per
till år Boverket dock2000. ombyggnadspotentialen ärattom menar

omkring lägenheter år fram till år38 000 2010.per
SABO har i sin uppskattat 25 lägenheter år000tur att ca per

behöver byggas före sekelskiftet i det allmännyttiga beståndet.om
Under åren beräknas ombyggnadsbehovet öka till2000-2015 32 000
lägenheter år.per

RiksförbundsHSB:s och Hyresgästemas visargemensamma prognos
på lägenheter år behöver byggas i20 000-30 000ett att ca per om
bostadsrättsföreningar åren 1995-2000.

Statsfinansiella effekter bostads-2.9 av

politiken

olikaStatens till bostäder består dag bådeekonomiska stöd i av
ochfinansiering och ombyggnadstödfonner för underlättaatt avav ny-

till boendekostnadema.direkt stöd till hushållen bidragsom
bostadsproduktion lämnas till fastighetsäga-Stödet till finansieraatt

fastig-Någon bedömningoch generellt enligt vissa regler.är omren
hetsägaren eller inte inte. Undantagbehöver stödet är närgörs staten

statliga bostadslånen. Dettamåste lösa kreditgarantin eller de tidigarein
hamnat på obestånd.endast för fastighetsägaregivetvisgörs som

barnfamiljerbostadsbidrag tillstödet till hushållenDet direkta avser
till pensionärer.år bostadstilläggoch ungdomar under 29 samt

på hushållensbåde med avseendebehovsprövadeBostadsbidragen är
och inkomster.boendekostnader

utgår formoch ombyggnad iBostadspolitikens stöd till avny-
finnsutgiftsposten.också den Dessutomräntebidrag, är störstasom

arbetsmarknadspolitikenengångs-/investeringsbidrag inomolika typer av
byggarbets-konjunkturrelaterade och syftar till stimuleraär attsom

Även bostadsprojekt innebärstatliga kreditgarantin förmarknaden. den
skall dock garantinkreditförluster. I principutgifter för i formstaten av

självfinansierad.vara
bostadför ränteutgifter för lån medPrivatpersoners avdragsrätt som

delbostadsrätt kan betraktassäkerhet dvs. egnahem eller även som en
alladock generell förboendet. avdragsrättstöd till Denna ärstatensav

del det svenska skattesystemet.och ingår ikapitalkostnader som en
tillbetraktas stödavdragsrätten inte skallMånga därför att somanser

boendet.
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Våren 1996 infördes tillfälligt avdragsrätt för arbetskostnaderäven en
för reparation och ombyggnad bostäder. Syftet stimuleraär attav
byggarbetsmarknaden och andel "svartjobb" i sektornstörreatt en av
sker lagenligt.

Stimulans till bosparande ytterligare form vanlig i andraär ären som
länder mycket begränsad i Sverige. Staten premie tillmen ger en
ungdomssparande i Sverige vilket skulle kunna räknas hit. finnsDet
dock inga villkor knutna till vad sparandet skall användas till även om

kan mångagissa ungdomar använder sina sparmedel tillattman
bosättning/köp bostad.av

Statens totala utgifter för bostadspolitiken kan sammanfattas i tabell
2,4. I tabellen redovisas utvecklingenäven överen prognos av
utgifterna för bostadssektom.

Tab Statens utgifter för bostadspolitiken, milj2.4 kr

1994 1996 1998 2005

Intäkter fastig-av
hetsskatt l5 000 18 500 20 600 26 400

Ränteavdrag för
egnahem 000 700 600-14 -16 -l4 200 -13

Summa intäkter 000 1 800 6 400 12 8001

Räntebidrag 32 000 27 400 17 000 7 700

kre-Förluster av
ditgarantier 2 300 l 300 l 000

Bostadsbidrag
barnfamiljer 8 700 8 500 5 600 5 600

Summa 300utgifter 43 000 37 200 23 600 13

-500Netto -42 000 -35 400 -17 200

Bostadstillägg
pensionärer 400 10 00010 900 lO 400 10

Bidrag arbets-
marknadspolitik 000l 500 3 200 l 000 l

Statens bostadspolitiken kommer minskautgifter för avsevärt ävenatt
År samladeinga förändringar nuvarande regler. de1994görsom av var

för bostadspolitiken miljarder kronor och år 35utgifterna 43 1996 ca
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miljarder kronor. räntebidrag och bostadsbidrag tillDe posternastora
barnfamiljer minskar automatisktoch ungdomar beslutgenom som

Ävenredan utgifter för kreditförluster minskarär statenstagna.
och beräknas ha upphört i de delarsuccessivt berör statsbudgetensom

några år. uppskattade kostnaderna för bostadspolitiken årDe 2005om
miljarder kronor.13är ca

Kostnaderna för bostadstilläggen till pensionärer på totalt 10ca
brukar del bostadspolitikenmiljarder kronor inte utananses vara en av

behandlas del pensionssystemet. kostnader såledesDessa ärsom en av
gäller konjunkturrelaterade bidragen förinte inkluderade. deDet samma

arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
förFastighetsskatten kan betraktas finansieringskällasom en

egnahemsägarnas ränteavdrag förloradbostadspolitiken. Vidare är en
bostadspolitiken ochskatteintäkt för har starkt samband medstaten som

för bostadspolitiken. Statens för bostads-kan kostnad nettoenses som
fastighetsskattendessa utgångspunkter intäkter frånpolitiken blir med
bostadspolitikenränteavdrag minus utgifter förminus egnahemsägamas

enligt ovan. .År miljarder kronor ochberäknas minus 351996 nettostatens vara
År bostadspolitiken imiljarder kronor. 20051998 minus 18 är stort

kronor.med på endast minus 0,5 miljardersjälvfinansierad nettosett ett
årpå miljarder krBostadspolitiken överskott drygt 2kommer att ettge

Se vidare bilaga2010.
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boendesituationHushållens3

Inledning3.1

boendekostnaderhushållen bor och derasredovisar hurkapitelDetta
svårastehushåll har denbeskrivning desärskildmed somaven

förockså villkorenredovisarbostadsmarknaden. Kapitletpåsituationen
ochhyresrätt, bostadsrättupplåtelseformemaolikade boende i de

egnahem.

Bostadshushåll3.2

decemberbostadshushåll i Sverige 31miljonerfanns totalt 4,1Det
miljonerenpersonshushåll, 1,3miljoner1,7dessa1994. Av var

hushåll med barnmiljonerochbam 1,1sammanboende utan varav
familjetyperpåFördelningenensamstående med bam.185 000 var

tabell.nedanståendeframgår av
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Tab 3.1 Antal bostadshushåll i Sverige 1994-12-31

Typ bostadshushåll Antal, 1000-tal %Andel,av

Enpersonhushåll
samtliga 6901 41
pensionärshushåll 614 15

Samboende bamutan
samtliga 1 306 32
pensionärshushåll 469 ll

Hushåll med bam
samtliga l 099 27
makar med barnl 279 7
makar med 2 bam 344 8
makar med och fler3 barn 165 4
ensamstående med barn 185 5
övriga hushåll med barn 126 3

Summa bostadshushåll 4 095 100
Källa: SCB InkomstfördeIningsundersökning 1994 HINK

3.2.1 hushållBegreppet

Ett bostadshushåll alla bori lägenhet. bostadshushållEttär som samma
kan bestå flera familjer. Makar med barn bor hemma ärav vuxna som
flera familjeenheter eftersom varje år18 ibland 20 åröver ärperson

familjeenhet i statistiken. Enligt folkbokföringen fanns deten egen ca
miljoner5,2 familjeenheter år vilket1994 skall jämföras med 4,1

miljoner bostadshushåll.
Enligt SCB:s bostads- och hyresundersökning år fanns1995 totalt ca

4 miljoner lägenheter. Av dessa 6 miljoner hyreslägenheter,var
700 bostadsrätter000 och miljoner1,7 egnahem. 1 detta kapitel menas
genomgående bostadshushåll begreppet hushåll används.när

Statistiska Centralbyrån SCB varje år urvalsundersökning,gör en
bostads- och hyresundersökning BHU belyser hushållenssom
boendeförhållanden. Boverket har för kommittén bearbetat BHU93
Boverket, Hushållens boende.

Huvuddelen de uppgifter i detta kapitel använderpresenterasav som
denna källa. Materialet dock inte representativt för ungdomarsär
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utanföregnahemVidare tätorterkapitelSe vidareboende. är
underrepresenterade.

Upplåtelsefonn3.3

ochbostadsrättÅr % i19i hyresrätt,hushållen%bodde 431993 av
tabell 3.2Avhyresundersökningen.ochbostads-enligtegnahem% i39

familjesituationolikamedhushållupplåtelsefonnvilkenframgår i
bodde.

%upplåtelseformer,påfördelningHushållensTab 3.2

TotaltEgnahemBostadsrättHyresrättHushållstyp

barnEnsamstående utan
100112564årtill 65upp-
100162361pensionärshushåll-

bamSamboende utan
100561727årtill 65upp- 100512128pensionärshushåll-
100261559med barnEnsamstående

10071ll18bammedSamboende

100391943Samtliga
april 1996boende,HushållensBoverket,Källa:

ibarnochmed utbåde storensamstående utanTabellen visar att -;
ensamståen-%Endast llbostadsrätt.ellerhyresrättiborsträckning av

ensamståendeegnahem. Förbor iår65barn ände ärutan yngresom
medensamståendeAv de%.högre, 16någotandelenpensionärer ärt

l egnahem.% ibor 26barn
ibovaltutsträckningihar attmed barnSamboende storDe

valtflestharÄven barnSamboendebland de%. utanegnahem, 71
pensionärs-bland%år och 51till 65hushåll% iegnahem, 56 upp

ensamståendeegnahemiborde% ärEndast 17hushållen. somav
främstsåledesbebosEgnahemmed barn.ensamståendeeller avvuxna
samboen-medhushålloch övrigaföräldrarsamboendemedbarnfamiljer

de vuxna.
i hyresrätter.ensamstående borflertaletövervägandeDet
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3.4 Bostadsstandard

l statistiken finns uppgifter hushållens bostadsstandard vad gällerom
antal i lägenheten och lägenhetens Vidare finns uppgifteryta.rum om
fastighetemas byggår.

3.4.1 Antal i lägenhetenrum

Flertalet ensamstående barn bor i 1-2 och kök, %80 deutan rum av
bor i hyresrätter och 68 % de bor i bostadsrätter. Bland desom av som

ensamstående pensionärshushållen motsvarande andelar %72 ochär
%.60 Relativt fler pensionärer bor således i lägenheter vadstörre än

andra ensamstående barn gör.utan
De samboende med barn bor i egnahem har i regel 5 ochsom rum

fler, 67 %. De samboende med barn bor hyres-i eller bostadsrättsom
har relativt mindre lägenheter, %46 med och kök och %36tre rum
med fyra Skillnaden förklaras säkert till mycketdelstor attrum. av en
liten andel hyreslägenheter flerhar fyra Endast 3 % samtligaän rum. av
hyreslägenheter fyra och kök. Bland bostadsrätternaär större än ärrum
andelen lägenheter %. barnfamiljer5 De önskarstora störresom
bostäder fyra och kök således i hänvisaderegel till köpaän är attrum
egnahem.

ensamståendeDe med barn bor i hyresrätt har och kök,tresom rum
60 % fyraeller 24 %. ensamstående harDe bor i egnahemrum, som

lägenheter, % med fem eller fler och54 36 % med fyrastörre rum rum.

3.4.2 Lägenhetsyta

m2Den genomsnittliga lägenhetsytan 50,4 år Störst1993.var per person
m2lägenhetsyta hade ensamstående barn 60utanper person ca per

m2i hyresrätt och bostadsrätt och i100 egnahem.person ca
m2Relativt minst hade samboende med barn, 25yta per person ca

m2hyres-i och bostadsrätt och egnahem.35 i Samboendeper person
barn och ensamstående med barn disponerade ungefär likautan stor yta

m2 m240 i hyres- och bostadsrätt och drygt 50 i egnahem.per person ca
Hushållen i Sverige har således hög bostadsstandard både vaden

gäller lägenhetsyta och antal i lägenheten.per person rum
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Bostadsfastighetens ålder3.4.3

del lägenhetemas standardFastighetens byggår säjer ävenen om om
till nybyggnadsstandard.äldre fastigheter kan renoverade Dettavara

statistiken.framgår dock inte av
lägenheter ingår i bostads- och hyres-samtliga miljAv 3,3 som

före år % åren 1966-75,% byggda 1965, 26undersökningen 53var
% efter år% och 8 1986.13 1976-85

byggdapensionärshushållen bodde i fastigheter%Närmare 70 av
pensionärer i deklar överrepresentationföre år Detta1966. är aven

Även bodde tillövriga ensamstående barnfastigheterna.äldsta storutan
%. barnfamiljer gäller detfastigheter, Fördessa äldsta 60del i ca

efterflest bor bostäder byggda 1965,relativt iomvända dvs. överatt
60 %.

efter år 1986,bodde i fastigheter byggdabamfamiljemaCa %10 av
pensionärs-och endast %samboende barn 3medan % de5 utan avav

klarfastigheter. såledesårgångar Dethushållen bodde i dessa är en
bostäder.barnfamiljer dessa årgångariöverrepresentation nyasteav

bostadskostnaderHushållens3.5

disponibelBostadskostnadens andel3.5.1 av

inkomst

mångaoch på hurpå inkomsternalevnadsstandard berorHushållets
på inkomsterna.skall levapersoner som

A beräkningarboende finnshushållensanalysBoverketsI avav
i disponibelkonsumtionsenhet. Meddisponibla inkomsterhushållens per

månad inklusivefaktiskt disponerar varjehushålleninkomst detmenas
disponiblasocialbidrag, Denbostadsbidrag,olika bidrag m.m.som

daghembostadsutgifter,alla utgifterräcka tillinkomsten skall mat,som
m.m.

jämförelserkonsumtionsenhet används för kunnaBegreppet göraatt
hushåll olika Detekonomisk köpkraft mellaninkomster och typer.avav

vikten 1,0.harinnebärviktningssystem attt.ex.är ett som en vuxen
och bambarn år 0,57har vikten 1,65, 0-15Hushåll med två vuxna

såledesanvända detta begrepp kanGenomår16-17 0,62. vägaatt man
med olikaolika i hushållutgifternödvändigain äratt personper

sammansättning.
disponibla inkomstengenomsnitt % denanvänder i 24Hushållen av

Bostadsutgiftema beräknasbostadskostnader.konsumtionsenhet tillper
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hyresrätter såledesFör nettoutgiften, årshyra minusnetto. motsvarar
bostadsbidrag. egnahemFör nettobostadsutgiften lika med drift- ochär
ränteutgifter minskat med räntebidrag, ränteavdrag och bostadsbidrag.

I tabell 3.3 visas den disponibla inkomsten konsumtionsenhet.per
Vidare visas konsumtionsutrymmet bostadsutgiften betaldnär är samt
hur andel den disponibla inkomsten används till bostadenstor av som

för hushållstypema.de olikanetto

Tab år3.3 Bostadens nettokostnader 1993, andel hushållensav
disponibla inkomster konsumtionsenhet månadochper

Hushållstyp Disponibel Konsumtions- Bostadens
inkomst nettokost-närutrymme

nad, %bostaden betalts

Ensamstående med barn 6 500 274 800
Ensamstående pensionär 7 200 5 200 27

Samboende barnmed 8 300 6 300 24
Samboende pensionärer 9 700 7 700 20

Ensamstående barn 289 900 7 100utan
Samboende barn 12 800 10 200 20utan

Hushållen totalt 9 100 6 900 24
boende, bearbetning SCB.Källa: Boverket, Hushållens BHU93,av

har den lägsta disponibla inkomstenEnsamstående med barn per
efter.konsumtionsenhet både innan bostaden betald och Dessaär

hushåll använder hela % den disponibla inkomsten till bostaden27 av
del hushållen troligen har bostadsbidrag. Nettotrots att storen av

förhushåll kronor konsumtionsenhet och månadbetalar dessa 1 700 per
dåbostaden. för andra utgifter bostaden finns 800 kronorKvar 4än per

Ävenkonsumtionsenhet. ensamstående pensionärer betalar 27 % sinaav
disponibla för bostaden. har dock något kvar förinkomster De mer

utgifter bostaden betald, i genomsnitt kronorandra 5 200när är per
månad.

hushåll med hushållstandard har samboende barn. DessaHögst utan
endast % sin disponibla inkomst till bostaden. De haranvänder 20 av

konsumtionsutrymme ensamstående med bam ochdubbelt så stort som
Även samboende har relativtensamstående pensionärer. pensionärer ett

högt konsumtionsutrymme.
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betalningsförmägaHushållens3.5.2

betalnings-likartad familjesituation har givetvis olikaHushåll med
ocksåhar disponibla inkomst. Förförmåga eftersom alla inte attsamma

andelinkomstspridning har analys gjorts hurin storväga aven av
för klarakunna ha tillräckligt med inkomsterhushållen bedöms attsom

utgifterna.de nödvändiga
utgifter för hushållen. Härolika beräkningar nödvändigaDet finns av

familjeekonomer gjortSparbankensde uppskattningarhar använts som
Fickekonomenutgifter för olika bostadshushåll Källa:nödvändigaöver

utgifterUppskattningen familjemasSverige AB.1996, Sparbanken av
Kostnader för bil intesocialbidragsnormen.något högre ärär än

medräknade.
stfördelningsundersökningutgår från SCB InkomstuppgiftemaInkom

disponiblahushållensviss underskattningår innebär1994. Detta aven
år 1995-96 inteeventuella inkomstökningareftersominkomster totalt

ochinkomster mellan åren 1994Skillnaderi disponiblamedräknade.är
inkomsterna. Dessahushåll med de relativt lägstasmå fördock1996 är

ochtransferingar tillinkomster fråndel sinahushåll får stor somaven
deDärför det troligtstorlek åren 1995-96.minskat imed har är att

ha minskattill och med kanhar ökat,inkomsterna intedisponibla utan
hushåll.för dessa

boendestandardacceptabel lägstahar antagitVi är attatt enper-en
ochkök, sammanboende barnochsonshushåll bor i utanett ensam-rum

med tvåsammanboendeoch kökimed två bamboende samttre rum
kök.ochbam i fyra rum

kr/mz tillberäknas ökaochgenomsnitt 1996i 680Hyroma är
kr/mz under åren 1991-94för bostäder byggdaHyresnivån1997.700

kr/mz.800är
olikahushåll ihur andeluppskattningvisarTabell 3.4 storaveni
klarainkomster förtillräckliga disponiblaharfarniljesituationer attsom

utgifter.övriga nödvändigabostaden ochbåde utgiften för
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Tab 3.4 Andel hushåll har tillräckliga inkomster för klaraattsom
bostadsutgiften och andra nödvändiga utgifter, %

kr/mz:Typ bostadshushåll Hyresnivå,av

700 800

Sammanboende och barn2 80 76

Ensamstående och barn2 55 47

Sammanboende barn 93 91utan

Ensamboende bam 80 77utan
Källa: Bearbetning SCB inkomstfördeIningsundersökning 1994av

Tabellen visar det flertalet hushåll Sverigei har tillräckligt medatt stora
inkomster för klara utgiften för bostad med normal ochstandardatt en

andra nödvändiga utgifter. För % räcker dock20 inte inkomsteräven
och generella transfereringar till normal standard. Tabellen visaren
också ensamstående med två eller flera barnatt är utsatten grupp.
Endast hälften dessa hushåll har tillräckliga inkomster de bor iav om

trerumslägenhet med dagens standard.en
Statistiken redovisar genomsnitt. finnsDet hushåll har billigaresom

bostäder den genomsnittliga hyresnivån. Ett antal hushåll kan ocksåän
ha inkomster redovisas SCB:sinte i inkomstundersökning.som

3.6 Bostadsbidrag

Hushåll med låga inkomster kan i dag få bidrag till bostadskostnadema.
Bidragen boende i alla upplåtelsefonnema dvs. hyresrätt,avser
bostadsrätt och egnhahem.

finnsDet två bidrag dels bostadsbidrag barnfamiljer ochtilltyper av
ungdomar mellan och och18 29 dels bostadstillägg till pensionärer.
Här beskrivs bostadsbidragen till barnfamiljer. kapitel UngdomarsI 6
boende, behandlas bostadsbidragen till ungdomar och i kapitel 5 Boende
för äldre och funktionshindrade, bostadstilläggen till pensionärer.

3.6.1 Reglerna för bostadsbidrag till barnfamiljer

Barnfamiljer kan få behovsprövat bostadsbidrag. Storleken påett
bostadsbidragen beror på familjens inkomst, boendekostnad och antal
hemmavarande bam. får räknas bidragshushålletBarn med i till och
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detellerstudiehjälpendåellerårfyller 18då detmånadmed den
införsår 1997och medFrån ävenupphör.barnbidragetförlängda en

bostadsytan.bidragsgrundandedenbegränsning av

inkomstBidragsgrundande

tjänst,inkomsterhushållensinkomstenbidragsgrundande ärDen av
bidragsbelopptid. Detvissförkapitalochnäringsverksamhet som

reducerasbostadskostnadenochantal barntillmed hänsynräknas fram
000117överstigerinkomsterhushållensdelden%med 20 somavav
förindividuella inkomstgränserinförs1997medochår. Frånkr per

kr.500till 58makar/samboende

kr/med barn,hushållförår 1996BostadskostnadsgränserTab 3.5
månad

medBidragmedBidragbidrags--LägstamedFamiljer
till50%till75%grundande uppupp

bostads-bostads-bostadskostnad
kostnadenkostnaden

5 30000030002bam1
900500030002barn2
600660030002flera barneller3

bostadskostnademaandelarsåledesberäknasBostadsbidragen avsom
nedreoch gräns.mellan övreen

barnBidrag per

barn.hemmavarandebidragocksåinnehållerBostadsbidraget ett per
månad förkronor900för barn,månad 1kronor600Bidraget perär per

Frånbarn.fleraochbarnmedfamiljertillkronor200 treoch lbarn2
familjerförmånadkronortill 5001bidragethöjsår 1997och med per

fleraellerfemmedfamiljerförkronor800till lochmed fyra barn
fasasflerbamstilläggen ut.medtaktiskerHöjningen attbam.
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Bostadens yta

Den bidragsgrundande bostadsytan fr.o.m. år följande:1997är

Tab 3.6 Bidragsgrundande bostadsyta

m2Antal bam Yta,

l 80

2 100

3 120

4 140

5 eller fler 160

Om någon familjemedlem funktionshindrad får bostadsytaär störreen
beaktas.

3.6.2 Förändring bostadsbidragenav

Riksdagen har våren 1996 beslutat vissa förändringar bostadsbi-om av
dragen. Det främsta motivet för förändringarna har varit minskaatt

utgifter för bostadsbidragen.statens
Ett inkomstprövningssystem införs januaril 1997 beräknasnytt som

minska kostnaderna med i storleksordningen l,l-1,3 miljarder kr.
Förändringen administrativ skärpning inkomstprövningenär utanen av

Ävenvillkoren i förövrigt erhålla bostadsbidragatt ändras. andraatt
förändringar genomförs breddad bas för inkomstprövningent.ex.som
och begränsning bidragsgrundandenämnts bostadsyta.som av

Bostadsbidragen 1997-1999

Kostnaderna för bostadsbidragen beräknas 5 910 miljoner kronorvara
år 1997, 5 640 miljoner kronor år 1998 och 5 600 miljoner kronor år
1999. Detta belopp inlagda i budgetramama för treårsperiodenär ärsom
1997-99. Minskningen beror bl.a. på inkomst- och bostadskostnads-att

oförändradegränserna under perioden vilket innebärantas vara att
bidragen successivt minskar i värde.
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bostadsbidragmedHushåll3.6.3

%41dessaAvbostadsbidrag.hushåll000fick 462 var1996majI
med bam,samboende%38barn,hemmavarandemedensamstående

ungdomar%och 13 utantill barnmedensamstående umgängesrätt%8
Enbidrag.månad ikr570hushållen lfickgenomsnittI perbarn.

barnhemmavarandemedensamståendedemajoritetövervägande av
fickdehurvisarTabell 3.7%.88kvinnor, sombidragfick varsom

hushåll.olikapåsigfördeladebostadsbidrag grupper

1996majibostadsbidragfickHushållTab 3.7 som

krmånad,BelopphushållAntal perHushållstyp

MänKvinnorMänKvinnor

5501970110022800165medEnsamstående
barnhemmavarande

940100l900329006medEnsamstående um-
gängesrätt

6306300003040030bamEnsamstående utan

5001900173barnSammanboende -m. -
Riksförsäkringsverketstatistik frånBearbetningKälla: av

mångahurefterstorlekbostadsbidragensocksåvarieradereglernaEnligt
flerellermed 4ensamståendefickMesthushållet.ifannsbarn som
fickbammed 2Ensamståendemånad.kr800genomsnitt 2ibarn, per

fick isammanboendemedBarnfamiljer vuxnamånad.kr910l per
medensamståendesamtligaochbidragmånad ikr540genomsnitt l per

kr.780barn 1

olikadeivillkorenNågot3.7 om

upplåtelseformerna
upplåtelseformer hyresrätt,nämligenbostäderförfinnsSverigeI tre

ägarlägenheter ärintefinns ensomDäremotegnahem.ochbostadsrätt
kortfattadländer. Härandra görsiupplåtelseform envanligrelativt

tillbilagaperspektiv. Iboendesdeupplåtelseformernaöversikt urav
ocksåboenderättsvenskbeskrivning somfinnsbetänkandedetta aven
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utblickar till reglerna i andra nordiska länderger professor Andersav
Victorin "Upplåtelse bostad i Sverige och övriga Norden".av,

3.7.1 Hyresrätt

Hyra och besittningsskydd

Den bor i hyresrätt betalar hyra för sin bostad. Hyresgästen harsom en
också besittningsskydd den hyrda bostaden.av

Hyressättningen sker bruksvärdesprövning. Vid bedömningengenom
lägenhets bruksvärde skall lägenhetens standard storlek,av en t.ex.

modemitetsgrad, planlösning, läge Äveninom huset in.vägasm.m.
omgivningen det geografiska läget skall påverkat.ex. hyressättningen.
En begärd hyra kan bruksvärdesprövas i Hyresnämnden vilket innebär

den jämförs med hyran föratt andra lägenheter bedöms ha likasom
standard och läge. Den begärda hyran betraktas oskälig densom om
påtagligt överstiger hyran för likvärdiga lägenheter.

Förändringar hyresnivån bestäms regel i förhandlingar mellanav som
hyresvärdar och hyresgästorganisationer.

Hyresgästen har långtgående besittningsskydd.ett Utgångspunkten
för reglerna besittningsskydd hyresgästen har tillär förlän-att rättom
gning hyresavtalet inte hyresvärden har godtagbart skäl förav ettom att
hyresgästen skall flytta. En hyresgäst kan begära bruksvärdespröv-även
ning hyran han/hon tycker hyran oskälig.att ärav om

Hyresnivåer

Hyresnivåema i Sverige relativt enhetligaär det finnsäven om
skillnader. Formema för hyressättning och bruksvärdesprövningen har
med all sannolikhet inneburit utjämning hyrorna. Den störstaen av
skillnaden hyresnivåer i bostadsfastigheter med olika ålder.avser
Sålunda har de byggda bostäderna högre hyror bostadsbestån-senast än

Ävendet i övrigt. bostäder nyligen och byggts harrenoveratssom om
högre hyresnivå. Hyresnivåema i olika årgångar fastigheter framgåren
tabell 3.8.av
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m januari 1996iGenomsnittlig lägenhetsytahyraTab 3.8 per
färdigställtsfastighetenfördelat efter när

kr/m2År lägenhetsytahyrafärdigställdesfastigheten

6891940

6671941-1960

6421961-1970

6581971-1980

7251981-1985

7531986-1990

8061991-1994

677genomsnittSamtliga i
1995hyresundersökningenochSCB, Bostads-Källa:

fastigheterhyresnivåerhar högre ärfastigheternaäldsta änAtt de som
fastigheternaäldstadel derelativtförklaras25-35 år storatt avenav

standard.högretillrenoveradeär en
bostadsfastig-och 1970-taletsi 1960-relativt lägstHyresnivåema är

de minstingår ifastigheterårgångardessaoftastheter. Det är som
regeldet ibostadsöverskottmedPåbostadsområdena. ärattraktiva orter

Även skiljer detlägsthyresnivånlägenheter.det finns ärhär tomma om
hyresni-% frånochgenomsnitt 20hyresnivån i% från5inte änmer ca

1990-talet.underbyggdabostädernavån dyrastei de ärsom

Bostadsrätt3.7.2

årsavgiftInsats och

bostadsrätts-imedlemmed bostadsrättlägenhetDen äräger ensom en
köpt sinmedlem harVarjefastigheten.förening ägergemensamtsom
bostads-avgift tillårligoch betalarinsatsmedbostadsrätt enegenen

förkostnaderföreningenstäcka samtligaskallrättsföreningen som
fastigheten.

Årsavgiften bostadsrättsförening-beroendedirektbostadenför är av
varieraAvgiften kanlåndrift, förvaltning,utgifter församlade m.m.ens
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mycket mellan olika bostadsrättsföreningar standard och ålderav samma
främst beroende på storleken bostadsrättsföreningens lån.av

köper bostadsrätt kan finansiera del insatsenDen som en en av
bostadsrättshavarenbelåna bostadsrätten. Därigenom fårattgenom

räntekostnader för bostaden. Räntekostnadema avdragsgilla i inkomär st-
Även belåning påverkar de samlade boende-deklarationen. denna

hushållet.utgifterna för

Nya bostadsrättsföreningar

hurbostadsrättsföreningar årsavgiften direkt beroendeI är avnya
har för sin lägenhet.mycket de enskilda medlemmarna lämnat i insats

blirOm bostadsrättsföreningen har hög belåning fastighetenen av
årsavgiften Omvänt innebär höga insatser avgifternarelativt hög. äratt
relativt låga.

måste denbostadsrättsförening får upplåta bostadsrätterInnan en ny
verksamheten.ekonomisk plan för den fortsatta Denha upprättat en

ochnågorlunda säkerhet årsavgiftenekonomiska planen skall med ange
Om förutsättningarna förändrasinsats i föreningen.bostadsrättshavarens

plan.måste föreningen upprätta en ny

Äldre bostadsrättsföreningar

överlåtersäljer lägenheten ochönskar flyttaEn bostadsrättshavare som
alltsåFöreningen upplåter intetill köparen.därmed bostadsrätten

bostadsrätten på nytt.
marknadenskombinationbostadsrätt bestämsPriset på äldre av en av

Eftersom måste inekonomi.efterfrågan och föreningens vägaman
modemitetsgrad,lägenhetens skick ochföreningen,årsavgiften till

svårtkan detfastighetenföreningens behov attatt m.m. vararenovera
måste därförbostadsrättbedöma prisets skälighet. Köparen sättaav en

ekonomiska förutsättningarna.sig bostadsrättsförenignensin i

Ekonomisk risk

ansvarigabostadsrättsförening vid varje tillfälleMedlemmarna i ären
På så medlemmarnaför fastighetens utgifter betalas.samtliga sätt äratt

bostadsrättsföreningens åtaganden.betalningsansvarig försolidariskt
bostadsbristnågot problem tidigare dethar inte varitDetta när var

gick säljai värde.såg till bostadsrätterna Detoch inflationen attatt steg
månadsavgiften. dagklarade Iförlust intebostadsrätten utan avom man

och behöverekonomiska problemhar många bostadsrättsföreningar
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avgifter vadnyproducerade bostadsrättshus högreframförallt i änta ut
de klararboende av.

föreningentillbaka bostadsrätten tillenskilde har lämnaDen rätt att
år. Om gårlägenheten i minst två bostadsrätten intehan bott i attom

skyldiginte längrebostadsrättshavaren insatsensälja förlorar är attmen
bostadsrätt inga intäkter tillmånadsavgiften.betala En torn ger

bostadsrättsföre-de övriga medlemmarna iföreningen. i ställetDet är
för bostads-täcka kostnadernaningen blir skyldiga tommaatt uppsom

rätter.
ekonomisk risk för helasåledesköper bostadsrättDen tar ensom en

medlemmar ioch också risk för övrigaföreningens åtaganden atten
klara sina åtaganden.inte skallbostadsrättsföreningen

Egnahem3.7.3

Boendekostnader

påprisetpåverkas till delegnahemBoendekostnader för stor av
påefterfrågantillgång ochPriset bestämsden köptes.fastigheten när av

Även påverkarräntelägetstandard, storlekolika läge,hus med m.m.
utgifterhushålletspåverkarränteutgiftema direkteftersomefterfrågan

för bostaden.
på finnsdetefterfrågas normalt intesmåhusNyproducerade ortenom

påNivånpriser.jämförbar standard till lägremedutbud äldre husett av
produktionskostnademaförtaketdärigenompåvillaprisema sätterorten

för denförlustkostnader innebärhögresmåhus eftersomför somennya
husen.skall sälja deI nya

på lån,utgifter för bostaden dvs.betalar allaEgnahemsägaren räntor
renoveringfastighetsskatt,sophämtning,VA-avgifter,uppvärmning,

m.m.
boendekost-och därmedstarkt i landetvarierarVillaprisema även

krsålda villor 530 000Genomsnittspriset påi egnahem.nadema var
Fastighetsbyråfrån Sparbankenförsäljningsstatistikhösten enligt1996

kr och000i Stockholms län, 854genomsnittsprisemaAB. Högst var
kr.Västernorrlands län, 359 000lägst i

barnfamiljerförRegionala skillnader

ibamfamiljemamycket delbeskrivits borSom tidigare stor aven
beroendedärför hög gradekonomi iBamfamiljemasegnahem. är av

villaboende.förkostnaderna
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harPostens Privatekonomi AB gjort studie hur regionalaen av
skillnader i lönenivå, Villapriser och kommunala skatter, ochtaxor
avgifter påverkar barnfamiljers ekonomi. Som jämförelse används ett
hushåll föräldrar och två barn, år. Beräk-med samboende 5 och 8
ningarna baseras på genomsnittlig disponibel inkomst för barnfamiljer

kommuneni minskat med genomsnittliga boendekostnader i småhus
och hushållskostnaderbamomsorgskostnader enligt Konsumentver-samt

kets beräkningar. belopp återstår skall räckaDet till allt övrigtsom som
och sparande.t.ex. semesterresor,

Danderyd, Täby och Lidingö har bamfamiljema de högsta1
inkomsterna också efter det de nödvändiga utgifternaoch övermest att

dockhar Barnfamiljer i Boden, Kalix, Arvidsjaur och Kiruna harbetalts.
hushållens inkomsterlika mycket kvar disponibla ärnästan trots att

framför på utgifter förbetydligt beror allt betydligt lägrelägre. Detta
bostaden. tabell redovisas sammanfattning resultatet.I 3.9 en av

i barnfamiljers ekonomi,Tab Regionala skillnader belopp3.9 som
nödvändigabostadsutgifteråterstår sedan och andra

utgifter betalts

återstår för KommunerBelopp annatsom
kr/månnödvändiga utgifter,än Andel, %Antal

128 000

4127 000 8 000-
36 126 000 7 000-

108 385 000 6 000-
32934 000 5 000-
10293 000 0004-
383 000

Summa 288 100kommuner
ochBarnfamiljers ekonomi 1995 1996Källa: Privatekonomi AB,Postens

landets kommuner.288i

% kommunernaTabellen i det flertalet kommuner, 70visar storaatt av
månadfår bamfamiljema i genomsnitt mellan 000-6 000 kr4 överper

för nödvändigaste utgifterna.deänannat
också för egnahem samvarierarUndersökningen visar kostnadernaatt

bamfamiljema har lågahushållens inkomster. kommuner därmed I
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ilägrebetydligtboendekostnadema änocksåinkomsterdisponibla är
skerPå detinkomster.har höga sättetfamiljernadärkommuner en

standard i landet.familjemasutjämningregional av
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Boendesegregation4

Inledning1

beskriver denförtydligar innebörden i begreppet segregation,Kapitlet
påoch pekarmångfald faktorer förhindrar integrerat boendeettsomav

Vidarepå bostadsmarknaden.några viktiga segregationsmönster
jämlikt bl.a.möjligheterna boendetdiskuteras göraatt enmer genom

bostads-på lokalt utvecklingsarbete iutvecklingssatsning byggd utsatta
områden/stadsdelar.

integra-segregation och4.2 Begreppsparet
tion

boendesam-bara ioch integration används intesegregationBegreppen
fleraförhållanden inomanvändas för beskrivamanhang, kan attutan

samhällen.helasamhällsområden eller t.o.m.
olikasamhällstillstånd därsyftar påsegregationBegreppet ett

varandra.avskilda frångeografiskt och socialtsamhälleti ärgrupper
orsakaroch den dynamikdeinnefattarBegreppet även somprocesser

segregation.och upprätthåller
innebära vissapåtvingad ochSegregation kan att gruppervara

Segregationsocial likställdhet.ekonomisk ochhindras nå politisk,att
leverfria val och deockså resultatetkan dock grupper somavvara

rättigheter.ochåtskilda tänkas ha likvärdigakan resurser
klasskill-tillsegregationsbegreppetIbland används en synonymsom

Ökande likställs med ökandesegregationklassklyftor.nader eller
klyftorsegregation och socialaSträngt dock inteklassklyftor. ärtaget

olikamycket hierarkiskt därsamhälleriktigt sak. Ett är mensomsamma
åtskillnad enligtgeografisksociala skikt bor och verkar ärutan

definitionen inte segregerat.ovan
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Motsatsen till segregation integration, alltså betecknarär som en
situation eller där olika sociala inte skildaärprocess grupper
geografiskt. Liksom samhälle kan både jämlikt ochett segregerat vara
ojämlikt, kan det integrerade samhället innehålla socialaäven orättvisor.

detI tidiga seklets storstäder bodde ofta arbetaren i gårdshuset eller på
nedre botten fabrikörenoch bodde på den våningen i gatuhuset. Deövre
olika levde geografiskt mycket varandra hadenäragrupperna men
mycket olika livsvillkor.

4.3 segregation i boendet

Begreppet boendesegregation används för beskriva situation däratt en
olika hushållskategorier och sociala fördelar sig ojämnt övergrupper
bostadsbeståndet inom givet geografiskt område. Hushåll delarett som
vissa kännetecken tenderar bo åtskilda från inte delaratt grupper som
dessa kännetecken.

Begreppet boendesegregation kan användas för beskriva bådeatt ett
tillstånd och förändringsprocess. det förstaI fallet det statistisktär etten
mått beskriver hur olika hushållstyper fördelar sig stad. Iöversom en
det andra fallet syftar det på de förändrar befolkningensprocesser som
fördelning olika bostadsområden och leder till segregation. detIöver

fallet används ibland begreppet segregering.senare
Segregation relativt begrepp uttrycker hur befolknings-är ett som

sammansättningen i mindre geografiskt område t.ex. bostadsom-ett ett
råde förhåller sig till befolkningssarnmansättningen i områdestörreett
t.ex. den kommun där bostadsområdet ingår. Om befolkningssamman-
sättningen i bostadsområdet skiljer frånsig genomsnittet för kommunen
råder segregation. Frågan dock vad bostadsområ-är är segregeratsom -—
det eller kommunen

Ett på saken det kommunensätt att är säga äratt att ärse som
segregerad. bostadsområdeDet där befolkningssammansättningen
avviker från genomsnittet i sig enhetligt haär snarast att t.ex.genom

mycket hög andel hög- eller låginkomsttagare.en
Samtidigt används allt oftare uttrycket "segregerade bostadsområden"

för beteckna bostadsområden har ensidig befolknings-att som en
sammansättning och social problembild. Med det sättet atten senare
använda begreppet flyttas fokus från befolkningssammansättningen i
kommunen i dess helhet och bostadsområden inte har socialsom en
problembild tycks upphöra problem segregationssynpunkt.att ettvara ur
Begreppet segregation blir liktydigt med marginalisering.nästan
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segregationen liggerperspektiv påanvänds inte detkapiteldettaI som
förefaller naturligarebostadsområden. Detsegregeradeuttrycketbakom

sigbefolkningen fördelarsegregeradestäder attärsägaatt att genom
bostadsområden medstadsdelar/bostadsområden. Deojämnt över en

härområden kallassegregeradeofta benämnsproblembildsocial som
bostadsområden"."utsatta

segregationOlika4.4 typer av

variabelVilkensvår definiera.dimensionsocialaSegregationens är att
föroch därmedolikhetlikhet ellersocialbedöma attviktigast förär att

inkomstnivå, utbildning,skallsegregation Hurgradenuppskatta av
skillnader ivilkavarandra Vidtillförhållandevärderas iålder etc.

uppståskillnaderbörjar socialautbildningsnivåinkomst- eller
socio-ekonomiskaetniska ochdemografiska,faktorerTre typer av -

därförtalarsegregation. Manpåkriteriumanvändasbrukar som-
segregation:också typertre avom

individermellanåtskillnadrumsligsegregationdemografisk är av-
fördelningskevockså räknasbrukarHitoch ålder.olika kön aven
ensamståendeochbarnfamiljerhushållstyper,olika attt.ex. genom

segregation kanDemografiskområden.till olikakoncentrerasäldre
kategoriboende,vissakoncentration t.ex.uppstå typer avavgenom

områden.till vissastudentbostäder,ochäldreboende
individeråtskillnad mellanrumsliginnebärsegregationetnisk somen-

och religioner.folkgrupper,olika kulturer,tillhör raser
individermellanåtskillnadinnebärsegregationsocio-ekonomisk som-

yrkesgrupper.ellerinkomst-,social-,tillhör olika
sammanfalla.naturligtviskansegregationformernaolikaDe av

övergripande begreppet resursmässigdetanvändsIbland mer
socialahushåll meddärutvecklingbeskriva störreförsegregation att en
medanområdenvissatillkoncentrerasekonomiskaoch resurser

områden.överrepresenterade i andrablirhushållresurssvaga

dimensionengeografiska4.5 Den

skall kunnaföråtskillnadengeografiskaskall den attHur stor manvara
segregationtala om

kommunsegregation inomundersöks gradenNormalt genomenav
ellerbostadsområdenolikaibefolkningssammansättningenjämföraatt

segregationundersökningarknappastförekommerkvarter. Däremot av
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mellan olika inom enstaka bostadsområde. I storstad kanettgrupper en
segregationen också belysas studera hur olikaattgenom grupper av
hushåll fördelar sig mellan olika kommuner. Vid sådana studier kan en
hel region framstå segregerad.som
Områdesindelningen kan avgörande segregationens omfattningnärvara
skall undersökas. Om segregationen jämförelser mellan förmäts genom

områden kan följden bli kraftig segregation jg destora att en
områden jämförs förbli dold. Samtidigt kan småalltför områdensom
skapa svåröverskådlighet förändringsmönster igör atten som segrega-
tionen försvinner. En segregationsstudie alltså någontingsäger om
graden segregation mellan de områden jämförs. Däremot sägerav som
den ingenting om segregationen inom de områden valts.som

4.6 Segregationens drivkrafter

Segregation resultatet komplexa där ekonomiska, socialaär av processer
och kulturella faktorer samspelar. De faktorer orsakar olikasom

särboende återfinns både i strukturella förhållanden och pågruppers
hushållsnivå. segregationen uppvisar dessutom betydande dynamik.en
Inom storstadsregion den sociala sammansättningen i mångaären
bostadsområden förändring.i ständig Accelererande segregationsproces-

kan snabbt förändra områdes karaktär. Segregation såledesett är ettser
svårgripbart fenomen behöver belysas från flera infallsvinklar.olikasom

4.6.1 Segregation fria valgenom

Den demografiska segregationen förklaras vanligen med olikaatt
hushållstyper har skilda bostadsönskemål inte kan tillgodoses inomsom

bostadsområden. Bostadsönskemålen formas hög utsträckningisamma
i livscykeln hushåll befinner sig. Hushåll med barn, äldreettav var

hushåll, ungdomshushåll attraheras olika egenskaper hosetc. ettav
bostadsområde. Genom många bostadsområden enhetliga medäratt
avseende på hustyper, upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar leder deetc.
varierande önskemålen till olika hushåll bosätter sig i olikaatt typer av
bostadsområden.

Forskning har visat den socio-ekonomiska segregationen delvisatt
förklaras koppling mellan valet bostad och hushålls socio-ettav en av
kulturella tillhörighet. och livsstilar skiftar mellan olikaNormer
socialgrupper och påverkar vilken andel hushållets ekonomiskaav

föranvänds bostadsändamål sig uttryck i olikasamt tarresurser som
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hos bostadsområde. Olika bostäder ochvärdering egenskaper ettav
olika symbolisk laddning och hushållen tenderarbostadsområden har att

symbolisk laddningvälja områden medbostad i överensstämmeren som
positionen och identiteten. Den valda bostadenmed den socialaegna

mått social prestige, skall samtidigt iskall visstett av men varage
och tillhörighet. förindividens självbild sociala Dettasamklang med att

Olikasocial trygghet, gemenskap ochmöjlighet till umgänge.ge
likartaddärför attrahera hushåll medbostadsområden tenderar att en

upprätthålls sedan dentillhörighet. segregationensocial attgenom
på området påverkar områdetssammansättningen de boende isociala

hushåll från socialaladdning och attraherarsymboliska nya samma
skikt.

tycks alltså ha socio-socio-ekonomiska segregationenDen renten
olika socialaindikerar särboende mellankulturell dimension attsom

inkomstskillnader.i samhälleskulle förekomma även ett utangrupper
ekonomisk distanslika hög grad socialsegregationen uttrycker i som

i samhället.mellan olika grupper
Även fria val. Visstsegregationen kan delvis förklarasetniskaden av

utsatthet i detinvandrare bl.a. sinför hypotesenstöd finns att genom
harsläktingar och Detsöka boendeskullelandet vänner.näraettnya

frånkommersärskilt skulle gälla invandrargrupperhävdats dettaatt som
från Sverige.kulturellt avståndländer med stortett

kanstorstad påpekas invandrareInvandrareSOU 1989: 111I i att
behålla sinför lättare kunnamed sina landsmänvälja bo attatt samman

landsmän kansamhörighet. Med sinaoch etniskaetniska identitet man
praktiskamedfå förståelse och hjälpkommuniceralättare samt
bör docksituation. Samtidigtdelarangelägenheter ensgrupp somav en

medkan hängasina landsmänbo närasträvansägas attatt sammanen
samhället.omgivandeinvandrare i detattityder till

slutbetänkandekommittén redovisar i sittInvandrarpolitiska
etniska segregatio-indikerar denSOU undersökningar1996:55 attsom
upplåtelseform.val Itill invandraresha kopplingkan avnen en

utomlandsföddaandelenSveriges kommuner25 ärstörsta sompersoner
Ävenfödda i Sverige.högre förbetydligtbor i hyresrätt än omgruppen

återfinns betydligtinkomstnivåbåda har störreensammagrupperna
invandrargrupperhyresrätt. För mångasvenskar iandel invandrare än

demografis-till skillnader iskillnad hänsynkvarstår denna även tasom
Vistelseti-och åldersfördelning.familjesammansättningka faktorer som

iför helt förklara skillnadernaräcker heller inteden i Sverige att
bosättningsmönstcr.
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dock svårtDet dessa skillnader i boendemönsterär avgöraatt om
verkligen beror på fria val eller allt bottnar i resursskillnader jfr.trots
nedan.

4.6.2 Segregation och resursskillnader

Ett hushålls möjligheter förverkliga sina bostadsönskemål avgörsatt av
dess tillgång till ekonomiska och sociala Till de ekonomiskaresurser.

hör främst hushållens inkomster, förmögenhetenävenresurserna men
klaraspelar roll för möjligheten nödvändig insats kapitalatt egetstor av

till bostadsrätter och villor. Hushållens ekonomiska ställning bestäms i
sin flertal faktorer tillgången till arbete, ersättnings-tur ettav som
nivåerna i socialförsäkringssystemen, skattesystemets utformning m.m.
Betydelsefullt för hushållens ekonomiska också den vertikalaärresurser
inkomstöverföringen mellan generationerna. Hushåll med möjligheter till
lån eller bidrag från föräldrar eller äldre släktingar inför köp egenav

försteg framför hushåll hänvisade tillbostad har betydande ärett som
skillnaderinkomster och besparingar. Det emellertid inte enbartäregna

i hushållens totala ekonomiska deras val bostad.avgör avresurser som
Skillnader kan innebära olika socialai konsumtionsmönster att grupper

ekonomiskaeller mindre del sinaberedda använda störreär att en av
till konsumtion boende.resurser av

skillnader kan också finnas mellan olika vadBetydande grupper
lokalaFaktorer information dengäller sociala resurser. som om

kontaktnät och skillnader i social kanbostadsmarknaden, sociala status
för möjligheterna konkurrera attraktiva bostäder.avgörande attvara om

Välfärd ochviktigaste dock vad iDen segregationärresursen som
på markna-storstadsregionerna SOU kallas för "senioritet1990: 20i

region,den". längre hushåll haft bostad i kommun ellerJu ett en en
attraktiva.desto sannolikheten bostaden hör till destörre är att mest

Hushåll etablerade på bostadsmarknaden har hunnitväl göraär ensom
boendekarriär tillgång till attraktiva hyresbostäder eller gettgettsom
möjlighet köpa villa eller bostadsrätt. Attraktiva hyresbostäder kanatt

för och kan ha inneburit förmögen-utnyttjas bostadsbyten ägd bostaden
hetsökning inflationsvinster.genom

Inkomstskillnader kan troligen förklara delar den etniskaav
arbetslösheten för utländska medborgaresegregationen. Den öppna var

gånger såunder första halvåret hela %, vilket ungefär1996 21 trevar
högt för svenska medborgare. Vidare redovisar Invandrarpolitiskasom
kommittén SOU statistik familjer där båda1996:55 visar attsom

födda åtminstone utomeuropeiskti utlandet- och iär ettvuxna mannen
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disponibladen%på drygt 60inkomsthadegenomsnittland i aven—
uppgifternaSverigeiföddabådadärfamiljerförinkomsten varvuxna

1993.årunderkonsumtionsenhets.k.disponibel inkomst peravser
klart lägreuppvisarSverigeÄven år i20vistatsfamiljerde ensom

iföddabådadärfamiljerför ärgenomsnittetinkomstnivå vuxnaän
förULFlevnadsnivåundersökningSCB:siresultatenEnligtSverige.
%kontantmarginal, 24invandrarna%41dessutomsaknade1992 av

socialbidrag.fick%och 15utgifternalöpandedeklarasvårthade att
medborgare.svenskaförgenomsnittetklartsiffror ligger överDessa

ochinvandrademellanråderinkomstskillnader personerDe som
utsträckningmindreinvandrarhushållen iförstärksSverigeifödda attav

kanOftagenerationerna.mellaninkomstöverföringarkan dra nytta av
generationfrånriktninggå iinkomstöverföringama motsatt yngreen-

omständighetersmåunderleverföräldragenerationSverige tilli somen
möjligheterinvandraresför atteffekterhemlandet. Dettagamladeti ger

deloch kansmåhusochbostadsrätter avkonkurrera vara enom
föddautsträckninghögreinvandrare i äntillförklaringen personeratt

i hyresrätt.borSverigei
förklaraförväsentligakanÄven attsocialaskillnader i vararesurser

begränsademycketharinvandrareMångaboendemönster.invandrares
bostad. Deanvisasdedärpå denbostadsmarknaden ortkunskaper om

Genombostadsfönnedlingen.stöd viabehovtroligenhar störreett av
mångamedområdenibostad tommaanvisatbostadsförmedlingenatt
nyinflyttadeandramångaliksominvandratdeharlägenheter, -som -

bostadsområdena.attraktivaminsti deboendekarriärsinbörjafått
lågadenBlandbyta.svåra annatområden atti dessa ärBostäder

uppbyggnadenförsvåradessutomkanområdenvisssvenskar iandelen
andrabostäder itilltillträdelättarekontaktnätsociala gersomav

ä områden.

bostadsmarknadenpåFörhållanden4.6.3

förbetydelsebostadsmarknadenpå ärförhållandenTill de avsom
dvs.struktur,fysiskabebyggelsensochstadenshörsegregationen

innefattarstrukturBebyggelsensbostäder.utbudethosegenskaper av
ägarkate-upplåtelseforrner,påfördelningbostädemasbl.a.faktorer som

Även olikalokaliseringenlägenhetsstorlekar.ochhustypergorier, av
olikaarbetsplatser,tillförhållandebostäder i centrum,kategorier av

förattraktvitetför derasbetydelseserviceformer är storavm.m.av
hushåll.olika avgrupper
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Genom det svenska bostadsbeståndet går klar skiljelinje mellan storaen
bostäder i småhus och mindre bostäder i flerbostadshus. Enligt Folk-
och bostadsräkningen FoB för 1990, fanns 72 % alla lägenheter påav
4 rok och 90 % alla lägenheter på 5 rok i småhusen. Samtidigtav
återfanns 85 % bostäderna på 2 rok i flerbostadshusen. Tio årav
tidigare fördelningen i densamma. Denna strukturstort påsettvar
bostadsbeståndet innebär hushåll önskaratt bostad större änsom en
3 rok vanligen hänvisade till småhus.är Om olika hustyper inte blandas
inom och område kommerett därmed hushåll önskarsamma störresom
lägenheter från de hushållatt önskar högst 3 rok.segregeras som
Barnfamiljer vill uppnå hög utrymmesstandard skiljs automatisktsom en
från pensionärshushåll, ungdomar m.fl. grupper.

Bostadsstorlek också i utsträckningär kopplad till upplåtelse-stor
form %92 småhusen upplåtsatt med äganderätt och 70 %genom av av
lägenheterna Ägarbostäderi flerbostadshus hyresrätter.är flerbostads-i
hus ingår inte i det svenska bostadsbeståndet. Hushåll vill sinägasom
bostad hänvisas till småhussektom och hushåll vill ha storsom en
bostad olika skäl föredrar hyresrätt har svårt sinmen av göraatt
efterfrågan gällande.

Hyresnivån för given hyresbostad bestäms inte på marknad,en en
förhandlas fram på basisutan lägenhetens s.k. bruksvärde. Lägen-av

heter med bruksvärde skall i princip få hyrasamma oavsettsamma
hushållens faktiska betalningsvilja för den aktuella bostaden. I tillämp-
ningen bruksvärdessystemet beaktas inte bostadens läge i likaav stor
utsträckning vid prissättningen bostadsrätter och egnahem.som av
Hyran för i övrigt likvärdig hyreslägenhet kan ien stort settvara
densamma, lägenheten belägen i mycketoavsett attraktivtär ellerettom

mindre uppskattat område. Dennaett hyresstruktur kan både motverka
Åoch skapa socio-ekonomisk segregation. sidan kan hushåll medena

lägre inkomster Åefterfråga bostäder i attraktiva områden.även andra
sidan blir de ekonomiska incitamenten för hushållrent med valmöjlig-
heter bosätta sig i mindre attraktivtatt område betydligtett mindre.

En ekonomisk skiljelinje går naturliga skäl mellan hyresrättenav -
där insats kapital inte krävs och de andra upplåtelsefonnemaegetav -

kräver kapitalinsats. Fördelningen mellan olika upplåtelsefor-som egen
därför betydelse förär vilka hushållstor kommer bosättamer av attsom

sig i område, särskilt i bostadsområdenett där marknadsprisema på
bostäder höga. Höga priser påär småhus leder automatiskt till en
segregation där de boende i småhusen uppvisar högre inkomster deän
boende i hyresrättema.

Sammantaget fördelningen lägenhetsstorlekargör och de olikaav
ekonomiska villkoren för egnahem och hyresrätter bostadsområdenatt
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befolkningssamman-skevfåtenderarupplåtelsefonn attmed bara enen
segregationetniskdemografisk ochsocio-ekonomiskSåvälsättning. som

resultatet.blir ofta
Detsegregationen.påverkabostäderförmedlingenkanSlutligen av

någonbostadsfönnedlingendelhur somhandlar här omstor av -om -
deloch hurbostadsfönnedlingsverksamhet storkommunal somstyrs av

fastig-olikaförasocksåkanHitfastighetsägare.enskildasköts av
påställninghushåll medvillighet emothetsägares att ta svagen

iharbostadsföretag störreKommunala t.ex.bostadsmarknaden.
tillbostäderhyrtfastighetsägare utprivata svagautsträckning än

behandlingdiskriminerandekanSlutligenbostadsmarknaden.pågrupper
ocksåbostadsmarknadenpåaktörerm.fl.bostadsföretagmäklare,av

bostadsområden.till vissahushållellerinvandrare resurssvagat.ex.styra

Segregationsmönster4.7

historisklångstorstäderna,iåtminstonehar,Boendesegregationen en
fleraellerinomsegregationgradengällerVadbakgrund. enav
olikafrånresultatentid,förändrats ärdenna överoch hurkommuner

olikamätmetoder,Olikamotsägelsefulla.ofta om-undersökningar
fåsvårtdetstatistiktill atttillgång görolika enochrådesindelning

var/är.egentligenkommunsegregeradstarkthurbildentydig enav

segregationSocioekonomisk4.7.1

sambandstarktharboendetisegregationen ettsocioekonomiskaDen
urbanise-ochindustrialiseringsamhällsprocesserdjupgåendemed som

förunderlaggeografiskt störreskapadesamhällen enettStörrering.
produktionsförhållandenocholikauppdelningrumslig nyagrupperav

skiljelinjer.ekonomiskaochsocialatillupphov nyagav
boendemönsterstorstädernauppvisade ett varseklet sombörjanI av

socialaolikakundeinnerstädemaIoch segregerat.både integrerat
mycketmedochvåningarolikapåhus,i änleva omsammagrupper

densamtidigtlågåtskillnadenrumsligastandard. Den somolika var
rumsligadenstadskärnomaUtanförstark.skiktningensociala varvar

ocharbetareförområdenuppdelning imedtydligare,segregationen en
urbaniseringensnabbadenUnderbemedlade.bättreförvillaområden
rumsligadenförstärktesvärldskrigetandra upp-föredecennierna

uppfördesarbetarområdensammanhängandeStorastaden.delningen av
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i förorterna parallellt med de välbärgade villaområdenaatt fickmest en
allt homogen befolkning.mer

Studier försökt graden socio-ekonomiskmäta segregationsom av
under efterkrigstiden har motsägelsefulla resultat.gett Enligt vissa
studier minskade segregationen fram till 1960-talet på grund bl.a.av
minskade inkomstskillnader, hyreskontroll och blandade områden i
nyproduktionen. En förklaring de nyproduceradeär bostads-attannan
områdena i städernas ytterområden skulle ha fått heterogenen mera
befolkning de tillkom i tid medatt urbanisering och ditostorgenom en
bostadsbrist. Stadens invånare från olika sociala skiktnya var men var
alla hänvisade till nyproducerade områden förorterna.i Andrasamma
studier har emellertid ifrågasatt den minskande segregationentesen om
och har istället understrukit segregationens ihärdighet under hela
perioden.

Den omfattande undersökningensenaste segregationen imer av
storstäderna gjordes Statistiska centralbyrån på uppdrag den förraav av
Storstadsutredningen den tidigare nämnda SOU 1990:20. SCB
studerade bl.a. den socioekonomiska segregationen med avseende på
variabler socialgruppstillhörighet, inkomst och utbildning. Fokussom
låg på utvecklingen under första hälften 1980-talet. StockholmIav
kompletteras SCB:s undersökning från konsultföretagetrapportav en
INREGIA, på uppdrag Stockholms stadsbyggnadskontor studeratsom av
hur segregationen med avseende på inkomst förändrats mellan 1970 och
1990.

Både SCB och INREGIA kunde påvisa tydlig socio-ekonomisken
segregation i storstäderna. Däremot gick inte belägga någonatt
utveckling generellt ökad segregation. Tendensermot till ökaden
segregation motverkades tendenser i riktning. Enligt SCBmotsattav
fanns segregerande tendens i innerstädema utflödeen ettgenom av
arbetarhushåll och ökad inflyttning högre tjänstemän. Dessaen av

uppvägdes dock tjänstemännens överrepresentation iattprocesser av
några de småhusområdena minskat. Enligt INREGIA:syttreav
undersökning i Stockholm bidrog omvandlingen i innerstaden paradoxalt

till minska den totala segregationen, eftersom någraatt innerstads-nog
områden härigenom blivit blandade befolkningsmässigt.mer

Den allvarliga slutsatsen i båda undersökningarna kanmest samman-
polariseringfattas sker i storstäderna mellanatt ochcentrumsom en

periferi mellan hyresrätt och småhus. Innerstäder ochsamt småhusom-
råden i framförallt närförortema får allt resursstarkare befolkningen
medan utvecklingen i huvudsakligen miljonprogrammets hyreshusom-
råden i förorterna går i riktning. Alla variabler andelenmotsatt -
arbetare, andelen tjänstemän, inkomsterna, andelen socialbidragstagare,
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eftergymnasial utbildning, denboende medandelen invandrare, andelen
hyreshusområdenindikeraroch hälsolägetstandardenmateriella att-

får allt ensidigaremiljonprogrammetför det s.k.inom enramen
och fårblir ocksåboendebefolkningssarnmansättning. De resurssvagare

levnadsvillkor.sämre
befolkningen i många miljonprogramsom-INREGIA konstaterar att

påavseendeblandade medsödra förorter välråden Stockholmsi var
bostadsområden iallahartill 1990inkomst år 1970. Fram nästan
blivitdominerardär hyresrättersödra förorterStockholms resurs-mer

områden medsammanhängandeblirResultatet stora resurssvagsvaga.
villaområden ochfrån polariseringen mellanbefolkning. Undantagna

och i in-närförorterhyreshusområden idockhyreshusområden är
andra faktorer.tycks därcentrala lägetnerstaden. Det väga upp

segregationDemografisk4.7.2

framgårBHU från 1993,hyresundersökningenBostads- och attAv
olikafördelar sigfamiljesituationocholika ålder överhushåll med

drygttill hyresrätterkoncentreradeUngdomarupplåtelsefonnema. är
huvud-återfinnsmed barnsamboendeåringar. De% för 18-2480

oftast bormed barnensamståendemedan de71 %sakligen egnahemi
Pensionärshushållen uppvisar%.bostadsrätt 74hyres- eller etti

isamboende bordebamfamiljema storliknande mönster som -
huvudsakligenensamstående%, medan deegnahem 51utsträckning i

%.bostadsrätt 84ellerbor i hyres-
del detillförklararupplåtelseformerpåfördelningenolika storDen

hushållensamstående,mellanbosättningsmönsterskillnader ibetydande
SCB kundestorstadsregionemapensionärshushåll imed barn och som

1990:20.SOUistorstadsregionernaVälfärd ochbelägga i segregation
innerstädemaöverrepresenterade iensamståendeSCB fann att var

småhusom-underrepresenterade ikraftigthyreshusområden,och i men
ismåhusområdena och lägsthögst ibarnrådena. Andelen centrum.var

ökadeandelen barnförändringdock underDetta attmönster genomvar
slutligen,småhusområdena. Pensionärer,minskade iochi mestcentrum

ochförorternabostadsrättsområden ibosatta iutsträckningi storvar
innerstaden.andel ikraftigt sinminskade

delsSCBenligtboendemönstertill pensionärernas attOrsakerna var
påkomområden där dei dekvarhelt enkelt utpensionärerna stannat

under 1940-byggdanärförortereller idvs. ibostadsmarknaden, centrum
lägenhetssam-hyror ochmed höjdasaneringardelsoch l950-talen, att

innerstädema.frånpensionärertillbidrogmanslagningar tränga ut
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I SCB:s ocksådrogs slutsatsen den demografiskarapport att
segregationen troligen kraftigare i storstadsregionema i övrigaänvar

på grund storstadsregionemaDetta hartätorter. störreattav samman-
hållna bostadsområden med relativt homogen bebyggelse och be-
folkning. ocksåStorstadsregionema har relativt andelstor senten
byggda och sammanhållna bostadsområden med och inflyttaden ung
befolkning. Vidare har de variation bostadsmiljöerstörre somen av
tillåter ökad differentiering mellan olika boende.en gruppers

4.7.3 Etnisk segregation

Invandrarhushållens boende svårt beskriva generellt på grundär att av
gäller dockskillnader mellan olika invandrare. Allmäntstora grupper av

sannolikhetenlängre hushåll vistats i landet, desto högre äratt attett
föddahushållet har boende liknar hushåll medlemmar ärettett som vars

Sverige upplåtelseforrn och utrymmesstandard.i i fråga t.ex.om
Invandrare storstad SOU l gjordesden tidigare nämnda 1989:1 lI i

på bostadsmarknaden för utrikes födda ochanalys situationenen av
Analysen visade just invandrares boendemön-utländska medborgare. att

likt svenskarnas. sammanfölltid blev allt Däremotöverster mer
aldrig helt ochinvandrares och svenskars boendemönster stora

efter många årsskillnader kvarstod mellan olika invandrargrupper även
svenskarsskillnader mellan invandrares ochvistelse i Sverige. De

kunde konstatera invandrarnaboendemönster utredarna attvarsom
storstadsområden, hyresrätteröverrepresenterade i itenderade att vara

bostadsområden.och i miljonprogrammets
till storstadsregionemaInvandramas koncentration är en gemensam

siffrorvästeuropeiska länder. Enligt något gamlatrend för flertalet
utlandsfödda Stockholm, Göteborgbodde år cirka hälften de i1989 av

återfanns omkring % deeller i Stockholmsregionen 40Malmö. Bara av
de storstadskommuner-utlandsfödda. Som jämförelse kan nämnas att tre

befolkning. Invandrarpolitiskahar % landetstillsammans 16na av
halvaSOU har kunnat konstaterautredningen 1996:55 attsenare

kommuner, de flesta liggerutlandsfödda bosatta i 11är varavgruppen
ocksåinvandrare i storstäderna tenderari storstadsområdena. Andelen

på mindre flyttaröka invandrare placerats orteratt attgenom som
hade deoch arbetstillfällen i storstäderna. 1992vidare in till landsmän

% den svenska inflyttningen,storstadsområdena 16-17tre menav
utomeuropeiska% inflyttningensamtidigt för hela 26svarade avav

invandrare bland inflyttarna fannsliknande överskottmedborgare. Ett av
invånare.med 000-100 000i kommuner 50även

I



Boendesegregation 139SOU 1996: 156

SOU kunde utredarna konstateraI 1989: lll invandrare iatt
huvudsakligen bodde områdenstorstadsregionema i intesom var

förinvandrartäta. Om invandrartätt område vidgränsen ett sattes en
befolkningsandel på % utrikes födda, bodde enligt utredningen cirka20

% utlandsfödda i områden inte invandrartäta.70 av gruppen som var
bostadsområden allaSamtidigt fanns dock mycket invandrartäta i tre

områdenoch invandrarnas överrepresentation i dessastorstadsregionerna
områden uppgick invandrarnas andeltenderade öka. I vissaatt av

befolkningen %.till dryga 90
få hög invandrare bland deområden kommit andelDe att ensom

hyreslägenhetervanligen bland bostadsområden medboende återfinns
för 1990färdigställts inom miljonprogrammet 1965-1974.ramensom

invandrarhushåll i lägenheter i sådana% Sverigesbodde 25nästan av
hushållen %.Motsvarande andel för de svenska 12bostadsområden. var

byggdes miljonprogram-storstadsområdena underFlera kommuner i upp
bostadsområden från denna tid. Enbestår till delsperioden och stor av

blivit ocksåinvandrarhushåll har häreffekt koncentrationen attavav
och Södertäljehelhet invandrartät. l Botkyrkakommunen i sin ärär

bostadsom-befolkning bosatt i invandrartätahälften kommunensnära av
%.andel befolkningen ligger kring 30råden och invandrarnas av

lnvandrarpolitiskaförgjordes inomSom nämnts ramenovan
upplåtelsefor-särskild fördelningen påanalysutredningen gjordes en av

Analysenhushåll och hushåll födda i utlandet.bland svenskföddamer
överrepresenterad ihelhetvisade invandrargruppenatt som var

egnahem. Skillnaden inteoch underrepresenterad ihyreslägenheter var
storstadsfenomen.alltså intekommunstorlek ochberoende ettvarav

förklaraspå upplåtelsefonnerfördelningenInte heller kunde av
mellan invandrar-fanns variationerinkomstskillnader. Däremot stora
och Mellaneuropanationalitet. födda i Nord-olika Personergrupper av

svenskföddas, medanlåg deuppvisade boendemönster näraett som
Nordafrika starktochhushåll från södra MellanösternEuropa, var

koncentrerade till hyresrätter.

bostadsområden4.8 Utsatta

och omfattning visarStudier i utvecklingsegregationens att en av
hushåll med mindreständiga konsekvenserboendesegregationens är att

förutsättningar mindre möjligheterekonomiska och socialagoda samt
i de minstsamhällsutvecklingen tenderar samlaspåverka attatt

tillbostadsområdena. i samhället hänvisasattraktiva Utsatta grupper
bostadsområden.utsatta
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I levnadsvillkor storstäder SOU 1989: 67 delades storstads-i
regionerna utifrån socialbidragsberoende för få uppfattningattupp en

skillnader levnadsvillkor mellani olika bostadsområden. Ut-om
redningen kunde identifiera bostadsområden Stockholmsregionen,21 i

områden i Malmöregionen och Göteborgsregionen20 10 i hadesom
så högdubbelt andel socialbidragstagare i regionen i övrigt.änmer som

Områdena Göteborg ochi Malmö koncentrerade till centralkommu-var
medan de kommunerna i Stockholmsregionen låg15 21 inema, av

kranskommunema.
bostadsområdena %Totalt bodde i de 10 storstädemasutsatta ca av

befolkning, % hela befolkning.vilket drygt 3 riketsmotsvarar av
segregationen emellertid inte enbart begränsad till storstäderna. Iär
bilaga till års Långtidsutredning gjordes försök definiera9 1992 ett att

riketmått på den totala segregationen i segregatio-ett att anta attgenom
omfattningi de och medelstora städerna likastörre storvar somnen av

skullei storstädema. Antalet invånare i de bostadsområdenamest utsatta
befolkning.i så fall stiga till 6-7 % riketsav

På Storstadskommittén dir. 1995:35uppdrag görs en upp-av
undersökningar levnadsvillkor i olika bostadsområdendatering de avav

redovisats En sådan uppdatering kräveri storstäderna ensom ovan.
och resultaten har inte funnits tillgängliga i tidomfattande undersökning

betänkande. Underhandskontakter medför kunna beaktas i dettaatt
mindre undersökningar BostadspolitiskaStorstadskommittén och de som

dock klart problemen med dåligakommittén tagit del visar attav,
bostadsområden vuxit.levnadsvillkor i antal utsatta snarastett

bostadsområdenkunskapen problemen medDen bästa utsattaom
budgetåret 1995/96 har åttafinns lokalt i kommunerna. Underute

storstadsområdena beviljats medel för särskilda insatser ikommuner i
områdesbeskrivningarinvandrartäta bostadsområden se 4.14. De som

statligt stöddessa kommuner lämnat i samband med ansökan om ger
fannsklara belägg för situationen allvarlig. I de åtta kommunernaäratt

Genombosatta i bostadsområden.totalt 400 000 utsatta attpersoner
ocksåområdena hade ovanligt hög andel bam och ungdomar, deen var

åttaför minst människor. de kommuneruppväxtmiljö 120 000 Förutom
beviljades statligt stöd, inkom ansökningar från tjugotal andraettsom

låg hälften utanför storstadsregionema.kommuner. Av dessa änmer
och några kommuner beskriverFlera residensstädema mindreävenav

utvecklingen de bostadsområdenaproblembild visar iatt utsattaen som
ingalunda kan begränsas till fråga för storstadsregionema.en

utmärks andel debostadsområdenaDe att storutsatta av en av
och harboende socioekonomiskt födda utomlandsär enresurssvaga,

Områdena huvudsakligen byggda underrelativt dålig hälsa. ärsett
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kommunalaallaförvaltasochdagarmiljonprogrammets nästan av
iåterfinnsbaraproblemeninteDärmedbostadsföretag. sagt att

bostadsföretag.ägdakommunalteller hosområdenmiljonprogrammets
förinombostadsområden byggdafinns påexempelFlera ramen

bostadsföretagkommunalaförvaltadeochmiljonprogrammet somav
deliLikaså finns problemproblembilden.uppfyllerändå inte en

ochmiljonprogrammetbyggda förebostadsområden är somsom
fastighetsägare.privataförvaltas av

tekniska kvalitet,otrygghet, dåligaanonymitet,storskalighet,Den
kännetecknaroftakommunikationerochservicebristande etc. som

levnadsvillkorförsämraytterligarebidrar tillbostadsområden attutsatta
upplevelsemedkombinationlivsvillkor iHårdalivschanser.och aven

känslorkan skapasituationförändra sinkraft kunnainte avatt egenav
utanförskap.vanmakt och

varithar ibostadsområdena storti deProblembilden utsatta
delsunderhäntVad ärdecennier.tvåunderdensamma senaresom

sammankoppladblivit alltmerasegregationensocio-ekonomiskadenatt
svåroerhörtblivitarbetsmarknadendelssegregation,etniskmed atten

tvåutbildning. Dessamindremedmänniskorochinvandradeför
finansersaneringmedsammanfaller statensförändringar somaven

hushållen. Ut-tillsubventionerochbidragibesparingartillleder
särskiltbostadsområdenimänniskornadrabbatharvecklingen utsatta

bostadsområdenochvälbärgademellanpolariseringen utsattahårt och
ökat.har

politiksammanhållen mot4.9 En

segregation
dvs.boendet,segregation ipå attfokuserathittillsharkapitelDetta

skildaibotenderaretniskaochsociala attolikamänniskor grupperur
boende-dock tydligtDetupplåtelsefonner. attoch ärbostadsområden

segregationsproblema-bredarefrånsärskiljaskanintesegregationen en
segregerandeförstärksboendetisegregationEffekternatik. avav

utbildningsklyftor,arbetsmarknaden,frånutestängninggenomprocesser
Särskilthälsoskillnaderinvandrade, etc.integrationbristande av

samband. ltydliggör dessabostadsområden utsattaisituationen utsatta
tillbidrarfaktorerkombinationdetbostadsområden är somaven

människor.mångavanmakt hosutanförskap och
åtgärderbostadspolitiskadärförkrävssegregationen attbrytaFör att

segregation inommotverkarpolitiksammanhålleniinordnas somen



142 Boendesegregation SOU 1996: 156

samhällslivets alla områden. Inom för sammanhållen politikramen en
krävs åtgärder på både nationell och lokal nivå. Riktade åtgärder mot
de behöver kombineras medmest utsatta generellagrupperna mer
åtgärder inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Sammat.ex.
kombination riktade och generella åtgärder måste genomföras påav
lokal nivå. Insatser för utveckla de bostadsområdenaatt mest utsatta
måste samspela med insatser allmänt främjar integration isom mer
boendet. På kort sikt det dock åtgärder för stödja deär att mest utsatta
bostadsområdena har högst prioritet.som

4.9.1 Berörda politikområden

Segregationens karaktär komplext samhällsproblem för-gör attav
hållanden på bostadsmarknaden bara kan förklara del denen av
segregation uppträder i städerna. Följaktligen kan bostadspolitikensom
bara bära begränsad del för motverka segregation.ansvaret atten av
Bostadspolitiska åtgärder segregationen kan endast bli effektiva imot
samverkan med åtgärder inom andra politikområden.

Individens integration i samhället beroende mångfaldär av en
Enfaktorer. de viktigaste faktorerna tillgång till arbete.är ettav

Deltagande i arbetslivet ekonomiska sociala kontaktnät,ger resurser,
meningsfull sysselsättning och social Integration på arbets-acceptans.
marknaden nyckeln till integration på flera andra områden,är även t.ex.
i boendet. Arbetsmarknads- och näringspolitiska insatser måste vara en
hörnsten i sammanhållen politik segregationen.moten

Viktiga förutsättningar för integration på arbetsmarknaden är
utbildning, språk och information. Utbildningspolitiska insatser därförär

nödvändig ingrediens i politik segregationen. U dmoten en n g o m s -
politiken, invandrarpolitiken, jämställdhetspolitiken andra politikom-är
råden betydelse för arbetet segregationen. Bostadspolitiken,stor motav
slutligen, kan medverka till olika inte lever åtskilda frånatt grupper
varandra bevaka alla människors till god boendemiljö.samt rätt en

Arbetet segregationen kan inte definieras enbartmot som en
angelägenhet för de offentliga Möjligheterna till integrationorganen.
påverkas värderingar, prioriteringar och beslut inom allaav sam-
hällssektorer. Enskilda arbetsgivare, fastighetsägare och privat-även

har både i yrkes- och vardagsliv del i förpersoner ansvaret att
integrationsarbetet drivs framåt. Arbetet segregationmot är ett gemen-

för hela samhället.samt ansvar
Ansvaret vilar dock på offentligade samordnatungt attorganen

insatser inom olika politikområden till sammanhållen satsning fören
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ochsammanhållen politik kräver målökad integration. En gemensamma
genomförande krävsframgångsriktprioriteringar. För ettgemensamma

integrationsfrågoma på både kort och lång sikt.också hög prioriteten
bedrivs parallellt samtidigaarbete segregationenNär ett mot genom

behövsnivå och i den nationella politiken,insatser på lokal även en
och nationella strävanden.samverkan mellan lokala

politiska nivå har i det danska arbetetsamverkan på högstaBehovet av
höstendanska regeringentillgodosetts densegregationen attmot genom

inrikesmi-bestående bostadsministem,tillsatte "byudvalg"1993 ett av
invand-socialministem ochkyrkoministem,nistem, justitieministem,

uppdraghar den danska regeringensMinistergruppenrarministem. att
bostads-utvecklingen i deför vändaleda kraftfull insats utsattaatten

Danmark.områdena i
tvänninisteriellt råd medunderFrankrike upprättades 1988I ett

harbostadsområden. Rådetutvecklingen ibefrämjauppdrag utsattaatt
ombildas tilladminstrativ formfått fastare ettattgenomsenare

social integration.ministerium för

nivånationell och lokalpå4.9.2 Insatser

På denflera nivåer.måste bedrivas påsegregationenArbetet mot
förförutsättningarskaparfrämst insatsernivån krävsnationella som

medborgareförhindrar vissasysselsättning ochframförallt höjd atten
från arbetsmarknaden.slås ut

allautnyttjarframför allt kommunernakrävsPå lokal nivå att
allsidigfrämjarpolitik allmäntistyrmedeltillgängliga ensom meren

inom deolika områden. Insatserbefolkningssammansättning i utsatta
strategikommunövergripandeimåste integrerasbostadsområdena en

resultatetbostadsområdenaSituationen i desegregationen. ärutsattamot
primärt tillspåras enbart ellerinte kansegregationsprocesser enssomav

måstesegregationsprocesserområden.dessa Dessaförhållanden inom
kapitellgenerella och riktade insatser.kombinationhejdas avgenom en

integreratför främjakommunalalyfts därför det10 att ettansvaret
framtidakommunala uppgifter i denfyra viktigaboende fram som en av

styrmedelnågra debehandlas ocksåkapitel 10boendepolitiken. I av
ökad in-politik förkommunalcentral roll ikan spela ensom en

tegration.
bostadsom-välmåendeochpolariseringen mellanökandeDen utsatta

områdeninsatserna deockså de riktaderåden motiverar motatt som
uppgift krävsförstärks. För dennasegregationendrabbats hårdast ettav
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och ansträngningar från ochgemensamt statansvar gemensamma
kommuner.

Alla bostadsområden bör möjlighet nå självbärandeutsatta attges en
utvecklingsprocess goda levnadsförhållanden och livsvillkor förmot

Äveninvånarna. de bostadsområden landets skallär mest utsattasom nu
bli väl fungerande lokalsamhällen där invånarna har tillgång till en
stimulerande och närmiljö känner stolthet sin stadsdel.trygg samt över
Bostadspolitiska utredningen har målsättningarna för densom en av
framtida bostadspolitiken uttalat alla människor kön, ålder,att oavsett
funktionshinder, ekonomiska förutsättningar, etnisk och kulturell
bakgrund skall ha till god boendemiljö. Boendemiljön skall bl.a.rätt en
erbjuda stimulans och trygghet bidra till jämlika och värdigasamt
levnadsförhållanden. Boendemiljön skall också särskilt främja goden

för ochbarn ungdomar.uppväxt
Arbetet segregationen bör resultera i bostadsområ-demot att utsatta

dena uppfyller de bostadspolitiska målen lika hög utsträckningi som
andra bostadsområden. nåFör detta mål krävs de boendesatt att egna
möjligheter insatser skapa goda livsvillkor och godatt genom egna en
miljö i stadsdelen stärks. Vidare krävs underhåll fastig-att gottett av
heter och lägenheter säkras i bostadsområden där de boende haräven
lägre betalningsfönnåga och/eller underhållsbehovet är stort.

4.10 Lokalt utvecklingsarbete

Goda skäl talar för förbättrade levnadsförhållanden deiatt utsatta
bostadsområdena bäst kan åstadkommas sekorsövergripandeettgenom
lokalt respektive förutvecklingsarbete i stadsdel. Inom detramen
dåvarande Bostadsdepartem den s.k. Boendeservicedelegationenentet gav
under åren för1985-1990 statligt stöd till lokalt utvecklingsarbete
samordnad boendeservice. Erfarenheterna från det omfattande lokala
utvecklingsarbete då påbörjades pekar fördelarpå flera potentiellasom
med sådant arbetssätt:ett

Varje bostadsområde har unikasina problem och förutsättningar. Ett-
utvecklingsarbete lokaltbedrivs kan lättare riktas in på vadsom som

åtgärderrelevanta i de enskilda bostadsområdenaär
Ett områdesperspektiv underlättar helhetssyn och skapar förståelseett-
för sambanden mellan sociala, fysiska och ekonomiska faktorer

för bostadsområdeInom det lättare bryta nedärett att ettramen-
traditionellt sektorstänkande och utveckla samverkan mellan olika
aktörer. skapar effektivare befintligaDetta utnyttjandeett av resurser
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skapasbostadsområde har naturligatillOm avgränsningen gränserett—
välbekant föröverblickbar ochutvecklingsarbetetför ärsomen ram

de boende
det lättare byggabostadsområdeförInom är attett enuppramen-

ochfrågor i vardagenvärdegemenskap kring konkretaochintresse-
underlättas.boendesdemobiliseringen egna resurserav

påframgångsrikthittills varitutvecklingsarbete harLokalt mest
serviceförsämradindustrinedläggelser,Utflyttning,landsbygden. osv.

och andra aktörerför de boendeakuta frågorochkonkretahar erbjudit
lokaladeterfarenheterna motiverargodasamlas kring. De attatt

i deutsträckningmöjligheter i högre störreutvecklingsarbetets prövas
bostadsområden.städernas utsatta

segregationför arbetetbetydelseutvecklingsarbetetslokalaDet mot
utsträckning inomi visstidigaremarginalisering haroch prövats ramen

riktats tilldecenniernaunder debidragstatligaför de senastesom
miljöförbättringsbidragstatligabostadsområden. Det somutsatta

desyftade bl.a. tillperioden 1975-1986underexisterade att engagera
totaladenförbättraförutvecklingsprocesserlokalaiboende att

Även periodenunderfömyelsebidragenstatligadeboendemiljön.
social ochbådeförbättringartillledaavsedda1987-1992 att avvar

områden.fysisk miljö i utsatta
påvidareskulle kunna byggasegregationenarbetetframtidaDet mot

utvecklingsarbete itidigarevunnitserfarenheter utsattade genomsom
utvecklingsarbeteLokaltsamhällen.mindreoch ibostadsområden

varaktigblikanlokal mobiliseringmöjligheter tillinnehåller ensomen
segregationen.arbetetkraft i mot

utvecklingförLokala4.11 program

från varjeutgåbostadsområden måsteiutvecklingsarbeteLokalt utsatta
områdesperspektivmöjligheter.och Ettproblemunikabostadsområdes

krävervilket i sinifråga,områdetgod kännedomkräver tur enom
Vidareklagomål.önskemål ochkunskaper,boendesför delyhördhet

bådeomfattabehövanödvändighetmedutvecklingsarbetetkommer att
traditionellamångaöverskridaochaspekterfysiskasociala och även

skallproblemi deKomplexitetenmyndighetsgränser.sektors- och som
på lokalaktörerantalmellansamarbetebrettkräverangripas stortettett

uthålligt. Allaochlångsiktigtmycketmåste arbetetnivå. Slutligen vara
bedrivas inombehöverutvecklingsarbetetförtalarfaktorerdessa att

områdetsförplanellersammanhängandeför ett programramen
utveckling.
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Behovet lokala planer eller avspeglade sig redan i villkorenav program
för de fömyelsebidragenstatliga mellan 1987 och åtgärdsplan1992. En
omfattande både fysiska och sociala åtgärder kommunupprättatssom av
och bostadsföretag villkor för statligt stöd.ettvar

Det nämnda statliga stödet till åtgärder i invandrartätaovan
bostadsområden se 4.14 förutsätter också lokala handlingsplaneratt

Invandrarpolitiska kommittén SOU har1996:55 nyligenupprättas.
lämnat förslag till ytterligare åtgärder i invandrartäta områden som
bygger på vad kallats lokala åtgärdsprogram se 4.14.som

Det angeläget begreppsbildningen kring formerna för lokaltär att ett
utvecklingsarbete bidrar till lyfta fram långsiktigheten i satsningarnaatt
och indikerar arbetet inte bara handlar probleminriktade åtgärder.att om
Möjligen skulle begreppet "lokala utvecklingsprogram" sättett attvara
fånga perspektivet långsiktig utveckling. Termen bidrarom en program
också till skilja utvecklingsarbetet från det vanliga kommunalaatt
planarbetet. den fortsattaI används därför begreppet lokalttexten
utvecklingsprogram.

4.12 roll vid lokaltKommunernas

utvecklingsarbete

Kommunerna har det för kommuninvånamas välfärdyttersta ansvaret
och har Plan- och Bygglagen 1987:l0 tydligtett attgenom ansvar
främja goda och jämlika levnadsförhållanden i kommunen. Kommuner-

kommer ha nyckelroll för inleda det lokala utvecklings-att attna en
arbetet, stöd de igång de boendesätts samtge processer som av
aktivt främja långtgående samverkan mellan alla aktörer ären som
inblandade i utvecklingsarbetet. Kommunerna har också förett ansvar

arbetet i de bostadsområdena fogas in i kommunens allmännaatt utsatta
allsidiga och goda boendemiljöer. Vidare måste kraftfullsträvan mot en

satsning på utveckling de bostadsområdena innebärautsatta attav
kommunen särskilda hänsyn till dessa områden i samhällsplanering-tar

i den lokala näringspolitiken och vid prioriteringen kommunensen, av
olikamellan bostadsområden.resurser

kommunalaDet för de lokala utvecklingssatsningama liggeransvaret
i linje med det för det praktiska genomförandet bostadspoliti-ansvar av
ken haftkommunerna under hela efterkrigstiden. Kommunernassom

för de lokala utvecklingsprogrammen har också naturligansvar en
koppling till kommunernas ökade för den lokala samverkan kringansvar
arbetsmarknadspolitiken prop. l995/96zl48, 1995/962222, bet.prop.
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försöksverksamhetantal kommuner kommer1995/96:Au 13. I ett en
för finna former för ökad samverkan inom arbets-inledasatt att en

Arbetsförmedlingsnämnder med betydandemarknadsområdet. ett
lokalakommunalt inflytande skall inrättas i varje kommun. De

föreslås kommer kommunernautvecklingsprogram ännuattsom nu ge
samverkansfonner ochkräveruppgift för sin lösning nyaen som

metoder.
levnadsförhållandenautifrån överblickmåste sinKommunerna över

behovfinns något särskiltbedöma detinom kommunen avom
bostadsområden. Målsättningen börvissautvecklingsinsatser i attvara

bostads-för samtligaskall utarbetaslokala utvecklingsprogram utsatta
Även medförknippasbostadsområdena vanligenområden. de utsattaom

konsekvensernegativasegregationen och dessvisar sigstorstäderna,
utvecklingsprogrampå lokalaSatsningarstäder.också i övriga större

framstårbostadsområden klartförbehållasbehöver inte heller somsom
utveck-vändaförmycket viktiga instrumentkanDe attutsatta. vara
negativbegynnandehar hamnat ibostadsområdenlingen i ensom

ocksåkonsekvenser börnegativasegregationensArbetetspiral. mot
förebyggande insatser.innefatta

förhuvudansvaretkommer delaoch de boendeKommunerna att
lokaladetbostadsområden. Mycketiutvecklingsarbetet utsatta av

kommunernasdärför hänga påframgång kommerutvecklingsarbetets att
"underi-framförändringsprocesserhanteraförmåga växerrättatt som

ochmåste finna rollerpolitikerochKommunala planerarefrån".
boendeledas delåter utvecklingsarbetetarbetsmetoder menavsom

stödjandeochövergripande kommunaltinnefattarsamtidigt ett enansvar
utvecklingsprogrammenmed de lokalaArbetethand från kommunen.

till detmöjligheterrikakommunernakommer vägarprövaattatt ge
viktigtsamhällsplaneringenmedborgarinflytandeökade ettöver varsom

Bygglagen. Ettrefonneringen Plan- ochbakom densyfte senaste av
varit skapaoch Bygglagen harPlan-mål med attöversynenannat av

den fysiskasociala aspekter iför integreraförutsättningarbättre att
bostadsområdenutvecklingsarbetet iGenomplaneringen. utsattaatt

praktisktaspekter erbjuder detoch socialabåde fysiskamåste ettrymma
samhällsplaneringen.utveckla helhetssyn iförsammanhang störreatt en

antalkrävs samverkan mellanutvecklingsarbetetUnder stortett
olikakan kommunensviktigare aktörernaaktörer. Bland de nämnas

försäkringskas-bostadsföretag, arbetsförmedlingar,verksamhetsgrenar,
utvecklings-centrala aktörerna ideföreningslivet En mestavsan, m.m.

bostadsföretag oftast kommunaladearbetet kommer att somvara --
Bostadsföretagensi bostadsområdet.förvaltar fastigheternaochäger

för och aktiviteterboinflytandet, skapainsatser för öka mötenatt rum
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och omforma den fysiska miljön kommer värdefulla komple-utgöraatt
till social och kulturell förnyelse.ment

4.13 Statens stöd till lokalt utvecklingsarbete

Det statliga stödet till lokala utvecklingsprogram bör utformat såvara
det bidrar till långsiktigheten i utvecklingsarbetet. Utformningenatt av

stödet bör också förutsätta kommunalt ekonomiskt medansvar ochett
främja resursutnyttjande sektors- och myndighets-ett gemensamt över
granser.

4.13.1 Tidsram och finansiering

Erfarenheter lokalt utvecklingsarbete har tydligt visat utvecklings-attav
arbetet i bostadsområden egentligen aldrig får upphöra. Segrega-utsatta
tionens mekanismer måste kontinuerligt motarbetas för inte tidigareatt
framsteg skall omintetgöras.

En satsning på lokala utvecklingsprogram måste avspegla denna
verklighet och mycket långsiktig för ha någon utsikt tillattvara
varaktig framgång. Förändringsprocesser också demokratiskaärsom

kräver tid och de komplexa driver segregatio-processer processer som
kan endast rubbas mycket långvarigt arbete. Mot dennaettnen genom

bakgrund bör statligt stöd lokalatill utvecklingsprogram kvarståett
under period år.minst 10 För inte skapa osäkerhet hos lokalaatten av
aktörer bör bidragets långsiktighet stå klar redan från början, vilket
förutsätter politiskt samförstånd ochparti- blockgränser.över

Aktuella och planerade insatser för bostadsområden harutsatta
Åtgärderbetraktats tillhörande visst politikområde. harett sattssom

utifrån bostadspolitisk, arbetsmarknadspolitisk eller invand-en en en
rarpolitisk synvinkel. Det politikområde för tillfället ansettssom vara

berört problemen har i regel för hela finansieringenmest svaratav av
stöd.statens

De problem föreligger i vissa bostadsområden förärsom nu
omfattande för kunna bemästras med från enbartatt ettresurser
politikområde. Kostnaderna för stöd bör täckasstatens genom sam-
finansiering från flera politikområden; bostadspolitik, invandrarpolitik,
näringspolitik, arbetsm arknadspolitik Istället för dessa politikom-etc. att
råden genomför skilda satsningar inom sin sektor för brytaattvar
segregationen, bör delar deras ekonomiska föravdelasav resurser en

stödinsats förinom någon form för lokalgemensam ramen av program
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nivå blipå lokalnivå börcentralmedel påSektorsuppdeladeutveckling.
mångafrånaktörersamverkandeförekonomisk resursgemensamen

intebostadspolitiken börfråntillskjutits t.ex.sektorer. Resurser som
fritt tilldisponerasåtgärderbostadspolitiskaföröronmärkas utan

inomtvärsektoriella insater ett program.

delfinansieringKommunal4.13.2

kommunmedlemmarnasförövergripandehar det ansvaretKommunerna
lokalaförsamordningsansvarviktigthaoch kommerlivsvillkor ettatt

den instansocksådärförbörKommunernautvecklingsprocesser. vara
ochutarbetasutvecklingsprogramlokalaför attytterst ansvararsom

respektivekanbidragbeviljatEfterstödet.statligadetansöker om
nivå.lokalpåaktörertill andramedel vidarekanaliserakommun

utvecklingsprogram, statensbehovetsjälvaKommunerna menavgör av
utvecklingspro-bostadsområden därtill dekanaliserasendaststöd bör

utarbetats.gram
%maximalt 50uppgå tilllämpligenkanstödetstatliga avDet

medtillsammansKommunernakostnader.utvecklingsprogrammens
förbostadsföretagenberördadeaktörerlokala svararandra t.ex.som

kostnader.resterande
kankostnader%50på högststödstatligtEtt programmensav

bostadsområdenmångaotillräckligt. lochbådeuppfattas generöstsom
ochstödstatligtnågotprojektolikadagiredan utan enförekommer

effektivaretillledasigkan iaktörerlokala ettmellansamverkanökad
förbättraförocksåhar attKommunernaresursutnyttjande. ett ansvar

statligtnågotbostadsområdeni oavsettlevnadsförhållandena utsatta om
åtgärdersegregationenarbetetkräverSamtidigt motinte.ellerstöd ges

resurskrävande.mycketoch kanlångvarighetochbreddmed varastor
dessutominnebär ävenkommunerna attisituationenekonomiskaDen

verksamheteniprioriteringarhårda% krävermed 50delfinansieringen
Även medverksamhetsområden.andrafrånöverförandeoch resurserav

delrisk förfinnaskan det attkostnaderna%på 50bidrag enett av
utvecklingsprogramförfinansieringhittaklarar ettintekommuner att

här.skisserasden typ somav
resultatetutvecklingsprogram ärsådessutom avDet att ett somär

vanligttidsödande än ettdemokratisk avsevärtär meraprocessen
för självadärförmåstemed tid avsattOrdentligtprojektarbete. vara

utarbetandetUnderutarbetandet programmenprogrammet. avav
konsulttjänsterinformation,utbildning,uppstå förkostnaderkommer att

mindrelämpligenbördemokratiskadenstödjaFör enprocessenattetc.
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del stöd kunnastatens initialtav stödett närges som programmen
arbetas fram. Resterande del det statliga stödet disponeras efter detav

ansökan med färdigtatt utvecklingsprogram beviljats. Ett ekonomiskt
stöd till planeringsarbetet kan angeläget för framför allt kommunervara

inte har tidigare erfarenhet utvecklingsarbetesom i bostads-av utsatta
områden.

4.13.3 Krav på utvecklingsprogramett

Eftersom varje bostadsområde harutsatt sina särskilda problem och
möjligheter måste varje utvecklingsprogram i utsträckningstor vara
unikt. Utvecklingsprograrnmen kommer variera utifrån de lokalaatt
förutsättningarna och framförallt utifrån vilka behov och önskemål de
boende i respektive område uttryck för. Någon allmängiltig mall förger
vilka projekt utvecklingsprogram börett innehålla kan inte slås fast.

Om ekonomiskt skall biståstaten utvecklingsprogrammen kan det
dock rimligt uppställa vissa villkor föratt sådantvara stöd. Villkorenett
bör utformas så de inte detaljutforrnningenatt styr av programmen.
Däremot kan villkoren säkraett sätt varjeatt uppfyllerattvara program
vissa grundförutsättningar nyckelområdenoch behandlar några som
erfarenhetsmässigt visat sig central betydelse i mångavara av utsatta
bostadsområden.

Allmänna villkor

Varje utvecklingsprogram måste baseras på ingående kunskaper detom
bostadsområde där utvecklingsarbete skall bedrivas. Ansökningar om
statligt stöd till utvecklingsprogram bör därför innehålla välen
genomarbetad beskrivning levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheterav
i området. En sådan beskrivning värdefulltutgör underlag förett de
lokala aktörernas arbete och kan grund föräven utgöra prioriteringaren

stöd mellan olika bostadsområden.statensav
Programmet måste också bindas innehållaattsamman genom en

övergripande plan för utvecklingsarbetet målsättningar för bådesamt
utvecklingsarbetet i dess helhet och för projekt ingår i programmet.som

En plan redovisar kostnaderna för och hursom programmet
finansieringen fördelas på olika aktörer förutsättning förär ekono-en
misk trovärdighet och det möjligt särskiljagör del iatt statens program-

totala finansiering. Kostnadsplanenmets det också möjligt förgör staten
samordna de olika statligaatt stödfonner eventuellt kan kommasom att

riktas område.mot samma
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innebärakommerbostadsområden atti utsattaUtvecklingsprogram
Arbetetsida.från kommunernasåtagandenlångsiktigaochomfattande

kommu-mångaomfattaocksåkommerbostadsområden att avi utsatta
ocharbetsformer utsättaspåställa kravverksamhetsområden, nyanernas
innebärdettaAllt attkonflikterformipåfrestningar m.m.för av

kommunernasiförankradevälmåsteutvecklingsprogrammen vara
utvecklingsprogramsig. Debakomtyngdpolitiskhaochledning stor

kommunfullmäkti-helheti sin antagnabörstödstatligt avfår varasom
kommun.respektiveige

behovet attinteanledning överväga avattfinns omSlutligen
lokaltmotiverar ettåtgärder attgenerellaochriktadekombinera mer
lokaladethurbeskrivningmedinleds avutvecklingsprogram en

strategikommunövergripandeiintegreratutvecklingsarbetet är meren
sammanhållen politikvälharKommunerintegretation.ökad enför som

varaktiganåkunnaförutsättningar attbättreharsegregationenmot
resultat.

inflytandeochDelaktighet

ochbordeutvecklingsarbete ärlokalt somiaktörerna ettviktigasteDe
ikommerutvecklingsarbetet storResultatetbostadsområdet.iverkar av

lyckasaktörerandraochkommunervälhurberoutsträckning att av
idéer,formiboendesde avtill resurseroch egnamobilisera ta vara

verksamhetslust.ochengagemang
börutvecklingsprogramtillstöd avstatligtansökningarVid om

säkra ettatt av-i programmetaktörerna avserframgå huransökan
klartmåsteUtvecklingsprogrammetboende.deförinflytandegörande

mångasådärdemokratisk somresultatet processframstår enavsom
förformerna attDeengagerade. närmarevaritboendedemöjligt av

genomförandeochplanering avinflytande översådantsäkra ett
lokaladetillkunnadockmåste anpassasutvecklingsprogrammen

förutsättningarna.
långsiktigt ut-iboendemedverkan ettreellförförutsättningEn

ochtrygghetgrundläggandeharboendedevecklingsarbete enär att
Iförmåga. utsattaoch sinsjälvasigtilltilltrogemenskap samt en

förutsättningar.dessaboendedemångadagisaknarbostadsområden av
måste mötasgemenskapsocialochtrygghetbehovGrundläggande av
utvecklings-kraft ifullmed ettdeltagade kaninnanboendemångahos

förförutsättningarnasociala ennödvändigadeskapaAttarbete.
utvecklingsarbetedelnödvändig ettdärför avdemokratisk är enprocess

demokratinsstärkaförbostadsområden. Insatser attflestadei utsatta
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sociala förutsättningar kan både föregå och löpa parallellt med andra
insatser inom utvecklingsprogram.ett

Den fundamentala betydelsen bygga grund för ökadattav en
egenmakt och demokrati motiverar åtgärder inom detta område bliratt

grundkraven för statligt stöd till utvecklingsprogram.ett av

Förankring i den lokala organisationen

En vital betydelse för utvecklingsarbetet den personalärannan grupp av
i kommunala verksamheter, bostadsföretagens förvaltning etc. som
verkar området.i Kunskaper, och initiativförmåga hosengagemang
denna måste utnyttjas fullt i utvecklingsarbetet. kräverDettautgrupp
utbildningsinsatser, brett förankringsarbete och troligenett även
förändringar i den lokala organisationen i området.

Utvecklingsprocesser inte förankras hos den personal ärsom som
området och de boende kommer knappast bli signärmast att vare

Åtgärderframgångsrika eller varaktiga. för förbereda personal ochatt
organisation på utvecklingsarbetet och för utnyttja de lokaltatt
verksammas och kunskaper bör redovisas ansökaniengagemang om
statligt stöd till utvecklingsprogram.

Behovet samverkanav

nödvändiga samverkan kommer krävaDen omprövningar rutiner,att av
arbetssätt och roller, leda till krockar mellan olika organisationskulturer,

tidsödande skapaFör beredskap för dessa svårigheter börattetc.vara en
utvecklingsprogram med statligt stöd uttryck för genomtänktge en
ansvarsfördelning och för samverkan olika aktörer. Godstrategi mellan
samverkan kräver och mål, kontinuerlig dialogsamsyn gemensamma en
mellan olika aktörer och flexibilitet i arbetsfonnema. utvecklingspro-Ett

bör uttryck för medvetenhet dessa förutsättningar samtgram ge en om
avspegla efter ökad och fördjupad samverkan mellansträvanen
aktörerna.

Åtgärder för sysselsättningökad

bostadsområden står oftaI hög andel invånarna utanförutsatta en av
arbetslivet. Situationen särskilt allvarlig bland många invandrargrup-är

där mycket hög arbetslöshet allvarligt försvårar möjligheterna tillper, en
integration i det hemlandet.nya

Tillgång till arbete inkomster och gemenskap, bidrar tillett ger en
Åtgärdermeningsfull tillvaro stärker självkänslan. för ökasamt att

sysselsättningen bör därför uppgift för lokalacentral devara en
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öka sysselsätt-politiken förnationellaDenutvecklingsprogrammen. att
åtgärder inomSysselsättningsfrämjandekompletterasningen måste av
betydelsenunderstrykaFörutvecklingsprogram.varjeför att avramen

förvillkorriktningåtgärder i dennabörsysselsättningenöka ettatt vara
utvecklingsprogrammen.stödet tilldet statliga

Åtgärder börja ikansysselsättningmeningsfullför skapaatt
självförvaltningförsök medRiksbekantaområdet.ibostadsförvaltningen

genomförtsbostadsområdets skötsel hardeltarboendedeatt avgenom
socialabostadsområdet Holma. Debostadsföretag ikommunalaMalmö

Trygghet,goda.varit mycketharsjälvförvaltningeneffekterna av
ochotrygghet, isoleringaktsamhet harochgemenskap ersatt van-

effektersocialahaft godabarahar inteSjälvförvaltningendalisering.
deltar ihyresgästerhyra för desänktocksåhar gett somutan en

förvaltningen.
ökarvärdefullt,bostadsförvaltningeniBoendemedverkan är men

åtgärderpå. Andraförsörja siggårarbetenantaletknappast att somsom
utbildningsnivån,småföretag, höjaförlokalereller bättreskapaatt mer

kooperativastödjaområdet,tillinstitutionerochföretaglokalisera
Sysselsättningsfrämjande insatserkrävas.kommerverksamheter attetc.

kommamöjlighetermänniskornasstärkaallmänt attbådebehöver mer
självaipå arbetetillgångenoch förbättraarbetsmarknadenpåin

bostadsområdet.

i för vissaSärskilda insatser grupper

människorandelhögfinnsbostadsområdenadel avsomutsatta en
medInvandrarkvinnorstöd.behovsärskildakan haolika skäl enav

kontakteroch fåarbetsmarknadentillkopplingobefmtligellersvag
särskildabehovmedbrukarhemmetutanför nämnas avgruppensom

hit.räknasÄven fallkan i vissafunktionshindradeochäldreinsatser.
ungdomarlångtidsarbetslösa,svår situationmed ärAndra engrupper

medföräldrarsysselsättningmeningsfull samt enutan ensamma
position.socialtekonomiskt och utsatt

positionibefinner siginvandrare utsattMånga genomengrupper av
svårredanarbetsmarknaden. Enpåställningframförallt processen svag

för mångaalltförsvåras förSverigeliv ibygga ett nyttatt upp
bidragsberoende.ocharbetslöshetinvandrare av

särskiltbostadspolitikenmål försinahar iutredningenBostadspolitiska
uppväxtmiljöergodafårungdomarochbarnbetydelsenuttalat attav

levnadsförhållandenFörbättradesinbor underde uppväxt.oavsett var
deigeneration utsattadenför växeroch livschanser uppsomnya

ochutslagningförhindraförbetydelsecentralbostadsområdena attär av
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marginalisering i framtidens samhälle. förInsatser stödja barn ochatt
ungdomar måste in tidigt i samarbete föräldrarna.med Redan föresättas
skolåldem har många barn blivit så och de inteutsatta otrygga att
förmår fullt sig i skolarbetet.att ut engagera

Ett villkor för statligt tillstöd lokalt utvecklingsprogram kanett vara
innehåller analys vilka i behovatt programmet ären av grupper som av

särskilda insatser förslag till åtgärder för behov.dessamötasamt att

Rätten till grundutbildninggod

Om skolorna förmårinte den uppväxande generationen i utsattage
bostadsområden god grundutbildning försämras allvarligt barn ochen
ungdomars livschanser och allvarlig ojämlikhet uppstår mellanen
stadens olika delar. Tidigare erfarenheter visar också främst denatt
etniska segregationen accelererar skolorna i bostadsområde intenär ett

kunna god utbildning. Svenska barnfamiljer lämnaranses ge en
bostadsområden där befarar barnens språkutveckling hämmasattman
på grund mycket få klasskamrater har modersmål.svenskaattav som

Trots särskilda svårigheter i form bl.a. många elever med ettav
modersmål svenska och svåraantal elever medänannat störreett

hemförhållanden, måste ochbarn ungdomar bor i bostads-utsattasom
områden god grundutbildning. förutsätter skolorna iDetta attges en
förutom upprätthålla god kvalitet i undervisningen också kanatt en ge

stöd till vissa elever. För klara detta måste personalen kännaextra att
starkt stöd från kommunen möjligheter till pedagogisktett genom

utvecklingsarbete, personalresurser, god tillgång till pedagogiskaextra
hjälpmedel m.m.

En prioritering skolor i områden sker redan i flerautsattaav
kommuner och skolorna i bostadsområden håller i många fallutsatta en
mycket hög kvalitet. Icke desto mindre bör prioriteringen tillrättenav

god grundutbildning bostadsort markeras villkoren förioavsetten
stöd till lokala utvecklingsprogram. förEtt villkor det statligastatens

stödet till utvecklingsprogrammen bör innehållerattvara programmen
plan för hur skolorna bostadsområdeti skall kunna hålla minsten en

lika god kvalitet övriga skolor i kommunen.som

Ett jämställdhetsperspektiv

Bostadsmarknad och boende präglas skev roll- och maktför-av en
delning mellan kvinnor och Något förenklat kanmän. sägas mänatt
producerar bostäder och närmiljöer medan kvinnorna konsumerar dem.
Män verksamma planerare, byggentreprenörer, byggherrar,är som
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frånfrånvarandei utsträckningKvinnorfastighetsförvaltare är storetc.
ochbebyggelseutformningenbeslutforum där viktigade om av

uppgifter kvinnorstatistiskaSamtidigt visarboendemiljöer attäger rum.
delfärdiga bostaden, vistasi dengenerellt oftare arbetar störresett av

bostaden.arbetsplatsoch oftare har sinnärmiljönsin tid i nära
vardagslivetbostadssektom och iolika roller ikvinnorsochMäns
erfarenheterkvinnorsdemokrati och innebärbristandeleder till atten

tenderarolika boendemiljöervillkor ivardagslivetsoch kunskaper om
och vidnyproduktiongäller både vidunderutnyttjade. Dettabliatt

ingå särskildadärförbörutvecklingsprogrammenfömyelseåtgärder. I
ikunskapererfarenheter ochkvinnorsför integrerasatsningar att

utvecklingsarbetet.

utvärderingUppföljning och

uppföljningför hurbifogas planbörutvecklingsprogramTill varje en
bedrivas.skallutvecklingsprogrammetutvärderingvetenskapligoch av

medparallelltbör skeoch dennautvärderingenförMedel bör avsättas
utvecklingsarbetet.

nödvändiguppföljningochutvärderingKontinuerlig utgör en
förunderlagskapargång ochlärande underförförutsättning processens

utvecklingsprogram.olikaaktörerna imellanerfarenheterspridaatt
uppmärksam-snabbtockså möjligtdetutvärderingKontinuerlig attgör

ochekonomiskapå juridiska,nivåncentralapå denaktörerma
utvecklingsarbetet.iorganisatoriska problem

Stödberättigade åtgärder4.13.4

inriktatsgradalltför högbostadsområden har iiTidigare insatser utsatta
förinombyggnader. Insatsemaombyggnaderpå kostsamma ramenav

husenriktasförsta handinte ibörlokala utvecklingsprogrammen motde
byggnad-ochOmbyggnaderboendemiljön.ochmänniskornautan mot

åtgärderSådanaundantagsfall stödjas.endast iåtgärder börstekniska
prioriteradetillinvesteringsbidragstället stödjaskan i om-genom

byggnadsåtgärder.
fåråtgärderomfattakan kommaUtvecklingsprogrammen att som

stödBoverket administrerarstödforrner.existerandestöd t.ex. ettgenom
Statensföreslås1996/97:3ochsamlingslokaler ikultur- och atttill prop.
i bl.a.utsmyckningkonstnärligtillfördela bidragkonstråd skall

hand skeförstafinansiering ifall börI sådanamiljonprogramsområden.
stöd.särskildavia dessa
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I övrigt bör de statliga bidragen kunna stödja brett spektrumett av
aktiviteter och åtgärder för att:

förstärka boinflytande och utveckla former fastighetsför-nya av-
valtning
främja sysselsättning områdeti underlätta företagse-att t.ex.genom-
tableringar
utveckla det kulturella och sociala livet stärka sociala nätverksamt-
stärka den lokala demokratin-
förbättra kommunikationer och infrastruktur-
skapa bättre offentlig och kommersiell service-
förbättra fysiskaden miljön-

estetik, mångfald och variation i bostadsområdetge mera genom-
konstnärlig utsmyckningt.ex.

öka tryggheten-
minska brottslighet, våld och vandalisering-

Flertalet de bostadsområdena har hög andel invandrareutsattaav en
bland de Särskildaboende. insatser för stödja invandrares integrationatt
i samhället bör kunna ingå i utvecklingsprogrammen. kan här gällaDet
insatser inom många områden skola, barnomsorg, arbets-t.ex.som
marknad, vuxenutbildning.

I många bostadsområden bor äldre människor ofta bottutsatta som
Åtgärdermycket länge i område. för hjälpa dessa människorattsamma

bo kvar områdeti förbättra service och tillgänglighet kanatt attgenom
viktig del utvecklingsprogram.ettvara en av

Exempliñeringen insatser kan aktuella förinomav som vara ramen
utvecklingsprogram kan naturligtvis utvidgas ochytterligareett göras

konkret hänvisningar till pågående projekt i olika områden.mer genom
Det bör dock betonas något färdigt eller allmängiltigt på"recept"att
åtgärder inte kan eller bör lämnas. Själva med lokaltansatsen ut-
vecklingsarbete bygger på innehållet i varje till deatt program anpassas
lokala förutsättningarna. viktigaDet heller inte de enskilda projektenär
och åtgärderna, den helhetssyn och det helhetsgrepputan som program-

möjliggör.men

4.13.5 Administration och samordning

Administrationen det statliga stödet till lokala utvecklingsprogramav
bör hanteras har kunskaper lokalt utvecklingsarbeteettav organ som om
och villkoren i bostadsområden. eftersomDetta de villkor förutsatta

stöd rekommenderats i detta kapitel kräver bedömningarstatens som av
hur utvecklingsprogrammen uppfyller vissa grundkrav. Bedömningar
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skallområdenolikafrånansökningarhurbehöver görasäven av
efterinnebärVidarebidragsram. strävangiveninomprioriteras en

period.IO-årsundertänkt kunnabidragetlångsiktighet attär enatt ges
beslutstillfälleendavidår utanför 10bidragkan inte ettRimligen ges

upphörområdet attochföljas omprövas t.ex.kunna omatt uppsenare
bedömningarsjälvständigakrävsprövningarsådanaVid avutsatt.vara

medsvårtdetSlutligenstöd. är attadministrerardet statenssomorgan
bostadsområden. Detta"utsatta"iinnebördendefineraexakthetnågon

stödet.administrerardetövervägandenytterligarekräver somorganav
arbeteskulle detbidragsadministrationensjälvasidan somVid av

allmäntutvecklingsprogrammenlokaladeförbedrivs inom merramen
stödetförDetföljasochsamordnasbehöva ansvararsomorganupp.

statligai denanpassningarvilkauppgifttill övervägahakan attäven
behovenbl.a.tillhänsyn attmedbehövakan göras avpolitiken som

kunnaskullenivå. Vidarelokalpåsamverkanutveckla organsamma
deiutvecklingssatsningenutvärderingennationellaför den avsvara

förformernaochbehov ettbostadsområdena, övervägasamt avutsatta
kunnaskullefunktionytterligarestöd. Enstatligt varaeventuellt fortsatt

olikamellanidéutbyteocherfarenhets-stödjaochsamordnaatt
detskulleSammantagetkommuner/bostadsområden. somorgan

länk isammanhållandefunktionviktigfåstödetadministrerar somen
segregationen.arbetet mot

detadministrationenförmöjligaförefallerhuvudalternativ avTvå
påläggsadministrationeninnebäralternativet attstödet. Detstatliga ena

statsanslagrambegränsatårligtförvilka inom ettlänsstyrelserna, ramen
alternativetandralänet. Detinomkommunernamellanmedelfördelar

förriksnivåpåskapas attråddelegation,särskild etc.ettinnebär att en
administrationför m.m.ansvara

insatserandramedSamordning4.14

påkronormiljoner125har1995/96 satsatbudgetåret statenUnder
1994/95:100,bostadsområden prop.invandrartätaiinsatsersärskilda

Åtta storstadskommuner1994/951309.l3,rskr.1994/95:Sfubet.bil 11,
genomföraaktörerlokalamed andrasamverkaniförstödetfåtthar att

invandrarnasökatillsyftarbl.a. attinsatsermedhandlingsplan somen
arbetskraftsdeltagande.

motsvarande 245bostadsområdeninvandrartätaihar insatserVidare
kommitténInvandrarpolitiskaföreslagitsårkronormiljoner avper

stödstatligtföreslårkommitténInvandrarpolitiska ett1996:55.SOU
för insatserbostadsområdeniåtgärdsprogramkommunala utsattatill
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inom fem verksamhetsområden: arbetsmarknad, vuxenutbildning, del-
aktighet och för närmiljön, skolan ungdoms- ochengagemang samt
barnomsorg.

Det angeläget de insatser tillär stöd föratt bostadsområdenutsatta
aktualiseras från flera instanser samordnas inom försom nu ramen en

sammanhållen politik. Statens insatser bör inte splittras påupp
sektorsbetonade insatser bredutan ges en gemensam ram som ger
kontinuitet och tydlig för lokala aktörer.är

Statens stöd till insatser i invandrartäta bostadsområden hari mycket
varit inleda och samla erfarenheter frånavsett att lokalt utvecklings-
arbete nå ökad samverkan mellan lokalasamt aktörer. Det stöd till
lokala utvecklingsprogram här diskuterats bygger i utsträckningstorsom
på principer och kan betraktas utbyggnad det tidigaresamma som en av
stödet.

De lokala utvecklingsprogrammen ansluter också till Invand-nära
rarpolitiska kommitténs förslag kommunala åtgärdsprogram.om
Bedömningen behovet riktade insatser och hur dessa skallav av av
utformas på flera likartad. De aktiviteterär föreslåssätt ingå isom
Invandrarpolitiska kommitténs aktionsplan inom för deryms ramen
lokala utvecklingsprogrammen.

Följaktligen kan de lokala utvecklingsprogrammen ses som en
naturlig fortsättning och utvidgning pågående insater i utsattaav nu
bostadsområden. Till skillnad tidigare insatser och förslag har dockmot
de lokala utvecklingsprogrammen generell De inteäransats. atten
betrakta del invandrarpolitiken och riktar sig inte enbart tillsom en av
invandrartäta bostadsområden i storstäderna.

Ytterligare förslag till insatser kan från utredningenväntas om
levnadsvillkor i storstadsområden Storstadskommittén dir. 1995:35
och dir. 1995:108. Storstadskommittén har i uppdrag föreslåatt
åtgärder skapar bättre förutsättningar för bostadsområden iutsattasom
storstäderna till befintliga och möjligheteratt ta för nåattvara resurser

positiv utveckling. Kommittén fokuserar sitt arbete på åtgärderen som
syftar till förstärka den s.k. arbetslinjen, öka människorsatt inflytande

sin situation förbättraöver samverkan mellan olika aktörersamtegen
i bostadsområden. I antologi skriven för Storstadskommitténsutsatta en
räkning har bl.a. möjligheterna bostadsområden tillutnämnaatt utsatta
ekonomiska stödområden eller "frizoner" behandlats. Möjligheterna för
lokala aktörer på friare disponera statliga och kommunalaatt ett sätt
bidrag riktas till människor i bostadsområden har ocksåutsattasom
berörts.

De förslag Storstadskommittén lämnar sittnärpresenterassom
slutbetänkande under 1997, kommer troligen komplettera ochatt
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Kommitténs arbetelokala utvecklingsprogram.satsning påunderlätta en
tankar lokalaväl i linje med deliggerhar inriktning omsomen

Även regionalpolitiskthär.utvecklingsprogram presenterats mersom
medstödområden väl förenligaekonomiskafärgade förslag är ettom

utvecklingsprogram.för lokalainomutvecklingsarbete ramen
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medäldre ochBoende for5 personer
funktionshinder

Inledning1

detförställssärskilda kravdebehandlar görakapitel attDetta som
tillgång tillhafunktionshindermedochäldremöjligt för attpersoner

bostäder.ändamålsenliga
skallmålenbostadspolitiskadeformuleringkommitténsEnligt av

i godamänniskor levaförutsättningar för allaskapabostadspolitiken att
och miljö.stimulerandeibostäder tryggen

användbaraochtillgängligaskallboendemiljöerochBostäder vara
skallboendeformerSärskildafunktionshinder.medmänniskorför vara

i sinbo kvarmöjligtskallbostadsområden. Detiintegrerade attvara
boendemiljö.invanda och trygga

5.2 Kommunernas ansvar

hemmetoch service istödförför kommunernaSkyldigheten att svara
medochför äldreunderlättadärmedoch personerpersoner

1980:620Socialtjänstlagenreglerad ibo kvarfunktionshinder äratt
funktionshindradeför vissaoch servicestöd1993:387och i lagen om

LSS.
de äldresförsärskiltkommunernaSocialtjänstlagen ett ansvarger

förverkasocialnämnden skallgäller enligt 19 § attAllmäntboende. att
och hasjälvständigtochleva bomöjlighetfår attmänniskoräldre att en

andra. Ansvaretmedgemenskaptillvaro imeningsfullaktiv och
skallsocialnämndenuttryckligendetdäri 20 §förtydligas sägs att

paragrafbostäder. Ifår godamänniskoräldreförverka att samma
hemmethjälp ibehöver stöd ochde äldre samtocksåföreskrivs att som

Vidarefå detta.service skalllättåtkomlig ärtillgång till annan
förboendeformersärskildainrättaskyldigenligt 20 §kommunen att

stöd.särskiltbehovmänniskor medäldreomvårdnad förochservice av
servicelägenheter,ingår bl.a.boendeformersärskildabegreppetI

gruppbostäder.ochålderdomshemsjukhem,
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Socialtjänstlagen kommunerna tydligt föräven ett attger ansvar
tillförsäkra människor med funktionshinder boende.ett gott
Socialnämnden förhar enligt 21 § verka människoratt att som av
fysiska, psykiska eller andra skäl betydande svårigheter i sinmöter
livsföring får möjlighet delta i samhällets gemenskap och levaatt att

andra. Socialnämnden skall också medverka till den enskilde fårattsom
bo på efter hans/hennes behov särskilt stöd.sätt ärett anpassatsom av
Liksom vad gäller äldre har vidare kommunerna skyldighet inrättaatten
bostäder särskild för funktionshindermed service medpersoner som
behöver detta.

särskilda för boendet för medKommunernas ansvar personer
funktionshinder till uttryckkommer i lagen stöd och serviceäven om
till vissa funktionshindrade. Kommunerna skyldiga inrätta bostadär att

förmed särskild service eller särskilt anpassad bostad deannan vuxna
omfattas medmed funktionshinder lagen. Barn och ungdomarsom av

utanför föräldrahemmet skall erbjudasfunktionshinder behöver bosom
familjehem eller bostad med särskild service. Målet förboende i

får möjlighet levakommunens insatser skall den enskildeatt attvara
andra.som

Bostadssituation5.3

iflertalet äldre och med funktionshinder borDet stora personer
% isjälvständigt fullvärdigt boende. Av 65 bor 92överpersoner

Även hälftenvanliga bostäder. i så hög ålder år bor i90över casom
Även tillboende. med funktionshinder boreget yngre personer

boende. Endast omkring medövervägande del i 5 600eget personer
boendeformerfunktionshinder 65 år bodde i särskildaänsom var yngre

den december Källa: Statistik, Socialtjänst 1996:7,31 1995.
Socialstyrelsen

Bostadsstandard5.3.1

Äldre Sverige har i bostadsstandard deni stort sett somsamma
yrkesaktiva befolkningen. visar analyser i Hushållens boende,Det en

med underlag från SCB:s bostads- ochBoverket gjortrapport
ochår Avgörande för bostadens storlekhyresundersökning BHU 1993.

antal i hushållet och inte de boendesupplåtelseform främstär personer
ålder.
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bostadsstandard övrigasåledes inteharPensionärema änsämre
medhushållsituation. Hurbefolkningen i personeryngresamma

borstatistiken. Somutläsagår intefunktionshinder bor nämntsatt ur
ordinära boendet.flertalet i detövervägandedock det

Boendekostnader5.3.2

bostäder vadutgifter förnågot lägrehar änPensionärema som grupp
andelberorvilket främstharbefolkningen störreövriga att aven

fastigheterna.äldrei depensionärerna bor
disponibla inkomsternågot högreharpensionärer änEnsamstående

utgifternödvändigaoch andrabostadmed bam ärensamstående när
dock betydligtharpensionärernaensamstående sämrebetalda. De

Sombefolkningen.iensamstående barnövrigaekonomi utanän
75äldreomkring 50 000 änexempel kan nämnas att varpersoner som
årdisponibel inkomstmånaden ikronor i000år hade mindre 5än

BoverketsCentralbyrån ochStatistiskafrånstatistikvisar1994. Detta
samboendeboende. DeHushållensBHU93,bearbetning av
ekonomi igodundersökningen relativthar enligtpensionärerna en

befolkningen.hushåll itill andraförhållande

ekonomiPensionäremas5.3.3

för denstandardentillförhållandeinkomststandard iPensionäremas
%beräkningsgrunder på 80låg enligtbefolkningenyrkesaktiva gängse

Århushåll l990-talet. 1993vid börjanaktiv ålderiförstandarden avav
ökatförsörjningssituationenhänsyn tillmedinkomsterhade de äldres

visaraktiva åldrarna. Dettaför deinkomsterna%genomsnitt 90till i av
VälfärdsprojektetgenomförtSocialdepartementetundersökning somen

skrift nr
för pensionärernautvecklingenDen som gruppgynnsammamer

har högre65-åringargenerationpå varjehuvudsakligenberor att ny
enskildadock inteinnebärföregående. Dettadenpension attän

Enskilda pensionärerstandardutveckling.motsvarandehaftindivider har
ochskatte-förändringar iförsämringarhar fått genom
ochoch serviceavgifter för vårdharVidaretransfereringssystemen.

dock islag harmotsvarandeFörsämringarläkemedel höjts. störreav
hardessutombefolkningenyrkesaktivadrabbat denutsträckning som

arbetslöshet.ökadtill följdrealinkomsterfått sänkta av
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%90 ålderspensionärema har enligt Välfärdsprojektet,av
Socialdepartementet deklarerad förmögenhet, i genomsnitt 300 000en
kronor. Hälften harpensionärerna förmögenhet på minst 175 000av en
kronor. likvida finansiellaMerparten tillgångar.är

Bostadstillägg till pensionärer5.4

för bostadstillägg5.4.1 Reglerna

Bostadstillägg till pensionärer BTP statligt och den 1 januariär ersatte
kommunala bostadstilläggen. får1995 de Det inte bara äldreär som

ocksådetta bostadstillägg sjuk- och förtidspensionerade.utan yngre
Många funktionsnedsättningar harmed sådanyngre personer grava
pension. övergångsperiod kan de kommuner haftUnder en som mer

regler komplettera det statliga bidraget med kommunal delgenerösa en
finansierar.de självasom

Bostadstillägget utgår med belopp i hela landet. Sålundasamma
boendekostnader mellan och kr med %.100 4 000 85ersätts

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit ersättningsgradenatt
skall sänkas från % till % från och med januari85 83 1 1997.

Bidraget inkomstprövat och årsinkomsten inklusiveär trappas av om
förmögenhet specificerat tak. lågaöverstiger Pensionärer medett
inkomster få särskilt bostadstillägg.kan dessutom ett

i särskild boendeform kan också fåDen bor BTP ävensom om
bostaden fullvärdig. Hyrestaket kr för bor iinte 2 000 denär är som
tvåbäddsrum för medoch det dubbla samboende makar. Boende i rum
fler bäddar får inte2 BTP.än

Pensionärer med bostadstillägg5.4.2

juni fick bostadstillägg. övervägandeI 1996 544 600 Detpersoner
antalet kvinnor, 408 300 Vilka kategorierpersoner. somvar personer
fick bostadstillägg framgår tabell 5.1.av
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juni 1996pensionärer,förbostadstilläggmedPersonerTab 5.1

SummaKvinnorMänKategori

400429900341Ålderspension 50087

7001100006270048Förtidspension

50044004100Efterlevande-
pension m.m.

600544300408300136Totalt

kostnaderStatens5.4.3

101996förberäknasbostadstilläggenför vara cakostnaderStatens
årkommandeunderökaberäknasintekostnad omkr,miljarder somen

intekostnadernatillorsakenfrämsta attoförändrade. Denreglerna är
långsiktigtvillkorekonomiskapensionäremaspåberorökar att

bostadstillägg.behöverpensionärerdärmed färreochförbättras att
1995januarihöjdes 1i BTPbostadskostnadenförDen gränsenövre

pensionäremasEftersomoförändrad.varitdesssedanharoch
bostadstilläggensförsämraspensionemasnabbareökarbostadsutgifter än

1 oförändrad.kostnadsgränsen ärdenvärde övreom

tillgänglighetBostäders5.5

ochrörelse-nedsattinnebärakanFunktionshinder som
ordinäradetitillgänglighetpåkravsärskildaställerorienteringsförmåga

bestämmelserfinnslagstiftningensvenska somdenbostadsbeståndet. I
ochtillgängligbostadsmiljöochbostad mertillsyftar göraatt

funktionshindradeföranvändbar personer.

tillgänglighetbostädersförRegler5.5.1

mark,planläggningreglerar1987:l0PBL avBygglagenochPlan-
denfrämjasamhällsutvecklingenskallPBLEnligtbyggande.ochvatten

levnadsförhållandensocialaochjämlikamedfrihetmänniskansenskilda
i dagensmänniskorförlivsmiljöhållbarlångsiktigtochgodoch en

innebärDet attgenerationer.kommandeförochsamhälle
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planläggningen måste ske på sådant miljön kring byggnadersett sätt att
utformas ändamålsenligt med hänsyn till människor med nedsatt rörelse-
och orienteringsförmåga.

Lagen tekniska egenskapskrav på byggnadsverk BVLom m.m.
1994:847 kraven påreglerar byggnadsverk och byggprodukter bl.a.
vad gäller regler tillgänglighet och användbarhet för medom personer
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Byggnader innehållersom
bostäder, arbetslokaler eller till vilka allmänheten har tillträde skall
således enligt BVL tillgänglig för alla rörelse- ochoavsettvara
orienteringsfönnåga. Om någon ändring sker byggnaderna skallav
kraven på användbarhet och tillgänglighet tillgodoses.

Plan- och byggutredningen M har1992:03 PBL:söversett
bestämmelser tillgänglighet. Utredningen har föreslagit attom mera
preciserade krav skall ställas på tillgänglighetsskapande åtgärderäven
i områden inte byggnader allmänna platser.är t.ex.som
Tillämpningsbestämmelser med krav på sådana åtgärder bör få utfärdas
enligt utredningen. Vid byggnadsåtgärder lokaleri och allmänna platser
skall sådana åtgärder lätta genomförda föreär göraattsom vara
2000.

Boverket har uppdrag utvärdera ändringar i byggregleringen.ett att
Utvärderingen hur kraven efterlevs på bostäder ocht.ex. attavser
boendemiljöer skall tillgängliga och användbara för medvara personer
funktionshinder. Uppdraget skall redovisat l oktober 1997.vara

5.5.2 Bostadsanpassningsbidrag

Lagen 1992:1574 bostadsanpassningsbidrag kommunernaom ger
skyldighet för handikappanpassning bostäder.att ansvara av
Kommunerna också för återställning anpassade bostäder.ansvarar av
Enligt lagen lämnas bostadsanpassningsbidrag till enskild person som

eller hyr förbostad bruk. Bidraget lämnas föräger permanenten
åtgärder avsedda fasta funktioner inuti eller i anslutning tillatt anpassa
bostaden.

Det således bostadsinnehavaren berättigad till bidrag ochär ärsom
förutsättning den sökande bori boende. Bidragens beloppär att egeten

skall skälig kostnad för åtgärderna. Det finns ingetmotsvara övre
kostnadstak för bidraget. Kommunerna har skyldighet efteratten

finansieraprövning individuella åtgärder med bostadsanpassningsbidrag.
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itillgänglighetenpåSynpunkter5.5.3

bostadsområden

medmänniskorförbostadsområdenochbostäderiTillgängligheten
planeringendel iingått1960-taletalltsedanharfunktionshinder som en

intebostadsmiljöer ärmångadetdetta somTrots ärbostäder.av
utredningensmedlemMai Almén,funktionshindrade.för avtillgängliga

handikapp-föroch representantreferensgruppbostadssociala
framtideninförbeslutnödvändigapåkravredovisarorganisationerna,

funktions-för"Bostadsbyggandebetänkandedettatill2bilagai
hindrade".

handikapporganisationemaenligtsåledesbörFörfattningstödet
olikapå dekravochkommunernasgällervadbåde ansvarstärkas

lagstiftningeninnefattarIdagbyggprocessen.ideltaraktörer som
skallKravenorienteringsförmåga.ochrörelse-nedsattmedpersoner

allergiker,dvs.funktionshindrade ävenallaomfatta avgrupper
Tillämpnings-m.fl.hjärnskadadesynskadade,utvecklingsstörda,

och intebehovdessabeaktatydligaremåste personersföreskrifterna
möjligheter attrörelsehindradeenbartpå personersfokuseradevara

personalensinnefattakravenmåsteVidareboendemiljön.utnyttja
ochomvårdnadpersonligförarbetsmiljö attbratill gemöjligheter en

bostaden.istöd
förbostädertilltillgångenangelägna ärfrågor ärAndra som

lägenheterantalbegränsatfinnsDetfunktionshinder. ettmedpersonerr
restriktioner närbetydandemedför personervilkettillgängligaärsom iintekanAllergikerbostad. t.ex.bytaönskarfunktionshindermed

dem.förfungerakommerbostad attförväg veta nyenom
svårighetermedförenat stora omkommun ärtillflyttaAtt annanen

medUngdomarmåstelägenhetenden anpassas.innebärdet att nya
påstudiervidbostadenordna annansvårthar attfunktionshinder t.ex.

Sebegränsad.starktdärförbostad ärvalfrihetenreellaDen avort.
betänkandet.tillbilaganvidare

boendeformerSärskilda5.6

boendeformersärskildaförRegler5.6.1

ochinrättaskyldiga20§ attSocialtjänslagenenligtärKommunerna
vårdbehovsinafåkanintedenförboendeformersärskilda somanvisa

boendeformer är ettSärskildabostad.vanligitillgodosedda en
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samlingsbegrepp för bostäder specielltär anpassade för äldre ochsom
funktionshindrade. Bostäderna förmedlas efter beslut enligt
socialtjänstlagen eller lagen stöd och service för vissaom
funktionshindrade Gemensamt för de särskilda boendefonnema är att
den boende i olika grad har tillgång till personal och service dygnet

Till särskilda boendeforrnerrunt. räknas det traditionellt benämnerman
servicebostäder, ålderdomshem, gruppbostäder och sjukhem.

Liksom vad gäller äldre har vidare kommunerna enligt
socialtjänstlagen skyldighet inrätta bostäder medatt särskild service för
de med funktionshinder behöver detta. Kommunernaspersoner som
särskilda kommer till uttryck iäven lagen stöd ochansvar serviceom
till vissa funktionshindrade LSS.

Intentionema de särskilda boendeforrnemaär att skall de boendege
hög grad trygghet närhet till service ochen tillgång tillav genom

personal dygnet Det skall möjligt borunt. kvar till livets slut.attvara
De särskilda boendefonnema skall så långt möjligt integrerade ivara
vanlig bebyggelse, ha normal bostadsstandard och det skall finnas
upplåtelseavtal för enskilda lägenheter. Standard, utformning och
utrustning dock olika i deär enheter benämns särskildasom
boendeforrner. Detsamma gäller omfattningen den vård och serviceav

erbjuds.som

5.6.2 Behovet särskilda boendeforrnerav

År 1994 fanns sammanlagt 135 400 bostäder i särskilt boende och de
boende utgjorde %1,5 befolkningen. Behoven omfattande serviceav av
och vård ökar med åldern. Det därför i de äldsta åldersgruppemaär som
relativt flest bor i särskilda boendeforrner, i åldrarna 90 år drygtöver
hälften alla Endast 4 de boende 65av procentpersoner. änav var yngre
år den 31 december 1995.

Befolkningens ålderssammansättning påverkar därför i hög grad
behoven särskilda boendefonner. Tabell 5.2 visar andelen boende iav
särskilda boendeforrner i olika åldrar.
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i särskildai olika åldrar boddeTab 5.2 Andel personer som
årboendeformer 1994

Ålder Andel, %

0,50 64—
365 79—

23so 89—
5190

SocialstyrelsenStatistik, Socialtjänst 1996:7,Källa:

medföddaboendeformer har oftasärskildabor iDe somyngre
fåtteller harpsykisk utvecklingsstörningfunktionshinder t.ex.som

isjukdom eller skadafunktionshinderkvarstående senaregenomgrava
boendeförsvårarfunktionshinderdet psykiskalivet. Framförallt är som

talar förfinns i dag ingetbostadsbeståndet. Deti det vanliga attsom
öka ifunktionshinder kommermedandelen attgravapersoner

befolkningen.
detutsträckning itillgodoses i ökadsocial omvårdnadMedicinsk och

hemsjukvård och hemtjänst.utbyggnadboendetordinära avgenom
täcka vissatrygghetslarm kandagverksarnheter ochVidare finns som

oftaocksåBostäder kanoch trygghet.gemenskapbehov socialav
tidigareMånga behovfunktionshinder.för olika former somavanpassas

påtillgodosesdärför dagboendeformer kan isärskildatillfredsställdes i
särskildabor iäldre befolkningendenAndelensätt.annat somav

År 80%bodde 40minskat. 1984boendefonner har nästan personerav
% år 1994.jämfört med 33boendefonnersärskildaår och äldre i;

definieratäldreinte dekommerbefolkningsprognosEnligt SCB:s
tio åren.deöka i antali och äldreår65 närmasteattsom personer

öka i antalfortsättaoch äldreäldsta,kommer de 80Däremot attatt
ökningenår 2005. Dentill 486 000år 1994från 408 000 storapersoner

uppnårdå 40-talistemaframåt år 2010blirantalet äldreav
dessaår innandock dröja ytterligare 20pensionsålder. Det kommer ca

särskildabehovenåldrar därnår de högabefolkningsgrupperstora av
antaletTabell visaruttalade. 5.3boendefonner överär prognoserna

2025.befolkningen 1994äldre i -
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Tab 5.3 Prognos antal äldre i befolkningenöver 1994-2025, 1000-
tal

Ålder 1994 2000 2010 2025

65 79 1 132 1074 1215 1447-

80 89 358 389 396 497—

90 50 66 86 85

Summa 1 538 1 499 1 697 2 029

Hela bef. 8 816 9 015 9 234 9 570

Andel % 17,5 17,0 18,4 21,2
Källa: Statistiska Centralbyrån, Sveriges framtida befolkning,

demografiska I994:3rapporter

En enkel framskrivning behoven särskilda boendeformer skulleav av
kunna baseras på befolkningsprognosema och den andel i de olika
åldersgruppema år 1994 bodde i särskilda boendeformer. sådanEnsom
framskrivning visar på ökande behov särskilda boendefonner.av
Sålunda skulle behövas fler särskildadet 25 000 bostäder ica

Årboendefomier år jämfört fanns2010 med vad år 20251994.som
skulle behoven ha ökat med ytterligare 25 000 bostäder.ca

sådan framskrivningEn dock vansklig Behoven i dagär göra.att
framtida behoven. Om påinte de blickar tillbakaavgör man

utvecklingen kraven frånäldreomsorgen har de ökande på insatserav
samhället följd den ökningen antalet äldre understorasom aven av
1970- och 1980-talet kunna främst med andra insatsermötas än
särskilda boendefonner viss utbyggnad har skett.även om en

År befolkningenendast 12 % äldre år andel1960 65änvar av en
%. Dessutom har varje generation äldre haft18är nästansom nu ny

lägre behov samhällets stöd. äldre har helt enkelt blivit friskareDeav
och lever längre. Om denna utveckling kommer fortsätta äratt
svårbedömt det talar för framtida äldregenerationerävenmesta attmen
i ökande utsträckning kommer kunna bo kvar i sina bostäder och däratt
få service och vård.
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särskilda boendeformerBidrag till5.6.3

högreförsökt stimulera tillfonner bidragStaten har med olika enav
fullvärdigaboendefonner medfler särskildabostadskvalitet och att

boende-i särskilda1990-talet. Många bostäderbostäder underinrättas
på sjukhem tillde boendelåg bostadskvalitetformer har är stort.ex.en

flerbäddsrum.del hänvisade till

Räntebidrag

småfinansieringräntebidragenGenom konstruktionsin avgynnar
på schablonbeloppräntebidragen baseraspålägenheter. Det beror att

m2 särskiltbostaden. Förför de första ibidrag 35med betydligt större
m2.bidragen till 45de högreboende sträcker sig upp

boendeformersärskildaerhålla räntebidrag tillförEtt villkor äratt
och självständigtbrukavsedda förbostäderna ettär permanentatt

från detupplåtelseavtal. Avstegfinnas normaladet skallboende, dvs.
kommun ellereller hyrslägenheternafårkravet ägsgöras avomsenare

verksamheten.har ipå insyndessalandsting eller sättannatett om
BFS 1995:17med ändringarBFS 1993:57byggreglerI Boverkets
tillgänglighet.ochutformningpå bostäderskravenkonkretiseras

äldreboendeformer försärskildafullvärdig bostad,påskiljerReglerna
för åldersdementa.gruppbostäderoch

fårför äldreboendeformeri särskildaboendemindreFör gruppen
förmatlagning,utrustning förochinredningbostadens utrymme

delvisför dagligeller del utgörasmatplats samt samvaroav rumrum
lägenheterna.till enskildaanslutning deiutrymmengemensammaav

vårdpersonal.förgod arbetsmiljöockså medgeskallBostäderna

ombyggnadsbidragSärskilt

befintligaombyggnadfunnits tillharombyggnadsbidragsärskiltEtt av
särskildaibostäderombyggnad skaparbostäder och till nyasom

ochföre oktober 1995påbörjadesprojektboendefonner för som
miljoner krtill 420rambegränsatBidragetavslutades under 1996. var

årstorlekräntebidrag. Bidragetssamband medoch endast i vargavs
tillkomochbidragsunderlaget för räntebidragen% utöver1995 20 av

de vanliga räntebidragen.

Stimulansbidrag

stimuleratSFS 1994:28tillfälliga bidragocksåStaten har genom
nybyggnadombyggnad sjukhemgruppbostäder,inrättandet samtavav
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äldrebostäder. Medel motsvarande 3 miljarder kronor utgick t.o.m.av
våren 1996. Bidraget utgick med kronor500 000 inrättad förenhetper
gruppbostäder för åldersdementa, psykiskt utvecklingsstörda och
psykiskt störda Bidrag utgick med kronor50 000ävenpersoner. per
nytillkommet enbäddsrum/lägenhet vid ombyggnad sjukhem eller förav
varje nytillkommen lägenhet vid nybyggnad äldrebostäder samtav
200 000 kronor enhet i kollektivboende för långvarigt psykisktper
störda personer.

Socialstyrelsen bedömningen de statliga stimulansbidragengör att
bidragit till antalet bostäder i särskilda boendeformer ökat betydligtatt
de fem åren. Sammanlagt har 29 lägenheter för äldre500senaste ca
beviljats bidrag. Av dessa relativt andel ombyggnadstoravser en av
befintliga särskilda boendefonner ålderdomshem. Nettotillskottett.ex.
uppskattas till drygt bostäder.20 000

Framförallt har utbudet gruppboende för åldersdementa ökatav
åren. Ombyggnadde sjukhem för skapa fleravsevärt senaste attav

enkelrum har dock inte skett någon skala. främsta orsakeni Denstörre
förenat med kostnaderdet bygga sjukhem såär äratt stora att attom

vård-resultatet blir och boendemässigt attraktivt.

5.6.4 synpunkter ochKommunernas

utvecklingsplaner

statliga bidragen har syftat till påskynda utvecklingenDe att av
särskilda boendefonner. Centrala bestämmelser lokalisering,om

utformning förutsättningar för innehåll harstandard, verksamhetenssamt
boendefonner.i hög grad kommit utvecklingen särskildaatt styra av

mångaEnligt Svenska Kommunförbundet kommuner centralaattanser
bestämmelser och utformningstatsbidragens förutsättningarnastyr att
kostnadseffektivt bedriva vård och omsorg.

finns flera skäl till kommunerna i ökande utsträckning sökerDet att
alternativ till fortsatt utbyggnad de särskilda boendeformema.en av
Boverkets kommunernaenkäter till bostadsmarknadsläget ochöver
förväntat bostadsbyggande visar planerad utbyggnad särskildaatt av

Årboendeformer har minskat. redovisade enkäten projekt med1995 ca
särskilda boendefonner4 000 bostäder i medan antalet för år 1996

uppskattades till och för år till2 300 1997 l 200.
Det dock skillnad mellan länen i planerat antal bostäder iär stor

särskilda boendefonner. % kommunerna redovisar planerNärmare 40 av
på nyproduktion bostäder i särskilda boendeformer för äldre ochav
funktionshindrade och bortåt hälften kommunernaunder 1996-97 i av
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bostäder. Dettasådanaombyggnadsprojekt ärfinns ensom avser
påpekasdockskallHärtidigare.med attjämförtminskning

bostäder. Dettillskottnågot ärregel inteombyggnadsprojekt i enavger
minskninginnebäroftavilkenåstadkomsstandardhöjning även ensom

boendet.särskildabostäder i detav
behovetkommunerna%60enkätBoverkets attl avavcauppgav

årendetäckaskommeräldreboendefonner för närmastesärskilda att
kommerbehovet inte att% kommunernaoch 20 attuppgavavca

behovet intebedömerkommunerdedeltäckas. attEn stor somav
BohusochGöteborgs-Stockholms länligger itäckaskommer samtatt

län.
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boendeUngdomars6

Inledning1

central roll.bostadenspelarvuxenlivetisigetablerar enungdomarNär
föräldrarna,från ettsjälvständighetenförsymbol gerBostaden är en

ietableringvidareförbasochansvarstagande utgörökat eneget
därföringåruppdrag attutredningensbostadspolitiskaIvuxenvärlden.

isäkraskunnaskallungdomarförbostadsförsörjningenhurutreda
framtiden.

bostadssituation samtungdomarsöversiktkapitel överDetta enger
påställningungdomarspåverkarfaktorerdeviktigastede somav

förbättramöjligheterockså attdiskuterarKapitletbostadsmarknaden.
förbosparandekringFrågorungdomar.förbostadsförsörjningen

kapitel ll.idäremotbehandlasungdomar

situationUngdomars6.2

bostadsmarknaden
berorbostadsmarknadenpåsigetableramöjligheterUngdomars att

ilägenheterbilligasmå ochpåtillgångeninkomster,derasfrämst av
faktorerdessaBakomutveckling.boendekostnademasbeståndet samt

arbets-påställningungdomarsvariablerantali sinligger ett somtur
bostadsefterfråganhushållsandraiförändringar m.m.marknaden,

måstebostadsmarknadenpåsituationungdomarsöversiktEn av
ungdomsgruppen.inomåldersklasserolikamellanskillnadernabeakta

förmarkantoftasig t.ex.skiljersituationensocialaochekonomiskaDen
uppdelningProblemet20-åring. år att avoch26-åring enenen

osäkerhetstatistiskvisstilllederundergrupperiåringar18-29gruppen
statistikDenbegränsat.blirvarjeiungdomarantaleteftersom grupp
relateramöjlighet attfallflertaletibörnedanredovisas ensomsessom

situationenpåmåttabsolutaintevarandra,tillolika sommengrupper
varjeinom grupp.
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6.2.1 Flyttningen från föräldrahemmet

Flertalet ungdomar flyttar hemifrån innan de fyller 25 år. Enligt den
Folk- och bostadsräkningen 1990,senaste hade hela %94 av ung-

domarna Äveni åldern 25-29 år flyttat hemifrån. i åldersintervallet
20-24 år låg andelen utflyttade på %.70 Däremot hade bara 21 % av
ungdomarna flyttat hemifrån före års20 ålder.

Kvinnor flyttar i regel hemifrån tidigare 1990 38 %än män. t.ex.var
kvinnorna i 20-24 års åldern etablerade i boende, endastav eget men

22 % Skillnaderna mellan könenmännen. har dock minskat under deav
decennierna.senaste

Statistiken visar också på regionala skillnader. Ungdomar i glesbygd
bor vanligen kvar längre föräldrahemmeti ungdomar iän tätorter.

Enligt SCB:s statistik förändrades andelen ungdomar i hushålleget
inte under periodennämnvärt 1975-1990. Mellan 1990 och 1994 tycks
dock ungdomars kvarboende ha ökat. Enligt den ungdomsrapport som
Ungdomsstyrelsen publicerade tidigare i Krokig till vuxen,väg
ökade kvarboendet med 3 procentenheter för ungdomar mellan 25 och

Ökningenår29 och med 6 procentenheter för tonåringarna. deav unga
kvinnornas kvarboende ökningen förstörre än Demännen.var
könsbunda skillnaderna vad gäller tidpunkten för flytta hemifrån haratt
alltså fortsatt minska efter 1990.att

6.2.2 Ungdomshushållen och deras boende

År 1993 fanns enligt Bostads- och hyresundersökningen BHU 342 000
hushåll där den äldste hushålleti under 30 år. Detta drygtmotsvararvar

%8 det totala antalet hushåll på 4,1 miljoner.av
De flesta ungdomar bor Enligt års1993 BHU andelenensamma. var

ensamstående bam 73 % ungdomshushållen tillutan 24 år ochav upp
%56 hushållen mellan 25 och år.29 Andelen samboende ochav

andelen hushåll med barn stiger med åldern. Tydligast skillnaden vadär
gäller andelen hushåll med bam. % hushållen11 i kategorin underav

år25 har bam jämfört med %22 för mellan och25 29 år.gruppen
Enligt undersökning ungdomars boende utförd Hyres-en av av

Riksförbund och HSB undergästernas 1995 Ungdom och boende, är
"kompisboende" ovanligt bland ungdomar. Endast någon enstaka

de undersökta ungdomarna i åldernprocent 16-27 år delade lägenhetav
med kamrat.en
Hyresrätten den klart dominerande upplåtelsefonnenär bland ungdom
Liksom andelen ensamstående hushåll sjunker andelen boende i
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%hyresrätt med stigande ålder. Enligt BHU 1993 bodde 90nästan av
åringama och %åringama, % 21-24 66 25-2918-20 82 av av

få tonåringar bostadsrätt,åringama hyresrätt. Mycket bor ii men
åringama.åldern och når % för 25-29andelen stiger med 20närmare

mycket ovanligt bland ungdomarbostad med äganderättAtt inneha är
% bostad.år dock 16 sinår. 25-29under 25 I ägergruppen

barn borungdomshushållet ensamståendevanligasteDet utanen --
på rok. Enligt hade endasti lägenheter l-2 BHU 1993huvudsakligen

bostadoch % åringama% åringama 11 25-291 18-20 störreenavav
rok.2än

inkomsterUngdomars6.2.3

sjunkit kraftigthar arbetsinkomstemalågkonjunkturUnder 1990-talets
främst på grundinom ungdomsgruppen,för ålderskategoriemaalla av

drabbadungdomsarbetslösheten. Mestökningenden stora avav
arbetslös-åldrarna år, där denungdomar i 20-24arbetslöshet öppnaär

och % för kvinnor. Dennapå % för 14,5heten år låg 16,91995 män
för befolkningen.så hög genomsnittetsiffra dubbeltänär sommer

SCB arbetskraftsundersökningarstatistik ocharknadsstyrelsensArbetsm :s
högre andelåldersgruppen år hari 20-24också ungdomarvisar att en

andramed tillfälliga arbetenochlångtidsarbetslösa änpersoner
åldersgrupper.

andelenvillkor kan beskrivasekonomiskaUngdomars även genom
små ekonomiskaunder mycketmarginalerna ellerpåhushåll leversom,i hushållblandöverrepresenteradeUngdomshushållenomständigheter. är

i ochbeloppbidrag med mindrefår vanligensocialbidrag,med men
%statistik visar 15Socialstyrelsenstid.under kortare att av ung-

tillfälleneller flerasocialbidrag vidår fickdomama åldern 18-24i ettg
året fått socialbidragnågon gång underunder Antalet1995. somungay

och 1995.har fördubblats mellan 1990

utvecklingBoendekostnademas6.2.4

har debostadsforskningvid Institutet förgjordaEnligt beräkningar
vidkännasfåttår mellan 1989 och 1995ungdomshushållen -20yngsta
års priser.genomsnitt % i 1993på i 27boendekostnadsökningar

Ökningen boendekostnaderåringama,förnågot högre 21-24 varsvar
periodenuppåt hade underfrån år ochHushållen 25ökat med %.36 en

på %.boendekostnadsökning 32
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Stigande boendekostnader i kombination med inkom stutvecklingen svag
har resulterat i allt fler ungdomshushåll lägger hög andel sinatt en av
disponibla inkomst på boendet. Utvecklingen för ensamstående utan
bam framgår tabell 6.1 nedan.av

Tab 6.1 Andel ensamstående hushåll med bostadsutgiftsandel
40 %.

1985 1989 1993

18-20 år 25 30 49

21-24 år 6 8 28

25-29 år 6 6 15

30 år 8 9 15
Källa: BH U och bearbetningar Institutet för bostadsforskningav

Statistiken visar framförallt många tonåringar lägger hög andelatt en av
den disponibla inkomsten på boende, tendens finns förmen samma
övriga ungdomar under år.25 Däremot andelen ungdomar mellan 25är
och år29 med hög bostadsutgiftsandel inte högre genomsnittet föränen
alla ensamstående år.30 bör tilläggasDet det statistiskaöver att

iunderlaget för siffrorna i tabellen heltinte tillförlitligt, särskilt vadär
gäller tonåringarna.

6.2.5 Bostadsbidragen till ungdomar

Ungdomar mellan och år18 29 bam kan få ungdomsbostadsbiutan ett
drag med 75 % bostadskostnaden intervalleti tilll 800 2 600 kronorav
och med %50 bostadskostnaden i intervallet till kronor.2 600 3 600av
Bidraget inkomstprövat och minskas med 1/3 den inkomstär av som
överstiger kr/år för ensamstående41 000 och kr/år58 000 för samman-
boende.

Enligt uppgifter från Riksförsäkringsverket fick knappt 67 000 ung-
domshushåll bostadsbidrag under maj månad tydlig skillnad1996. En
mellan och års hushåll1995 1996 med bostadsbidrag andelenär att
studerande har ökat kraftigt. hade knappt1995 hälften hushållenav
studiemedel. Under de studerande1996 % hushållen65utgör nästan av
med bidrag.
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bostadsbidrag hade under 1996hushållet medgenomsnittligaDet en
bostadsbidrag påochkr/månbostadskostnad på knappt 3 000 mottog ett

ochdock mellan studerandeskillnader finnskr. Storaunder 600strax
påbostadsbidragoreduceratfår vanligenungdomar. Studenterövriga ett

inkomst.studiemedlen räknasbidragsdelen iendastgrund att somav
Övriga har för-eftersom demindre bidragfår i regelungdomar ett

studerande fårbidraget reduceras. Deleder tillvärvsinkomster attsom
boendekostnader täcktahögre andel sinaockså någotdärför avaven

på %.genomsnittet 19bostadsbidraget än
hushållenklar majoritetframgårstatistik från tidigareAv att aven

andelenensamstående. 1994ungdomsbostadsbidragmed är var
hushållen intestår också klart de%.ensamstående 89 Det att somav

Genomsnittet förlåga förvärvsinkomster.mycketstudiemedel harhar
kr/år.1994 55 000var

barntill ungdomarbostadsbidragenförkostnadentotalaDen utan
år.kronormiljonerberäknas till 600 perca

boendeekonomiUngdomars6.2.6

ungdomarshelhetsbildfåmöjligtdet1993från BHUData gör att aven
disponiblatillboendekostnaderrelateraboendeekonomi attgenom

inkomster.
konsumtionsutrymmeinkomster,disponibla närredovisastabellI 6.2

disponibladenbostadskostnadens andelochbetaltsbostaden av
Bådeoch bostadsrätt.i hyres-borungdomarför deinkomsten som

s.k.beräknadekonsumtionsutiymmeochinkomstdisponibel är per
ingår imångatill hurhar tagitshänsynkonsumtionsenhet, dvs. som

hushållet.
ungdomshushålloch antaleturvalsundersökningEftersom BHU är en

begränsat,mycketi tabellenredovisashushållstyperde äri vissa somav
försiktighet.vissbehandlas medtabellensiffrorna ibör
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Disponibla inkomster, konsumtionsutrymme bostadenTab 6.2 när
och bostadens nettokostnad %betalts

Disponibel Konsumtions- BostadensHushållstyp
nettokostnadinkomst närutrymmeper

konsumtionsenhet betalts procentzibostaden

Ensamstående
337 300 4 900år24
289 500 6 900år25-29

Sambo/
gift barnutan

7 300 22år 9 30024
20ll 100 8 80025-29

Sambo barnm.
235 000år 6 60024

400 247 100 525-29
bamEnsam m.

382 600år 4 50024
283 800år 5 60025-29

till antal i hushållethänsynVägt belopp tar personersom
7 bostadsbidrag/disponibel inkomstminusBoendekostnad

be-ochhyresundersökningen BHU 1993Källa: Bostads- och egna
räkningar.

hushållstyp har lägreunder årungdomar 25Tabellen visar oavsettatt
år. denungdomar i åldrarna 25-29 Förinkomsterdisponibla än van-

skillnadenensamstående bamhushållstypenligaste ärutanen --
också mindreungdomarna harmånad.2 kronor De200 ettyngreper

i debostaden betald och läggerefter detkonsumtionsutrymme äratt
på boende.den disponibla inkomstenklart andelflesta fall större aven

underhar ensamstående ungdomarnaekonomin deDen klart svagaste
konsum-genomsnitt harbostaden betalats iår med barn,25 ettnärsom

konsumtionsenhet.månad s.k. Inomtionsutrymme på kr2 600 per per
denden andelenockså bostadskostnadendenna störstatar avgrupp
detsamtidigt38 %. Det bördisponibla inkomsten noteras att

hushåll. Inkom-för dennastatistiska underlaget är svagast grupp av
tillförlitliga.stuppgiftema inte heltär

genomsnittssiffrorjämföras med deboendeekonomi kanUngdom ars
betänkandet. Vidkapitel iredovisats i 3för hela befolkningen ensom

år harunder 25ensamstående ungdomarnajämförelse framgår deatt
ensamstående pensionär,inkomstdisponibelungefär lika hög som en
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dockläggerUngdomarnakr/mån.200med 7jämförtkr/mån en3007
pensionäremasmed%jämfört33på boendet,inkomstenandelhögre av

disponibelår har25-29i åldernungdomarEnsamstående%.27 en
liggerboendebetaltefterkonsumtionsutrymmeochinkomst somett
underbarnensamståendeallaförgenomsnittet utanmednivåungefär i

500konsumtionsenhet 9inkomstdisponibel resp.år65 per
ochungdomshushållenmellan ettskillnadenDenkr/mån.900 största9

samboendeinomår finnsunder 65hushållallaförgenomsnitt gruppen
förkonsumtionsenhetinkomstendisponiblaDenbarn. perutan

genomsnittetkr/mån lägre5003 änbarn25under ärsamboende utan
bam.samboendeför alla utan

strukturBostadsbeståndets6.2.7

bostadsbeståndetsungdomarensamstående är attsärskiltförproblemEtt
mindreandelminskadförändratsgradvis motsammansättning en

lägenheterandelenharbostadsräkningarnaochFolk-Enligtlägenheter.
1960-1990.perioden% under% till 34från 58minskatrok2på högst

tal.absolutaminskat iocksåharroklpå högstlägenheternaminstaDe
rok.1på högstlägenheter00078försvann1980-taletunderEnbart
fullttillregelilägenheterna renoveratsmindredehar uppDessutom

ekonomiskhöjdochhyrorhögreinnebärvilketstandard,modern en
bostadsmarknaden.tilltröskel

nyprodu-efterfrågaoftast inteår kan25underungdomarFramförallt
. påetableradehushåll ärberoendebostäder attcerade är somutan av

billigafrigörochboendekarriäreri sinavidareflyttarbostadsmarknaden
familjbildatkanskeungdomarnaäldrenågotDesmålägenheter. som

pårörlighetvissberoendeochegnahemäldreofta ärefterfrågar enav
villamarknaden.

ochPensionärs-låg.relativti dagbostadsbeståndeti ärRörligheten
bl.a.egnahem,sinaikvarutsträckninghögiborföräldragenerationema

hushållMångabetalatslånenboendekostnader närlågagrundpå av.av
bostadsrättervissabl.a.inne" i"låstsskälekonomiskaocksåhar av

återfinnshushålldennaInom1988-1993.årenunderbyggda avgrupp
ochvillamarknadenpåStelhetenår.25-29i åldrarnaungdomarantalett
ochflyttkedjorantaletminskarkrisårgångamaiinlåsningseffektema

försökerungdomarförhyreslägenheterutbudetocksådärmed somav
bostadsmarknaden.påinkomma
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6.2.8 Konkurrensen små och billiga bostäderom

Mellan 1960 och 1990 ökade andelen hushåll bestående 1-2av personer
från drygt %47 till 71 %. Merpartennästan ökningen låg hosav
enpersonshushållen, vilka 40 % hushållen.utgör Denna utvecklingnu av
har inneburit ungdomar konkurrerar med allt flera hushållatt alltom
färre smålägenheter.

Merparten ungdomarna efterfrågar hyresrätter med låg hyra iav
centrala lägen. De bostäder ungdomar vill ha finns därmed inom den del

beståndet där konkurrensen där byten mellan hyresgästernaär störst,av
vanligast, där risken förär lägenhetsaffärer och därsvarta är stor

omvandlingar till bostadssrätter hårda saneringar frekventa.samt är mest
Alla dessa faktorer missgynnar ungdomar på bostadsmark-ärsom nya
naden, eftersom de inte har bytesmöjligheter och vanligen svagare
ekonomi många de medelålders hushållän de konkurrerar med.av

6.2.9 Studenternas boende

De studerande bor både i lägenheter i det vanliga bostadsbeståndet eller
i särskilda studentlägenheter. kostnadsskälAv väljer del studenteren
också bo hemma under studietiden.att

Enligt Ungdomsstyrelsens ungdomsrapport finns idag 41 000ca
studentrum eller studentbostäder. Bostäderna studentsamm anslut-ägs av
ningar, kommunala bostadsföretag och enskilda studentnationer.av

Boendekostnadema för med i studentbostadt.ex. etta pentryen en
varierar kraftigt mellan olika Studieorter. Enligt Sveriges Förenade
Studentkårer varierade årshyran under 1995 mellan 36 och600 ll 000
kronor. Genomsnittshyran cirka 22 kronor500 år.var per

Enligt Sveriges Förenade Studentkårers enkäter hade under hösten
1995 nio högskoleortema kötider till studentbostädema på änav mera

termin. På två kötiden för studentbostad flera år.orteren var en
Samtidigt har emellertid flera ingen eller mycket kort kötid.orternaav

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät för 1996 bara 9uppgav av
drygt högskoleorter30 det rådde brist på lämpliga bostäder föratt
studerande.

Den framtida bostadssituationen för de studerande påverkas denav
utbyggnad den högre utbildningen pågår. Höstterminen 1989av som
fanns totalt 165 000 studerande vid landets universitet och högskolor.
Enligt SCB:s tillgängliga siffror från hösten 1994 fanns detta årsenast
231 000 studenter. Regeringen fortsätta utbyggnaden denattavser av
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framhögskoleplatser000inrätta 30utbildningenhögre att nyagenom
1995/96:25.prop.sekelskiftettill

bostads-trycket påökarutbildningenhögredenUtbyggnaden av
student-på justEfterfråganhögskoleorterna.mångapåmarknaden av

studietidengenomsnittligadenytterligareökarlägenheter att pergenom
bostadsefterfrå-påresultatetsammanlagdalängre. Detblivitstudent har

redan borandel studenternahurbl.a.dockpåverkas stor somavavgan
studier.bedriva sinaförflyttabehöveroch intepå attorten
bostadsefterfråganökadtillgodosekunnaförFörutsättningarna att en

Framförallt dehögskoleorter. störstaolikapåolikabeståndetinom är
Ibostadsbeståndet.ivakanserfå t.ex.mycketharstudieortema

SkövdeochVäxjöLinköping, ärUmeå,Uppsala,Lund,Stockholm,
%under 2bostadsföretagenkommunaladehosvakanserantalet av

andelendäremothögskoleorternamindrede ärfleraPåbestånden. av
lägenheterouthyrdaandelenbilden hörTill%.5ofta attvakanser över

kommunaladehoslägrenågotregelifastighetsägare änprivata ärhos
bostadsföretagen.

tillframbostadsefterfråganregionaladenanalysBoverkets av
denhakommerhögskoleorternaoch attuniversitets-visar2010 att

förut-betyderperioden. Dettaunder attbostadsefterfråganhögsta
pårelativtkommernyproduktionför attsättningarna gynnsammavara

uppstå.kanbostadsbrist lättocksådessa attorter, men

åtgärdermöjligaochSlutsatser6.3

primärtorsakasbostadsmarknaden attpåsvårigheterUngdomars av
påutvecklingenhårtdrabbatshar25underungdomarframförallt av

visstidsanställningarochdeltids-arbetslöshet,arbetsmarknaden. Hög ger
högkonjunkturdenunderinkomsterosäkrareoch änlägre somklart

arbetsinkomstemaminskadeinledning. De1990-taletsavslutades i
boendekostnademadåbostadsmarknadslägeiungdomarnadrabbar ett

situa-Ungdombegränsad.beståndetirörlighetenoch ärkraftigtstigit ars
bostadsbeståndetiförändringarstrukturellaytterligareförsvårastion av

minskar.smålägenheterandeleninnebär attsom
bostads-påsituationungdomhar knappastsvårigheterdessaTrots ars

ungdomarAndelenförsämring.drastisknågongenomgåttmarknaden
någrafrågaintedetstigit,harföräldrarna ärhoskvarbor ommensom

hemifrånflyttardekanungdomarflesta närDeförändringar.dramatiska
kamrat.någonmedbostaddelaintebehöverochlägenhetbo i egenen

ovanligt.ocksåsarnboförhållandehemifrån till ärdirektflytta ettAtt
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Statistiken från 1993 ungdomars boendeekonomi visar detom att är
ungdomarna under år25 har lägsta disponibla inkomsterna och detsom
minsta konsumtionsutrymmet efter det boendet betalt. Deras eko-att är
nomiska situation före och efter betalt boende i nivå med pensionärs-är
hushållens. Den allra ekonomin finns hos ensamståendesvagaste
ungdomar med bam. Ensamstående ungdomar år25 och äldreärsom
har däremot boendeekonomi klart bättre de ensamståendeären som
pensionäremas och bara marginelltär genomsnittet för allaänsvagare
hushåll bestående av en ensam person.

6.3.1 ökat utbudEtt lämpliga ungdomsbostäderav

Kombinationen minskade arbetsinkomster för många ungdomar ochav
stigande bygg- och boendekostnader innebär antal ungdomaratt ett stort
inte kan få sina bostadsbehov lösta nyproduktion ordinariegenom av
lägenheter. Ungdomarna i ökad utsträckning hänvisadeär till sökaatt
bostad inom det något äldre bostadsbeståndet och kan där ha svårigheter

konkurrera med andra hushållsgrupper.att
Hyresrabatter riktade till ungdomar har varit flersättett göraatt

bostäder inom beståndet ekonomiskt överkomliga för ungdomar. Sådana
rabatter förekommer i flera kommunala bostadsföretag strategisom en
för minska antalet vakanser. I andra fall har vakantaatt bostäder s.k.i
miljonprogramsområden medvetet utnyttjats för ordna bostäder tillatt
studenter.

En för förbättra ungdomars situationväg att är attannan genom ny-
och ombyggnader producera särskilda ungdom sbostäder där kostnaderna
så långt möjligt hålls bostäderna får enklareatt ut-nere genom en
formning ordinare nyproduktion. Produktionän särskilda ungdoms-av
bostäder har ibland mindre lämpligt därför det skulle kunnaansetts att
skapa kategoriboende för ungdomar och leda till återvändsgränderett u-
tanför den ordinarie bostadsmarknaden. Försök byggkost-att pressa
nadema kan också leda till bristande kvalitet leder till höga förvalt-som
ningskostnader och svårigheter utnyttja bostäderna långsiktigt.att

Rätt genomförda kan dock satsningar på produktionäven billigaav
bostäder öronmärkta för ungdomar framkomlig Bostäderväg.vara en
för ungdomar behöver inte uppföras avskilda från övrig bebyggelse utan
kan skapas ombyggnad eller förtätning den befintligagenom av
bebyggelsen. När ungdomsbostäder placeras i villaområden eller i
socialt hyreshusområden kan de bidra till ökadutsatta integration ien
boendet.
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förockså idéerungdomsbostadsprojekt kanförInom prövasnyaramen
boinflytandet och utformaproduktionskostnadema, ökaminskaatt

Sigtuna-planerar bostadsföretagetekologiskt. I Sigtunaboendet mera
SABOochTekniska Högskolanmed Kungligahem tillsammansatt

lägenheter med hjälpytsnåla och billigauppföraUtveckling av nya
ungdomar ifinns exempel därGöteborgtekniska lösningar. I ett par

och påfastighetemas skötselförkollektiv egetett storttar ansvar
påExempel finnsför kompostering.skapatinitiativ har ävensystem

bostäder.rita sinahar medverkatprojekt där ungdomar att egnagenom
utnyttjats iungdomarsStorbritannien harI änegna engagemang

projekti flerasjälvbyggeri harOlika formerhögre grad. prövats somav
ochsaknar både arbeteBrittiska ungdomarsig till ungdomar.vänt som

sigprojekt kunnat byggaför kooperativabostad har inom ett egetramen
"Bygg dinförebild planerar föreningenprojektbrittiskahem. Med som

inomRinkeby där ungdomarStockholmsförortenprojekt iframtid" ett
Projektetbostad.möjlighet bygga sinfåkooperativ skall ärattett egen

ochStadsdelsförvaltningenföreningen,samverkan mellanitänkt skeatt
Bostäder.Svenskabostadsföretaget

1994:77huvudbetänkande SOUansåg i sittGenerationsutredningen
sänkamöjligheternabyggnadsreglerna ökatförändringar attatt nuav

På förslagför ungdomar.för bostäder lämpligabyggkostnadema av
i uppdragslutet 1995fick BoverketGenerationsutredningen mot avav

och idéererfarenheterspridautvärderaregeringen samla, samtatt nya
sammanställabl.a.Boverket kommerungdomsbostäder.kring att en

skalluppdragetarkitekttävling innananordnaidéskrift och varaen
januari 1998.slutfört l

Ökad bostads-informationtilltillgång6.3.2 om

marknaden

särskiltbostadsmarknadeninformationtillFlera skäl finns äratt om
ungdomardet så deFramföralltungdomar.angelägen för är att som

sigeller riktarkontaktnätutnyttjarhemifrån vanligentänker flytta egna
finnsbostad. landetsfå Ihyresvärdar fördirekt till större orteratt enen

nåtill.vända sig Förfastighetsägaresmå ochmångfald attattstoraav
fastighets-derasoch få kännedomfastighetsägaremed dessakontakt om
tidsödandeochomfattandekrävsuthymingsprinciperbestånd, ettm.m.

mångaföroch förkortasskulle underlättasBostadssökandetsökarbete.
tillgängligtlättnågon formtillgång tillhadeungdomar de avavom

Särskiltbostadsmarknaden.lokaladeninfonnationsmaterial om
bostad ochfinnaofta svårtfunktionshinder harungdomar med att en
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skulle ha god hjälp ökad information. informationsmaterial kanEttav
innehålla uppgifter viktigare fastighetsägamas bestånd ochdeom
hyresnivåer, eventuella kösystem de uppgifter behövssamtm.m. ge som
för fastighetsägarna.kunna kontakt medatt ta

konsumentpolitisk synvinkel också stärkaUr det angelägetär att
ungdomarnas kunskaper de möjligheter, rättigheter och skyldigheterom

gäller på framförallt hyresmarknaden. Sådana kunskaper underlättarsom
ytterligare ungdomarnas bostadssökande och förebygger ekonomiska

konflikter med fastighetsägare Behovet informationproblem, etc. av
flytten hemifrån för många ungdomarunderstryks det faktum attav

från boendeupplåtelsefonn, villaboende till iinnebär byte ettett av
hyresrätt möjligen bostadsrätt.eller

möjligheter på bostadsmarknaden stärksVikten ungdomarnasattav
understrukitspå information har tidigareökad tillgång avgenom

SOU 1994:77.Generationsutredningen
bostadsmarknaden till ungdomar måste lättInformation varaom

Flera metoderoch helst aktivt spridas till ungdomama.tillgänglig att
och andraungdomar har kommunernasprida information till prövats ute

Generationsutredningen.fördes fram av
kommuner får alla ungdomar ioch HelsingborgsI Malmö gym-

bostadsfrågor påavgångsklasser informationnasieskolomas om
företagInformationsverksamheten finansieras och drivslektionstid. av

och fastighetsbranschen.och inom bostads-organisationer
också bostadsförmed-bostadsmarknaden kan viaInformation gesom

verksamhet. Göteborg fannshar sådan Ilingama i de kommuner som
ungdomsbostadsfönnedling, Ungbo, intesärskildunder 1987-93 somen

ekonomi ochockså råd boendetsbara förmedlade bostäder, utan gav om
frågor.informationsmaterial i dessajuridik utsamt gav

information och rådgivningansågGenerationsutredningen att om
medborgarkontorinföras på i debostadsmarknaden borde somprov

konsumentfrågorocksåUtredningen villefinns i flera kommuner. ge
datoriseratgymnasieskolan och önskadei ettstörre attutrymme

bostadsmarknaden.förinformationssystem skulle byggas upp
tillgång påför öka ungdomarnasOavsett vilka metoder väljs attsom

står klart infonnations-bostadsmarknaden, detinformation attom
kommunerna ochskötas i samarbete mellanförsörjningen bäst kan ett

bostadsmarknaden.på den lokalaandra aktörer
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bostadssituationstudenternasUppföljning6.3.3 av

beslutriksdagensi snabb taktHögskoleutbildningen byggs ut genomnu
andelEnunder åren 1997-99.årsstudieplatserinrätta 30 000 storatt nya

utanförhögskolortilldelaskommerutbildningsplatsemade attav nya
universitetsortema.

behöva flyttakommerhögre studierpåbörjaönskarMånga attsom
påbostaddå snabbt hittaoch måstestuderaförtill ort att enannanen

utredningarTidigarebostadsmarknad.okändheltför demen
bostadssituation harstudenternasockså visathar storSOU 1993:85 att

högretill denrekryteramöjligheternaförbetydelse att gruppernya
högskolornaväletablerademindresärskilt dekanVidareutbildningen.

förbostäderpåbristnegativtpåverkasstädernautanför de attstörre
utbildningssatsningdenangelägetdärförstuderande. Det attär som

studerande.förbostäderbrist påhindrasgenomförs inte av
regering-studerande harförbostadsförsörjningenförbättrasyfteI att

förinvesteringsbidragtillfälligtföreslagit1996/97:1i ettprop.en
maximaltmedföreslås lämnasBidragstudentbostäder.produktion av
förslagetskall enligtBidragetstudentrum.varjeförkronor25 000

31oktober 1996under tiden lpåbörjasbostädertilllämnas som -
påbör-år frånhalvtochfärdigställsochdecember 1999 ettsenast ett

kronor.miljoner300föreslåsbidragetförtotalajandet. Den vararamen
förbostadssituationenförbättrakommerbidragetföreslagnaDet att

i detvakanserfåharhögskoleorterpåstuderandeframförallt som
riktadeframtida insatserPlaneringen motbostadsbeståndet.ordinarie av

möjligheternadockförsvåras attboendesituation attstudenternas av
iframföralltbegränsade,bostadssituation ettstudenternas ärfölja upp

statistiskaisvårfångadStudenternaperspektiv.nationellt är gruppen
och hyres-bostads-iingår intestudentlägenheterochundersökningar

bostadssituationstudenternasKunskapernaBHU.undersökningarna om
bostadsförsörj-kommunensnivåpå lokalhuvudsakligenfinns genom

med-uppföljningarstudentkåremaslokalaoch deningsplanering av
bostadssituation.lemmamas

skulle skapaÖkade bostadssituationstudenternas ettkunskaper om
framtidenboende itill studenternasstödbeslutförunderlagbättre om

bostadsförsörjningsplaneringen.medarbetekommunernasstödjasamt

bostadsbidragändamålsenliga6.3.4 Mer

avseddaårunder 29 ettungdomartill är attBostadsbidragen vara
Inriktningenungdomarna.inkomstsvagaför dehögkostnadsskydd mest
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de inkomstsvaga hushållen visar sig i bidraget börjar nedatt trappas
redan vid inkomster överstiger 41 000 kr/år för ensamboende ochsom

kr/år58 000 för samboende. 41 000 kr/år ungefär gällandemotsvarar
socialbidragsnorm. Den relativt låga inkomstgränsen kompletteras av en
bidragsavtrappning vid inkomster inkomstgränsen ligger högreöver som

för bamfamiljema, % jämfört33 med %.20än
Den låga inkomstgränsen och den relativt hög bidragsavtrappningen

leder någottill märkliga effekter för ungdomshushåll förvärvs-som
arbetar och samtidigt får bostadsbidrag. Beräkningar effekterna förav

ensamstående ungdom förvärsarbetar eller har arbetslöshetser-en som
sättning visar denne vid alla tänkbara kombinationer boendekost-att av
nad, inkomst och bostadsbidrag har disponibel inkomst efter avdragen
för boendekostnadema ligger mycket långt under socialbidragsnor-som

för ensamstående ca kr/mån. Vid den3 500 mestmen en gynnsamma
kombinationen inkomst, boendekostnad och bostadsbidrag fårav en
ensamstående inkomstungdom disponibel efter betalt boende påen ca

kr/mån. inkomstenl 100 Den disponibla ligger i detta fall drygt
2 000 kronor under socialbidragsnormen. Effekterna blir likartade för
de samboende ungdomarna.

Hur ungdomshushållen med bostadsbidrag försörjer heltsig inteär
klarlagt, hög andel % har socialbidrag och får38 andramen en - —
troligen bidrag från sina föräldrar. höga andelen ungdomshushållDen
med både bostadsbidrag och socialbidrag innebär ungdomsbostadsbi-att
dragen fyller funktionen lyfta kommunerna delsnarast att av aven
socialbidragskostnadema för ungdomar.

hushållsekonomiskt perspektiv fungerar ungdomsbostadsbi-Ur ett
dragen bättre för studerande ungdomar. Anledningen endastär att

räknas Studenternabidragsdelen i studiemedlen förvärvsinkomst.som
kan därför i regel tillgodogöra sig oreducerat bostadsbidrag. Pro-ett
blemet med bostadsbidragen till studenterna bidraget såär ärsnarast att

vid höga boendekostnadsnivåer det kan bidra tillgeneröst att attpass
driva byggkostnadema för studentlägenheter. En studeran-t.ex.upp nya
de med boendekostnad vid bidragssytemets boendekostnads-övreen

får3 600 kr bidrag på kr/mån. Tillsammans medl 100gräns ett
studiemedel på drygt kr/mån bostadsbidraget i detta fall7 000 ger en
disponibel inkomst efter % kommunalskatt30 motsvararsom en
månadslön på före skatt.11 700 kr

Framförallt den höga arbetslösheten bland ungdomar under år kan25
motivera fortsatt stöd till boendekostnadema för de ungdomarett som
inte Ungdomarna också högre utsträckning andrastuderar. iär än

hänvisade till tillfälliga arbeten och deltidsanställningar. Stödetgrupper
till studenternas boendekostnader motiveras främst studenterna harattav
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student-förkostnadernatäckastudiemedelmedenbartsvårt nyareatt
utbildningenden högreutbyggnadmed densambandlägenheter. I av

behövastudentlägenheterflerakommer attsker tusen nyasom nu
produceras.

behandlingenmedsambandiriksdagenbakgrund hardennaMot av
beslutatSOU 1995:133betänkande attbostadsbidragsutredningens

reglernuvarandekvarstå enligtskallungdomsbostadsbidragen
1995/96:B0Ul1.

tillhänvisningmedskall motiverasungdomsbostadsbidragenOm
icke-såjusterasbidragsreglemadockbehöverarbetsmarknadsläget att

föränd-Sådanabidraget.drakanungdomarstuderande större nytta av
kostnadsdrivandeeventuellaochmarginaleffektersåskebörringar att

ökar.bidraget inteeffekter av
den högstaföljande:enligtskulle kunnaregelverkförändratEtt utse

samtidigtkrsänks till 3 000ersättningtillberättigarboendekostnad som
kr.800-3 000intervallethela l% itill 65ersättningsgraden sättssom

ensamstående ochkr/år för000något till 50höjsInkomstgränsema
inkomstervidBidragsavtrappningen översamboende.förkr/år00070

överskjutande% den% till 20från 33sänksinkomstgränsen av
inkomsten.

effekter.positivaha fleraskullereformeratsålundaEtt system
i sinvilketungdomar,studerandeför icke turförstärkasskulleBidraget

riskenskulleVidaresocialbidragskostnader.minska kommunerasskulle
kostnaderminska övereffekterkostnadsdrivande attför genom

ersättningsgradenochbidragtillberättigadeblirkr/mån inte3 000
nuvarande% imed 75jämfört system.%65högrealdrig blir än

ökaarbetsincitamentenochminskamarginaleffektemaskulleSlutligen
studerande ungdomarbidraget. Föravtrappningenlägreden avgenom

förändringarmarginellabetydabarareformeradeskulle det systemet av
lägre. Däremotkr/mån eller000bostadskostnaden 3ärbidraget om
kr/mån förmed 320minskabidragetoreduceradeskulle det en

förkostnadkr/mån. Dennabostadskostnad på 3 600medstuderande en
student-nyproduceradeförkostnadernaklartdockliggerboendet över

rum.
ovanståendeskulleFinansdepartementetpåberäkningarEnligt

kostnadermedföra högreinteungdomsbostadsbidragenförändringar av
betingar.år dagenskronormiljonerde 600 systemför änstaten per som

beskrivitsriktningi denbostadsbidragssystemetiFörändringar som
bidraget bättresynvinkel förbostadspolitiskangelägna attär geurovan

träffsäkerhet.ochfunktion större
ungdoms-förslagovanståendebehöverperspektivlängreI omett

ungdomar.stöd tillpåhelhetssynin ibostadsbidragen statensvägas en
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Även fördelningen mellan bostadsbidrag och andra stödformer t.ex.som
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar bör Sådanaöver.ses
överväganden kan ske inom för den ungdomspolitiska utredningramen
dir. 1995:154 arbetar med analysera ungdomars situationattsom nu
och vissa ungdomspolitiska frågor. Ungdomspolitiskaöver ut-ser
redningen skall redovisa förslagsina i februari 1997.
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ställdhetsperspektivJärn7

Inledning7.1

könsper-samhällsplaneringochboendebehandlar ettkapitelDetta ur
bostadssituationochskillnader i kvinnorsbelyser mänsKapitletspektiv.

påverkarbebyggelseplanering mänsmarkanvändning,hur m.m.samt
maktfördelningenocksåbeskriverKapitletlevnadsvillkor.och kvinnors

kapitletlyfterSlutligenbostadssektom.inomochkvinnormellan män
kvinnoorganisa-fonnuleratsvisionerochkravnågra defram avsomav

boendefrågor.ochmed bygg-arbetartioner som
Och såfinns ipå boendetkönsperspektivmaterialYtterligare ettom

räkningkommitténsförskrivenkvinnorna,meddet där essädet envar
betänkandetsingår iEssänSangregorio.Inga-Lisajournalistenav

medbilagedel expertrapporter.separata

bostads-ochJämställdhetspolitiken7.2

politiken
skallochkvinnormål mänövergripandeJämställdhetspolitikens är att

väsentligaallainommöjligheterochskyldigheterrättigheter,ha samma
kvinnormellanmaktfördelningocharbets-jämnEnområden livet.av
tillgånglikabl.a. haskallochKvinnorskall eftersträvas. mänoch män

inomutvecklingsmöjligheterhainflytande,ochmakttill samma
medarbetetföroch haarbetsmarknadochutbildning ansvarsamma

1987/88:AUl7,bet.1987/882105,prop.och barn.hem prop.
1993/94:AU17.bet.1993/94:147,

uteslutandearbetetjärnställdhetspolitiska nästandetharpraktikenI
frånutgåttharJämställdhetsarbetetarbetslivet.inriktatvarit mot
harJämställdhetsfråganarbetsrätten.delJämställdhetslagen är avensom

framtidenområden. Isakpolitiskaövrigaiförankradvarit svagare
behövautsträckningökadijämställdhetsarbetet attemellertidkommer

områdenasakpolitiskaolikai dearbetetordinariei detintegreras
vardag.människorsiytterligareförankrasocksåbehöverämställdhetenJ

små beslutisituationer,vardagligaiförloraselleruppnåsJämställdhet
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och handlingar såväl i Alla delar samhällslivet påverkarstora.som av
våra liv och följaktligen också våra möjligheter till jämställda liv.

Utformningen bostäder och boendemiljöer, bostädemas lokalise-av
ring i förhållande till andra verksamheter och möjligheterna förflyttaatt
sig mellan stadens eller bygdens olika delar påverkar på avgörandeett

villkoren för och kvinnorssätt vardagsliv.mäns Vardagens strukturer
och kan påverka kvinnors ochmönster vardagsliv på olikamäns sätt
och dessutom eller mindre goda förutsättningar för levage att ettmer
jämställt liv. Sett detta perspektiv markanvändning och be-ärur
byggelseplanering viktiga delfrågor för jämställdhetspolitiken.

Behovet ettjämlikhetsperspektiv på samhällsplaneringen uttrycksav
i plan- och bygglagens portalparagraf. Lagens bestämmelser syftar enligt
portalparagrafen till främja samhällsutveckling med bl.a. jämlikaatt en
sociala levnadsförhållanden. Enligt förarbetena lagensär ett av
grundläggande syften främjajämställdheten mellan kvinnor ochatt män
prop. 1985/86:l.

7.3 Kvinnors och boendemäns

Enligt SCB:s inkomstfördelningsundersökning HINK fanns vid
årsskiftet 1994/95 miljoner1,9 hushåll beståendeca av en ensam
man/kvinna eller ensamstående förälder med bam. Dessa hushållen
utgjorde %46 det totala antalet hushåll på knappt 4,1 miljoner.ca av

Ur jämställdhetsperspektiv det intressant studera hurett är att
bocndestandard och boendekostnader fördelas mellan de miljonerna1,9

"manliga" eller "kvinnliga" hushållen.rent rent
Enligt bearbetningar års1993 Bostads- och hyresundersökningav

BHU, tenderar kvinnor bo Denna tendens gäller istörre än män.att
både hyres- och bostadsrätter och hushållet har barn elleroavsett om
inte. hyresrätterFör gäller %30 de ensamståendenästanatt av
kvinnorna barn bor i rok, jämfört2 med drygt %10utan änmer av

Av de ensamstående kvinnorna med barn bor drygtmännen. % i30 4
rok eller Motsvarande andel för ensamstående med barnstörre. män är

12 %. Vad gäller de ensamstående med barn kan dock delstorca en av
skillnaderna i lägenhetsstorlek förklaras olika familjestruktur. Det ärav
vanligare ensamstående kvinnor har två eller flera bam.att

Kvinnors och boendeekonomi kan beskrivas relateramäns attgenom
bostadsutgiftema till hushållens disponibla inkomster. I tabell 7.1 nedan
visas disponibel inkomst, konsumtionsutrymme efter det bostadenatt
betalats och bostadskostnadens andel den disponibla inkomsten förav
hushåll med kvinna eller Tabellen omfattaren ensam vuxen man.
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upplåtelseforrner. disponibla inkomsten omfattar intehushåll i alla Den
inräknade i konsumtionsutrymmet efterbostadsbidrag, vilka däremot är

och bostadsutgiftsprocenten. Både disponibeldet bostaden betald iäratt
bostaden betalatsinkomst och konsumtionsutrymme efter det äratt

konsumtionsenhet, mått hänsyn till hurberäknade s.k. ett tarsomper
på antalet hushållet.köpkraften varierar beroende ipersoner

konsumtionsutrymme efter betald bostad ochTab 7.1 Inkomster,
bostadsutgiftsprocent för kvinnor och män

Bostadsut-Disponibel KonsumtionsutrymmeHushållstyp
giftsprocentzbetalatsinkomst bostadennär

Kvinnor
6 500 30år 9 300En 64person

28år 6 600 4 70064En person
27300 4 600bam 6Med

Ml
287 300år l0 100En 64person
256 500år 8 70064En person
299006 900 4Med barn

barnför hushållen meds.k. konsumtionsenhetuträknadSumman är perg
2 bostadsbidrag/disp. inkomstBostadsutgifter -

i beräkningaroch1993Källa: SCB, BHU egna

hus-disponibla inkomsterKvinnorna har lägre männen,än oavsett.
medE ensamståendevad gällerminstSkillnadenhållstyp. är gruppen

l och manligafinns mellan kvinnligainkomstskillnadernabam. De största
harkvinnliga pensionärernaensamståendepensionärer. Deensamstående

månad jämfört med 8 700kronorinkomst på 6 600disponibel peren
ensamståendeförMed undantagmånad förkronor männen. gruppenper

disponiblaandel sinocksåkvinnornamed bam, lägger större aven
på boendetinkomst

har mindre konsumtionsutrymmehushållstyperi allaKvinnor ett
Även inomhär skillnadenbetalats.kvar bostaden störstärnär gruppen

med bam.ensamståendeoch minst bland depensionärerensamstående
skulle ökaboendeekonomiochmellan kvinnorsSkillnaderna mäns

tillbostadsbidragkompensation skerdenytterligare utan genomsom
hyressektombostadstillägg till pensionärer. Inomochhushåll med barn

högrehar kvinnorensamstående hushållen bordedär merparten av -~
högre hyrorKvinnorsalla hushållstypema.gällerhyror Dettaän män.

Efterbostädergenomsnitt harde ieffekt än män.störreär atten av
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har emellertid både de ensamstå-kompensation bostadsbidragengenom
klart lägrepensionärerna och deende kvinnliga ensamma mammorna en

hushållstyper medmotsvarandenettoutgift för boendet män.än
ensamståen-Riksförsäkringsverket visar % deStatistik från 88att av

Påkvinnor. grundfick bostadsbidrag i maj 1996de med bam varsom
fick kvinnoroch högre boendekostnader,de har lägre inkomsterattav

ensamstående medockså bidragsbeloppmed barn mänänstörreett
jämfört med kr/mån.kr/mån l 550barn, 1 970

Kvinnovardag och mansvardag7.4

väljerutsträckning skilda vardagsliv. DeKvinnor och lever imän stor
påtill olika sektorer arbets-ofta skilda utbildningar, koncentreras

tid olika mellan betalt lönearbete och obetaltmarknaden och fördelar sin
könssegregerade vardagen innebärhem- och omsorgsarbete. delvisDen

ibland har skilda erfarenheter och kunskaper. Denkvinnor och mänatt
påverkas påinnebär också kvinnor och inte alltid sättmänatt samma

utformas.bostadsområden och hela samhällenhur bostäder,av
samhällsplanering kan därför inte betraktasByggande, boende och som

könsneutrala verksamheter.
Den kanske viktigaste skillnaden mellan kvinnors och mäns

vardagsliv de fördelar sin tid olika mellan betalt lönearbeteär att I
utanför hemmet och obetalt arbete i eller i anslutning till bostaden.
Enligt SCB:s undersökningar arbetar visserligen och kvinnormän
mellan år20-64 lika mycket vecka ca 60 timmar, kvinnorper men
förvärvsarbetar timmar och hemma27 arbetar lön i timmar33utan
medan 41 timmar förvärvsarbete och arbetar i 20 timmarmän ägnar

lön. Totalt utför kvinnor %40 lönearbetet, drygt %60utan sett av men
det obetalda arbetet i hemmen.av
Det anmärkningsvärda med arbetsfördelningen mellan könen är att

kvinnors arbetsbörda ökat under de decennierna medansenaste mäns
varit oförändrad. Kvinnors förvärvsarbete har ökat och deras arbetstid
i hemmet oförändrad. Män förvärvsarbetar visserligen i lika högär
utsträckning tidigare, de har inte ökat sitt obetalda arbete.som men

Mängden obetalt hemarbete varierar kraftigt mellan olika åldrar och
familjesituationer. Mest obetalt arbete utför samboende kvinnor med
barn under år,7 timmar50 vecka. Mannen inästan motsvarandeper
familjesituation timmar27 obetalt arbete.ägnar
När arbetsbördan ökar i hemmet det också kvinnor justerarär sinsom
arbetstid. När får barn ökar obetalda arbeteett med 6par mannens
timmar i veckan och kvinnans med 25 timmar. Intressant ägnarnog
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till förvärvs-tidandel sinhögresmåbarnmedsamboende män aven
påförefallerdäremotKvinnorbam.samboendearbete män utanän
%hemmet: 72arbetsbördan iefterförvärvsarbetesittolika sätt anpassa

ochkvinnorunder 1994föräldrapenningde uttog varpersoner somav
%jämfört med 7deltidarbetar männen.% kvinnorna29 avav

intressantochkvinnormellanArbetsfördelningen män är ur
arbetsfördel-innebärförstatvå detpå Försynvinkelbostadspolitisk sätt.
i anslutningi ellermed arbetatidtillbringarkvinnorningen attatt mer

boendemiljöerochbostäderstorkonsumenterbostaden. Kvinnortill är av
ochvälbostaden fungerar ärberoendealltsåoch än män attär avmer

brukareerfarnaockså genomsnittiKvinnorhälsosam. är avmera
arbetsfördelningeninnebärandraFör detutrustning.och dessbostaden

ofta harförvärvsarbetarfamiljmedkvinnormellan könen att som
för hem ochoch huvudansvaretyrkesarbetetarbetsuppgifterdubbla -

för-arbetsuppgifter:fyrdubblakvinnorstalasIblandbam. även om
och bambamen.föräldrarnahemmet,värvsarbetet,

ofta förflytt-kräverarbetsuppgifterfyrdubbladubbla ellerKvinnors
underförflyttningarmångavardagenhåller ihopKvinnorningar. genom

lämna barn,hämta ochoch från arbetet,sig till göratidspress för att ta
gamla föräldrarärenden, hjälpainköp, etc.uträtta

underlika mycketarbetaroch totaltkvinnorLiksom män sett en
vecka.varjeungefär lika lång tidocksådevecka, ägnar resor
oftareskerkortare ochi genomsnittdäremotKvinnors är resornaresor

lång tidlikatransportmedel. Kvinnorkollektivamed ägnar en
på 53för ressträckapå kmressträcka 33genomsnittlig män gör ensom

km.

boendetMakten7.5 över

har vardagslivsynnerhet kvinnor med barnMånga och ikvinnor ett—-
bebyggelse, trafikför hurdesysslor än mängör äratt utsattamervars

utformas och lokaliseras. Enoch infrastruktur, service m.m.annan
möjligheter kvinnor har påverkaföljdfråga blir vilkaangelägen att

ledningen förvillkoren för sin vardag. Finns kvinnor representerade i
politiska och ekonomiska organisationer har maktende översom

samhällsplaneringbyggande, boende och
På nationell politisk nivå har målsättningen lika representationom

för och kvinnor uppfyllts inom regeringen och riksdagen ligger intemän
Även församlingarna kommunerna harlångt efter. de politiskt valda i

jämställdhetsmålet kvinnorepresentation påkommit långt medmot en
%.40ca
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mycket ojämntpå lokal nivå kvinnor ochProblemet är män äratt
kommunförbun-olika nämnder. Enligt Svenskafördelade över typer av

kvinnligaandelen ordinariestatistik januari 1995,dets l ärper
för in-% nämnder harendast 26 inämndledamöter ansvaretsom

planfrågor.och fastighets-främst bygg-,frastrukturfrågor samtgatu-
politiker % inom nämnderkvinnliga 52andelenSamtidigt är som

arbetslivetLiksom ivård ochfrågorför rör omsorg.somansvarar
ocholika sektorerutsträckning inomiochverkar kvinnor män stor

Sett till denfrån olika områden.och kunskapererfarenhetersinahämtar
påverkamöjligheterkvinnor godaharrepresentationenpolitiska att

möjligheterbetydligtvårdfrågor i sig,och sämre attmenomsorg
vård- ochoch betaltför både obetaltfysiskapåverka de ramarna

omsorgsarbete.
kommunägdai deinflytandeför kvinnorsVillkoren sämreär ännu

motsvarande idirektörer el.verkställandebostadsföretagen. Av 320
liknande% kvinnor. Eneller 4SABO-företagen 13är personer ca --

cheferna% de högstabyggbranschen, där 97 ärsituation råder inom av
män.

politiskmedtrañkhuvudmänlänsvisaKollektivtrafiken styrs enav
styrelseledamö-%mandatperiod 20innevarandestyrelse. Under var av

intresseorganisa-Trafikhuvudmännenskvinnor. Idessa styrelseritema
styrelsen %.kvinnor i 27Lokaltrafikföreningen andelenSvenskation är

endast1994/95Arkitektförbundet underuppgifter frånEnligt var
kvinnligaandelenstadsarkitekter kvinnor,% allall atttrotsav

l970-talet.på % sedanarkitekturstuderande legat 50ca
kvinnor itydligtSammanfattningsvis finns mönster storattett

författas många villkorenfrånvarande beslututsträckning närär om av
vardagsliv och nänniljö.

"Kvinnokrav" på boende och7.6

samhällsplanering

på boendeFörsök formulera och konkretisera kvinnoperspektivettatt
då Alvaoch samhällsplanering har pågått åtminstone sedan 1930-talet,

Myrdal de drivande kvinnorna bakom de första kollektiv-var en av
husen. byggande och kvinnlig synvinkelDebatten boende togom ur

fart under 1970-talet, allt fler samhällsfrågor börjadenärsenare ny
granskas utifrån kvinno- eller könsperspektiv.ett
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kvinnorvisonerochkravdenågraförredogörelsefinnsNedan aven
frånprogramskrifterpåbaserasRedogörelsenboendefrågor.fram ifört

Byggforum.Kvinnorsföreningen

kvinnoperspektivdetFinns7.6.1 ett

kvinno-fullständigtochenhetligtformulerasvårtmycket ettDet attär
kan gemensamtsamhällsplaneringochboendepå varaperspektiv som

bostadsortlivsstil, etc.etnisktklass,kvinnorför ursprung,oavsett
kvinnorspåtankemedmöjligt attöverhuvudtagetdet ärFrågan är om

olika.såoch livsmönster ärlivssituation
ivariationerlikarimligenfinnsindividnivån stora synenPå

kvinnormellankvinnorolikamellansamhällsplaneringoch somboende
gårnivågenerellpådetintebehöver motsäga attDetta meroch enmän.
ocherfarenheteriskillnaderkönsbundnaurskilja mönsterett avatt

boendet.tillkoppladevärderingar
kvinnorkvinnoperspektiv är attförutgångspunkt somettgivenEn

byggfrågorochi plan-inflytandetillnärmelsevisharinte sammagrupp
möjligheterbegränsadeharkvinnorocksåviDärmed attvetmän.som

i litenerfarenheterkvinnorsochintressensina attenligtkravställaatt
ochbostäderutformningenförgrundtillligger avutsträckning

närmiljöer.
kravdedelangelägetdet tautgångspunkt attär avsådanMed en

kringsigformuleratdeuttrycktsjälva närkvinnorvisioneroch som
kvinnordärexempelstuderaintressantSärskilt är attboendefrågor.

boendemiljöer.ochbostäderkonkretaioch idéertankarsinaomsatt

villkorkvinnorspåBostäder7.6.2

kvinnorspåbyggandepåexempletkonkreta ettviktigastehittillsDet
tvåÖrebro. omfattarProjektetiAthenaprojektets.k.detvillkor är

färdigställdesochhyreslägenheter30tillsammansmedbostadshus ca
kvinnorheltdetvidatill styrtssåuniktAthenaprojektet att avär1992.

kvinnligockså ägare.harHusenbyggnad.färdigtillfrån idé en
bostädervackraochpraktiskasunda, somAthenahusenförMålet var

trygghet.medvetenhetekologisk samtochgemenskap gerunderlättar
utrustningform,i husensflerapåisig sättavspeglarMålsättningama

konstruktion:och
V hus-olikatillförändraskanlägenheterna att anpassasmånga av-

behov.familjersolikaochhållsstorlekar



198 Jämställdhetsperspektiv SOU 1996: 156

bottenvåningen ligger på marknivå för underlätta för rörelsehind-att-
rade.
husen innehåller många möjligheter till ochmöten- gemensamma
aktiviteter i form odlingar i trädgården, sopsorterings- och kompo-av

gemensamhetsrumstrum, och förstukvistar till varje lägenhet. De
har också utformatsutrymmenagemensamma med för attomsorg

tillföra estetiska värden.
husen allergivänligaär sunda material, centraldammsugareochgenom-
lättstädade lägenheter.
husen ekologiskaär bl.a. väl genomtänkta och praktiskagenom-

för sopsortering och kompostering.system
hyresgästerna kan delta i husets förvaltning i den utsträckning de-

älva önskar och får därmed ökade möjligheter till social gemenskap
och kan påverka sina boendekostnader.
husen säkrare boendeett innehållager radatt anordningargenom- en
för ökad säkerhet bland de boende lägre försäkrings-annatsom ger
premier.

En särskilt intressant detalj i Athenahusen deär tvättstu-gemensamma
I vanliga hyreshus är oftatvättstugoma belägnagoma. i källaren och

nås trånga och mörka jkanutrymmen upplevasgenom som otrygga.som
Tvättstugoma avskilda från övrigaär verksamheter husen. I Athenahu-

har lagtstvättstugoma mitt i de stjämformadesen husen på andra
våningen och sigöppnar övriga huset och gårdenmot storagenom
fönster glasväggar trapphusen.samt mot

Frågan Athenahusenär verkligen skall resultatetom ses som av
särskilda "kvinnokrav". Kanske det rättvisandeär desägaattmera att
innehåller kvaliteter flertalet boende rimligen borde efterfråga.som
Athenahusens utformning underlättar vardagslivet för både kvinnor och

och påmän såsäger detsätt goda boendet detmera änom om
"kvinnliga" boendet. Däremot kan det finnas anledning funderaatt över

det goda boendet inte förutsätter högom grad brukarinflytandeen av
från den generellt känner bostaden och desssettgrupp som utrustning
bäst, dvs. kvinnorna.

7.6.3 Krav på nämiiljön och stadsdelen

Kvinnors Byggforums visioner boende på kvinnors villkorett stårom
i stark opposition till den storskaliga och funktionsuppdelade staden.
Stadens delar skall inte ha renodlade funktioner skall blandadeutan vara
med bostäder, butiker, arbetsplatser, service, rekreationsmöjligheter

för skapa levande miljöatt med möjlighet tillm.m. många aktiviteteren
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härstammarstadenfunktionsuppdeladedenMotståndet motoch möten.
ihopknytaförbördan attdenfår bära störstakvinnornainsikten attur
ocharbetsplatserblandningVidarevardagsliv.splittrat avses enett

kvinnordärsamhälle,jämställtförförutsättning ettboende merasom en
yrkesarbeta.möjligheter män atthar somsamma

medbostadsområdenframhålls dessutom attprogramskriftemaI
miljöstörande transporter.behovetminskakanfunktionerblandade av

cykel. Längreellertill fotsskeflestadekanområden persådanaI resor
kollektivtra-utbyggdvälhand lösasförstaiskall engenomtransporter

fik.
villkorkvinnorspåboendeföri etthörnstenviktigEn programmen

bostadsområdenaistrukturenorganisatoriskaochfysiskadenär att
dedelvardagsliv. En storbättreskapa avförförändras ettmåste att

kvinnorna, dethushållenenskildapå devilaridaguppgifter som
ellerkompletteraskannäringslivetellerorganisationeroffentligas

"mellannivån".kallasbrukarnivåorganisatorisk somersättas enav
områdeiarbetarochbor ettdedärskallMellannivän somarenaenvara

problem.ochbehovvardagenspålösningarsökakangemensamt
boen-påhelhetsperspektivskallmellannivån ettGenom

organisatoriskaochgeografiskadagensde-omsorg-arbete ersätta
ochoffentligadetmellankonstgjorda gränsenDenfunktionsuppdelning.

boendedemellansamarbeteluckrasskalllivetprivatadet genomupp
äldreomsorg.ochbarn-personal inomoch t.ex.

organisato-och fastformellbeskrivitsinteMellannivän har som en
förutsättsstadsdelsnämnd. Denformnågonliknandestrukturrisk av

sinIhushållsgränsema.samarbeteinformellt överpåbaseraskunna ett
boende gemensamtde ettinnebära tarmellannivån attkanformenklaste

närmiljön.vårdochfastighetsskötseldelar avför stora avansvar
KvinnorsenligtbörmellannivåbildandetunderlättaFör enavatt

utrustningochlokalermedvälförseddabostadsområdenByggforum vara
övrigtibörBoendemiljön även varaaktiviteter.för gemensamma

främjas.grannkontakterochsåutformad mötenatt
värderinghögmellannivå är avkringidéernaför enGrunden en

Ettocharbete gemensamt meraansvar.gemenskap, gemensamtsocial
jämställdhetfrämjadenmellannivån attför ärmotiv anseskonkret

delskullemellannivån störreVia avoch enmän.kvinnormellan
därmedochtillföras mänkunna överarbetetobetaldadetföransvaret

Enligtarbetsliv.ochsamhälls-ideltafrihet attkvinnor störrege
gemensamtettdockskulle mänävenByggforum avgynnasKvinnors

förarbetsbördantotaladeneftersommellannivån,förinomarbete ramen
minska.skullehushållvarje
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En form för lösa vardagensattannan gemensamt uppgifter och
samtidigt skapa öka trygghet och gemenskap kollektivhusboende.är
Sedan början 1980-talet har det byggts drygt 60 kollektivhus iav
Sverige, de flesta på initiativ kvinnor. Kollektivhusen bygger påav
principen varje hushåll har lägenhetatt med kök och bad,en egen men
avstår från visst lägenhetsutrymme till förmån för tillstörre ytor

aktiviteter. Degemensamma möjlighetytornagemensamma attger
samarbeta vardagssyssloma, vilket tidsvinster och stärker socialaom ger
nätverk.

Enligt Kvinnors Byggforum bör det finnas möjlighet bo iatt
kollektivhus i alla bostadsområden.

7.7 Boverkets förslag till fortsatt
jämställdhetsarbete

Boverket fick i september 1995 i uppdrag regeringen studeraattav
markanvändning, bebyggelse och rumslig utveckling i jämställd-ett
hetsperspektiv föreslå åtgärder för uppnåsamt jämställdhetsmatt ålen.att
Uppdraget inte bara jämställhetspolitiskt också miljöpolitisktvar utan
motiverat. Målet hållbar samhällsutveckling förutsätter kunskaperom en

kvinnors behov och livsmönster kvinnors erfarenheter iom samt att tas
till i bl.a. samhällsplaneringen. Uppdraget har utförts ivara nära
samarbete med andra myndigheter och organisationer verksamma inom
miljö- och planområdet och rapporterades till regeringen 30 september
1996.

Boverket betonar i sin 1996:4 Hela samhället -jämställd-rapport
hetsaspekter på fizsisk planering och byggd miljö och kvinnormänatt
till delar lever olika vardagsliv ochstora olika vardagsliv skildaatt ger
erfarenheter och kunskaper. Boverket lyfter också fram forskning som
visar och kvinnor oftamän uppmärksammaratt olika värden i den
fysiska omgivningen, sig rumsliga frågor pånärmar olika och harsätt
skilda arbetsformer i planeringsfrågor. Mäns och kvinnors kunskaper
och erfarenheter behöver därför i ökad utsträckning förvägas samman

nå god samhällsutveckling.att Makt och inflytande måste därfören
delas lika mellan kvinnor och på alla nivåer i samhällsplaneringen.män

Enligt Boverkets bör satsning på kunskapsuppbyggnadrapport en
och attitydförändringsarbete inledas för stärka jämställdhetsper-att ett
spektiv på fysisk planering och byggd miljö. Försöksverksamhet i
kommunerna föreslås bli hörnsten i detta arbete. Ett tiotal kommuneren
skall efter särskild ansökan väljas med statligt stöd driva projektut att
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på fysisk planering och byggd miljö.jämställdhetsperspektivkring ett
kommunförsöken med miljoner kronorföreslår stödjs 4,5Boverket att

miljard kronor Miljödepartementet anvisatsfrån det anslag på l som av
föreslåshållbar utveckling. Alternativt medlenför för tasett program

järnställdhetsåt-anslag för särskildafrån Arbetsm
gärder.

lagstiftningjämställdhetsperspektivet tydliggöras iPå nivå börstatlig
portalparagrafoch bygglagensdokument, bl.a. bör plan-och i andra

gällande"jämställda" fogas tillordetl kap. § ändrasl attgenom
bestämmelser innebärockså fogas"jämlika". Till PBL börbegrepp som

Vidarejämställdheten lättare skall kunna utläsas.förkonsekvensernaatt
planinstrumentöversiktsplanen stärkasfördjupadebör den ettsom

samverkan ochlämpligt för engagemang.
på utbildning ochsatsningardessutom ökadeBoverket föreslår

för och kvinnorbyggda miljöns betydelseforskning den män samtom
och människors vardagsliv.miljöfrågorsambanden mellanom

jämställdhetenoch8 Kommunerna

politiskvåren 1995tillsatte underkommunförbundetSvenska en
jämställdheten.ochKommunernamedprogramberedning namnet

konkretiserasjämställdhetenföruppdrag arbetahar iBeredningen attatt
Verksamhetsom-verksamheter.ordinariei kommunernasoch integreras

familjeomsorg,individ- ochäldreomsorg,skola,rådena barnomsorg,
står isamhällsplaneringochmiljö-fritidsverksamhetkultur- och samt

arbete.fokus för beredningens
JÄMKOM, iharprojektetdrivsberedningenförInom somramen

metoder integreraerfarenheter kringspridafinna ochuppdrag attatt nya
olikanämnder frånpolitiskatiotaljämställdhetsperspektiv. Ettett

projektet.medverkar ikommuner
JÄMKOM tillframkommer arbetaochprogramberedningenBåde att

juli 1997.l

Slutsatser9

mäns-resultatetutformningoch städernasmiljönbyggdaDen är av
uttryckmaterielltpå dettabliroch handlingar. Dekliga beslut sätt ett

tid då devid denvärderingarochdominerande livsmönsterför
har mycketinfrastrukturochbyggnaderGenomtillkommer. att annan
under långvärderingarochlivsmönsterfortsätter tidigarelång livslängd
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tid påverka livsvillkoren för generationer. konkretMera innebäratt nya
denna tröghet i vår vardags materiella det samhälleattramar som
planerats för yrkesarbetande och hemmafru fortfarande finnsen man en
inbyggt i vardagen.

Den förändring kvinnornas kraftigt ökad förvärvsarbetestora som
inneburit har inte heller lett till några genomgripande förändringar av
hur bostäder och bostadsområden planeras och utformas. Ett samhälle
med hög förvärvsfrekvens och långa arbetstider för båda könen skall nu
förenas med byggd miljö och stadsutformning närmasten en som
förutsatte inbyggd hemmafru.en

Trots detta har utfonnningen bostäder, bostadsområden och övrigaav
fysiska strukturer påverkar våra livsvillkor länge betraktatssom som
könsneutral. Samma planeringsmodeller och val bebyggelseut-av
formning har både kvinnor och Bilden denansetts män.gynna av
könsneutrala samhällsplaneringen börjar dock brytas ned deav
könsbundna skillnader i livsvillkor och livsmönster blivit alltmerasom
uppmärksammade. Kvinnor och kan ha skilda behov, ochintressenmän
prioriteringar, vilket måste beaktas i samhällsutvecklingen.

De gällande jämställdhetspolitiska målen innebär ochbl.a. maktatt
inflytande i alla samhällssektorer skall delas lika könen.mellan Inom
flertalet organisationer och folkvalda knutna till samhälls-ärorgan som

jbyggandet råder emellertid mycket skev maktfördelning till kvinnor-en
nackdel. Kvinnorna frånvarandetill del vid de beslutär stornas som

inflytande på människorsavgörande vardagsliv. innebärDettautövar ett
bristfällig jämställdhet mellan könen inom sektor berören en som

centrala delar välfärden.av
Till de jämställdhetspolitiska målen hör också skillnaderna iatt

veckoarbetstid mellan könen skall minskas och för hem ochatt ansvaret
barn skall delas. jämställd samhällsplanering utgår från bådeEn som

och kvinnors vardagsliv kan i detta sammanhang ha nyckelroll.mäns en
samhällsplaneringen kan underlätta vardagslivet och på så delssätt
främja kvinnors möjligheter delta på lika villkor i bl.a. arbetslivet,att
dels underlätta ökat för det obetalda arbetet hos männen.ett ansvar

Ett ökat kvinnoinflytande boende och samhällsplanering kanöver
betraktas viktigt led ökat brukarinflytande.i Kvinnor denett ärettsom

i samhället allmänt tillbringar tid ochi bostadensett mestgrupp som
bostadsområdet. Kvinnor utnyttjar i utsträckning hemmetsstörre
utrustning, sig i närmiljön och utnyttjar i utsträckning derör störremera
kollektiva till och från bostadsområdet. kvinnogruppenItransporterna
finns troligen de erfarenheterna och kunskaperna hur detstörsta om
goda boendet bör utfonn Detta konsekvens arbets-at. attvara som en av
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könsskiljandeorsakar vissamellan könenansvarsfördelningenoch
erfarenheter.kunskaper och

förformuleratkommitténflera de måldet tydligtSlutligen är att av
boendet.påkvinnoperspektivframockså förtsbostadspolitiken ettsom

gemenskapstimulera tillskallboendemiljönmålengällerDetta attt.ex.
ochtilltalandeestetisktskallbostädernaoch aktivitet, attatt vara

trygghet.erbjudaskallboendemiljön
kräversamhällsplaneringjämställdförgenombrott attEtt en

planeringsverk-ordinariedel i dennaturligingårjämställdheten som en
tillhörjämställdhetsfrågorprojekt kringSidoordnade ettsamheten.

Kommunförbundet arbetarSvenskajämställdhetsarbetet.skede itidigare
innebörd ikonkretjämställdhetsfrågomainriktningenmed att engenu

syftar tillåtgärdertillBoverkets förslagplanarbetet. attvardagligadet
kunskaps-påi satsningförankra deninriktningförstärka denna samt en

attitydförändringsarbete.ochuppbyggnad
strategiskskulleförslagBoverketsgenomförandeEtt vara enav

Kommunförsökenkommunal nivå.påjämställhetsarbetetförstärkning av
och dessakommunerantalerfarenheter ikonkretaskulle ettge

för andrainspirationskällarollviktigsedan spelakankommuner somen
kvalificeradeochkunskapsutbyteErfarenhetsåterföring,kommuner.
kommunför-beståndsdelar iviktigadärförmåsteutvärderingar vara

söken.
följaskankommunernajämställdhetsarbetet iaktiveringEn uppav

länsstyrelser-lämnaderegeringenPå uppdraglänsstyrelserna. avgenom
respektiveijämställdhetsarbetetförstrategisk planoktober 1996i enna

boendepolitikenkommunalapåverka denmöjligheterlän. Kvinnors att
jämställd-förstrategiemaregionalai dekomponentcentralbör envara

påjämställdhetsansvarigabevaka för deuppgiftviktighet och attär en
länsstyrelserna.
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Inledning8.1

Medboendet.påmiljöaspekterövergripandebeskrivsavsnittI detta
inommiljöarbetetorganisationenboendetpåmiljöaspekter avavses

miljö-Boendetsmiljön.påbelastningboendetsochboendesektom
miljöbelastningdenochmarkanvändning, transporteromfattarpåverkan

bostäderrivning göra.eller attförvaltningproduktion,medhar avsom
ekologisktmål förformulerathar ettkommitténbostadspolitiskaDen

utredasärskiltuppgifttillintedock attharKommitténboende.
tillsattharmyndigheterolikaochRegeringenboendet.imiljöfrågor

miljöområdet.uppgifter inomspecifikamedutredningarolika

syfteMiljöpolitikens8.2

god"En1990/91:90enligtsyftarmiljöpolitikensvenskaDen prop.
tilllivsmiljö" att:

mångfalden,biologiskadenbevara—
hälsa,människorsskydda~

med attsamthushållninglångsiktig naturresursernafrämja en—
kulturlandskapochskydda natur-- detför1994/95:120rskrantagitharRiksdagen ett program

hållbarpolitik förbetonas attIarbetet. programmetmiljöpolitiska en
ekosystemetsochvillkormänniskansfrånutgåmåsteutveckling

iSverigeVisionenvärlden. är attoch iSverigeibärighetlångsiktiga
skapaförföregångsland ettattskallsekel ettbörjan nästa varaav

globala störreMiljöproblemensamhälle. är enhållbart menekologiskt
enskildapå deberorproblementidigarei dag attinsikt finns än

livsföring.dagligamänniskornas
varjeförutsättermiljöpolitik attaktivocksåRiksdagen att enmenar

sektorerolikainomåtgärdersamtidigtmiljöansvar,sittsektor somtar
samordnas.
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8.3 Boendets milj ökonsekvenser

De hus byggs i dag kan komma stå i många årtionden, kanskeattsom
i till hundra år. Den tjugoårsperioden tillfördes bostadsbe-senasteupp
ståndet i genomsnitt bostäder motsvarande omkring %2nya av
beståndet år. Genom det minskade byggandet tillflödet mindre.ärper nu
Det byggs för närvarande så lite det inte på avgörande gåratt ett sätt att
endast nybyggnad påverka miljöproblemen. Miljöförbättringargenom
måste framför allt åstadkommas i det befintliga bostadsbeståndet.

8.3.1 Energianvändning

Boendet förbrukare energi. Miljöbelastningutgör från boendestoren av
kommer framför allt från direkt energianvändning vid brukande av
bostaden. Valet uppvärmningssystem påverkar miljöbelastningen.av
Bostäder får del sin energiförsörjning elkraft frånstoren av genom

olje- och kärnkraftverkvatten-, produceras medvärmesamt genom som
hjälp främst olja, eller biobränslen.av sopor

Energin till bostäderna relativt andel koloxidut-storgenererar en av
släppen och utsläppen flyktiga organiska viss delämnen samtav
kväveoxidutsläpp. Energianvändning för uppvärmning bestäms av
bostadens värmeegenskaper, boendevanor och valyta, utetemperaturen,

energikälla. Energianvändningen från installationer ochav apparater
bestäms energieffektiviteten.av

Samhället står inför energiomställning vikt förär storen som av
bostäderna avseende både miljöpåverkan och kostnader.

8.3.2 Rivningsmaterial och hushållsavfall

Miljöbelastning från hushållsavfall och från rivning byggnaderav
bestäms i hög grad hur samhället lyckas organisera kretslopp.ettav
Återvinning glas, metaller och minskar uttaget naturresur-av papper av

och ianspråktagande mark för avfall. Stora mängderser växt-av
näringsämnen bostäderna. Därmed brutna kretslopp resulterarpasserar
i övergödning, förorening grundvatten, växthuseffekt ochav
ozonproblem energiåtgång för kompensera förlustersamt att växt-av
näringsämnen.

En miljöanpassning byggande och rivning åstadkoms attav genom
minska råvaruuttaget, öka återanvändningen material minskasamtav
andelen avfall deponeras.som
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bebyggelsebefintligiOlämpliga8.3.3 ämnen

sunda kretsloppfrånhållas bortaskalldedelEn ämnenstor somav
och asbestPCBkadmium,kvicksilver,bly,bostäder. Bl.a.iförekommer

ochrivningvidproblemochbostadsbebyggelsebefintlig utgörfinns i
Även radonsikt.på långhälsoproblemorsakaochrenovering antas

vidarepågårDiskussionåtgärdas.behöverproblem omutgör ett som
fenolfonnaldehyden iandrafrån fleramiljöpåverkan t.exämnen som

byggnadsmaterial.PVC imineralull samt

Markanvändning8.3.4

bostadsändamål.förmarkanvändningvidinMiljöaspekter bör vägas
mångfalden,biologiskadenbegränsabebyggelsekanExempelvis

mängd ochför grundvattnetskonsekvenserochodlingsmöjligheter ge
kvalitet.

boendetorsakadTrafik8.3.5 av

iorganisationtrafikenspåberoendevarierarMiljöbelastningen
närhetkanfritidsresorochservice-arbets-,boendet. Förtillanslutning

byggssamhällenaOmplanering.fysiskstödmedfram""växa uppav
boendetpåprisochresekostnadpåprisvid rättkanflex-funktionellt, rätt

ellermedrörlighetohämmadhindrarske,omflyttning att resorsomen
och godstrans-miljökonsekvenser. Varu-oacceptablafårtransporter

miljöbelastning.okontrolleradtillledalättboendet kantillporter en

handlingsplanerochreglerLagstiftning,8.4

Renhållningslagen,och1987:l0PBL,Bygglagen,ochGenom Plan-
för olikaoch regelsystemmiljölagstiftning1979:596RL samt annan

miljöfrågorradpåinflytandelokaltkommunernaharenergifrågor en
allmännadeTillboende.ochbostadsbyggandeföreffektermed

ochplaneringvidbeaktaharkommunerintressen attsom
hushållningbestämmelserna i Lagenräknastillståndsgivning även om

lagdennaBestämmelserna i12.1987:NRL,med naturresurser m.m.,
skallövrigtimiljönfysiskaoch denmarken,tillsyftar vattnetatt

samhällsekonomiskochsocialekologisk,frånsåanvändas att en
främjas.hushållninggodlångsiktigtsynpunkt
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Olika aspekter på miljöfrågor har behandlats i Plan- ochöversynen av
Bygglagen. En utgångspunkt har därvid varit den fysiska planeringenatt
skall integrerad del i samlad miljöpolitik. omfattandeEnses som en en
avreglering reglerna byggandet har skett ökatstyrav att ettsom genom

lagts på byggherren.ansvar
Ändringama i lagtexten innebär främst ökade krav på miljöhänsyn

vid översiktsplanering i kommunerna. Därutöver innebär ändringarna
ökade krav på användning miljökonsekvensbeskrivningar. sådanEnav
skall detaljplan medger åtgärderupprättas innebär betydandeom en som
inverkan på miljön, människors hälsa eller hushållningen med resurser.
Vidare innebär lagändringen regler för förberedelse omhän-att av
dertagande rivningsmaterial införts Rivningsanmälan, rivningsplan,av
och kvalitetsansvarig för rivningsarbete krävs vid de flesta typer av
rivning. Lagändringama trädde i kraft vid årsskiftet 1995/96.

Genom Plan- och Bygglagen har kommunerna möjligheter aktivtatt
bebyggelseutvecklingen. Lagen innehåller regler förstyra tre sorters

Översiktsplanenplaner: obligatoriskt planinstrumentär ett ärsom
vägledande och visar det allmännas intresse det gällernär

arkanvändning för bebyggelse. Detaljplaner och områdesbestämmelserm
bindande vid efterföljande prövning och föreskrifterär frånär

kommunen till enskilda markägare. Lagen Naturresurslagensattanger
bestämmelser skall gälla vid planläggning och i ärenden om
byggnadslov och förhandsbesked.

Boverket har regeringen fått i uppdrag till den l oktoberatt senastav
följa1997 och utvärdera de bestämmelser gäller från denupp nya som

julil 1995 i Plan- och Bygglagen.

8.4.1 Exploatering mark och plane-vatten samtav
ring transporterav

l 1990/91:90 "Miljön vårt ansvar" mark-attprop. gemensamma anges
och vattenområden med särskilt höga naturvärden liksom ekologiskt
särskilt känsliga områden så långt möjligt skall undantas från ex-
ploatering. Vidare den fysiska planeringens huvuduppgifterattanges
skall säkerställa långsiktigt god hushållning med mark- ochattvara en

främja långsiktigt fömuftig lokaliseringvattenresurser, be-en av
byggelse, anläggningar och infrastruktur utveckla rik ochsamt en
levande stadsmiljö.

Även trafik- och andel de totala arealernatransportytomas ärom av
mycket begränsad, trafikens effekter på miljön destoär Trafik-större.
buller också landsomfattande problem. Enligtutgör Naturvårdsverketett
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Trafiken delkomponent,fjärde svensk buller. är ävenstörs omenvar av
trafik från bostadsområ-minskats avlettsantalet bullerstörda attgenom

frånsåledes framtiden planeras alltbör iden. Tätortema uppsattamer
har betydelsen sambanden1993/94:lllmiljökrav. Enligt avprop.

fått uppmärksamhet i kommu-och trafik gradvismellan bebyggelse mer
hosoch staten.nerna

tillräckligfriluftsliv och rekreation bör iOmråden för avsättas
grönområden1990/91 skall behovetEnligt :90omfattning. avprop.

kommunala planeringen.tillgodoses deni

för miljöfrågordelarMånga8.4.2 parter ansvar

finns inte,för miljöfrågor i boendetNågon samlad plan utan ansvaret
Även för miljöarbetet inommyndigheter.på olikafördelat ansvaretär

på många olikabostäder delatbyggandetboendet och är parter.av
genompågår för dettaarbetesamladLagstiftningen inte ävenär enom

måste samverka för fåmiljöbalk. Många intressentersärskild gottatt ett
miljöarbetet.resultat av

samarbetsformerprojektliknandemiljöarbetet ifall drivsmångaI
FN-konferenseroch planeringenAgenda 21-planemafört.ex. avsom

hoc-insatser". Närofta karaktären "adharför miljön. Arbetet av
försvårar långsiktigvilketorganisationenslutförts upplösesprojekten en

erfarenhetsuppbyggnad.ochlokal kompetens-
nivå och länsstyrelsernapå lokalkommunernaDet kan övervägas om

för boendetssamordnattydligtbör tilldelasför del ettstatens ansvar
erforderligaområde utfärdakunde för dettaRegeringenmiljöfrågor.

föreskrifter.

miljö-boendesektomsförHandlingsprogram8.4.3

frågor

boendet hanterasanknytning tillmiljöfrågor medangelägetDet är att
politikförfattningar ochstruktur pålångsiktigt hållbarså snarastatt en

fastighetsekonomioch sundtill ekologiMed hänsynåstadkommes. samt
tidsplan förprioritering ochresursavvägning, börsamhällets totala en

detta fastställas.
lokalt hosform kundeiAgenda 21-planema permanenten mer

påaspektermiljöfrågor ochhuvudplan ikommunerna utgöra
Övergripandedenna plan.delboendemiljön utgöra samman-aven

behovsärskildanationell nivå barapåställning planerna närgörsav
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finns, på för dagens Agenda 21-arbete. Däremot bordesätt somsamma
goda exempel från detta arbete löpande kunna samlas in centralt i en

lättåtkomligtkompletterad idékatalog exempelvis lagradsuccessivt
informationsteknik.moderngenom

Utredningar och propositioner8.5 om

och miljöboende

propositionerurval utredningar och vissaNedan redovisas ett som
boendefrågor ekologiskt perspektiv.behandlar ettur

samlasMiljölagstiftningen8.5.1

miljölagarföreslår totalt 16Miljöbalksutredningen SOU 1996:103 att
Syftet med förslagetmiljöbalk fr.0.m januari 1998.sammanförs i len

ochvarit svåröverskådligtnuvarande regelverketdetär ersättaatt som
skydd.bättredärmed miljönmotsägelsefullt och ettge

särskildainnebär ocksåförslagMiljöbalksutredningens att
ifår föra talanoch miljöorganisationermiljödomstolar inrättas att

domstolarna.

Agenda 218.5.2

detinternationellthar behandlats FNMiljöfrågor i boendet genomav
globalamiljöengagemang för detbredares.k. Agenda Zl-arbetet. FN:s

år därs.k. Riokonferensen 1992utvecklades bl.a. vid denmiljöarbetet
betonades.lokala miljöarbetetockså vikten detav

förverkligasutarbetas ochtill lokala planerskall ledaAgenda 21 att
Boendefrågoroch organisationer.berörda invånaretillsammans med

frågorregel del detill miljön imed anknytning utgör somen av
fram sina Agenda 21-arbetar medbehandlas. Svenska kommuner att ta

regi i juniskall bland ske i FN:suppföljning dessaplaner. En annatav
arbetetför Agenda skall följaNationalkommittén 21år 1997. även upp

med handlingsplanema.
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Habitat8.5.3

kommuner" Istanbul i juniför ii "världstoppmöteSverige deltog FN:s
och hand-behandlades. Ett princip-och utvecklingdär miljö1996
juni 1996."Istanbul-deklarationen", i mittenlingsprogram, antogs av

frånslutdeklarationenvägledande på ZOOO-talet. IskallDenna vara
skall ha tillmänniskabland varjekonferensen rätt ettsägs attannat

tillgången påför ökaskall arbetaochrimligt boende attatt man
priser.överkomligabostäder till

framför svenska insatseråterfinnsnationalrapportenI ett program
bostadsför-från två målen, rimligautgår detill år 2000. Programmet
städer ochutveckling vårahållbarochhållanden för alla aven

Habitatkonferensenmiljöfrågor initieradeåtsyftandebebyggelse. Fram av
bostadsfrågor,ochfrämst bygg-såledesför svensk delhandlar om

bosättningsmönstretframtida utveckling,städernasplanfrågor, samt
frågornaviktigasteAgenda 21-arbetet. Deuppföljning ärfortsatt av

följande:
efter förutsättningar,bostadspolitiksocialallmänutveckla nyaen-

kretsloppssamhällets kravmiljöer tilloch byggdabyggnaderanpassa-
för alla,tillgänglighetoch godinomhusmiljöpå sundoch kraven

bostadsområden,livsvillkor iskapa bättre utsatta-
handlingsutiymme,ochkapacitetkommunernaskonsolidera-

och företag,attraktionskraft för människorolikaförstärka orters-
kretsloppsan-främjar städersmarkanvändingsmönsterutveckla som-

passning samt
lokalautveckla deninvandrare ochintegrationenförbättra av-

demokratin.

miljönoch8.5.4 Konsumenterna

:46 harmiljofrågorna, Dir. 1995konsumentpolitiskaUtredningen deav
SOUmiljön"ochbetänkande "Konsumentemajuni avgiviti 1996 ett

1996:108.
samråd medBoverket iblandföreslårUtredningen attannat

förskall framNaturvårdsverketochKonsumentverket ett systemta
förbrukas ienergibostäder. Denenergideklarationmiljö- och somav

totalafjärdedel landetsenligt utredningenboendet motsvarar aven
och fjärdedelkoloxidfemtedel utsläppenenergiproduktion. En enavav

kväveoxiderutsläpporganiskaflyktigautsläppen ämnen samt avavav
från boendet.kommer
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svårt för konsumenter ochDet andra bedöma bostadsär att en
miljöegenskaper och energiförbrukning vid anskaffningen. allmänEn
miljö- och energideklaration skulle på sikt rikta konsumenternas
efterfrågan på miljöanpassande ochbostäder lägremer

Hushållen föreslåsenergiförbrukning. i utredningen debiteras efter
faktisk energiförbrukning individuell mätninggenom av

lägenheter i flerfamiljhus.energiförbrukningen i

Kretsloppsdelegationen5.5

samhällsutvecklingGrundtanken de riktlinjer för kretsloppsanpassadi en
Kretsloppspropositionen 1992/93:l80 blandi är annat attsom ges

skall demål och riktlinjer. Vidareskall statenstaten angeange
vilka olika aktörer skall verka.regelsystem inom

skalldir.Kretsloppsdelegationen dir. 1993:67 1995:23samt
införande producentansvarför utvecklingenutforma strategier genom av

föreslåhar också i uppdragför byggvaror. Delegationenbland attannat
varuproduktion.för kretsloppsanpassadstrategien en

för bör införasfortsätter miljöansvar producentenDiskussionen om
bostadsproduktion.med anknytning till Denför skilda avvarugrupper

viktig del i dettaföreslagna bör bliKretsloppsdelegationen gruppen en
arbete.

utveck-omställning till hållbarför8.5.6 Programmet
ling

propositionfattade beslut regeringenssamband med riksdagenI att om
för femårigtriksdagen miljard kronoranvisade 11995/961222 ett

utvecklingför omställning till hållbarmed investeringsbidragprogram
syftar till skapa1995/96:FiUl5,rskr. l995/96:307. Programmetbet. att

byggnader ochkretsloppsanpassningfrämstsysselsättning avgenom
betydelse förfåteknisk infrastruktur. Programmet väntas även stor

bostäder.

och frågor konsu-Byggfelsförsäkringen8.5.7 om

byggandetmentskydd i m.m.

till oktober 1997uppdragsärskild utredare har regeringensEn att



perspektiv 213långsiktigaEkologisktSOU 1996:156

konsument-byggfelsförsäkring1993:320 samtutvärdera lagen om
blandmedtillkommaFörsmåhus.byggande rättavidskyddet attav

småhus-s.k.garantier,medsmåhusförbyggfel finns ett systemannat
frågorvidare belysaskallUtredaren1984.årverkat sedangaranti, som

förvaltningen,och översyni byggprocessen görakvalitetssystem enom
ventilationssystemfunktionskontrollen samtobligatoriskaden avav

ochfukt-åtgärdertillstödetstatligadet motbehovetanalysera av
egnahem.mögelskador i

miljösynpunktKreditprövning8.5.8 ur

under 19961996:01utredare Msärskildhar tillsattRegeringen somen
bankernabl.aförförutsättningarbättreskapakanutreda hurskall man

kreditprövningsåvälmiljösynpunkt vidfrånföretagbedöma somatt
förhurskisseraskallUtredaren systemkapitalplacering. ett samman-
skapas.kanföretagmiljöinfonnationanalysochställning omav

Altemativbränsleutredningen8.5.9

1996decemberiplanerar1995:06 attMAltemativbränsleutredningen
dessaoch hurbränslenalternativakvalitetskrav påtillförslagredovisa

miljöklassningssystem.tillförhållandebehandlas ibör

miljöarbetefastighetssektornsochBygg-8.6

påverkarbostadsköpareochhyresgästerenskildaBostadsföretag,
iKundernabostäder.miljöriktiga ärefterfrågamiljöarbetet attgenom

Dettamiljöarbete.för företagensdrivkraftenviktigasteden allradag
ledandegjortsbedömningaktuell ettframgår bland avannat somav en

frivilligaochproducentansvaretvidareManbyggföretag. attmenar
ökat allmäntEttkraftfulla förändringsinstrument.miljöåtaganden utgör

miljöarbete.företagensockså tillbidrarmiljömedvetande
Enklaremiljökontrollsystem.införaplanerarföretagVissa att

detiexempelvislokaltredanhar prövatsmiljökontrollsystem
lägenheter.7 000BoråsiBostäderAB ägerbolagetkommunala casom

avtalträffatHyresgästföreningenmedtillsammansharFöretaget om en
påExempelpunkter.utifrån 15fastigheternamiljökontroll av

ventilation,godkändochbesiktigadradonkontroll,kontrollpunkter är
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också frågor sophantering, byggavfall, vattenbesparing ochmen om
miljövänliga kemikalier i fastighetsskötseln.

De åren har det blivit vanligt företagsenaste inför särskildatt en
miljöpolicy. En rad projektorer, förvaltare byggarestora har införtsamt
omfattande miljökrav i sin respektive miljöpolicy. Miljöfrågoma har på
detta kommit bli centrala i företagenssätt agerande.att

Byggföretagen står inför utmaningstor atten genom
försörjningssystemen för energi och avlopp delvis behöversamt vatten
förnyas. Dessa frågor har inverkan på boendet och miljöfrågomastor i
framtiden.

8.6.1 Byggsektorns Kretsloppsråd

Ett kontaktorgan mellan byggsektorn och myndigheterna kallat
"Byggsektoms kretsloppsråd" har skapats. Rådet har arbetat fram en
handlingsplan för frivilligt miljöansvar för byggvaror. Byggsektom åtar
sig i handlingsplanen bl.a. verka för följande:att

Skapa förbättrad kompetens och kunskap i miljöfrågor ökadegenom—
utbildningsinsatser.
Begränsa framtida miljöproblem miljöanpassning bygg-genom av-
nadsverk och byggprocesser.
Utforma och tillhandahålla byggvarudeklarationer under årsenast-
1997.
Kretsloppsanpassa branschstandarder, avtal och handlingar senast-
under 1998.
Identifiera miljöfarligt avfall från nybyggnad, underhåll, ändring och-
rivning.
Källsortera restprodukter under år 1997.senast-
Tillse avfall endast lämnas till godkända avfallslämnareatt-
Halvera byggsektoms deponimängder år 2000.senast-

Kretsloppsdelegationen hari februari 1996 lämnat förslag byggerett som
på kretsloppsrådets handlingsplan kompletterad med obligatorisk
miljöbesiktning. En särskild lag för hantering bygg- och rivningsav-av
fall har föreslagits för uppföljning ochsamt partssammansatten grupp
utvärdering.
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påmiljöaspekterutvecklingochForskning8.6.2 om
boendeochbyggande

miljöforskningen ärgäller attvaduppgiftprimäraNaturvårdsverkets
vetenskapligtframdelsmiljöhot, taförebyggaochupptäckadels nya

försektorerolikainom samtmiljöarbetetförgrundunderlag som
konventionsarbete.internationellt

förförutsättning attmiljöforskningen ärtvärvetenskapligaDen en
ocksåbidrarArbetetmiljöproblemen.åtgärdaochkartläggaupptäcka,

miljöhot.upptäckatidigttill att nya
iändraselleruppförasochprojekteraskonstrueras,börByggnader

ochmiljöndenskyddboende yttrede motmeningochakt att ge
miljö.inrehälsosamochriskfrikomfortabel,erbjudasamtidigt en

ohälsaorsakakanmiljöproblemtilloftalederByggfel somsenare
forskningYtterligaremögelskador.ochfukt-grundpåallergiert.ex. av

kanboendetimiljöproblemochmiljöaspekterallvarligaVissakrävs.
kanprojektsärskildastödjaocksåkan somStatendjupstuderas.behöva

miljöanpas-fördemonstrationsprojektochutvecklings- merfungera som
Byggforsknings-Nutek,bostadsproduktion.framtidaförteknikersade

dessaibidrakompetenserolikamed sinakanm.fl.Boverketochrådet
insatsernasamordningEnforskningsarbeten.och avutvecklings-viktiga

Naturvårdsverket.sker genom

miljöåtgärderförInvesteringsbidrag8.7

angeläget.ochbåde lönsamtsiktpå långbyggandeEkologiskt är
l denunderstrukitsammanhang attolikaiharriksdagochi Regering

miljöforskningensiliggaskallområdenallapåmiljöpolitikensvenska; ochBoverketåvilargenomförspolitikenförAnsvar attframkant.
länsstyrelsemasoch istödaktuellaadministrerarLänsstyrelserna som

investeringsbidragförReglernauppföljning.förocksåfall statenssvarar
effektivaocksåde utgörsåutformas attfortsättningenikan även

miljömål.angelägnasärskiltuppnåförstyrmedel att
miljöpolitiskamedinvesteringsbidragolikafanns1995årUnder

bidragackumulatortankar,installationtillbidragradonbidrag, avsyften:
inomhusmiljönförbättringvidinvesteringsbidrag avsolfångaretill samt

inomhusklimatet.eller
1,5undervaritbidragdessa straxomfattningenharSammanlagt av

ochtidsbegränsadevaritharbidragenFlertaletkronor.miljarder av
inriktade.arbetsmarknadspolitiskt
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Bidragen har administrerats Boverket och Länsstyrelserna. Stöden harav
varit individuellt utformade efter varje miljöåtgärdtyp med olikaav
ersättningsnivåer och olika regler ibland ändrats. Genom densom
individuella utformningen har regelkomplexet blivit svåröverskådligt för
konsumenter, finansinstitut, myndigheter och producenter, vilket skapat
behov omfattande information och utbildning. Administrationenav av
bidragen omfattande.är

Tidsbegränsningen bidragen har ibland komplicerat informations-av
verksamheten och administrationen sannolikt kunnat görassom mer
effektiv med enhetliga ersättningsnivåer med något längremer
varaktighet. Det har dock genomförts hel rad miljöinvesteringar meden
stöd bidragsreglema.av

Med anledning l995/96:222 har riksdagen dessutom nyligenav prop.
beslutat för investeringsstöd l miljard kronorom en ram 1999tom.om
till investeringar i bostäder och infrastruktur syftar till ekolo-som en

Åtgärdernagiskt hållbar utveckling. skall främst utföras inom avfalls-,
avlopps-, och byggnadsmaterialområdena se vidare bilaga
Investeringsbidrag m.m.
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Estetisk kvalitet9

Inledning1

kvalitetsmålen bostadspolitiken där estetiskakapitel beskriver iDetta
och miljömässiga kvalitetskraven behandlasmål ingår. tekniskaDe

kapitel ochkapitel i utredningen, bland i 8 10.i andranärmare annat
godför utveckla och bibehålladiskuteras medelAvslutningsvis att

på estetiska utformningen.kvalitet bostäder med tonvikt deni

kvalitetsmål9.2 Nya

till aktuella ochhar för målenBostadspolitiska kommittén att anpassa
närmiljö ochsärskilda mål för boendetskommande behov utvecklat

boendemiljönhar varit den totalautformning. Avsiktenbostadens att
ökad utsträckning.skall beaktas i

boendetsflera delmål beträffandeockså formuleratKommittén har
tilltalande, till-skall estetiskt"boendemiljännärmiljö bl.a. att vara

vardags-stimulera till gemenskap och aktivttrygghetgänglig, samtge
l människorgod livsmiljö förl "Boendemiljön skallliv". iutgöra enl
i till kulturmil-och med hänsynomgivande landskapetharmoni med detli "iunderhållas.utemiljö skall vårdas ochochBostadsfastigheterjön.

Kvalitetsproblem9.3

viktigtboendemiljö med hög kvalitetbostäder iAtt det finns goda ären
hushållen regelilevnadsvillkor. dag har de svenskaför människors I

avseende bostäderna.teknisk standardutrymmesstandard med höggod
bostadsområden medfrämstförekommerkvalitetsproblemDe avsersom

samhället vadsamband med det övrigaoch dåligtsterila, tråkiga miljöer
hälso-Vidare upplevskommersiell servicegäller kultur,arbete, m.m.

oftahussjuka hus. Problemen med dessaoch problem i s.k.andra är
och avsaknadbrister i samordningorsakade dålig byggkvalitet, avav

olämpligakan användninghelhetssyn byggprocessen. T.ex.i av
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byggmetoder och byggmaterial eller olämplig kombinationen av
material orsaka problem

bostäder kan buller frånAndra problem i dagens exempelvis vara
trafik eller från störande Vissa bostadshus förär utsattagrannar.

vandalisering förfulande ochvanvård, klotter eller ärm.m som
besvärande för bostadsmiljön. Slutligen rad bostäder och bostads-är en
miljöer tillräckligt tillgängliga och användbara för äldre ochinte

funktionshinder.medpersoner
för kvalitet oftare sikte på lägenhetemasDe tidigare tognormerna

utformning hela boendemiljön. Planeringen utgick också ofta frånpåän
olika funktioner såsom bostäder, arbetsplatser,zonindelning mellanen

detta har ikommersiella lokaler, kommunikationer Resultatetosv. av
utmärkt standard eftersattflera fall blivit bostäder med inre yttremen

ochmiljö. Ibland kännetecknas denna miljö lösningarstereotypaav en
produktionsteknikinriktad på rationellstorskalighet varit änmersom

ochöverblickbarhet, trygghet, trivsel, stimulansmänniskors behov av
behov estetiska värden.av

och ibland mindre godaproduktionsinriktade lösningarnaalltförDe
på sinautarmning kvaliteten i boendetplaner har medverkat till en av

bostadsområden blivit mindre attraktiva. Dettahåll bidragit tilloch att
medökad segregation problemofta lett tillhar i sin samttur en

delför bostadsföretag. Iekonomiska problem berördauthyrning och en
varit eftersatt.underhållet fastigheterna dessutombostadsområden har av

harbostadsområden med problem dennaenstakal vissa artstörre av en
år,skett påhela boendemiljönlägenheterupprustning samt senareav

investeringskostnader.ofta till mycketpriset storaav

förKvalitetskrav i regelsystemet9.4

byggande

planlagstift-huvudsakkvalitet i dag iBostadsproduktionens styrs av
Kunskaper och erfaren-l987:l0.ningen, Plan- och Bygglagen, PBL

SBN m.fl.Svensk byggnorm,heter från tidigare nonnsamlingar t.ex.
teknisk kvalitetsbestämning.sannolikt till vidännutas vara

för byggande har skettdetaljkravenomfattande avregleringEn av
reviderats. Etthar Plan- och Bygglagensedan år Bland1992. annat

produktion åvilarsamlade kvalitetsfrågoma vidför detydligare ansvar
måstebyggherren/beställaren. Exempelvislagstiftningeni dag enligt

byggnationen. Densärskild kvalitetsansvarig förbyggherre utse en
kontrollplanansvarig förkvalitetsansvarige upprättasär att somen



kvalitet 219EstetiskSOU 1996: 56l

vidgodkännasskallföljs. Planennormkravsamhälletshurvisar
Mångaföre byggstart.byggnadsnämndkommunensmedsamrådsmötet

rollvidgadväsentligtkvalitetsansvarigedendessutombyggherrar enger
för kvalitets-ekonomiska incitamentdagOfta finns ikvalitetsarbetet.i

kvalitetpåefterfrågan finnsbyggherrenåtgärder hoshöjande attgenom
beställare.bostadskonsumenterfrån kunniga samt

byggmaterialindustrinmedöverläggningarlöpandeharStaten genom
ÖverläggningamaKretsloppsråd.Byggsektornsbland avserannat

ochbostadsbyggandetförkvalitetsfrågortekniskaförhandlingsplan
åtagit sigindustrinharDärvidmiljön.anknytning tillmedrivning

vidareSehandlingsplan.särskildenligtför byggvarormiljöansvar en
perspektiv.långsiktigaEkologisktkapitel 8

ochPlan-bl.a.harPBL,Byggnadslagen, överochPlan- setts av
boende-ochbostäderspåavseende krav1992:03Mbyggutredningen

medochför äldreanvändbarhetochtillgänglighetmiljöns personer
funktionshinder.

enligt PBL9.4.1 Kommunernas ansvar

ochbostäderikvalitetermålstyramöjligheterKommunernas att
handlarestetiska kvaliteten, attdäribland denboendemiljöer, om

har kommu-medel för dettaSomaktörer.bostadsmarknadenspåverka
dess kap.l, §1:framgårSyftetPBL.främst avnerna

främjafrihetmänniskansenskildadenbeaktandemed"att enav
ochlevnadsförhållandenoch godajämlikamedsamhällsutveckling en
och forsamhälledagensmänniskornaförmiljöhållbar ilångsiktigtgod

generationer."kommande
kap. i PBLgällerlokalisering 2bebyggelsemasplanläggningFör av

ochstrukturmarkanvändning,lokalisering,paragraferfyramed sina om
tillhänvisari sinkap. 3gällerbyggnader turutformning. För somm.m.

BVL,byggnadsverkpåegenskapskravtekniska2§ Lagen m.m.om
föregenskapskravtekniskakalladesåmed sina nio1994:847 ramsom

förunderlagskallförordningarmedLagenkvalitetsbegreppet. envara
utgångspunkter. Kravensamhälletsfrånkravmedkvalitetsbestämning

för kvalitets-instrumentenkontrollplanidokumenteras är ett avsomen
planenförendastenligt PBLKvalitetsansvarig attsäkring. ansvarar

står i den.för vadinteoch följs,upprättas som
energihushåll-gällerfunktionskrav vadradbaraställs intel PBL en

uttryckliga kravsäkerhettillgänglighet, ävenarbetsmiljö, utanning, osv,
förändringar:vidpå varsamhet
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"Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar byggnad skallav en
utföras byggnadens särdrag beaktas och byggnad-så dessvarsamt att
stekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga

tillvärden l §tas vara.
kommunerna för till kultur- ochPBL stortett att tager ansvar vara

krav påmiljövärden. I 3 kap. uppställs vissa byggnader l §:m.m.
"Byggnader skall placeras och utformas lämpligt medpå ett sätt ärsom
hänsyn lill stads- eller landskapsbilden och till och kulturvärdenanatur-

skall ha form och färg, lämpligplatsen. Byggnaderpå yttre ären som
helhetsverkan."för byggnaderna sådana och godsom ger en

såVid ändring byggnader ställs således krav på varsamhet attav
historiska,byggnadens särdrag beaktas och dess byggnadstekniska,

och konstnärliga värden tillkulturhistoriska, miljömässiga tas vara.
från kultur-särskilt värdefulla historisk,l0 §. Byggnader ärsom

eller ingår ihistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ettsom
karaktär får inte förvanskas 12 §.bebyggelseområde dennaav

hållas vårdat skick och underhålletskall dessutom iByggnaders yttre
kulturhistorisk,värde från historisk,skall till byggnadensanpassas

karaktärsynpunkt till omgivningensmiljömässig och konstnärlig samt
visstill värden i kulturmiljön omfattar ipå hänsyn13 §. Kraven

tomtmark ochanläggningar byggnader,utsträckning andra änäven
vidkrav på skydd för kulturmiljön gällerallmänna platser. Lagens

skyddsbestämmelserutökas ytterligareprövning lov och kan genomav
områdesbestämmelser.detaljplan eller ii

gjordetidigare byggnadsnämndenBygglovsprövningen innebar att en
projekten och nämnden ansvaradebyggnadsteknisk granskning ävenav

julibyggprocessen. Frånoch kontroll under själva lför granskning
byggnads-iför byggprojekt uppfyller reglernahar1995 ansvaret att ett
bygg- ochvidhängande förordning Boverketsverkslagen med samt

på byggherren.konstruktionsregler lagts över
sanktionsmöjligheterslutligen kommunen vissaPBL gentemot enger

bestämmel-i lagen eller defastighetsägare bryter reglerna motmotsom
stödmeddelats med lagen.avser som

föremållagändringama förhar ochPBL nyligen äröver separatsetts
utvärdering Boverket.av
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arkitektoniskibristeravseendeUtredning9.4.2

kvalitet

skallBoverketdärutredningtillsattaugusti 1996har iRegeringen en
ipå bristeravseendemedspelatlagstiftningenrollvilkenundersöka

förredogörelseockså beställtharRegeringenkvalitet.arkitektonisk en
PBLnuvarandeskönhetsvärdenochförvilket stöd omsorg om

innehåller.

PBLstyrrnöjlighet9.4.3 Kommunernas genom

ikvaliteterutvecklingenhurkommunernaförproblem ärEtt av
Dettanyexploatering.skekanintedenskabostäder närstyras genom

stadsmil-förfrån CentrumSchéele,Annikaarkitektpåpekatshar av
Örebro, kommunernasutredningiiHögskolanpåjöforskning omen

boendemiljöerochbostäderikvalitetermålstyramöjligheter somatt
tekniskbådehärMed kvalitetuppdrag.kommitténspåframtagits menas

kvalitet.estetiskochmiljöområdetbl.ainomkvalitetochkvalitet
betänkandetill dettabilagaseutredningentill separatI rapporten
kvalitetssys-bevakamöjlighetharintekommunerna attpåpekas även att

Inågotförstkvalitetsbestämningmedskedet utanunder senare.temen
konsulterdennesellerbyggherren attpåkravformelltfinns ingetdag

regeliproduktbestämningsskedetunderkontakta kommunen som
föreveckorminstFörstbyggstart.före tremånadslutförs någon

byggnadsnämnden. Dettamedkontaktbyggherrenbehöverbyggstart ta
dettaikvalitetskravkommunenskostnadsfördyringarmedförakan om

byggnationen.planeringeniförändringartillskede leder av
hurkanlagstiftningen övervägasrevideringkommandeVid aven

såidagskedetidigare atti änskekanbättrekvalitetsstyming ett
blirändringskravenkommunenpåverkas attkan utanutformningen av

fördyrande.
stadiumpå tidigtanledningharbostadsfastigheter ettattBeställare av
kunnigaestetisktinklusiveinvolveradelåtaplaneringsprocessen parteri

planeringsprocesstidigkvalitetsfrågoma. Ensamråda avexperter om
och förshanteradeblir bättrekvalitetsfrågomatillledakanslagdetta att
möjligaekonomisktochpraktisktändringartidigtså ärprojekteti att

genomföra.att
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9.5 Kvalitet arkitektur och estetikgenom

Arkitekten har viktig roll vad gäller kvalitet i utformningen fören
byggnader och hela boendemiljöer. På detta arkitektens rollsätt är
viktig för de boende.

Arkitekturen konstart, brukskonst inte behöverär innebäraen en som
kostnadsökningar. Arkitekturen också uttryck för skiftande tidersär ett
livsmått och förhållanden. Den finns för själva och vårtatt ge oss
samhälle identitet och samtidigt viktig del det kulturarvutgör en av som
vi överlåter kommande generationer. Arkitekturen uttryck förettger
och gestaltar samtiden.

Goda estetiska värden bidrar sannolikt positivt till vårt psykiskaäven
välbefinnande. Vidare har vi i landet tradition kvalitetspräglaten av
byggande det viktigtär värnaattsom om.

Arkitekturen spelar viktig roll för skapa viktiga land-även atten
märken och igenkänningsmarkeringar i det fysiska landskapet. Detta
underlättar orienteringen. Vidare ökar tryggheten för de boende, som
känner igen och hittar bättre i sin boendemiljö. Konst och färgsättning
exempelvis i entréer och och andra lokaler kantrappor gemensamma
användas inte minst barnen för indentiñera "sitt" trapphus, sinattav
port osv.

Den konstnärliga utsmyckningen kan leda till minska förstörelseatt
och klotter vandalisering. Därmed reduceras underhållskostnader.samt
Denna erfarenhet har bl.a. vissa bostadsföretag dragit.

bostadsområdeEtt eller bygd kan harmonisk enhet meden vara en
byggnader och människor i samklang, det kan också visa tydligamen
tecken på segregation, likriktning eller disharmoni. Estetiska krav som
leder till bättre gestaltning miljön bidrar till bättre bostadsområ-en av
den.

Inom området kvalitet arkitektur finns också mätproblem.genom
Estetisk kvalitet kan sak för den kulturella eliten ochvara en recensen-

och något för beställare eller de boende. löpandeEn ochterna annat
levande dialog och debatt i samhället bör pågå vad lågärom som
respektive hög kvalitet inom arkitektur.

9.6 Säkrandet god kvalitet i bostäderav

omfattandeEtt underhållsarbete måste successivt ske i bostadsbeståndet.
Vid ombyggnad eller upprustning den miljön måste, liksom vidyttreav
nybyggnad, både estetiska krav och miljökrav i fortsättningen beaktas
i utsträckning.större
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ofta produceratsdagbostäder har iombyggdaochbostäderNya även
bostads-prisvärda förkunnaföroch måstekostnadertill höga att vara

beställareochByggindustrikvalitet.med högplaneraskonsumenterna
byggproduktionenkvaliteten iupprätthållaangelägnadagi att avär

Miljö-osåld.produktenförblirskäl,företagsekonomiskastrikt annars
bostadskonsumen-utsträckningökadställs ikvalitetskravoch andra av

frågor.dessakunniga iochmedvetnaalltblivitsjälvatema mersom
kvalitetskravoch lagfästafrivillighetmellanKombinationen genom

avvägdnågorlundaförefaller i dag rättförfattningaroch andraPBL vara
möjligheterharKommunernaskallkvalitet storagodför värnas.att en

lag.dennastödmedplanerkvalitetskrav iställaPBL avatt genom
och äldrenyproduktionvidbostäderikvalitetgodkanGenom detta nya

säkras.förändringarvidbostäder

ocharkitekturförHandlingsprogram9.7

samhällsbyggande

och konstutformningEstetisk9.7.1

byggnadskonstenutvecklaochvidarebyggnadsarvetförakunnaFör att
kravmedperspektivhumanistisktmedvetetnyskapandet, krävsoch ett
ochskönhets-utfonnning,kvalitet ipåsidasamhälletsfrån omsorg om

lösningar.hållbaralångsiktigtochupplevelsevärden
skylaföranvändasintekanutsmyckning attkonstnärliggodEnstaka

bostads-ochbostäderutfonnadeestetisktdåligtkompletteraelleröver
vidfrån börjanredanmåstemedvetetestetiskt tasmiljöer. Ett grepp

kunnaskallkvalitetenestetiskadenförrenoveringellernyproduktion att
innebäraiblandkanpositivt. Dettaboendetpåverkadärmedochhöjas

eller byggasmåste rivasförstanläggningarellerbyggnader omvissaatt
investeringarbättremedhöjaskunnaskallkvaliteten somför nyaatt

framtiden.förboendebättreskapaförkravenestetiska ettde attbeaktar
viktigalösningargenomgripandemed ärutformningenestetiskaDen

medområdendei mångaomdaningochombyggnadvidaktuellaoch av
särskildaomfattaskommersegregationsproblem attdagens avsom

särskiltdärkvalitetenhöjaAtt ärutvecklingsprogram.kommunala
medpunktinsatserenbarttillinte begränsassannoliktkanochangeläget

utsmyckning.konstnärligbegränsadex.
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9.7.2 Arkitekturpolitiskt handlingsprogram

förstaFör gången har kulturpolitisk utredning i Sverige behandlaten
konstarten arkitektur. Detta har skett i Kulturpolitikens inriktning SOU
1995:84 i avsnittet arkitektur och samhällsplanering.om-

Den kulturpolitiska utredningen konstaterar den höga ambitionsni-att
vå avseende estetiska värden tidigare fanns i byggandet Sverigeisom
under år reducerats. Intresset för arkitektur ökar dock. Konkretasenare

avseende särskild politik för arkitektur och samhälls-program en
byggande finns exempelvis i Holland, Danmark och Norge. sådantEtt

saknas Sverige.i De utländska har bedömtsprogram programmen som
intressanta Kulturutredningen. Utredningen föreslår därförav en
utformning liknande nationellt arkitekturpolitisktettav program som

grundval för humanistiskt inriktad förvaltning ochgemensam en
förnyelse vår byggda miljö:av
"Programmet bör från:utgå

politik, återuppväcker "skönhet" och "beständighet"en som som~
bärande kvalitetskrav fortsatt fördjupad "bekvämlighet" medsamt
den sociala ambition karaktäriserar svenskt byggande detnärsom

bäst.var som
politik, syftar till livsmiljö,god rik upplevelserpå skönheten som av-

och indentijfikation och siktar kunniga kravställandemotsom
beställare, respekt och förtroende för arkitektyrket kunnigsamt en
och kvalitetsmedveten byggbransch." ur SOU 1995:84
Arbetet med skulle lämpligen drivas i projektform medprogrammet

Boverket övergripande och samordnare i samverkan med radsom en
berörda myndigheter, intresseorganisationer skribenter ochsamt
forskare.

den kulturpolitiskaI propositionen prop. 1996/97:3 föreslås att ett
handlingsprogram för arkitekturpolitiken utarbetas skallsom ge
arkitektur och formgivning goda förutsättningar. Lagar och regelverk
skall utformas så de tydligt bidrar till utformningen, förvaltningenatt att
och skötseln det byggda resultat i hela samhälletsärav ger som
långsiktiga intresse.

Regeringen vidare inget så ändamålsenligt i långtatt är ettanser
perspektiv omsorgsfullt gestaltad arkitektur, utgår frånsom som
långsiktig användbarhet, materialtillgång, teknik, produktions- och
distributionsvillkor från hushållning med och Drifts-samt natur.pengar
och underhållsaspektema framhålls särskilt viktiga.som

Staten själv skall föredöme i sina kvalitetskrav bl.a. detett närvara
gäller byggande, inredning och upphandling med offentliga medel. De

viktigt de offentliga beställama ökar sin kompetens och sittär att
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kvalitetsmedvetande. Svensk arkitektur och formgivning bör också ges
tillfälle utvecklas i fruktbart internationellt samarbete.ettatt

Kommunala arkitekturprogram9.7.3

Innehållet de kommunala planerna regleras i PBL. i hög gradi Lagen är
för arkitektoniska kvalitetsfrågoma. dock endaststyrande de PBL styr

besiktningskrav inte den övriga nödvändiga bostads-kontroll och men
förvaltningen.

arkitektoniskahar möjligheter stödja denKommunerna stora att
arkitekturpolitiska mål.medverka till förverkligakvaliteten och att

de på lång tidMånga saknar i dag aktualitetfastställda planer attgenom
också vanligt planen inte innehåller särskildainte reviderats. Det är att

arkitektonisk utformning.krav på exempelvis Etteller tillräckliga sätt
sannolikt i sådanapåverka kvalitetsfrågomaför kommunen bättre äratt

preciseras.fastställer planer där kvalitetskravenfall kommunenatt nya
skulle också kunna utarbetas varjesärskilt handlingsprogramEtt av

arkitekturpolitik för kommunen. detta deklare-lokal Ikommun med en
kvalitetsfrågor,estetiska och andrauppfattning i bådekommunensras

arkitekturpro-olika inom kommunen. Delaroch för delargenerellt av
i översiktsplanen.också arbetas inkangrammet

underlag förkan sedankommunalaDet utgöraprogrammet av-
ochprojektanknutna kvalitetsprograrnbyggherrarsstämning med egna

kvalitetskrav.I
Vl stimulerassärskilda handlingsprogramutarbetandeGenom av

arkitektoniska frågor,kunskap i estetiska ochsäkra sinkommunerna att
l utvecklar ochegenvärde. Arbetet medvilket har ett stort programmen
i till de deltar i arbetet. Kommunenoch kompetenstillför kunskap som
i och till principiellasamråd med byggherrartill tidigastimuleras även

byggbranschen påbyggherre/fastighetsägarkollektivet ochsamråd med
mycketförankrassannolikt kvalitetsarbetetkanGenom dettaorten.

omplaneringockså undvika fördyrandekantidigt Dettai byggprocessen.
fall kani projektet. vissaeffekter Ikostnadsdrivandemed ettsenare

kvalitetsnivå tillför låg lederkvalitetssamråd undvikatidigt att senare
underhålls- och förvaltningskostnader.och onödigt dyraproblem

kommunfullmäktige kan intebordeProgrammen utanantas menav
med-byggherrensprövningsunderlag för bygglovvidare utanvara

förprövningsunderlagetdet avgörandeDetaljplanengivande. är
bygglov.
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Estetiskt helhetsperspektiv vid och9.7.4 ny- om-

byggnad

helhetsperspektiv på ochEstetiska kvaliteter kan via den inreett yttre
och ombyggnad skapabostadsmiljön vid bättregemensamma ny-

underhålls- ochlevnadsförhållanden för de boende, leda till lägresamt
för helhetsperspektiv kan konstnärligdriftskostnader. Inom ettramen

tillföra estetiskautsmyckning spela viktig roll för boendemiljöeratten
och dem identitet.upplevelser ge en

1960-talet har estetisk tidvis främjatsSedan början genomav omsorg
för öka den konstnärliga utsmyck-särskilda krav och stimulanser att

för lånutsmyckning har varit villkor statliganingen. Konstnärlig ett
hardirekta bidrag. budgetåret 1995/96eller har Föruppmuntrats genom

för statligt bidrag på %miljoner kronor anslagits 4022,5 etten ram om
ombyggnad ellerför utsmyckning/gestaltning vidskälig kostnadav en

föreslås i årets budgetpropositionförbättring flerbostadshus. För 1997av
höjning anslaget sebidrag vissomorganisation dessa samt avenen av

Investeringsbidrag m.m.bilaga 4även
medel förför särskilda reservationerrekommendationerVissa av

produk-offentliga lokaler, där "l %också för delkonst finns t.ex. aven
före-utsmyckning" varitför konstnärligtionskostnadema avsätts en

kommande norm.
helhetsperspektiv inomestetiskttill framväxtenFör bidra ettatt av

möjligenkrav eller rekommendationnågon formbyggandet skulle av
och ombyggnad. investerarestöd till Enkunna knytas till statens ny-

användarekommenderasinvesteringsbidrag skulle kunnafår att ensom
produk-viss andel helastöd ellerangiven del t.o.m.statens avenav -
estetisktkvalitetshöjande åtgärdertionskostnaden till ettgenom-

konstnärlig utsmyckning.eller ökadhelhetsgrepp
formulerasrekommendationen i ställetalternativEtt ettär att som

kansådant kravhuvud få investeringsbidrag. Ettkrav för över tagetatt
projekt. Behovoch andra problem i vissadock kontrollproblem ävenge

utsmyckninghelhetsgrepp och konstnärligmöjligheter till estetisktoch
beroende på projektetsmellan olika projekt, exempelvisvarierar kraftigt

behöverkaraktär. Destorlek eller omgivningens avsättasresurser som
på projektens karaktärvariera beroendeför estetisk kommer attomsorg

direkt kravför alla projekt rimlig andel. Ettoch det svårt finnaär att en
förproduktionskostnad skallandel bidrag ellerpå viss avsättasatt aven

förefaller därför inte motiverat.högre estetiska kvaliteteratt ge
riktmärken delsoch kommun uppställakanDäremot stat gersom

estetisk i byggandet,minimikrav påför någon formuttryck omsorgav
estetisk kvalitet.vikt måste läggas viddels signal att storomger en
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roll bostads-i10 Kommunernas

politiken

Inledning10.1

uppdragienligt direktivenharutredningenBostadspolitiska att
bostads-framtidai denbostadspolitiskaklarlägga kommunernas ansvar

förbehövermedel kommunernavilka attpolitiken övervägasamt
kommu-genomgångkapitel innehållerDettauppfylla sitt avenansvar.

utredningensdagoch styrmedel ibostadspolitiska samtansvarnernas
bostadspolitiken.den framtidaroll ikring kommunernasöverväganden

boendefrågorförkommunaladetdelarväsentligaNågra ansvaretav
för nåKommunernasbetänkandet.kapitel iandra attbehandlas i ansvar

Till-kapiteliekologiskt hållbaraboende inom tasett uppramar
utredsboendefunktionshindradesochäldresgänglighetsaspekter samt

fokuserarkapitelroll ikommunernasberörsVidarei kapitel som
kapitel 13börSlutligenboendet.kvalitetsaspekter i nämnas attpå

för de kommu-gällervillkorfinansiellaochjuridiskabeskriver de som
också företagenskapitel behandlarSammabostadsföretagen.nala

situation.ekonomiska

kommunalförvillkorFörändrade10.2

bostadspolitik
vilatbostadspolitik harefterkrigstidensförverkligandetförAnsvaret av

förkvalitetskravlagt fastStaten haroch kommuner.bådepå stat
finansieringensäkrarför åtgärderbyggandet och svarat avsom
genomförandetförharbostadsbyggandet. Kommunerna ansvarat av

ochnybyggnads-bedömningarnivå, gjortpå lokalbostadspolitiken av
och be-markför planeringenombyggnadsbehovet svaratsamt av
bostäderförmedlingendeltagit iocksåharbyggelse. Kommunerna av

har kommunernaVidarebostadsförmedlingar.kommunalagenom
bostadsföretagkommunägdabostäderförvaltatochproducerat genom

stiftelser.och
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Under första halvan 1990-talet har dock villkoren för kommunernasav
kraftigt förändrats. harbostadspolitiska Förändringarna berörtansvar

både de ekonomiska villkoren för boende och byggande och det
regelverk kommunernas bostadspolitiska och styrmedel.styrsom ansvar
Ändringama i regelverket har framförallt inneburit denatt merparten av
speciallagstiftning reglerade den kommunala bostadspolitikensom
avvecklats.

Bostadsñnansieringen10.2.1

bostadslånen upphörde den januari upphördeNär de statliga l 1992
roll bostadslån.samtidigt tidigare kommunal i administrationen aven

fattas idagräntebidrag enligt det s.k. DanellsystemetBeslut statligtom
bostadsenheter kommunal medverkan.länsstyrelsemas utanav

Bostadsñnansieringsförordningen och denEnligt 1974:946 senare
tidigare statligaNybyggnadslåneförordningen 1986:692 beviljades

tillstyrkt låneansökan.berörd kommun För-bostadslån endast om
tilluppställa villkor för lånordningama kommunerna rättäven attgav

nybyggnadslåneförord-och ombyggnader. Bl.a. kundenyproduktion
förmedlingsrätt till viss delför kräva kommunalningen användas att av

alla eventuella inbyteslägenheter.de nybyggda lägenheterna samt
också s.k. markvillkoret.inflytande utövades via detkommunaltEtt

med statliga lån i princip detförutsättning för finansieringEn attvar
på mark upplåtits kommunen.byggprojektet ägdeaktuella som avrum

lån eller ställa särskildakunde kommunen avstyrkaOm så inte falletvar
också kopplade tillstatliga bostadslånenvillkor för projektet. De ettvar

lån skulle principByggprojekt beviljades ikonkurrensvillkor. varasom
låneansökan skullekonkurrens. Vid behandlingupphandlade i enav

produktionskostnaden, ställning tillkommunen dessutom pröva ta
den lånesökandesaktuella bostäderna bedömabehovet de samtav

förutsättningar förvalta bostäderna.att

Bostadsförsörjningen10.2.2

Bostadsförsörjningslagen 1947:523. Dennajuli 1993 upphävdesDen l
bostadsförsörjningsprogramlag ålade tidigare kommunerna upprättaatt

bostadsbyggnadsbehovet redovisningmed bedömning samt avenen av
området. skullekommunens planerade åtgärder inom Programmen antas

och deoch sedan underställas länsstyrelsenkommunfullmäktigeav
dåvarande länsbostadsnämndema.
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skyldigkommunocksåinnebar attBostadsförsörjningslagen att varen
främjaförbehövdesdettabostadsförmedling attavgiftsfrianordna om
inrättaintevaldekommunOmbostadsförsörjningen. atten

kunnapå begäranskyldigändådenbostadsfönnedling att gevar
bostadsmarknaden.lokalapå denlägetinformationbostadssökande om

Bostadsanvisning10.2.3

bostadsanvisningsrättkommunalupphävdes Lagen1993juliDen 1 om
hosansökamöjlighetkommunlag att1987:1274. Denna gav en

fastighet.vissilägenheternatillanvisningsrätthyresnämnden enom
ochkommunensmellanavvägninghadeHyresnämnden göraatt en
inteanvisningsrättkommunenochintressenfastighetsägarens omgav

dockförutsatteBostadsanvisningslagen attoskäligt.framstoddetta som
anvisningsrättavtalfrivilligaskulle slutahandi förstakommunerna om

förstkunde tillämpas närBostadsanvisningslagenfastighetsägarna.med
misslyckats.avtalsådananåförsök att

bostadspolitiskaKommunernas10.3 ansvar

kompetensoch

juliefter den lbaserasbostadspolitikenförkommunalaDet ansvaret
Socialtjänst-Kommunallagen,ramlagarnapå deväsentligtallt1993 i tre

bygglagen.ochPlan-lagen samt

Kommunallagen0.3. l1

kommunaladetupphävts baserasbostadsförsörjningslagenSedan
på kommunernashuvudsakligenfrågorbostadspolitiskaiengagemanget

1991:900. DennaKommunallagenenligtkompetens gerallmänna
intresseallmäntverksamheterisigkommunerna rätt att avengagera

Kommu-medlemmar.område ellertill kommunensanknytningharsom
kommunalaför denmarkerargrundprinciper gränsernanallagens tre

befogenheten:
bedrivafårbarakommuninnebärlokaliseringsprincipen att en-
l§.kapområde 2till kommunensanknytningmedverksamhet

skallkommunmedlemmamainnebärlikställighetsprincipen att-
2§.kap2förfinnsskälsakligainte annatlikabehandlas om
närings-bedrivafårkommuneninnebärsjälvkostnadsprincipen att—
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verksamhet endast denna sker vinstsyfte och går påutan utom att
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster inte lagfäst,

framgår rättspraxismen av
Vissa undantag finns från de principerna I fråga boendettre ovan. om
finns undantag från likställighetsprincipenett Lagen kommu-genom om
nalt stöd till boendet 1993:406, enligt vilken kommunalt fårstöd utgå
till enskilda hushåll. Denna lag i dag den enda speciallagstiftningutgör

reglerar kommunernas befogenheter på det bostadspolitiskasom
området.

I samband med Bostadsförsörjningslagen upphävdes uttalade bådeatt
regering och riksdag avregleringen inte innebar någon förändringatt av
kommunernas grundläggande för bostadsförsörjningen. Motansvar
bakgrund detta ansåg Bostadsutskottet Kommunallagenattav ansvar

kommunerna omfattande kompetens på bostadsförsörj-gav en
ningsområdet 1992/93:BoUl9. Utskottet fann bl.a. Kommunalla-att

regler inte några hinder för kommun skapa ochattgens t.ex.reser en
driva bostadsföretag stödja de företagen på olikasamt sätt.egna
Hittillsvarande rättspraxis har bekräftat denna kommunala kompetens.

10.3.2 Socialtjänstlagen

Enligt Socialtjänstlagen 1980:620 har kommunen det yttersta ansvaret
för de vistas kommuneni får det stöd och den hjälpatt desom som
behöver. Den enskilde har till bistånd kommunens socialnämndrätt av
för sin försörjning och sin livsföring i övrigt behoven inte kanom
tillgodoses på Biståndet skall tillförsäkra den enskildesätt.annat en
"skälig levnadsnivå" och stärka hans/hennes levaatt ettresurser
självständigt liv. Dessutom skall socialnämnden främja den enskildes

till bl.a. bostad.rätt en
Socialtjänstlagens bestämmelser skälig levnadsnivå inteom ger

generell få bistånd till bostad. Varjerätt biståndsbehovatt persons
individuellt och bistånd endastprövas behoven "inte kanges om

tillgodoses på sätt". Detta innebär bistånd till hyresskuldannat att t.ex.
eller hjälp till bostad inte behoven kunnat tillgodosesny ges om genom
den sökandes medel. Socialtjänstlagen reglerar heller inte vilkenegna
storlek och standard hos bostaden skall skäligmotsvarasom anses en
nivå.

Socialtjänstlagen kommunerna särskilt för äldresäven ettger ansvar
och funktionshindrades boende kap.se 5.

Vidare Socialtjänstlagen kommunens socialtjänst allmäntettger mera
för bidra till goda levnadsförhållanden för kommuninvånama.attansvar
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samarbeteoch isamhällsplaneringenimedverkaskallSocialnämnden
godafrämjaenskildaochorganisationersamhällsorgan,andramed

samhällsplaneringenimedverkanSocialnämndenskommunen.miljöer i
tillsyftasärskiltoch atterfarenhetersocialanämndenspåbyggaskall

skallVidarebostadsområden.äldreochutformningenpåverka nyaav
åtgärderbevakaochtillinitiativ attövrigtisocialnämnden taäven

förförhållandengodaochsamhällsmiljögodskapaförvidtas att en
samhälletsbehovharandraochäldreungdom,och avbarn somgrupper

stöd.särskilda

bygglagenochPlan-10.3.3

allmäntkommunerna ettl987:l0PBLbygglagenochPlan- ger
bebyggelseutveck-förochmark samtanvändningen vattenför avansvar

Socialtjänstlagenliksomområde. Lagen är enkommunensinomlingen
avgöranden.lokalaförlämnaavsedd utrymmestortochramlag attär
bestämmelserlagenssyftar§kap, lportalparagraf 1PBL:sEnligt

främjafrihetmänniskansenskildadenbeaktande enmed"...atttill av
levnadsförhållandensocialagodaochjämlikamedsamhällsutveckling

livsmiljö..."hållbarlångsiktigtochgodoch en
sådannåför atttydligtframgår ansvaretatt en§2lagensAv

slår fastParagrafen attpå kommunerna.vilarhuvudsakligenutveckling
markanvändningenplanläggaangelägenhet avkommunal attdet är en
plan-kommunalas.k.detförgrundendärmedoch läggeroch vatten

monopolet.
uttryckssamhällsutvecklingenförmålsättning somallmännaDen

godaförindirekt attinnefattar ettportalparagrafen ansvargenom
därkap2PBL:sitydligareblirDettaskapas.boendemiljöer ansvar

planlägg-vidbeaktasskallintressenallmännaderedovisarlagen som
2 §:bebyggelselokaliseringochning m.m.av

kulturvärden,ochbeaktandemed natur-skall,"Planläggningen av
grönområden,bebyggelse,strukturändamålsenligfrämja aven

Även socialfrånanläggningar.andraochkommunikationsleder en
miljoförhållanden samtövrigtigoda enlivsmiljö,godsynpunkt

ochmedoch energiochmarkmed vattenhushållninggodlångsiktigt
angränsandeförhållandenatill iskallHänsynskall främjas. tasråvaror

kommuner."
bebyggelse-mi-gällerbebyggelsesammanhållen attmedområdenFör

andraochparkerbl.a.behovettillhänsynmedutformasskallljön av
ellerrörelse-nedsattmedförmöjlighetergrönområden personersamt

ocksåhar att taområdet. Kommunenanvändaorienteringsförmåga att
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hänsyn till behovet förändringar och kompletteringar i bebyggelsen.av
Bebyggelse skall lokaliseras till mark lämplig med hänsynär tillsom

möjligheterna ordnat.ex. samhällsservice. Vidareatt betonas särskilt att
det inom eller i anslutning tillnära områden med sammanhållen
bebyggelse skall finnas lämpliga platser för lek, motion och annan
utevistelse möjligheter anordnasamt rimlig samhällsserviceatt ochen
kommersiell service.

10.4 Kommunala styrmedel

10.4.1 Samhällsplanering och lovgivning

Den kommunala planeringen både viktigt underlag förutgör beslutett
kommunala insatser och fungerar styrmedel. Planeringom ett egetsom

boende och byggande kanrör ske i form särskild bostads-som av
försörjningsplanering eller samordnas med övrig planeringsverksamhet.

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät har andelen kommuner som
särskilda bostadsförsörjningsprogramgör minskat från %72 till %29

mellan 1992 och 1996. Det de kommunernaär arbetarstörsta medsom
aktuella bostadsförsörjningsprogram. De kommuner inte görsom
bostadsförsörjningsprogram integrerar i regel bostadsförsörjningsfrågor
med planering, översiktsplanering eller fördjupadet.ex.annan över-
siktsplaner. Andra behandlar bostadsförsörjningen i samband med den
ekonomiska verksamhetsplaneringen.

Den huvudsakliga kommunala planeringsverksamheten sker enligt
Plan- och Bygglagens bestämmelser med översikts- och detaljplaner

viktiga styrmedel.som
Översiktsplanen hur kommunen i använda markstort attanger avser

och hur utvecklingen bebyggelsenvatten bör ske.samt Av planenav
skall framgå grunddragen i fråga den avsedda användningenom av
mark- och vattenområden bl.a. kommunens på hur den byggdasamt syn
miljön skall utvecklas och bevaras.

Detaljplanerna omfattar begränsat geografiskt område inomett
kommunen och i detalj hur mark och skall utnyttjasvattenanger mera
och bebyggelsen utformas. Vidare reglerar detaljplanen rättigheter och
skyldigheter mellan kommunen och markägare mellan olikasamt
markägare. Detaljplan i vissa fall obligatorisk, kommunenär kanmen
vanligen välja detaljplan behöver och alltidupprättas avgörom när
detaljplan skall Detaljplaner kommunfullmäktigeupprättas. ochantas av

detaljplan rättsligt bindande.antagen Denär under viss bestämdger en
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enligt bestämmelserna i planen ochgenomförandetid bygga ärrätt att
bygglov.bindande vid prövningen t.ex.av

finns ocksåVid sidan planstynnedelen form styrningen av genomav
formerna planerkommunala tillståndsprövningen. De olikaden ärav

direkt styrande för lovprövningen,vägledande eller även om en
direkt på bestämmelserna i PBL. Enligtkan grundasprövning även

söka tillstånd hosmåste fastighetsägarePBL:s bestämmelser en
påverkarför mängd åtgärderbyggnadsnämndkommunens en som
tekniskaochmarkanvändningen. I PBL i Lagenbebyggelsen och om

vidhängandebyggnadsverk 1994:847 medegenskapskrav på m.m.
få bygglov.krav skall uppfyllas förförordning, vilka attsomanges

vid planering och lokaliseringsåväl allmänna principerKraven omfattar
egenskaper ochkrav på enskilda byggnadersbebyggelse somav

utformning.
sedanbyggprojekt uppfyller gällande regler liggerförAnsvaret ettatt

sanktionsmöjlig-kommunerna vissajuli på byggherren. PBLl 1995 ger
regler ellerbryter lagensfastighetsägareheter motmotgentemot somen

meddelats med stöd lagen.bestämmelserde avsom

Markpolitik10.4.2

kommunalaingår ocksåbostadspolitiska styrmedlenkommunaladeI
mark.försäljningar byggbarstrategiska köp ochmarkinnehav samt av

ochbyggandeexploatering ochmarkinnehav underlättarkommunaltEtt
område.kommunenspåverka markprisema inommöjlighet attger en

mark ökastill byggbarfå tillgångmöjligheterKommunernas att av
Förköpslagenmarkexpropriationförköp ellermöjligheterna till av

kanFörköpslagen1972:719. EnligtExpropriationslagen1967:868,
ställe vidköparesförutsättningar träda ivissakommun under enen
bl.a.till förköpharfastighet. Kommunenöverlåtelse rätt omenav
Kommu-tätbebyggelse eller behöverförfastigheten behövs rustas upp.

villkoruppfylla de andradet pris ochsådant fall betalaskall i ettnen
kommitför köpet överensparterna om.som

tvång kan förvärvakommun medinnebärExpropriation att enen
tilltillståndansöker hos regeringenfastighet. Kommunen expro-om

förbehövstillstånd expropriationenbeviljarpriation. Regeringen attom
genomföraförtätbebyggelse ellermark försäkerställa behovet attav

expropriationbostadsområden. Tillstånd tillförändringar i störrestörre
påtillgodosesexpropriationen inte kansyftet medlämnas bara annatom

sätt.
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räknas de exploateringsavtalTill markpolitiken kan även som
enskilda markägare. Exploateringsavtal tecknaskommunen tecknar med

markområde eller samband medfastställs för iinnan detaljplan attett
exploateringsavtaletöverlåts till exploatör. Imark i kommunal ägo en

tecknasde fall exploateringsavtalvillkoren för exploateringen. Ianges
långtgåendekommunen ofta ställadetaljplanerad kaninnan marken är

kostnadsfördelning och be-markreglering,villkor vad gäller t.ex.
byggelseutformning.

bostadsföretagKommunala10.4.3

till delbostadsföretagsinaKommunerna ägareär stor avengenom
kommunaltalla bostäderfastighetsbestånd. %landets 22 ägs ettavav

Ungefärcirka %.hyresmarknaden andelen 50företag och på är var
bostadsföretag.kommunaltfemte hushåll bor hos ett

bostadsföretag.kommuner saknarmindre antalEndast ett egna
uppvisarbostadsmarknadenpå den lokalaställningFöretagens stora

bostäderna iföretagen %genomsnitt 22variationer, i äger avmen
respektive kommun.

helägdabostadsföretagenallmännyttiga% de90Närmare ärav
bostadsstiftelser.kommunalt initieradebostadsföretag ellerkommunala
ansvarig för detrespektive kommunKommunfullmäktige i är ytterst

kommunala kommun-kommunallagen skallEnligtbostadsföretaget.
xsamtliga lför verksamheten,ändamåletfastställafullmäktige utse

principiellinnan beslutoch sigi bolagetstyrelseledamöter yttra av
verksamhet.bolagets Kommu-fattasviktbetydelse eller större omav
verksamhet skrivs in ibostadsföretagetsmed detintentioner egnanens

hartillsatta styrelsenkommunenägardirektiv. Denochbolagsordning av
verksamheten.kontrolleraochföljaatt upp

bostadsföre-sinamöjlighetersåledes godaharKommunerna att styra
kommunfullmäktigemålsocialpolitiskaochutifrån de bostads-tag som

direktmöjlighetkommunernabostadsföretagenfastställt. De attgeregna
bostads-på lokalabostäder denförvaltningproduktion ochpåverka av

Även bostads-kommunalabostäder i deförmedlingenmarknaden. av
kommunfullmäktiges intentioner.kan enligtbeståndföretagens styras

andelregel har högbostadsföretagen ikommunalaGenom deatt aven
kan de blirespektive kommuniframförallt hyresbostädema norm-

har dehyressättningssystemetfastighetsägare. Inombildande för övriga
ochhyresledarelagfäst rollbostadsföretagenkommunala somsomen

bruksvärdesprövningar.referenspunkt vid
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särskilda bidrags-tidigarebostadsföretagenkommunalaDe avomgavs
och deupphävtssärregler hardessaskatteregler. Merpartenoch av

villkorekonomiskafåttdärigenomharbostadsföretagenkommunala som
se kap. 13.fastighetsägareslika övrigaär mer

Bostadsförmedling10.4.4

tagitbostadsförmedlingarkommunala stortettharKommunerna genom
påbaseradbostäderförmedlingupprätthållaför att avenansvar

Kommunalabostadsbrist.medtiderunderbostadssociala hänsyn även
fördelningrättvisgaranti förharbostadsförmedlingar setts avensom en

Detsegregation.motverkaförverktygochbostäderna attettsom
alltidharbostäderförmedlingeninomkommunala engagemanget av

harförmedlingarkommunalaantaletåtagande ochfrivilligtvarit ett
ekonomiskaoch kommunernasbostadsmarknadslägepåberoendeväxlat

situation.
deninomförändringarhar1990-talet ägtbörjanSedan stora rumav

bostads-årligaBoverketsbostadsförmedlingsverksamheten.kommunala
bostadsför-kommunalmedkommunerantaletmarknadsenkäter visar att

årsskiftetochhösten 1992mellanfrån till 41sjunkit 83medling
bostadsförmed-kommunalalltsåfanns1995/96årsskiftetVid1995/96.

harkommunerBland dekommuner.landets%ling i endast 15 somav
MalmöochStockholmåterfinnsbostadsfönnedlingkommunalhelten

innehållerövrigtIStockholmsregionen.iantal kommunerettsamt
hadede kommunerTillsmå kommuner.företrädesvis somgruppen
hade30-tal kommunerläggasbostadsfönnedling kankommunal ett som

kommunaladetlätförmedling,kommunägddelvisellerprivaten
ellerlägenheterfastighetsägaresandraförmedlabostadsföretaget även

förrnedlingsverk-övergripandeformnågonhadepå sättannat meraav
samhet.

bostadsfönnedling,organiserad utanfinns ingenkommunerI 215
finnslägenheter. Isinasjälvförmedlarfastighetsägarevarje gruppen

kommunerfår i dessabostadssökandestorlekar. Deallakommuner av
fastighetsägarna.lokaladeochmedkontakthandpå ta en avvaregen

kommunernavisserligenåladebostadsförsörjningslagentidigareDen
bostads-främjaförbehövdessåbostadsfönnedling attanordnaatt om

behovavgjordesjälvakommunerna närdetförsörjningen, somvarmen
inrättakommunåläggaför attmöjlighetförelåg. Den staten att en

harbostadsförsörjningslageniinskrivenbostadsfönnedling varsom
fönned-kommunaladenfrämjatharutnyttjats. Däremotaldrig staten

för kommunernamöjligheterskapa attlingsverksamheten attgenom
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begära anvisningsrätt till både nyproducerade lägenheter och till
lägenheter i beståndet.

Tillgång på bostäder förmedla i det befintliga beståndet har dockatt
huvudsakligen skapats frivilliga avtal med främst degenom egna
kommunala bostadsföretagen, med privata fastighetsägare.ävenmen
Den nämnda Lagen kommunal bostadsanvisningsrätt ocksåovan om var
konstruerad så endast kommuner misslyckats med träffaatt attsom
frivilliga avtal kunde utnyttja lagen.

Efter den julil 1993 bygger kommunernas möjligheter få tillgångatt
till lägenheter förmedla praktiskt uteslutande på frivilliga avtal.att taget
Enda undantaget den möjlighet i35 § Hyreslagen Jordabalken,är som
12 kap. kommunen via ansökan till hyresnämnden fåattger an-
visningsrätt till lägenheter kommer i "inbyte" till kommunalsom en
förmedling. Denna paragraf kan självfallet bara åberopas deav
kommuner har kommunal bostadsförmedling.som en

10.4.5 Stöd till enskilda hushåll och kommunal
borgen

Den tidigare bostadsförsörjningslagen innehöll bestämmelser som gav
kommunerna möjlighet särskilt vissa fastighetsägare. Näratt gynna
bostadsförsörjningslagen upphävdes infördes i stället den tidigare
nämnda kommunaltLagen stöd till boendet 1993:406om som ger
kommunerna lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd syfteirätt att att
minska kostnaderderas för anskaffa eller innehaatt permanent-en
bostad.

Ytterligare ett,kommunalt styrmedel kommunal borgen.är att ge
Kommunerna har enligt de tillgängliga siffrorna från 1992senast
borgensåtaganden för krediter till bostäder motsvarande drygt 100
miljarder kronor. Merparten borgen för bostäder förborgen lånav avser
till de kommunala bostadsföretagen. Vid sidan borgen till deav
kommunala bostadsföretagen har kommunerna tidigare lämnatäven
borgen för lån till egnahem och bostadsrättsföreningar. Nuvarande
lagstiftning tillåter dock inte kommunal borgen till bostadsrättsföre-ny
ningar, eftersom sådan borgen inte kan betraktas stöd till enskildasom
hushåll.

1990-talets kris på fastighets- och bostadsmarknadema har medfört
mycket betungande ekonomiska åtaganden i antal kommunerett som
lämnat borgen till bostadsföretag och bostadsrättsföreningar. På dagens
bostadsmarknad kräver kommunala borgensåtaganden risk-noggranna
analyser.
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kommunaladeUtvärdering10.5 av

styrmedlen
direktiveningår enligtuppdragkommitténs attBostadspolitiskaI

bostadspolitiskai deförändringarårenshur deutvärdera senaste
möjligheteroch reellaformellapå kommunernasinverkatregelsystemen

bostadsförsörjningen.inomövergripandeatt ta ett ansvar
styrmedelvilkauppdraghaft iocksåhar övervägaKommittén att

Utgångspunktenbostadspolitiken.framtidaför denbehöverkommunerna
påstyrmedlenförfogabörsjälvkommunvarje överskall här attvara
såinförasskall barakommunernaregler förTvingande omeget ansvar.

tillmedborgarnasfrämjaföreller rättskydda tredjeför attkrävs att man
inflytande.ochinsyn

regelförändringartidigareKonsekvenser10.5.1 av

tillinledningenöversiktligt ibeskrevsregelsystemeniFörändringarna
bostadsfin-statligaroll i denkommunernasinnebarkapitel. Dedetta att

förmedlings-nåmöjlighetlagstöddakommunernas attansieringen samt
uppgifterkommunalablevDessutomupphörde.principi somrätt

informationförmedlingochbostadsförsörjningsplanering omav
obligatoriska.ha varittidigareefterfrivilligabostadsmarknaden att

medförtinteregelförändringamaskälflerafinns attDet antaatt
Debostadspolitiken.kommunalaför denkonsekvensernågra större

skullekommunernaföruppställaskundetidigare attvillkor som
ochkonkurrensvillkoretmarkvillkoret,bostadslånstatligatillstyrka -

mindreallt1980-taletunderblevproduktionskostnadsprövningen -
frånofta dispensKommunernastyrinstrument.betydelsefulla gavsom

det igjordebostadsproduktionvidtidspressenochmarkvillkoret
anbudsupphand-krav påkonkurrensvillkoretsutnyttjasvårtpraktiken att

förändringarharProduktionskostnadsprövningen ersattsling. avsenare
produktionskost-påbostadsfmansieringssystemeti en pressgavsom

byggherren.påränteriskemadeloch ladenadema över aven
bostadspoli-innebarregelförändringamaövriga attdeMerparten av

Förändringarnaobligatoriska.istället förfrivilligablevstyrmedeltiska
styrmedlenutnyttjamöjligheterkommunernasdock inte attinnebar att

bedrivamöjlighettidigareliksomhar attförsämrades. Kommunerna
förmedlingensig ibostadsförsörjningsplanering,särskild avengagera

bostadsmarknaden.lokaladeninformerabostäder samt om
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När lagen kommunal bostadsanvisningsrätt upphävdes minskadeom
formellt kommunernas möjligheter få anvisningsrätt till privataatt t.ex.
hyresbostäder. Detta skulle kunna försämra möjligheterna klaraatt
bostadsförsörjningen för s.k. hushåll liksom möjligheterna attsvaga
bedriva kommunal bostadsförmedling. Det dock svårt uttala sigär att

effekterna lagen upphävdes. En anledning till dettaattom ärav att
lagen utformad så den endast kunde tillämpas frivilligaattvar om
överenskommelser misslyckats. Det faktum lagen tillämpats i mycketatt
liten utsträckning kan därför tolkas antingen lagen inte behövtsattsom
eller dess blotta existens möjliggjort frivilligaatt överenskom-som
melser. Hur det verkligen förhåller sig svårt När lagenär utröna.att om
kommunal bostadsanvisningsrätt upphävdes 1993 tillsatte den dåvarande
regeringen arbetsgrupp med uppdrag följa bostadsförsörjningenatten
för hushåll kan ha svårt sig gällande på bostadsmarknadengöraattsom
Arbetsgruppen med uppgift följa bostadsförsörjningen föratt svaga
hushåll. Arbetsgruppen fortfarande verksam och består företrädareär av
från Ävenflera departement och statliga myndigheter. Svenska
Kommunförbundet och företrädare för fastighetsägare och hyresgäster
finns representerade. Arbetsgruppen under Inrikesdepartementet.sorterar

Arbetsgruppen har fortlöpande tagit del de kartläggningar ochav
utredningar gjorts bostadsförsörjningen försom av svaga grupper.
Arbetsgruppens slutsatser hittills kommunerna klarar få framär att att
bostäder Situationen kan dock ändras bostadsmar-svaga grupper. om
knadsläget skulle skifta från överskott till brist på bostäder.

Sammantaget tycks kommunerna med nuvarande regelverk haäven
goda möjligheter driva aktiv bostadspolitik och klara sittatt en
bostadssociala ansvar.

10.5.2 Behovet styrmedelav nya

Det flera skäl svårt dra någraär generella slutsatser kommu-attav om
behov bostadspolitiska styrmedel. En anledning deärnernas attav nya

bostadspolitiska problemen och möjligheterna mycket olika i olikautser
kommuner beroende på balansen mellan utbud och efterfrågan på
bostäder, den ekonomiska situationen i de kommunala bostadsföretagen,
storleken på segregationsproblemen Varje kommun har dessutometc.
sin bostadspolitiska historia där tidigare vägval och strategieregen
påverkar handlingsutrymmet kommunernas relationer till andrasamt
aktörer på den lokala bostadsmarknaden.

En faktor betydelse i sammanhanget bostadsmark-är attannan av
naden fortfarande befinner sig i övergångsskede. Nya regelverk,ett
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aktörermellanrollförskjutningarvillkor,ekonomiskaförändrade osv.
vilkaurskiljasvårtoch detgenomslagfullt är ännu attfåtthar inte

sigvisakommerbostadsmarknaden attpåförändringar mersom
bedömalångsiktigtmöjligheternagivetvisminskar attvaraktiga. Detta

styrmedel.tillförabehovet att nyaav
tillbostadsproduktionspolitikfrånövergångeninnebärVidare enen
riktaskommerinsatsernakommunala attviktigastedeboendepolitik att

nyexploateringoch intebostadsbeståndetbefintliga motdet nyaavmot
iförhållandenaförbättramöjligheterKommunernas attboendemiljöer.

möjligheternaväsentliga att styrablirboendemiljöer änbefintliga mer
styrrnedlen.kommunalapå dekravDettanyproduktionen. nyareser

haftgenerelltbostadsmarknaden ettsettbeaktasmåsteSlutligen att
kommuner-förbättraråren. Dettadeunderbostäderpåöverskott senaste

förbostadsförsörjningenföruppfylla sittmöjligheter att t.ex. ansvarnas
på dennastymiedelbehovetBedömningarhushåll. nyaavavsvaga

kommu-isituationenaktuellafrån denutgådärför inte barapunkt kan
ikonsekvensernaövervägandenomfattamåste enäven omutannerna

bostäder.påmed bristsituation
itidigareredovisatsstyrmedelkommunalagenomgångDen somav

uppfyllaskan ettkommunaladetvisar ansvaretkapitel genomdetta att
tillmålstymingochplaneringövergripandefrånstyrmedelflertal -

bostadsföretaget.detmarknadeniinterventionerdirekta egnagenom
undersökavidvikt lagtsvidarehar attarbeteutredningens storUnder

bostadspolitiskaytterligarepå behovetkommunernas avsynegen
ellerKommunförbundetSvenskamedkontaktervidVarkenstyrmedel.

harreferensgrupperutredningensmedförtsdiskussionervid de som
framkommit.styrmedelönskemåltydliganågra nyaom

gjortSchéeleAnnikadr.också fil.harutredningenuppdrag enPå av
ikvalitetermålstyramöjligheterkommunernas attundersökning av

medbilagai expertrappor-kap. 3boendemiljöeroch separatbostäder
anpassningbehovetharkommunernaundersökta avter. deI av en
frarnståttförvaltningboendepolitik förtillstyrmedel sombefintliga en

stymiedel.heltbehovetklart större än nyaav
bostadspolitiskakommunemassåledesförefallerDet omsom

iSärskiltkompletteras. ettbehöver änstyrmedel anpassassnarare
kommuner-följafortlöpandeanledningdockavseende finns att uppstor
kommuner-frågangällerstyrmedel. Dettaytterligarebehov omavnas

förbostadsförsörjningenförsittupprätthållamöjligheter att ansvarnas
Bådeanvisningsrätt.nåmöjlighetlagstöddnågon atthushåll utansvaga

förbostadsförsörjningenföljauppgiftmed svagaarbetsgruppen att
utvecklingenföljaförviktigthär attBoverket harochhushåll ett ansvar

någonåterinföraskälfinnasdock intetycks attDetkommunerna.i nu
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särskild lagstiftning till stöd för kommunerna. De allra flesta kommuner
tycks kunna lösa bostadsförsörjningen alltför problem. Detutan stora är
också angeläget kommunernas enligt socialtjänstlagenatt i förstaansvar
hand säkras samarbete med fastighetsägarnaett bygger pågenom som
frivillighet och förtroende. återinfördEn lagstiftning inte kansom
motiveras utifrån några konkreta missförhållanden kan försvagasnarare

förstärka möjligheterna kommunernasän möjligheter nå samförståndatt
och samverkan med fastighetsägarna.

10.6 Kommunala uppgifter i boendepolitiken

Med utgångspunkt från befintlig lagstiftning och de mål för bostadspoli-
tiken kommittén formulerat framträder fyra centrala uppgifter försom
den kommunala bostadspolitiken:

Skapa goda boendemiljöer för alla

Kommunala insatser kommer spela avgörande roll för uppfyllaatt atten
de målsättningar för boendet och närmiljön kommer till uttryck isom
kommitténs mål för bostadspolitiken och i plan- och bygglagens
portalparagraf. Denna uppgift kommer kräva kommunalaatt stora
insatser i särskilt de bostadsområdena.mest utsatta

Säkra bostadsförsörjningen för människor med särskilda behov i
boendet eller ställning bostadsmarknadenpåen svag

En de viktigaste förutsättningarna för självständigt och värdigt livettav
tillgång till bostad.är En den sociala bostadspolitikensen egen av

huvuduppgifter därmed lösa bostadsbehovet för hushållär att även som
inte på hand klarar detta. Kommunala insatser för äldre ochegen
funktionshindrade och för andra hushåll med behov stöd enligtav
socialtjänstlagen viktiga beståndsdelar i boendepolitik.utgör en

Kommunernas för bostadsförsörjningen innefattar ocksåansvar
människor hemlösa eller hotas vräkning. För sådanaärsom av grupper
kan bostaden tillbaka till bättre tillvaro eller den sistavägvara en en
kvarvarande kopplingen till ordnat liv. Ansvaret för dessaett utsatta

kräver koppling mellan bostadspolitik och socialpolitiknäragrupper en
väl fungerande samarbete mellan bostadsföretag, kronofogdesamt ett

och socialtjänst i enlighet med intentionerna Socialtjänstlageni och
Hyreslagen.
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övergripande för bostadsförsörjningenTa ett ansvar

sitt område det förVarje kommun har inom övergripande ansvaret
bostadsbestånd och boendemiljöer. måsteutvecklingen Kommunenav

stå för helhetssyn på boendefrågoma och marknadsintressenvägaen
det övergripande ingårsamhällsintressen. l göraattmot ansvaret en

långsiktiga balansen mellan utbud ochsamlad bedömning denav
behovet nyproduktionefterfrågan på bostäder avvägasamt motav

beståndet.behovet åtgärder i det befintligaav
omfattaflertalet kommuner behöver det övergripandeI ansvaret

människors och förbättrar denåtgärder underlättar bostadssökandesom
informationlokala arknadens funktionssätt. Lätt tillgängligbostadsm om

ökatill motverka segregation i boendet ochbostadsmarknaden bidrar ett
förmed-bostadsmarknaden. centralt organiseradrörligheten på En

viktig bostadspolitisk roll i särskiltlingsverksamhet kan spela störreen
efterfrågan på bostäder växande.kommuner där är

boendeFrämja integreratett

motverka boendesegregation kräver inte baraförDet lokala arbetet att
bostadsområden. måsteredan Kommunernasärskilda insatser i utsatta

boende medförutsättningar för integreratockså långsiktigt skapa ettmer
bostadsområden.allsidigt sammansatta

befintlig be-och kompletteringnybyggnad, ombyggnadVid av
kan erbjudaboendemiljöer formas så debostäder ochbyggelse bör att

hushåll.olikatillgängligt för mångaboende ärett gott grupper avsom

boendepolitikStyrmedel för10.7 en

står fast harbostadspolitiskaSamtidigt kommunernas ansvarsom
flerabostadspolitiken förändrats iför den kommunalaförutsättningarna

bostadsmarknadoch förutsägbartidigare stabilviktiga avseenden. En
styrmedel haroch administrativastatliga politiskainslagmed stort av

mark-situation med hög gradförutsägbarmindreersatts en avav en
fortsättningenkommer inadsstyming. Kommunerna ettäven att ta

andrabostadsförsöijningen, mångaförgrundläggande menansvar
får betydelse.bostadsmarknaden ökadaktörer på

debostadsmarknaden mångapåsituationenDen gör att avnya
utnyttjas istyrmedlen kommer behövabefintliga kommunala att nya

handlandestrategisktökad flexibilitet. Betydelsenformer och med av
bör hastyrmedlen ökar. Varje kommunaktiv hanteringoch enaven
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klar bild vilka styrmedel står förfogandetill för kommunalav som en
bostadspolitik hur dessa kan och bör på denanvändassamt nya
bostadsmarknad fram.trättsom

överväganden kring de kommunalaDe styrmedlen redovisassom
nedan mångaavsedda bidrag till den förnyelseär ettsom av av
styrmedelen varje kommun själv ansvarig för. många kommu-Iärsom

finns redan mycket hög ambitionsnivå vad gäller bostadsfrågorner en
och utnyttjande befintligainnovativt stymiedel.ett av

Planeringsverksamheten10.7. 1

bostadsförsörjningsplaneringEn aktiv kommunal kommer fleraav
anledningar spela viktig roll i den framtida kommunalaävenatt en
bostadspolitiken. aktuell och genomarbetad plan för bostadsförsörj-En
ningen viktigt underlag för upprätthålla det övergripandeett attger

för bostadsförsörjningen. Om den utnyttjas underlättarrättansvaret
planen framkantockså för kommunen handla strategiskt och ligga iatt
på utvecklingen. Planen kan viktigt underlag föräven utgöra ett
kunskapsutbyte aktörer på den lokala bostadsmarknaden.med andra

hjälpmedel för föra kommunens intentioner inomVidare denär ett att ut
be-bostadspolitiken och nå samordnat handlande. Slutligen ärett

fråga kommunernas särskildahovsplanering absolut nödvändig i om
för hushåll med särskilda behov i boendet.ansvar

bostadspolitik planeringenUnder efterkrigstidens har den kommunala
för främst syftat till genomföra storskaligt byggandebostäder att att ett
på exploateringsområden städernas utkanter. 1980-talets stadsförnyelsei

ilreparation, och tillbyggnad har bara i vissoch satsningar på om-
bostadsmarknadsenkätutsträckning rubbat detta perspektiv. Boverkets

bedrivervisar samtliga kommuner idag inte aktivtnästanatt som
bostadsförsörjningsplanering också har obefintligt nybyggan-nästanett
de. Bostadsförsörjningsplaneringen tycks i dag betraktasäven närasom
kopplad nybyggnadsbehovet i flera kommuner finns inget behovtill -

också bostadsförsörjningsplaneringen i träda.bostäder liggerav nya
kunna lösa framtidens bostadspolitiska uppgifter behöver denFör att

kommunala planeringen präglas helhetssyn där utvecklingav en av
befintlig nyproduktion bostäder. Medbebyggelse änväger tyngre av
dagens bestånd moderna bostäder det naturligt kommu-ärstora av om

första hand utgår från den befintliga bebyggelsen ochplanering inernas
de behov och möjligheter där sig. Tillskott bostäderöppnar nyasom av
bör betraktas utvalda och inplacerade komplement tillvarsamtsom noga

bostadsbestånd. Redan i ändringar l980-taletnuvarande de undersom
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denbetonadesbostadsförsörjningslagenupphävdai den attgjordes nu
bostads-handlaförväntadesplaneringsverksamhetenkommunala om

bostadsbyggande.enbartbemärkelsebredareförsörjning i än
bostads-frånbostadspolitikens fokuslokaladenförskjutningEn av

delvisplanering ibestånd kräverbefintligtförnyelsebyggande till enav
riktning kommersådaniplaneringenutveckla attformer. Att ennya

bostads-kommunalaför denuppgifternaangelägnade mesten avvara
decenniet.under detpolitiken närmaste

bostadsbe-befintligadetförnyelse igenomförandeochPlanering av
sker iändamålsenliga dehållbara och närabliendastståndet kan om

boendemiljöerbefintligaUtvecklingensjälva.de boendekontakt med av
traditionell mening. Däremotifram""planeraskunnaintekommer att

förövergripandeoch bärasig ikan kommunen ett ansvarengagera
boendesfram desuccessivtutvecklingsprocesser växer engage-ursom

utsträckningökadmåste iplaneringsapparatenkommunalaDenmang.
dialogplanering.ibland kallasplaneringden formtill somavanpassas

boendemiljöerexisteranderedanutvecklingförplaneringEn av
ocksåmåsteaspekter. Denoch fysiskasocialaintegreramåste kunna

materiellaochbehovaktiviteter,sektorsövergripande. Den väv avvara
någonmedkan intevardagmänniskors störreomständigheter utgörsom

måstePlaneringenolika sektorer.idelas inmeningsfullhet anpassas
inomochmetoder synsättFramvâxtenfaktum.efter detta nyaav

användningökadbefrämjasskulle ettsainhällsplaneringen avav en
tillsammanskommunenbostadsområdesperspektiv. Närellerstadsdels-

utvecklingsarbeteochplanerings-isigaktörermed andra ettengagerar
sektorsövergripande synsättskapas lättarebas,stadsdelmed ettsomen

Avståndetmöjligheter.ochbehovpå stadsdelenshelhetssynoch en
ocksåblirvardagmänniskorsochverklighetplaneringensmellan

kortare.
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TrollhättansI kommun bedrevs i början 1990-talet försöksverk-av en
samhet med lokala områdes- och utvecklingsplaner. Dessa planer
utgjorde översiktsplanearbetet,del omfattade baraen av men en
stadsdel. Syftet med de stadsdelsinriktade planerna bättre tillatt tavar

lokala och sociala kunskaper i översiktsplanering och bostads-vara
försöijningsplanering. lokalaDe planerna utarbetades lokalaav
arbetsgrupper bestående kommunala tjänstemän, distriktsnämnds-av
politiker boende, organisationer m.fl. Erfarenheterna från Troll-samt
hättan bl.a.visar stadsdelsperspektivet helhetssyn påatt gav en
situationen inom varje stadsdel. helhetssynDenna kan i sin bådetur ge
ekonomiska ochvinster bättre kvalitet i och service.en omsorg i

förslagDet lokala utvecklingsprogram diskuteras i kapitel lom som
i4 detta betänkande flera kommuner erfarenheterär avsett att ettge av

stadsdelsperspektiv och sektorsövergripande arbete kanettav som
komma till i övrig samhällsplanering.ävennytta

Samtidigt ökad befintliga boendemiljöer ärsom omsorg om
angelägen, kommer komplettering beståndet nybyggnadav genom av
bostäder också viktig aspekt bostadsförsörjningen. Denutgöraatt en av

påsituationen bostadsmarknaden kräver dock analysernya noggranna
efterfrågan vid planering för nybyggnad. De djupa kunskaperav om

bostadsefterfrågan behövs kan bara nås samverkan medsom genom
andra aktörer på den lokala bostadsmarknaden bostadsföretag,som
kreditgivare, mäklare etc.

Slutligen innebär kommunernas nyckelroll i arbetet mot ett mera
integrerat boende viktiga funktioner för den kommunala planeringen.
Vid planeringen för bostäder bör den bebyggelsen lokaliserasnya nya
och utformas för främja integration. Genom nå blandningatt att en av
upplåtelseformer, ochhustyper lägenhetsstorlekar kan bostadsområ-nya
den bli attraktiva för bredare hushåll. bebyggelse kanNygrupper av
också användas för komplettera befintliga bostadsområden med deatt
slags bostäder saknas för området skall kunna bostadsef-att mötasom
terfrågan hos många hushåll. Valet upplåtelseform kan härtyper av av

central betydelse.vara av

Information till10.7.2 hushållen

Kommunerna har förnyckelroll bygga och förmedla kunskapatten upp
den lokala bostadsmarknaden till konsumenter m.fl. harKommunenom

sin överblick kommunens utveckling på flera områden godaövergenom
ettförutsättningar bilda i lokalt nätverk för utbyte kunskapatt navet av

bostadsmarknadens utveckling.om
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kunnaskullepå kommunernakravetlagfästatidigare attDet ge
motiveratfrämstbostadsmarknaden attinformationhushållen avvarom
informationpåTillgångenbostäder.påbristabsolutrådde omdet en

balansmed bättresituationidockkanbostadsmarknaden även en
för vissabetydelsecentralefterfråganochutbudmellan grupperavvara

regelinyinvandrade haroch störrenyinflyttadeUngdomar,hushåll.av
kommun.etablerade iredanhushållinformation ärbehov än ensomav

såledesbidrarbostadsmarknadenlokaladeninformationBristande om
kategorierolikamellanbostadssökandetvillkor iojämlikaskapatill att

eftersökandehushållensocksåtroligenförlängerhushåll. Det enav
Vidarebostadsmarknaden.pårörlighetensåpåminskarbostad och sätt

bostadsmar-informationoffentligpåtillgångendärsituationkan omen
förstorasegregationsprocesser attförstärkalitenknaden genomär

hushåll.olikamellaninformationochkontaktnätskillnader i grupper av
kanbostadsmarknadenlokaladeninformationtilltillgångGod om

ochaspekter sättbostadssociala attettutifrånbådealltså motiveras som
Däravfunktionssätt.bostadsmarknadenslokaladenförbättraallmänt

aktörerflerainformationsförsörjninggodföljer gynnaratt —en
fastighetsägarnaoch etc.kommunenmedborgarna,

60-idet baraför 1996bostadsmarknadsenkät ettärBoverketsEnligt
få in-via kommunenmöjlighetharinte attmedborgarnakommunertal

deFlertaletbostadsmarknaden.lokaladenformation/rådgivning avom
bland desmå kommuner,servicesådaninte är menkommuner gersom
invånare.00050medkommuner äntiotalfinnssextio även ett mer

storstadsområdenieller liggerhögskoleorterkommuner ärDessa större
kanHärbostäder.påefterfråganhögfortsattfåförväntasoch kan en

medborgar-stödjaförinformationsinsatser attbehovfinnas stortett av
infor-kommunaladentilläggasbörbostadssökande. Dessutom attnas

listatillsiginskränktekommuner60-talytterligarei enmationen ett
möjlig-heller inteenkätBoverketsfastighetsägarna.lokalade geröver

informationsmaterialen.kommunalapå dekvalitetenbedömahet att
finnsbortbyggdbostadsbristengenerella ärdendärsituationI en

rådgivningochinformationbehovmedborgarnasivariationer avstora
vilketbedömadärförmåstekommunVarjekommuner.olikamellan
inomfinnsbostadsmarknadenlokaladeninformationbehov somomav
medregeliökarinformationBehovetkommunen.denjust avegna

kommunerna ärdebostadsmarknaden. I störrelokalapå denstorleken
ledigatilltillgångenochsvåröverskådligbostadsmarknaden mer

mindre.bostäder
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Med hänsyn till den betydelse bostaden har för människorsstora som
välfärd det dock rimligt medborgarnaär i alla de minstaatt utom
kommunerna åtminstone har tillgång till den grundläggandemest
informationen den lokala bostadsmarknaden. Ett minimikrav vadom
gäller information till hushållen det finns lätt tillgängligär att en
förteckning de fastighetsägarna, dessaöver harstörre sina fastighetervar
och hur når kontakt med respektive fastighetsägare. sådantEttman
material grund för medborgarnas bostadssökande ochger en egna
minskar de segregationsskapande skillnader i tillgång till information
och sociala kontakter råder mellan olikasom grupper.

Information till medborgarna den lokala bostadsmarknaden kanom
knappast uppgift enbart för kommunen. Ett samarbetenärases som en
med framförallt de lokala fastighetsägarna nödvändigt för kunnaär att
hålla informationsmaterial aktuella och relevanta. God information till
medborgarna också nå tillär potentiella hyresgäster/sättett att ut
kunder, vilket måste självklart intresse för fastighetsägarna.vara av

10.7.3 Fönnedlingen bostäderav

Ett kommunalt förmedlingeni bostäder kan motiverasengagemang av
bostadssociala skäl eller skapa välfungerandesättett attav som en mer

lokal bostadsmarknad.
Ett viktigt bostadssocialt skäl förmedlingsverksarnhet underär att en

kommunalt inflytande stödjer kommunens arbete med säkraatt
bostadsförsörjningen för människor har svårt själva ordnaatt ettsom

boende. Det handlar här fallergott inom förom personer som ramen
kommunernas enligt socialtjänstlagen, funktionshindradet.ex.ansvar
med särskilda behov i boendet, med sociala- eller miss-personer
bruksproblem, psykiskt sjuka m.fl. Många människor har också svårt att
bli accepterade hyresgäster på grund arbetslöshet, betalningsan-som av
märkningar, tidigare sociala problem eller på grund de föratt utsättsav
diskriminering. Ett bostadssocialt skäl för kommunalannat en
fönnedlingsverksamhet den kan motverka segregation i boendet.är att
För detta krävs dock förmedlingen strikt förmedlar efter behov ochatt
kötid och har tillgång till antal lägenheter väl spriddaett stort ärsom

kommunen.över
En centralt anordnad förrnedlingsverksamhet kan spela viktig rollen

för den lokala bostadsmarknadens funktionssätt. En effektiv förmed-
lings- och infomiationsverksamhet det lättare för bostadssökandegör
och fastighetsägare Därmed lediga bostäder snabbaremötas. iatt tas
bruk, vilket i sin leder till ökad rörlighet och effektivaretur ett
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bostadsförmedlingenPå dettabostadsbeståndet. sättutnyttjande gerav
fastighetsägare.ochhushållbådeförunderlättarservice somen

informationtillkällaocksåBostadsförmedlingsverksamhet omär en
informatio-analyserad kanRättbostadsmarknaden.lokalapå denläget

balansenkunskapervärdefullafastighetsägare omochkommungenen deIinriktning.efterfrågansefterfråganoch samtutbud ommellan
samarbetarfastighetsägare gemen-och om enkommundärkommuner

informa-förforumviktigtdennakan ettbostadsförmedling, varasam
problem.kringsamarbeteoch gemensammationsutbyte

inflytandekommunaltunderbostadsförmedlingkanSlutligen en
förminska utrymmetattför konsumenternatrygghetökad genomskapa

i deproblem störstabostadsförmedlingar är ettprivataoseriösa somde
kommunerna.

isigönskaranledningarovanstående engageraKommuner avsom
förmed-förformernaväljafrihetharbostäder attstorförmedlingen av

viktigtkanbostadsförmedling ettcentral varaEnlingsverksamheten.
traditio-drivasskulldenförstyrmedel ensomattbostadspolitiskt utan

Underbolag.kommunalthelägtellerförvaltning ettkommunalnell som
förmed-förformerorganisatoriskaocksåharårende nyasenaste

kommuner.någraietableratslingsverksamheten
BostadVästeråsformeri ärbostadsförmedlingpåexempel nyaEtt

detkommunen,och gemensamt1993 ägsbildades avBolagetAB.
Riks-HSB,fastighetsägareföreningen,bostadsföretaget,kommunala

serviceföretagdefinieras gersomBostadVästerås ettm.fl. sombyggen
Fastighetsägarnafastighetsägare.ochbostadssökandebådefördelar

servicebostadssökande samttilltillgångsnabbmarknadsföring,erbjuds
medsamarbeteFörmedlingensfrågor.bostadssocialaigarantieroch
Vidavtal.skrivnapåoch intefrivillighetpåbyggerfastighetsägarna

ocksåBostadVästeråshar enserviceorganfunktionensidan somav påverksamheten ettbyggerHärfrågorna.bostadssocialaderoll iviktig
berördaochfastighetsägarnaBostadVästerås,mellansamverkansavtal

församordningsansvaretBostadVästerås harförvaltningar.kommunala
defördelarochbehövandesärskilttillbostäder grupperframfåatt

upplåtelsefor-ochbostadsområdenfastighetsägare,olikamellansökande
ordinariedenkompletterasSlutligensegregationen.minskaför attmer

studeranderumsförmedling, ettsärskildförmedlingsverksamheten enav
rollupplåtelseformensamtalla sominombostäder enförmarknadstorg

bostadsort.Västeråsmarknadsförare somav
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10.7.4 Bostadspolitik de kommunala bostads-genom
företagen

De kommunala bostadsföretagen arbetar under mycket olika villkor.
Flertalet företag ekonomiskt stabilaär och fungerar ibland lågtrots en
andel kapital stabiliserandeeget faktor på den lokala bostads-som en
marknaden. Samtidigt finns också företagantal med ekonomisktett en
osäker situation på grund bla. låg soliditet och vakanser i bostadsbe-av
ståndet se vidare bostadsföretagens ekonomi i kapitel 13.om

Beroende på i vilken kommun företagen verkar finns också stora
skillnader i de problem och möjligheter råder på den lokalasom
bostadsmarknaden. I många kommuner detstörre problem kringär
boendesegregationen och de krav denna ställer på företagens verksamhet

står i I flera mindre kommunercentrum. det i stället företagenssom är
ekonomi och möjligheterna finna användning för vakantaegna att

bostäder i fokus.ärsom
Utvecklingen har inneburit de kommunala bostadsföretagenatt

tydligare fram affärsdrivandeträtt bolag med behovsom samma som
andra bostadsföretag följa bostadsefterfrågan ochatt på markna-agera
dens villkor. Förändringen ökad affärsorientering understryksmot attav
flera kommuner har utnyttjat möjligheten ställa avkastnings- ochatt upp
soliditetsmål för sina bolag inom för självkostnadsprincipen.ramen
Parallellt med den ökande marknadsorienteringen med krav på ökad
flexibilitet och kundanpassning omfattas företagen fortfarande vissaav
särregler Kommunallagen och sin roll i hyressättningssystemet.genom

Den situationen på bostadsmarknaden starkt ekonomisktnya ettger
förändringstryck. Samtidigt har de kommunala bostadsföretagens
bostadssociala roll inte blivit mindre viktig. Tidigare bostadssociala
målsättningar jämn bostadsproduktion, försvårande spekula-om en av
tion och stabilitet i förvaltningen framstår i ljuset tidigare turbulensav
på fastighetsmarknaden viktiga förutsättningar för boendepolitik.som en
Den bostadssociala målsättningen låg hyresnivå och detom en
bostadssociala för hushåll med svårigheter hittaansvaret godatt en
bostad fortsatt angelägna.är

Den uppkomna situationen ställer krav på strategisk ledningstora av
företagen. Kommunernas politiska ledning måste tydligtägare ta ettsom

för bostadsföretagen och via ägardirektiv formuleraansvar m.m.
målsättningar för företagens verksamhet. Bostadsföretagens roll i
respektive kommuns boendepolitik måste definieras. De mål som
formuleras måste så tydliga de får styrande effekt på hurattvara en
företagens ordinarie verksamhet bedrivs. Detta gäller särskilt de
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vanligahittills varit både mindrebostadssociala målsättningarna änsom
och utfonnade.företagsekonomiska målsättningar vagtmer

kommunala bostadsföretagenligger framför deutmaningDen som nu
med bostads-långsiktig fastighetsekonomisund ochförena ettär att en

förförutsättningdet goda boendet. Enoch visionsocialt omansvar en
kommunikationsådan utmaning godframgångsrikt ärmötaatt enen

företagsledning ochbostadsföretagensförståelse mellanoch ömsesidig
politiskt tillsattaderas ägare.

kommeroch uppgifterbostadsföretagens rollerkommunalaDe att
önskemål, förut-beroende på lokalamellan olika kommunervariera

viktigadock företagensärskilt två avseenden harbehov. Isättningar och
för kretsloppsan-gäller arbetetkommuner. Detspela i allaroller ettatt

jämlikaochskapa rättfärdigaförarbetetboende attsamtpassat
bostadsområden.olikaboendeförhållanden mellan

efter världskrigetgjordes andrabostadspolitikensvenskal den ett
skullebostäderbostadsföretagenskommunaladevägval innebar attsom

europeiskafrån mångaTill skillnadmedborgare.för allaöppnavara
hyres-s.k. socialainte haftefterkrigstidenSverige underländer har

bostadsmark-påavsedda förendastbostäder är utsatta gruppersom
denundvikaanledning kunnatdennahar bl.anaden. Sverige av

ländermånga dekännetecknarsegregationlångtgående somavsom
för dennaförutsättninghyresbostäder. Ensocialaanvänder sig av

haftkommunala bostadsföretagensannolikt varit deharutveckling att
förbostadsmarknademalokalamarknadsandel på detillräckligt storen

samtidigtbostadssocialtnödvändigtkunna attutanta ettatt ansvar
I bostadsmarknaden.andrahandsaltemativ påframstå ettsom

kommunalademodelli perspektiv unikainternationelltDen i ett som
segregationstendenserde tilltagandeför hotasstårbostadsföretagen av

iutvecklingsprogramlokalaförslagutredningensföranlett omsom
bakgrund detdennakap. 4. Motbostadsområden se ärutsatta en

bostadsföretaghjälp sinamedför kommunernauppgiftangelägen att av
bostadsområden. Detallaförutsättningar ijämlikaochskapa värdiga

iviktigastekommunensbostadsföretagetkommunala är resurseren av
ochbostadsområdenkretsloppsanpassningnåförarbetet att aven

bostadsområdenolikaklyftor mellanoch socialaetniskaundvika att
fördjupas.
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Ökad samverkan mellan olika lokala aktörer10.7.5

bostadspolitiska uppgifter kommer kommunerna i högreFör lösa sinaatt
behöva söka samverkan och samförståndutsträckning tidigareän att

bostadsefterfrågan för-med aktörer. Väl underbyggda analyserandra av
kredit-inhämtar kunskaper från fastighetsägare,kommunenutsätter att

m.fl. kunskaper krävs förgivare, byggentreprenörer De att ta ettsom
stadsdelar nåsför utvecklingsprocesser iövergripande utsattaansvar

och andrabostadsföretag, föreningslivkontakter med boende,genom
på stadsdelsnivån. helhetssyn på utvecklingenaktörer verkar En avsom

eftersomtill breda samverkansformer,boendemiljöema borde i sig leda
aktörer.påverkas så många verksamhetsområden ochboendemiljön av

samverkanfråga behöver lösassärskilt viktigEn ärgenomsom
bostadsmark-hushåll med ställning påbostadsförsörjningen för en svag

bostadsföretaget.uppgift oftast via det kommunalanaden. lösesDenna
hushållsbostadsföretagens huvudansvar förkommunalaDe utsatta

hushållenibland oklok fördelningboende har tillsammans med aven
och negativ utvecklingorsak till segregation tillvarit bidragande enen

sikt kunnapå både lång och kortbostadsområden. Föri vissa att
hushållens boende lösesmåste demotverka boendesegregationen utsatta

fastighetsägaresamarbete där privatainom för även samtettramen
verksamt medelingår.bostadsrättsföreningar Förutom motatt ettvara

säkrare grundockså allmäntsådant samarbetesegregationen ett enger
bostadsförsörjningen. Enförför uppfylla kommunensatt ansvar

fungerafastighetsägare skallsamverkan med privataförutsättning för att
följer hur boendetaktivtvia främst socialtjänstenkommunenär att upp

i detoch stödjer fastighetsägarnahushållenfungerar för de utsatta
frivilligt åtagit sig.deansvar

församverkankräver aktivfrågaYtterligare är ansvareten som
kommunala och privatavräkning. Mångahotasmänniskor avsom

fastighetsekonomiska skäl börjat tillämpabostadsföretag har enav
hyresskuld leder imed hyresskulder. Enmänniskorhårdare linje mot

bostadsföre-måste samarbete mellantill vräkning. Härdag snabbare ett
kanpreventiva insatseretablerasoch socialtjänst sättasgör atttag som

tidigare ha fåttvräkt långtkunna bliin. En hyresgäst bör inte utan att
representanter/socialtjänstenbesök bostadsföretagetspersonligtett av

avbetalningsplanvräkning erbjuderklargör hotet samt t.ex. enomsom
förskulderna. Grundenberedd försökaför den ettgottgöraär attsom
enligtlagstiftning. Hyresvärdarlagd i befintligsådant samarbete ärär

någon hotasinformera socialnämndenhyreslagen skyldiga att avom
socialnämndenbestämmelser sedanSocialtjänstlagensvräkning. ger

utredning i frågan.dröjsmål inledaskyldighet att utan
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förÖverhuvudtaget bostadsförsörjningenförinnebär ansvaret svaga
kommunensmellankopplingmåste finnasdet näraatt engrupper

förviktig rollSocialtjänsten harbostadspolitik. attochsocialpolitik en
aktivt ideltamåsteSocialtjänstenkoppling.sådanståndfå till en

bevaka deoch allmäntbostadsförsörjningsplaneringkommunens svaga
bostad.fåmöjligheterochsituation att engruppemas
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Bosparande1 1

Inledning1 1.1

Utredningenredovisatstidigarebosparande harsärskilttillförslagEtt av
Förslaget1994:121.SOUbosparsystempremieratstatligtett nyttom

blandatfåttharkreditgarantisystemstatligtpå ettbyggt ettsom var
utredningenbostadspolitiskaDenremissinstansema.blandmottagande

översiktbosparande. Enfråganpåuppdraghar i övernyttatt omse
aktuellaförslaginkomnabosparande,nuvarande samthärgörs av

regelsystem.

sparandeförFörutsättningar11.2

medhushållkonstaterarbosparande ävenutredning attårs1994 om
sparandetillekonomisktkan hainkomsterlåga utrymmeförhållandevis

bådeanförsexempelSombetalts.utgifter harnödvändigaefter det att
ochfulltidsarbetandemedtvåbarnshushållrespektiveensamhushåll en

3 940ha 750-linkomsternormalameddeltidsarbetande antassomen
betalats.kostnadernödvändigakr/månad kvar när

hushållssparandetårtiondeti börjanskatteomläggningenFöre varav
marginalskattenhögsta1980beskattning.kraftigför cavarutsatt en

års skatte-År i 1990första%. deti 75 Iden steget1985%.85 nerevar
andratill %. Det65marginalskattesatsen ste-den högstasänktesreform

medkapitalinkomsterförinkomstslagbl.a.innebar nyttatt ettget
den högstamedförDettainrättades 1991.%på 30 attenhetlig skattesats

%.till dagens 30från %sänkts 85sedan 1980skattesatsen
till juli 1994harutgjorde %1,11990skattefterRealräntan som

harstatistik. RealräntanFinansdepartementetsenligt%stigit till 5,5
nomi-Högasedan dess.högfortsattinflationsjunkande atttrots vara

realräntahögmedkombination1990-talet ihelaundernella räntor en
generelltvaritharbeskrivitsskattesystemoch det ovansomnya

ökningdrastisksparande. Enökatförfaktorer ett avgynnsamma
"Samhälls-kapitelvidareseockså skettharsparkvothushållens
dramatiskaÄven dennabosparandet har..".ekonomiska gynnats av
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förändring förutsättningarna för sparande. Omläggningenav av
skattepolitiken har vidare medfört amorteringssparande förmånligt.att är

11.3 Sparfonner på marknaden

Bosparande förekommer i många olika sparformer i bank ocht.ex.
sparkassor i aktier, obligationer och andra värdepapper eller isamt
värdepappersfonder. Vissa alternativ lanseras speciellt utformade för
bosparande medan andra allmänt fångar hushållens sparande.mer upp

deSammanlagt särskilda bosparformema dock begränsadär av
omfattning förhållandei till hushållens totala sparbehållning. Inom

för allemanssparandet och ungdomens bosparande finns särskildaramen
statliga former för bosparande kompletterade med viss lånerätt.

Under den treårsperioden har flera former särskiltsenaste av
bosparande minskning. Sannolikt har denoterat sparsystemen som
fördelat köpoäng till köp bostäder förlorat i attraktionskraft i taktav nya
med bostadsproduktionen avtagit och lägenhetsöverskott uppstått.att ett
Motiven till stå i kö med försparmedel få förtur till köpatt att av
nyproducerade bostäder har minskat. Sparinstituten har sökt öka
intresset höjd eller erbjuda lånerätt.sparränta attgenom genom

11.3.1 Sparkonto i bank

Fördelen för bosparare ligger främst i sparmedlen likvida och kanäratt
för andra ändamål. Skatten på banksparande %.30 Huräventas ut är

mycket medel hushållen för framtida boinvesteringar känt.inteavsatt är
Vissa banker, främst sparbankema, har speciella bosparkonton som

beskrivs nedan.närmare

1 1.3.2 Privatobligationer

Privatobligationer bl.a. och bostadsinstituten. Av-utges statenav
kastningen på privatobligationer varierar beroende på vald löptid.
Sparande kan ske med årlig avkastning eller med så kallade nollkupong-
obligationer där avkastningen betalas i form kursvinst vidut av en
inlösen. Sparande i privatobligationer har ökat mycket kraftigt då räntan
legat bankräntan för normala inlåningskonton. Skatten på såvälöver

realisationsvinster %.30räntor ärsom
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aktiefonderochAktier11.3.3

i denfrämstaktiefonder liggeraktier eller iibosparamedFördelen att
relativt högtnackdeltillväxten. Engenomsnittliga är ettförväntadehöga

varieratharfondbörsenpågeneralindexUtvecklingenrisktagande. av
%med 54år 1993generalindexökadeåren. T.ex.kraftigt de senaste

dockharGenomsnittligtunder 1992.allsökadeintedetmedan
Sett1988-1993.årenexempelvis över% under17,5ökatgeneralindex

Kapitalskattenavkastning.godmycketgivitaktierharlånga perioder en
till%från 12,5höjdes år 1995aktiersvenskapårealisationsvinstför

%.30

pensionssparandeochBosparande11.3.4

på detpensionför sinhushåll att satsaMånga egnagenomsparar
säljakunnai hopppensioneringenföre attbostadägandet omav

ibostadmindretilloch flyttabostadsrätten t.ex.elleregnahemmet
eventuellaDenpensioneringen.vidbostadsrättellerhyresboende

ochpensionenkompletterakanuppkommerrealisationsvinst som
sparande.behoveventuellt annatersätta av

kundebosparsystemprövadeBosparutredning nyttårs ett1994 om
Utredningenpensionssparandet.individuelladetmedkombineras

pensions-för såvälochkonstaterade sparsystem somettatt samma
förlösningartekniskakompliceradeantalkräverbosparande ett

pekadeManbostaden.förfoganderättenochsparandet överlikviditet i
Utredningenbostaden.påvärdetbedömasvårigheterockså på att

medkombineragårintebosparreglerrobustaenkla attmenade att
konkurrensneut-gällervadproblemfinnsVidarepensionssystemet.

kombinationvidraliteten systemen.aven

bosparandeSparbankens1l.3.5

samarbeteibosparandesparbankemafanns iår 1993 ettFram t.o.m.
år 1994SamarbetetRiksBoSpar.kallat ersattesmed Riksbyggen av

lånerättskaparsparformBosparandeSparbankens är ensomensom
begränsningfinns ingensparande. Detregelbundetmånadersefter 12 -

gällerlånerättenstorlek. Förinsättningensnedåtuppåt ellervarken av-
denochkronor/månad2 000 attpå högstsparandeemellertid ett

bostadsinvestering-totaladen%minst 10räcker tillsparade avsumman
efter%90lånafårvillkordessa restenUppfyller manmanen.
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sedvanlig kreditprövning. Låneändamålen får köp ellervara av ny
gammal bostad eller fritidshus. Rätten gäller bospararen villäven om

bygga till eller möblera bostaden. Anvisning bostäderrenovera, av nya
sker via samverkan med byggföretag. Systemet omfattar omkring
150 000 och miljarder1,5 kr. Sparbankens bosparande harsparare ca
också kompletterats med möjlighet bospara i privatobligationer ochatt
fondandelar.

11.3.6 Riksbyggens Sparkassa

Sparformen organiserad i ekonomisk förening för medlemmarär dären
Riksbyggen innehar %30 andelsägande. Sparfonnen tillgång tillger
Riksbyggens produktion bostäder. Tilldelning köplats skerav av genom

Om bospararen väljer bostad hos Riksbyggenpoängsystem. fåren
köparen bonusränta med 5 % högst år och28extra ären om spararen
3% denne äldre dock högst respektive5 % insatsen.3ärom av-
Bosparande får överlåtas inom familjen. Bosparutredningen uppskattade
1994 antalet bosparkonton till 47 000 med miljoner kronor132 i total

åbehållning.

11.3.7 HSB

Bosparandet, sker på konto med marknadsmässig förutsätterränta,som
medlemsskap i HSB. Systemet i huvudsak inriktat på fördelaär att
köplatser beroende på kötid för lägenheter HSB:s nyproduktion. %lur

utbetalas marknadsprissatt medel användsextra ränta utöver räntaen om
för köp HSB-lägenhet. Föreningarna erbjuder lån till delav ny av
grundavgiften/insatsen för nybyggd bostadsrätt. Köplats kräveren
nysparande minst kr/år2 400 för medlem fyllt år kr21 600om som -
för Antalet bosparare uppskattas i dag till 260 000 med ettyngre. ca
totalt sparande på 2 miljarder kronor.ca

11.3.8 SBC BO Handelsbanken-

SBC BO erbjuder bosparande i aktiefond till sina medlemmar. Aktiefon-
den placerar medel i både svenska och utländska värdepapper ävensom
kan räntebärande. Ett fördelar köplatser vid köppoängsystemvara av
bostadsrätt. Sparpoäng för maximalt 12 000 kri sparande därges per

kronor100 kanPoängen flyttas familjen.inom 1994sparpoäng.ger en
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sparade 000 i och den fondförmögen-18 totalasystemetca personer
heten uppgick till miljoner kronor.410ca

och Nordiska Sparlån11.3.9 JAK

Jord ArbeteJAK Föreningen Kapital ekonomisk föreningär en som
bedriver försparlåneverksamhet medlemmar. JAK söker bidraga till ett
samhälle Spar- och låneverksamheten betalas med-räntor.utan av
lemmarna avgifter. Bosparande och lån löper Förränta.utangenom

finns sparande medlemmar miljonernärvarande 21 000 393sparatsom
utlånade föreningen.kronor. miljoner kronor till medlemmar i368 är

Genomsnittslånet uppgår till kronor, löper på år och har70 000 6ca
års bosparande.föregåtts 3,5caav

organisation, Nordiska Sparlån med-Ytterligare med 000len ca
några år liknande sparlånesystemlemmar, har sedan ränta.ett utan

Statligt stöd och lagregler för11.4

bosparande

allemanssparandeBosparlån inom för11.4.1 ramen

ochbestår två sparformer: AllemanssparAllemanssparandet av
AllemansfondAllemansfond. Allemansspar sparande i bank ochär ett

fond sinaomvandlas till andelar isparande görär ett en somsom
högstvärdepapper. Alla ålder får 2 000placeringar i oavsett spara

på Allemanssparkronor månad sammanlagt i Räntansystemen.per
med %. Utdelning på allemansfondbeskattas liksom övriga 30räntor

beskattas endast med %. januarirealisationsvinst 20 Fr.o.m. 1samt
allemansfonderbeskattningen på realisationsvinster i1997 kommer att

dekla-%. Skulle reaförlust uppkomma den avdragsgill i30 ärvara
rationen.

Sparare allemansparandet i åldern år använderi 18-28 spar-som
har få bosparlån under vissa villkor. Deformen för bospara rätt attatt

HSB och Riksbyggen förmedlar allemanssparandetbanker samt som
uppfyllda ungdomar lån. Iskall vissa förutsättningar lämnaärom

lån för bosättning ellersådana fall skall, efter sedvanlig kreditprövning,
bostad beviljas motsvarande gånger det sparade beloppet.förvärv treav

på marknadsmässiga villkor. Staten subventionerar inteLånen beviljas
för allemanssparandet. Utredningensärskilt bosparande inom omramen
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föreslagit1993:23 har 1994allemanssparandet Fi attöversyn av
lånerätten skall bort.tas

Ungdomsbosparande11.4.2

ursprungligen år 1988l988:46 tillkomsbosparandeUngdomLagen om
fortfarandesparbeteende. Sparsystemetungdomarsför främjaatt som

Sparandeallemanssparandet.till formen snarliktgäller enligt lagen är
och år kanmellan 25sparkassa. Ungdomar 16bank ellersker dock i

Sparandetkr/månad.och maximalt 800ansluta sig till systemet spara
medbidragerår. Statenår blir 28avslutas detmåste enspararen

ordinariebonusränta dendock årligpå % intebonusränta 3 utöver
och totaltårs sparandebonus krävsfå dennaFör etttresparräntan. att

och ordinariekr. Bonusräntanminst 5 000 räntabeloppsparat om
%.beskattas med 30

bostadförvärvskall användas tillsparmedlenfinnskravInget att av
till bosparan-betalas Bundenskallför bonuseller för bosättning ut.att

motsvarandekreditprövningsedvanligefterfinns lånerättdet treen
sparade beloppet.gånger det

sparandet.till Dessaungdomar knutna000drygt 45Under 1996 var
Anslagetavslutas.sparandeti premiertill miljonerberättigade 18 närär

kronor.till miljonerbudgeterat 3för 1997premierför utbetalning ärav
Genom-miljoner kronor.246september 1996utgjorde iSparandet ca

ungdoms-borttagandekronor. Ett500sparkapital: 5snittligt avca
skulle skeutredningar. Dettatidigareföreslagits fleraboparandet har av

Fråganbosparstimulanser.införande andramedi samband omav
inom denföremål för utredningnärvarandeförungdomsbosparande är

1995:10.Ckommitténungdomspolitiska

premieratstatligtUtredningen11.5 nyttom

1994:121SOUbosparsystem

bordestödåtgärdermålsättning för statligaUtredningen ansåg att varaen
topplånet för hushållfrämstlånefmansieringunderlätta sparatatt somav

bosparabästa incitamentbörkapitalinsats. Dettatill erforderlig attge
skebosparandet föreslogsstimuleraSättetregelbundet. att genom en

kreditgaranti.dvs.statsgaranterad lånerätt, genom en
formbetalas iskullestödet till bosparareföreslogUtredningen utatt

lånefinansi-och förbilligaför underlättakreditgarantierstatliga attav
permanentboende.förbostadsrätthem ellervid förvärveringen egetav
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för hushållenverksamt incitamentSystemet förutsattes attutgöra ett
kontantin-bostadsförvärv. Behovetkapitalinsats vidtill avspara en egen

utredningen.kronor enligtoch 200 000mellan 50 000sats var
upplåtelseform.geografiskt läge ochmedvarieraBeloppen antogs

förinsättningar skulle krävaskvartalsvisaåtminstoneRegelbundna att
sparinstitutsparformer hosi allalån. Sparandefå statsgaranterade

påkunna ske,tillsyn skulleFinansinspektionensställda under t.ex.
värdepappersfonder.eller Bytei aktierinlåningskonto, i obligationer, av

kundesparform inominstitut och göras.systemet
sammanlagdafå först då deskulleStatsgaranterade lån man

uppgick till minimigränsensparanderegelbundetinsättningarna genom
l/24skullegarantigrundande insättningMaximaltbasbelopp.ett vara

sparbeloppethögstakreditgarantin kundemånad. Förbasbelopp per
basbeloppsåledesavkastninginklusive utgöra tre person.per

BostadskreditnämndStatensutfärdasskulleGarantin envaravsom
%högstskulle omfatta 40ochkreditgivaretillfyllnadsborgen av

garanti-%nyproduktion högst 40vidmarknadsvärdebostadens av-
säkerhetlånensgarantin vidareförförutsättningunderlaget. En attvar

%nyproduktion 90vidmarknadsvärdet%låg inom 90 avav -
dessamarknadsvärdet. Inomdettagarantiunderlaget översteg ramarom
det sparadegångermotsvarande högstgälla för långarantinskulle tre

basbelopp.maximalt nioförvillbeloppet, det säga
andrahandsmarknadenpåvid förvärvårskulle 15Garantitiden vara

och intelåntagarenföljaGarantin avsågsnyproduktion.år vidoch 25
kredit-betalasskulleGarantikostnadenöverlåtelse.fastigheten vid av

ungdoms-"självkostnadspris". Lagenprinciptill igivaren statens om
garantin.införandetsamband medupphöra iföreslogsbosparande av

bosparförslagTidigare1.5.11

bosparförslagtidigarebehandladeBosparutredningårs1994 även tre
respektiveBoverketBofrämjandet,1992-1994årenlämnats avsom
1992:47.SOUbostadsfinansieringenstöd förUtredningen statensom

"bausparkassesystemet"tyska s.k.byggde på detförslagBofrämjandets
andrabådamedan deutlåningsräntorochfasta in-med särskilt låga

förslageni skattesystemet. Ingetjusteringarbyggde påförslagen av
från utredningen.genomförandeförslag tillledde till
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11.5.2 Remissinstansemas betänkandetpåsyn
SOU 1994:121

Remissinstansema lämnade blandade synpunkter på utredningens
förslag. Många remissinstanser förordade avstyrkande. Andraett
föreslog införande ibland efter vissa justeringar förenkladett t.ex. en
kontrollapparat. Flera remissinstanser menade utredningen bordeatt
kompletteras bl.a. beträffande beräkning de statsfmansiella konse-av
kvenserna. Invändningar förslaget inte neutralt mellanmot att var

upplåtelseformerboende- och vanlig.var

europeiska/tyska "bausparkassesys-11.6 Det
temet"

europeiska länder ursprungligen tysktSedan år finns i vissa60 ett
tyskbosparlånesystem särskilda bosparkassor. Ungefär tredjegenom var

Tyskland i sådana Motsvarandeeller miljoner bosparar i25 system.
Osterrike, Luxemburg i Tjeckienfinns i även ‘även samtsystem numera

Slovakien.och

sparandeVillkor för11.6.1

låg fast %, byggerGenom kontinuerligt sparande 2,5ränta,mot t.ex.ett
kollektivt bosparsystem.lånerätt inom slutetettspararen upp en

tecknat bosparkontrakt.Systemet slutet för andra de Bospa-är än som
låg fast kändrandet till låna medel tillleder är närrätt räntaatt som

och%. Räntemarginalen fast mellan in-sparandet inleds, 4,5 ärt.ex.
lånerätt det kan användas vidutlåning. Bosparandet och den genererar

för s.k. ROT-investeringar,köp och gamla bostäder samtav nya
lån med marknadsprissatta villkor.tomtköp eller för amortering äldreav

Om uppstår kan låntagare erbjudas in-väntetid på lån i systemet
avvaktan på tilldelning de lånterimistiska lån till marknadsränta i av

ingår i systemet.som
Tyskland ske till miniminivåSparande skall i exempelvis en om ca

del% förväg avtalade bosparsumman. Resterande40-50 den iav
uppgårsparmålet uppnåtts form bosparlån. Spartidenlämnas inär ettav

och låneamorteringstiden till i allmänheti genomsnitt till år7-8 caca
kan snabbare,år. Spartiden för ombyggnadsinvesteringar10-12 vara

Lånetlån också snabbare.år, och motsvarande3-4 amorterast.ex. ca
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amorteringsstidkortareochlägrehartopplån räntaettmotsvarar men
skattefristatligstimulerasSparandettopplån.normala enavän

Österrike mellanländeroch övriga%8%, iTyskland 10ispar-premie,
investeringstillfället.vidförstbetalasregeli% utoch 4010 som

förkanPremienfullföljs.bosparavtalet inteintebetalasPremien ut om
fåskallförinvestering statenattdel senaretypstatens avensomses

ellersysselsättningökadskatteintäkter,ökadeintäkter,högre genom
ränteavdraglägreexempelvisskaparintäkterandra systemet genomsom

Å andraTyskland.iDock inteförekommer.dettadeklarationeni om
ränteinkomsterhushållensfrånskatteintäktereventuellaminskarsidan

något.

bosparkassaförTysklandiSärlagstiftning1l.6.2

förlagensärlagstiftning,gällerTysklandibosparkassorFör en
endastfårbosparkassorSärskildafebruari 1991.15denbosparkassor av

fråninsättningarBosparkassorlag. mottardennaunderbedrivas
med bosparar-refmansieradebosparlånsärskildabeviljarochbosparare

skyddaraffärsverksamhet. Lagenhörandedärtilldrivermedel samtnas
Likviditetsöverskotttillsyn.särskild avmedelbosparamas genom

skallplaceringriskfylldför utananvändasfår intebosparmedel mer
särskilttillellerbosparkassanitill bosparareutlåningföranvändas

således ifårlågatill denUtlåning räntanlikviditetsplaceringar.säkra
detideltardelåntagarekategorier änandratillske somprincip inte

stabilitetenvidareskyddarbosparandet. Lagenavtalsbundnasärskilda
bosparverksamheten.i

bosparpremieStatlig11.6.3

frånbosparpremierför staten,Tysklandifinns ävenlagstiftningSärskild
reglerar1992juli30bostadsbyggnadspremier somlagen avom

Premienpremier.berättigade till motsvararvilkaför ärvillkoren som
inkomst-ochsparbeloppentotala ärde%10engångsbeloppett avom
sparande.regelbundetårssjuefterförstnormaltlyftasf°arDenprövad.

förDEM,27 000uppgår tillkontraktsskrivandetvidInkomstgränsen
inkomst-tillreglernadockändras1996UnderDEM.000äkta 54par
äktaförDEM000och 100ensamståendeförDEM par00050gränsen

in-normalamedhosbosparandetstimuleraytterligareför sparareatt
komster.



262 Bosparande SOU 1996: 156

Kontroll investeringen verkligen används föratt bostadsändamål görs av
bosparkassan.

11.7 Till Bostadspolitiska utredningen
inkomna förslag

1 1.7.1 Bofrämjandets förslag

Bofrämjandet, sammanslutning medlemmarär från antalettsom en av
på bostadsmarknaden verksamma företag exempelvis byggare samtsom
byggmaterialleverantörer mfl., föreslår införande byggtett ett systemav
på främst den tyska/europeiska modellen boparkassor. I det före-av
slagna skall bospararen kontinuerligtsystemet sparandeett motgenom

fast 2,5 % bygga avtalatränta sparbelopp. När dettaetten om upp
uppnåtts får bospararen till bosparlån motsvarande det sparaderätt ett
beloppet till 4,5 % fast återbetalas under år. Systemet12ränta som ca

slutet i den mening endast fårär låna. En statlig skattefriatt sparare
premie utgår vid investeringstillfâllet på 10 % sparbeloppet medav
maximalt 1 200 kr år. Vid maximalt sparande i tio årsparat ett ärper
det statliga såledesstödet maximalt 12 600 kr. Bofrämjandet utgår från

de statsfinansiella utgifterna för premieatt uppvägs att statensen av
utgifter för skatteavdrag för skuldräntor skulle bli mindre jämfört med
i dag. De tyska erfarenheterna visar kan användasävenatt systemet av
hyresboende för begränsa boendekostnadema.att

Bofrämjandets förslag stimulerar till kortare amorteringstider med
genomsnittligt lägre topplåneskuld. Utbyte dyra topplån kreditermotav
med lägre sker och topplån med kapital.ränta ersätts eget

Ett denna inflationsneutralt fungerar bästsparsystem ärtypav men
i miljö med långsiktigt låg inflation den finns itypen etten av som
antal EU-länder med kontinuerligt tillflöde nysparandesamt ett överav
tiden. Erfarenheterna från införandet i Tjeckien och Slovakien är att

fungerar och snabbt vunnit anslutning med halvsystemen tillånmer en
miljon land inflationsnivåer 10 %. Så längetrotsen sparare per om ca

bospararen/låntagaren vinner fördelar, tidensystemets överav genereras
det sparande bas. Systemet robust i denär systemets är ävensom
meningen bundna avtal sparande och lånatt är ett närspararna av om
beviljats, avtalad amortering. Bospararen/låntagaren lånar i regel inte

han tidigare i varför fulltän säkrat. Ensparat systemet ärsystemetmer
snabb amorteringstakt på lånen bidrar till väntetiden på lån bliratt nya
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lågmedlåntilldelningväntetid videventuellmedNackdelen avkortare.
marknadsränta.tilllåninterimistiskamedlösaskanränta

premiebeloppmedstatsbudgetenpåbelastningenmedNackdelen
svenskåttondeOmfördock t.ex.systemet.finnsinitialt% var10

statsbud-påbelastningenskullekr/månad i000 systemenlskulle spara
100omkringefterårfem systemstartbosparpremiemed varageten

Bofräm-enligtkronormiljoner500år10efterochkronormiljoner ca
siktpåintäkter systemetstatligaökade gerDeberäkningar. somjandets

mindrenågotochpremierstatligainitialaforminackdelarväger avupp
oftasynpunktEni systemet. sompå de lägre sparräntomaskatteintäkter
frånmedelomflyttalockar attpremiesystemanförs sparareettär att

kostnader.statligaökadeorsakardärförochsparformerpremieradeicke
lägre änutlåningsräntor ärsannolikt systemetsattDetta motvägs av

analysintäkter. Istatligaökarsiktpådärföroch enmarknadsräntoma
ochBörsch-SupanAxelutfördbosparkassesystemetVästtyskadet avav

anförs överström-1991universitet attMannheimsvidStahlKonrad
sparandeosubventioneratfrånsparandesubventionerattillningseffekten

Tyskland.ilitenär
effekter.kanutlåninginnanbyggaårflera geattSystemet upptar

efterårredan staxt.påbörjas tredock kunnabedömsutlåningViss
tillförhållandeupplevas låg ikanspartidenunder somSparräntan

erfarenheterutländskaenligtdockvilketplaceringsformerandra
låneräntor.lågagaranterademedlånelöftetkompenseras av

erhålleri systemetdenna är attartmedfördel sparareEn system av
marknadslägenflestadeilånardelåneräntafast närlåg somen

marknadsräntan.understigaförväntas
stödstatligtinföraskunna utanskulleförslag ävenBofrämjandets
vidSimuleringaranslutningsgraden.dock begränsarsannoliktvilket

sparandetökarsannoliktsubventionenvisareruniversitetet attMannheim
anslutnings-ökasåledesskullepremiestatlig%. En50minstmed

JAK-systemetsvenskadetfrånerfarenheterharBlandgraden. annat
skapaskan utandennasparlånesystem artbegränsadem.fl. visat avatt

reglernuvarandevadinsättarskydd änbättrestöd. Ettstatligtbehov av
motiverat.ändåärger

främjaskanlånesystemocholika bosparsystemmellanKonkurrensen
vadförbättraskanställning avserkonsumentensochvillkorpå lika

kanLagstiftingendenna art.i bosparsystemsparandevidrisker av
förreglermedelinsättarnasskyddabättreanpassning genomengenom

regelsystemreviderat tryggakanVidare ettbosparkassor.ilikviditeten
lågtillochavkastning sparathögrefrånavståtttidigareatt somsparare

enligtdettafårverkligenilåg systemet,tilllånfå räntaför attränta
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erbjudna villkor. I dagens regelverk kan detta åstadkommas på ett
fullgott endast föreningsfonnensätt väljs.om

11.7.2 Nordiska Sparlåns förslag

Nordiska Sparlån föreningär drivs med särskild dispens enligten som
äldre lagstiftning från Finansinspektionens tillsyn. Föreningen föreslår

sparlånesystemett inslagär statlig subventionutan annatsom änav
nuvarande räntesubventioner. Systemet innehåller ingen sigränta vare
på sparande eller lån. Administrationen bekostas med hjälp avgifter.av
Medlemmarna belastas för eventuella kreditförluster avgiftsök-genom
ning.

Systemet påminner i den tyska modellen förstort bosparande, lom
idock och liknar denränta, svenskautan JAK- modellen för bosparande.

Nackdelen inte får någonär att ersättning för inflation och Äspararna att
konsumentskyddet för banksparande.är sämre än Ingett.ex. i regelsyste-

finns dock hindrarmet införs Nordiskaatt Sparlånsystemet harsom om
och erhåller tillstånd för verksamhet den omfattningresurser och artav J

krävs för bosparsystemet.som

11.7.3 Samägande med optionsrätt

Idén inlämnats privatperson baserad på utbrett fransktärsom ettav en
bospar- och bostadsfinansieringsystem, Co Propriété. Modellen bygger
på samarbete mellan två privatperson ochparter, stiftelse,t.ex.en en

köper villa eller bostadsrätt där lagfartengemensamt övergår tillsom en
två vid den första frånfälle.part Syfte med konstruktionenpartens förär

privatpersonen uppnå lägre kapitalkostnader iatt boendet.
Den första bosparar på valfritt förparten skapa kapitalsätt att eget

och lånemöjlighet för bostadsköpet och köper därefter halva bostaden
med och lånade medel. Parten betalar drift, underhåll och skatt ochegna
bebor därefter fastigheten under sin livstid. Part två stiftelseärsom en
har syfte med konstruktionen få placeringsaltemativattsom ett som

kan lösa nyföddas boendebehovt.ex. 20-30 år. Den andranu partenom
köper halva bostaden och enligt avtal med denär första be-parten
rättigad till vid dennes frånfälle lagfartenatt och fastigheten/-överta
bostadsrätten till halva priset plus värdestegring. Alternativt löses lån
plus betalas halva priset med värdestegring minus eventuell arvsskatt.

Förslaget kan införas lagändringar och få användningutan fören
vissa boende. Betydande informationsinsatser kan krävas för att



BosparandeSOU 1996: 265156

introducera Om stordriftsfördelar inte kan uppnås kan dettasystemet.
försvåra införande.ett

Bosparande i allboendefonder11.7

SABO har lämnat förslag till bosparande kommer hyresrättenett som
till Syftet förslaget också kapitalet dedel. med stärka det iär att egna
kommunalägda fastigheterna. SABO:s tanke "All-introduceraär att

form allemansfondema.boendefonder" med likartad Desom nya
fonderna preferensaktier utgivna de kommunala bo-investerar i av
stadsföretagen. preferensaktie förtur vid företagets utdelningEn avger

kommunala företag möjlighet få ineventuell vinst. Förslaget attger
fonderna minoritetsägare i bolagen.som

boendeform. Belopps-Bosparandet skall för allaöppet oavsettvara
i allemans-för maximalt bosparande desammagränserna är som

vilken all-nämligen kr/månad. Bospararen väljer isparandet 2 000
vilketsparandet sker och allboendefonden väljer iboendefond som

förslagetInnehavet i bolag ibostadsföretag investering sker. ärett
kanaktieportföljen. Allboendefonder% den totalamaximerat till 10 av

fackförbund, Hyresgästemasbildas banker, fondkommissionärer,av
bostadskooperationen.Riksförbund eller

skattefönnå-skall alla åtnjutaEnligt SABO:s förslag sammasparare
beskattas vidallemansfond. Eventuell reavinstsparande ividner som

%.% och inte normalt 30 Denförsäljning fondandelar med 20 somav
bostad fåranvänder de insatta medlen tilloch faktisktboparar ensom

skatteförmån.extraen
lagstiftning. Regelsystemetregleras i särskildSystemet förutsätts en

harSABO-förslagetså långt det möjligt.för allemansfonder förs äröver
Omboendefonn bor.arbetar i den därfördelen sparmedelatt spararen

flyttassparmedelflyttar till hem kanden bor i hyresrätt ett egetsom
således arbetat itill villaboendet. Kapitalet harmed insatsegensom

flyttas med tillbott i hyresrätt och kan sedanhyresrätten medan denne
villaboendet.

föreslår kan fungeraden SABOEtt bosparsystem äventypav som
i hur högSannolikt finns begränsningskattesubvention.utan en
allmännyt-för fortfarande betraktasutdelning bolag kanett att somge

tigt.
reduceradavsaknad skattesubvention blir troligenEffekterna enavav

bostadsföretagenför de kommunalaanslutningsgrad. Kapitalsituationen
Systemet kanskulle dock kunna förbättras ävensystemet. gegenom

möjligheterhyresboendesbosparmöjligheter stärker dealternativa som
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kan eventuelltdet framtida boendet. Ett detta slagi över-system av
värdeför-introduktion risker iViktigt vid eventuell ärvägas. atten

och delikviditetsrisker analyserasändringen aktier och attnogaav
information villkoren.får godpotentiella omspararna en

bosparkassor iSparande i11.8 m.m.

Sverige

Konkurrens från aktörer11.8.1 nya

förhållande till kreditgivarenställning ienskilde konsumentensDen är
Ökad dock kan stärkakonkurrensförhållandevisi Sverige svag.

och lånevillkorbättreställning och åstadkommakonsumenternas spar-
marknadenprodukter påbanker erbjuderför konsumenterna. Nya som

och ökat konkurrensen.har tillkommitför bostadsfinansiering
kunna ökaytterligare skulletänkbaraalternativFöljande är som

konkurrensen:
sig i Sverige.bosparkassa etablerarutländsk, tysk,En t.ex.-

bosparlåneidén ochtyskadensvenskt institutEtt startartar enupp-
Sverige.verksamhet iny

ochEU-landbosparkassa isvenskt institutEtt ett annatstartar en—
utlåning Sverige.ochmarknadsför sin in- mot

Ändring bosparkassortyskainnebartyska lagstiftningen 1991i den att
flera EU-etablerat sig ihar därefterutomlands. Dessafick etablera sig

etablering sketthareuropeiska länder. Bl.a.andraländer också imen
TjeckienFrankrikeLuxemburg,bolag imed ellerkontor samtseparata

Österrike. Enligtisedan längeSystemet finnsoch Slovakien. även
organisa-svenskakontakter medbosparkassor inletttyskauppgift har

etablering. Omframtidasondera eventuellförtioner och banker att en
inhemskasannoliktskullesig i Sverigebosparkassa etablerartysk

konkurrensen.institut ta upp
dockregistrerad utomlands. Dettabosparkassa finnssvenskIngen är

pådock utformadi Tysklandtänkbart. Lagstiftningen sättettär som
förfå tillståndbosparkassa inte skullesvensksannolikt innebär att en

skulle godkännas iOm registreringi Tyskland.registrering ett annat
registrerat,institutetfrån det land i vilkettillsyn skeEU-land skall är

s.k."hemlandskontroll".
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bosparkassorförlagstiftningSvensk11.8.2

ii SverigebosparkassaskullebosparkassaOm tysk starta en nyen
skulle denTysklandmotsvarande det iproduktutbudbolagsform med ett

enligt Lagenkreditmarknadsbolagbetraktadkunna bli ettsom
medelskulleOm kassankreditmarknadsbolag.16101992: mottagaom

bosparkas-betraktasför omedelbartkanpå räkning uppsägas uttagsom
finnsMöjlighetgäller.bankrörelselagenvarvidbankdäremot somsan

skulleMotsvarandei Sverige.föreningkassanockså startaatt som en
detverksamhet medskulleorganisationsvenskgälla starta nyenom

tyska konceptet.
dettaEU-land gälleriboparkassa registrerassvenskOm annatetten

svenskverksamhetenhuvudsak förlagstiftning i ävenlands om
beröras.utsträckning skullei visslagstiftning

bosparkassorTillsyn11.8.3 av

bosparlånpåhar någonintebosparkassor räntaSverige finnsI somsom
räntebä-inteinsättningarochavgift ärförvaltar dessa mottarmot som

kreditmarknadsbolags-förinomdessasker tillsyndagrande. I ramenav
sparlåneföre-sbankslag. Vissamedlemellerbankaktiebolags-ellerlagen

lagstift-inteomfattas däremotmedlemmarhögst 1 000medningar av
kreditmarknadsbolag.1992:1610Lagenl kap.3§ningen se om

vanskötselmotverkarbosparkassaiFinansinspektionenTillsyn enav
tillsyn harvarförmedel,bospararnasmedinslagspekulativaeller en

funktion.viktig

insättningarKonsumentskydd för11.8.4

särskiltkontoslagpå de flestaomfattassvensk bank ettBosparande i av
kraft denträdde iinsättningsgarantiinsättningar. Lagenskydd för om

bankkonkurs konsu-vidskyddarlnsättningsgarantinjanuari 1996.1 en
utomräkningsslagflestakr på detill 250 000sparmedelmentens upp

omfattasbankerAllaräkningsslag.särskildapåmedellångfristigavissa
Finansinspektionens1955:183Bankrörelselagenenligtdessutom av

tillsyn.
för förenings-bosparkassesystembl.a.finnsDet nämntsovansom

i dagdär tillsynSverigeorganisationer ikooperativai bl.a.medlemmar
för dennaKonsumentskyddetFinansinspektionen.skebehöverinte av

Sparkasseutredningenharbosparkassorkategori utretts avav
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SOU 1996:81. Behovet bättre insättarskydd aktualiserades bl.a.ettav
de bosparkassoma i Sverige drabbats relativtstörreatt storaav en av av

under period. Om blir för kraftiga under kort tid kanuttag uttagenen
kassans likviditet urholkas vilket verksamheten.äventyrar

Sparkasseutredningen föreslår konsumentskyddbättre införsatt ett
i lag. Enligt förslaget skall föreningvarje med sparkasseverksarn-en ny
het kontinuerligt betala % föreningens sparkasseinlåningin 25 tillav
Bankstödsnämnden. Nämnden skall placera medlen på räntebärandeett
konto hos Riksgäldskontoret. konkursVid ingår inte dessa medel i
konkursboet och nämnden betalar ersättning till den enskildeut

ersättning kronor ochHögsta 250 000 lägsta l 000är ärspararen.
kronor. Reglerna innebär bättre skydd för medelinsättamasett som
dock för bankmedel.mindreär än

Sparkasseutredningens förslag bör kunna tillämpas föräven
bosparkassor med slutna drivs föreningsfonn. böri Detsystem som
också förmotsvarande regelverk kan användasövervägas ävenom

föreningsform.andra bosparkassor inte drivs ityper somav
Föreningsformen säkerställer utlåning subventionerade medelatt av

inte sker till andra medlemmar. bosparande i slutnaFörän system som
inte föreningsform kan konsumentskyddet blibedrivs i svagare.

Lagstiftning för slutna bosparkassor11.8.5

lagstiftningen för kreditmarknadsbolag i Sverige inrymmerDen nya
höginom regelsystem både tidigare fmansbolagsverksamhet medsamma

bostadsfinansieringsverksamhet med lägre riskrisk och mott.ex.
sådansäkerheter med bästa tillåterövervägande del Lagenrätt. även att

blandad verksamhet inom bolag.drivs samma
förhållande skulle bosparkassa i bolagsform möjlighetDetta attge en

låna lågförräntade i avvaktan påinom lagens in medel somramar
utlåning till bolagets riskfylldtill låg placeras iränta sparare mer
verksamhet, exempelvis ñnansbolagsverksamhet med god förräntning
för högre risktagande. medel skulle på förBosparamas detta sätt utsättas

tysk bosparkassa därhögre risktagande medel placerades iänett om en
sådant inte tillåtet.risktagande är

Genom kreditmarknadsbolagslagen och bankrörelselagen inteatt
innehåller förbud låna andranågot uttryckligt bosparmedel tillmot att ut

de deltar i bosparavtalen, kan insättarna i slutna inteän sparsystemsom
fårheller effektivt skyddas från detta. Enligt tysk lagstiftning däremot

utlåning endast ske till inom Syftet förhindraärsystemet. att attsparare
får låna subventioneradelåntagare inte ingår i desystemet avsom
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harSpararnatill lågbosparamaihop ränta.harmedel sparats avsom
harlåg Debostadslån tillfåsjälva ränta.avsikthaft för att senare

lägretidigarelåneräntandel accepterasubventionerat attgenomaven
sparränta.

införabolagsordningi sinbolagsform kanibosparkassaEn
ochlagstiftningtyskfinns iregelbegränsandemotsvarande som

införavidarekansparavtal. Kassankundertillutlåningförhindra utan
spekulationundvikabolagsordning försinplaceringsregler i attstrikta

reglerdockkanbolagstämmaGenommedel.med bosparamas extraen
godkännande.Finansinspektionensefterändrasbolagsordningeni

reglermotsvarandeskyddÄndringsmöjligheten innebär änett svagare
tyska bospar-i lag. NärregleratskyddetTyskland därexempelvis äri

respektiveinfördes iSlovakienochTjeckiensig ietableradekassor t.ex.
bosparkassor.särregler förmotsvarandelagstiftninglands

skyddsärregler tillinförabörSverigeharKommittén övervägt om
redanförmodelltysk/europeisk samtbosparkassoriför bosparama av

m.fl.JAKi Sverigeslutnaetablerade sparsystem som
SverigeibosparkassorförlagstiftningenEn justering att engeav

till EU:sanpassningytterligarevissinnebäraskulleställningsärskild en
förkapitalmarknad tillinrefriskapasträvande gagnatt gemensamen

konsumentintressena.

konkurrensökadförrollBosparpremiens11.8.6

främjaförländereuropeiskai flera attanvändsbosparpremiestatligEn
användsländereuropeiskavissabosparande. I ovanökat somett

viljaskapaochsparande attfrämjaförbosparpremiebeskrivits att enen
fastmed lågtopplånbilligtfålågräntesparande för ettpå attettsatsa

ungdomsbosparan-svenskaockså detianvändspremiestatligEnränta.
ipremiestatligEffekternabosparande.ökatfrämjafördet av enatt

premiebland attomstriddadock sparexperterSverige enmenarär som
sub-tillsparformerosubventioneradefrånsparandehuvudsaki styr

nysparande.marginelltorsakarendastochformerventionerade ett
institutfåeventuelltkan attfrånbosparpremieAvsaknad statenav

JAKbl.a.dockharsubventionavsaknadsig. Trotsetableratveka att av
slutnabegränsade sparsystemetableratSparlånNordiskaoch av
konsumentskydd samtharSystemenSverige.i ett svagtbeskriven typ

tillinflationenförkompensationsaknar spararna.
bosparinstitututländskanågramedhaftutredningenKontakter som

händelseutvecklingen,avvaktarintressemedinstitutvissapåtyder att
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analyserar den svenska bosparmarknaden vidtar visst förbe-samt
redelsearbete för eventuell etablering här.

11.9 Information bosparandeom

Ett omfattande bosparande innebär bostadsinvesteringar framtideniatt
kan ske med sundare finansiering och med lägre skuldsättnings-en en
grad. Om ökad finansiering med kapital kan åstadkommasegeten
begränsas behov subventionera bostadsfinansieringstatens iattav
framtiden och boendekostnadema kan sänkas.

Skattereformen år har1991 stimulerat konsumenterna till ökatett
amorteringssparande. dagI sannolikt amorteringssparandeär den
överlägset lönsamma sparfonnen. Trots detta många konsumen-mest är

fortfarande omedvetna boendekostnademater skulle kunnaattom
sänkas med ytterligare amorteringssparande.

Många låntagare inte förstått sambandet mellan insatssom egetav
kapital och boendekostnader behåller sina långa amorteringsplaner som
medför merutgifter. Konsumenterna har svårt genomskåda deatt
omfattande regler finns i skatte-, subventions- och lånesystem ochsom
inse konsekvenserna samlade effekter. Konsumentersystemensav
behöver också information risknivåer i olika sparande.typerom av

1 10 Ungdomsbosparande/bosparpremie
Bosparande viktigt för öka individens valfrihet framtidenär i vadatt
gäller bostadskonsumtion och val bostadsort. Det därför sannoliktärav
viktigt lära ungdomar bosparande förutsättning för skapaatt att är atten
den framtida kontantinsatsen eller för kunna andra investeringaratt göra
i boendet. Pedagogiskt viktigt hjälper ungdomar medär att staten
tydliga, enkla regler stimulans till bosparande.genom

Staten stödjer i dag ungdomsbosparande premie påett detgenom en
sparade beloppet. Nuvarande regler för ungdomsbosparande har dock en

åldersgräns 16-25 år.snäv Ungdomar bor i många fall hemmaom
längre till 25-årsdagen och borde därförän eventuellt kunna fortsätta

Åldersgränsenlängre i för sparandet kunde eventuelltsystemet.spara
höjas till 35 år.

Premien i sig kan inte på något avgörande påverka boendekost-sätt
naden det sparade belopp används kapitalutan är egetsom som som
bidrar till lägre boendekostnader lägre belåningsgrad.genom
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bostadskooperationensflerabl.a.förordasbosparpremieEn or-avav
Bofrämjandet.ganisationer samt av

behovmarkerartydligt ettpremiemedFördelen är att staten aven
kanSparandetkapital.framtidauppbyggnadbosparande för egetökat av
kansubventionenpåstorlekenpremien ochhjälpmedmarknadsföras av

tydlig.mycketockså bli
påbelastningenfrämstbosparpremiemed ärNackdelarna en

sparmedelomflyttningtillpremieochstatsbudgeten motstyratt aven
tilllederendaststimulansenfinns ettRisksparformer.andrafrån att

nysparande.mindre
hävdatårensparforskare harolika översparutredningarFlera samt

inysparandeavgörandetill någotleder utanintesparpremieatt en
subventione-tillsubventioneratintesparande ärlockarstället över som
1992:45, In-Dsutredningartidigarecitattypisktsparande. Ettrat ur

undersökning-"Olikaentet:dividuelltpensionssparande,Finansdepartem
effekteruteblivnaellerbegränsade positivapåSverigebl.a. visariar

stimulanser."riktadenettosparandettotaladetpå av
GörankonsultenochsparutredarenharkommitténuppdragPå av

redovisasIutredningen.till rapportenWikner lämnat enrapporten
tidigareochamerikansk litteraturochsvenskgenomgång spar-av

sparpremiert.ex.skattesubventionerundersöktundersökningar omsom
Wiknerssparmedel.omfördelningendastsparande ellerökat avettger
Sverigebådevetenskapensamlade"den igenomgångenslutsats är attav

förbeläggempiriskadet saknastämligenUSA attoch överensi är om
marginellt finansierasheltsparande änskattesubventionerat annatatt

och detallemanssparandetgällerdet"Närkonsumtion".minskadav
omför-pågrad berohögsparandetverkarskattesparandet itidigare

skett".hadeändåsparandeeller detsparkapitalmellandelning som
ochforskarrapportergenomgångdennaefterslutsatsWikners av

effektlitenmycketharskattesubventionriktadsparundersökningar är att
skattesys-förändringargenerellaharstorlek. Däremotsparandetspå av

avkastningenpåverkarmycketrealräntaniförändringarsamt somtemet
sparandetotalahushållensförbetydelseinflation,ochefter skatt storen

och lån.
bostadsfinan-denbosparsystem typpremiebaseratEtt somav

beräk-utredningensenligtskullestuderadesieringsutredningen egna
medårligenkronormiljoner400statskassankostainitialt enningar ca

lösatillbidraverksamtdetta inte attskulleochpremie%-ig trots10
bosparpremieEffekterna1992:47.SOUfmansieringsproblemen enav

begränsade.bli förskullebostadköpaförför den attsparat ensom
bliocksåsituation ävenskulle i dagens storstatskassanpåBelastningen

väljas.skullepremiesatslägreom en



272 Bosparande SOU 1996: 156

De allmänna sparstimulansema efter skatterefomien i dag starka. Enär
ytterligare sparstimulans utökade sparpremiebelopp tillgenom nya
kategorier således belastning påutgör statsbudgeten kansparare en som
leda till högre ränteläge. Utökningen skulleett riskera omfördelaatt
sparande från osubventionerade sparformer till subventionerad formen
med belastningar för statsbudgeten följd.extra som

I eventuell reglerna för ungdomsbosparandetöversyn kanen av
däremot sparfonnen kanövervägas neutral mellan olikagörasom mer
sparfonner. Detta skulle kunna sparandegöras i värde-t.ex. attgenom
pappersfonder ställda under Finansinspektionens tillsyn tillåts i systemet.
Detta skulle kunna tillåtas med hänsyn till den möjlighet till risksprid-
ning detta medför exempelvis aktie- och obligationssparandesamt iatt
fonder längre perioder givit god real avkastning.över kan ocksåsett Det

sparfonnen bör inskränkasövervägas till endast bosparande.attom avse

11.11 Stöd för familjers bostadsköpunga

Småhus med äganderätt eller bostadsrätt i småhusform efterfrågas av
många hushåll därför de god och boendemiljö föratt tryggger en
bamhushåll med för barnen utvecklas En bidragandegott utrymme att
orsak till barnfamiljer i så hög utsträckning bor småhusformiatt är
sannolikt miljon del miljon1,4 lägenheterna på ROKatt 4störreca av
eller egnahem. Huvuddelen barnhushållenstörre borär i dag iav
småhus. Samboende med barn bodde år 1993 till %71 i egnahem och
till ll % i bostadsrätt enligt BHU. Ensamstående med barn bor till
28 % i egnahem och till %16 i bostadsrätt.

Unga hushåll önskar och behöver lägenheter för förstörre att ge rum
barnen och för dessa god uppväxtmiljö. En del dettaatt storge en av
behov måste täckas köp bostäder, vilket behovgenom av ger av
bosparande för klara insats kapital.att egetav

11.11,1 Krav på kapitalinsatsegen

Finansieringen enskilt ägda bostäder i dag på följande Dengörs sätt.av
köper bostaden får bottenlån i något bostadsinstituten.ettsom av

Resterande kapitalbehov täcks med medel. Om dessa inte räckeregna
kan topplån med eller statlig kreditgaranti erhållas i bostadsinstitut,utan
bank eller försäkringsbolag. Topplånet med hänsyn till säkerhetär sämre
ofta dyrare bottenlånet. Om köpetän nyproducerat egnahem kanavser
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kreditgarantiregel få statligtopplånet iden lämnar somensom
topplånerisk.reducerar kreditgivarens

enligtgenomsnittlig kontantinsatsFör närvarande motsvarar en
till kronor vid köpomkring 190 000sparbankens statistik 80 000 ettav

för sålda egnahemegnahem i Sverige. Medelpriseticke nyproducerat
SCB:s statistik.kronor enligt640 000under sista kvartalet 1995 cavar

tal förkronor. Motsvarandemedelpriset l 075 000StockholmI cavar
insatsbelopp 000-290 000Storstockholm 125vanliga insatser i är om

egnahemsformsmåhus i bostadsrätts- ellernybyggtkr. För ett som
lägst 250 000regelmässigt insatsmiljon kronorkostar är en egen omen

försparade medelhushåll måste användaflestakronor vanlig. De att
nödvändiga insatsen.klara den

problemBamfamiljemas11.11.2

tillräckligt för köphinnafamiljerfinns förProblem att avsparayngre
bådaoftabostad uppträder. krävsDetbehovetbostad innan attstörreav

svårt hinnakan detdettafast arbete. Trotsi hushållet har attett vara
skaffa bam.det dagsinnanihop till insatsen är attspara

båda harhushåll därpåtyderBoverkets beräkningar att unga
kunnaförutsättningarhar rimligaheltidsinkomstergenomsnittliga att

stark anpassningvidbehövs i kontantinsatstill vad avensomspara
Sparmåletnollbasbudget.nödvändigastetill endast det ärkostnaderna

fem år för delsspartid två tillefterkontantinsatskravenklaraatt omen
Stockholm.miljonvilla iockså förhusetgenomsnittligadet men en

sparandet.försörjningsplikt kan dock fördröjaochArbetslöshet, studier
föräldrar ellertillskott frånkompenserandehushåll får i ställetdelEn

förkapitalinsatsennödvändigaklara denförandra släktingar att
ekonomiskt stöd kansådantkan fåhushåll intebostaden. De ettsom

bostad.till ägdmöjlighetenställas utanför en
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Bostadsñnansiering på12

kreditmarknaden

Inledning12.1

kredit-påfinansierasbostäderhuröversiktligtbeskrivskapiteldettaI
vidare.beskrivsverksamhetroll ochBostadsinstitutensmarknaden.

låntagaretrygghetbehandlas konsumentensSlutligen ur ensom
synpunkt.konsumentpolitisk

Bostadsfinansieringen12.2

byggnadstidenunderLån12.2.1

kortfristignormaltbyggnadslån ärbyggnadstidenUnder etttas ensom
byggnads-s.k.konstruktionenOftabank. ettärfinansiering genom en

byggnationenmedi taktsuccessivtskerlyftolika attdärkreditiv
säkerhetSomkapital.medskerDelñnansiering egetfortskrider. även

Statligbankgarantier.ellerpantbrevoftastställslånenför pant genom
byggnadstiden.undererhållasintekreditgaranti kan

bostäderfinansieringlângfristigSlutlig12.2.2 av

önskarellerkanintelåntagarendeldenfinansierarkapitalEget som
avlösesfärdigställandetEfterbostadsfastigheten.långsiktigt ibelåna

bottenlånoftastbestårfinansiering. Dennaslutligbyggnadslånet avav
medförstärkttopplånvärdefastighetens%75till högst samtavupp
ifinansieringenslutligaläggs den över ettregelkreditgaranti. Istatlig

förbottenlån äntillhandahåller annatDessa ävenbostadsinstitut.
bostadsfastigheterbelånarBostadsinstitut motbostäder.nyproduktion av

oftabottenbelånarbostäderibästapantbrevssäkerhet med samträtt
Även försäkrings-bostadsrättenmedbostadsrättslägenheter pant.som

Övrig bostädertoppbelåningfinansiering.sådanm.fl. lämnarbolag av
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inte täcks kreditgaranti sker oftast i bank säkerhetdär isom av
huvudsak lämnas i form pantbrev, bankgarantier och borgen.av

Vid utlåning till hushåll kreditprövas låntagaren och särskilden
värdering Pantbrev säkerhet vid egnahemsbe-görs utgörpanten.av
lâning. För bostadsrättslägenheter sker pantsättning bostadsrätten.av

Utöver bottenlån kan instituten sedan 1992 bevilja topplån mot
statlig kreditgaranti från Statens Bostadskreditnämnd BKN mot
säkerhet pantbrev säkerhetsmässigt ligger säkerheten föröverav som
bottenlånet. Kreditgarantin säkerhet och bl.a.utgör extra gören
förmånligare refinansiering med bostadsobligationer möjlig.

Hushållens amorteringar på bottenlån förhållandevis små. Detär
Ävenberor på långa amorteringsplaner på mellan 25-60 år. amorte-

ringsfria Låntagamalån förekommer. väljer i första hand slutamorte-att
dyrare topplån innan högre amorteringstakt blir aktuell på bottenlå-ra

lån kan förtidsinlösasBundna särskild ränteskillnadsersättningmotnen.
marknadsräntan sjunker. Särskilda har utformats förregler hurnär

ränteskillnadsersättningen skall beräknas.

Omvandling kreditmarknaden12.2.3 på

Sverige har genomgått bl.a.Kreditmarknaden i omvandlingen som
drivits fram avregleringen kreditmarknaden och finansmark-av av

försvannnademas internationella integration. Kreditregleringarna i
huvudsak och valutaregleringen bort år Lönsamhets-1985 1989.togs
problem orsakade finanskrisen kreditinstituten under 1990-taletsiav
första år har också drivit på omvandlingen. banker och andraNya
institut har tillkommit. Staten har bland skapat två särskildaannat
bostadsinstitut, SBAB och första har ökat konkurrensenVenantius. Det
och förvaltardet andra tidigare bostadslån med problem. Istatensnu
den tidigare reglerade marknaden där kreditbrist ibland förekom var
placerarorienterade kreditvillkor vanliga. Efter avregleringen av
kreditm arknaden har på den konkerrensutsatta marknad skapatssom mer
låntagarorienterade lånevillkor kunnat fram.växa

Vissa sammanslagningar har skett under l990-talet bland bostadsin-
stituten. har flera sparbankssektomsExempelvis olika institutav sam-
manslagits Spintab stadshypoteksföreningamatill AB och de lokala har
slagits omstrukturerade Stadshypoteki det och börsnoteradesamman

ÄvenAB. Nordbanken slår under 1996 sina bostadsinstitutsamman -
under Nordbanken Hypotek.namnet

företagsforrn till aktiebolag köp och försäljningarByte samtav av
lånestockar olika svenska ochmellan kreditgivare till särskilda institut
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vidvikt läggsalltskett. Enförändringar störreandrautlandeti är som
godtillgångar. Eni deraspå kvalitetenstyrkafinansiellainstitutens samt

upplåningpå grundbetydelseökad utom-fåtthar storkreditrating av
lands.

bostadsinstitutiRiskreducering12.2.4

basverksamhetennärvarande tillåtergår förBostadsinstituten genom
har denbottenkrediter. T.ex.säkratillkreditgivningenkoncentration av

tillöverförtsflera fallibyggnadskreditgivningenriskfylldamer
oftakontorshusochaffärs-finansierasVidarebankerna. avnumera

belåningenvidnivånbegränsatdessutomharInstituten avbankerna.
1980-taletslutetUnderfritidshus.ochbostadsrätt mervar enavt.ex.

belånasi dagobjektenmedanvanlig,%belåningsgrad 85generell om
belå-ochlåntagarebådekreditprövningingående%. En60-75till avca

överlåtitsfallåtskilligahar iriskkrediterInstitutensningsobjektet görs.
rekonstruktionsåtgärder.förinstitutsärskildatill

ökatinstitutenrisker harandraochkredit-begränsningGenom aven
ratingin-införkreditvärdighetsinförbättraellerbehållamöjligheten att

oftafastighetskrisenochfinans-harDockinvesterare.ochstitut
ochhögremedförtvilket ut-kreditvärderingbetygsänktainneburit upp-

kreditra-sänktfåttharsådantSverige ävenLandetlåningsräntor. som
låntagare.för övrigaratingnivåsänktmedförtallmänhetvilket iting,

kreditgivareÖversikt bostadssektorns12.2.5 av

ibostädertillkreditgivningentotaladenandelBostadsinstitutens av
Banker-Finansinspektionen.enligt%,851994vari slutetSverige caav

motsvaradefinansieradesoch lån% staten10andel nära avsomvarnas
dessdessandel sedan attminskat sinharStaten%. genom4ca

bostadslån förtssamtliga utsåochupphörtnyutlåning urgott som
volymervissaharÄven försäkringsbolagochfinansbolagstatsbudgeten.

balansräkningar.i sinabostadsfinansiering
utlåningFinansbolagenstopplån.byggnadslånlämnarBankerna samt

utprägladeoftaochbegränsadförhållandevisbostädertill merär avser
bostäderÄven tillutlåning ärförsäkringsbolagensriskkrediter. av

omfattning.begränsad
bostäderfinansieringförutlåningensammanlagdaDen genomav

Bostadskre-enligtoch viabankernabostadsinstituten, staten var
kanTill dettakr år 1994.miljarder1001beräkningardztnämndens ca
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läggas krediter för bostadsändamål från försäkringsbolag, stiftelsert.ex.
eller privatpersoner. Kreditgivningen till bostäder har mycket storen
betydelse och svarade exempelvis under perioden 1987 1991 för drygt-
60 % nyutlåningen i svenska kronor på kreditmarknaden seav även
tabell 12.1.

Tab 12.1 Utlåning till allmänheten från banker och bostadsinstitut
åren 1990-1995, stockuppgifter, exkl. lån i utländsk valu-

miljarderta, kronor

År Banker Bostadsinstitut Andra kredit- Totalt
marknadsinstitut

1990 505 792 124 l 421

1991 499 931 120 1 550

1992 550 941 124 1 615

1993 457 992 126 1 575

1994 485 970 130 1 586

1995 510 984 136 1 630
Anm.: Urval bland kreditmarknadsinstitut,andra dvs. exkl. bostadsinstitut,
motsvarande 95 % utlåningen i dessa bolag. Total utlåning i utländsk valutaav
motsvarade år 1990 448 miljarder kronor och 1995 224 miljarder kronor.ca
Bostadsinstitutens andel denna försumbar.av var
Källa: Bearbetning Riksbankens statistikav

12.2.6 Bostadsinstitutens utveckling senaste

femårsperioden

Sedan kreditmarknaden avreglerades vid mitten 1980-talet och framav
till år 1991 kreditexpansionen betydande. Under 1991 börjadevar ex-
pansionen dämpas kraftigt. Bostadsinstitutens utlåning fortsatte dock öka
kraftigt under åren 1991 ochäven 1992 byggnadslån förattgenom
färdiga bostäder lades från bankerna till slutlig finansiering iom
instituten. Bostadsbyggandet däremot snabbt efter 1992. Amorte-avtog
ringar och lösen lån ökade, stimulerat ändrade Skatteregler ochav av
höga realräntor gjorde amorteringssparande lönsamt. Bo-som mer
stadsinstitutens tillväxt avstannande sedan helt vissnästan trots nyut-

Överflyttningarlåning. kreditstockar till bankerna bidrog också tillav
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harDärefter1995.mittenfortsattharNedgången t.0.m. avstagnationen.
skett.totalvolymemaökningbegränsad aven

framförbostädertillkreditgivaresigetableratharaktörerNya som
hittillsFörsäkringsbolagen ärbanker.utländskaochförsäkringsbolagallt
mark-sinaframflyttarbostadskreditmarknaden,påaktörer mensmå

deoch WasaSPP ärTrygg-Hansa,Skandia,Folksam,nadspositioner.
Försäk-%.till l-2uppskattaskanMarknadsandelenaktörerna.ledande

derasminskarvilketkapitaltäckningsreglersaknarringsbolagen
traditionel-deutlåningsräntor änlägreerbjudadärförkanDekostnader.

försäkrings-sannoliktdock attbegränsasPrispressen avlångivarna.la
Försäkringsbolagenavkastningskrav.harandra ettliksom parterbolagen

till-påmedelförsäkringssparamasförräntabehovsåledes atthar
fredställande sätt.

rollderasochBostadsinstituten12.3

långfristigttillhandahållahuvuduppgift attharBostadsinstituten som
fasttillbottenfmansiering ränta.huvudsakiförrisklågmedkapital

fastighetsägandeochhushållkommuner,handförstaiLåntagare är
garanti.kommunalellerstatligmedkrediterlämnasDessutomföretag.

påsigkoncentreratkonsumentervadharBostadsinstituten avser
Stordriftsfördelarna görkrediter.standardiserade enmasshantering av

tillkrediterpåspecialiseringenochmöjliglåntagarnatillmarginallåg
Institutenupplåningskostnader.lägresäkerhetbramedbostäder ger

kommunerochbostadsföretag meravsertill somkrediterocksålämnar
sigockså här görstordriftsfördelarfinansiering, även"skräddarsydd" om

gällande.

Räntebindningstider12.3.l

år,femdagiutlåningför ärräntebindningstiden menvanligasteDen
vanliga.år1-3 ärmånader3 samträntebindningsperioder omäven

genomsnittligaDensällan.förekommerår7-10påBindning mer
företidenUndersjunkit.harlåneportföljerinstitutensibindingstiden

påbindningstiderkundeplaceringspliktsregler uppmedavregleringen
ochinflationmed högperiodenlångadenUnderförekomma.årtill 40
alltföredragitinvesterarnaharårtiondennominell senastehög ränta

nivånpånedkommitinflationstaktenFörst närobligationer.kortare
emitterakunnatåterinstitutenhar1990-taletpåinbit%2-3 en

räntebindningstidenlängrenågotförobligationer
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12.3.2 Bostadsinstitutens ägarförhållanden

Staten, banker och börsen ägare

Flertalet bostadsinstitut banker. någraägs I institut stårav staten som
Detägare. bostadsinstitutet,största Stadshypotek AB, är ettnumera

börsnoterat företag aktier spridda både i Sverigeär och utomlands.vars

Tab 12.2 Total utlåning från större bostadsinstitut ägarför-samt
hållanden 1995-12-31, miljarder kronorper

Institut ÄgareUtestående lån

Föreningsbanken Kredit 28 Föreningsbanken

Handelsbanken Hypotek 100 Handelsbanken

Kommuninvest 16 Kommuner och landsting

Nordbanken Hypotek 47 Nordbanken

Nordbanken Kredit 43 Dzo

Spintab 235 Sparbanken Sverige

Stadshypotek 297 Börsnoterat aktiebolag
SBAB Staten137

S-E-Banken Bolån 78 SE-Banken
Anm: Under år 1995 har dessutom Venantius AB, tillkommitägt staten,av

institut. Venantius förvaltarnytt 70 000 bostadslån medsom förlustrisk.större
Lånen 33 miljarderpå kr har övertagits från och SBAB.ca staten
Källa: Finansinspektionen

12.3 Bostadsinstitutens upplåning

Upplåningsformer

Instituten finansierar sin verksamhet främst obligationer,att utgenom ge
reverslån ochäven certifikatprogram. Upplåningenmen hargenom

tidigare, före avregleringen i mitten på 1980-talet, skett främst från AP-
fonden, försäkringsbolagen och bankerna. Under år har institutensenare
breddat sin upplåning till utlandet svenska företagäven och hushållmen
har ökat betydelsei obligationsköpare.som
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Upplåning i utlandet

Utlandsreñnansieringen har efter valutaregleringens avskaffande 1989
skett bl.a. försäljning obligationer utställda svenska kronorigenom av
via finansmarknadema i Köpenhamn och London. Dessutom görs
riktade emissioner i utländska valutor direkt till kapitalmarknader i

olika andra marknader AmerikaEuropa eller till i Asien, eller Australi-

en.

Derivatinstrument

upplåning främmande kurssäkrasDen utländska i valutorupptassom
för på rad s.k.och byts till svenska kronor utlåning motsvarande tid. En

derivatinstrument och andra finansiella instrument för försäkring mot
olika inskontrakt, swapkontrakt, valutasäkringskontraktrisker såsom term

förtill användning. instrument användsoch optionsavtal kommer Dessa
undvika obalans, s.k. "mismatch", mellaninstituten skall kunnaatt upp-

undvika oacceptabla och valutarisker.och utlåning för ränte-attsamt
kan erbjuda lägrebidrar också till instituten totaltDerivaten att sett

risker för sina kunder.utlåningsräntor minskadesamt

Fondbörsnotering

svenska bostadsobligationer iförBostadsinstitutens räntor som
Stock-hos institutionella placerare,huvudsak placeras noteras genom

förprivatobligationerde flestaholms Fondbörs. Numera är även
obligationerolika noteringarhushållen noterade. Dessaseparat avser

upplåning. Mångaoch % instituts totalamellan 50 90utgör ettavsorn
från hushållenmed omkring % upplåninginstitut reñnansierar sig 10

obliga-sker utlandet. Vissa% upplåning ioch med 10-50 somannan
fmanscentra.på fondbörser några utländskanoterade itionslån endastär

Privatobligationer

utvecklats snabbt debostadsinstitut harPrivatobligationer utställda av
omfördelningartvå åren har betydandeåren. Under de senastesenaste

ökat.upplåning andelen privatobligationerskett i institutens attgenom
Återköp har kunnatfrån institutionella investerareandra obligationerav

nedfrån privatobligationema vilketske med hjälp likvider pressatav
upplåningskostnaden.
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Räntemarginaler12.3.4

mycketdå kreditförlusterår 1985,före avregleringenUnder tiden var
Därefter den%.räntemarginal 0,2-0,3institutensovanliga, stegvar

enligtår 1990% genomsnittligt i början0,46successivt och avvar
öka tilldärefter fortsattberäkningar. Den harFinansinspektionens att

kreditförlustsituationenstabiliseringEfter% vid mitten 1995.0,87 avav
ökadbl.a.sjunkit till följdkrediter i regelpåhar marginalen avnya

konkurrens.

Rörelseresultat12.3.5

kronor.miljardertilluppgick under 1995 4,1rörelseresultatInstitutens
% institutensFinansinspektionen 0,44enligtmotsvaradeDetta av

År rörelseresultatet1993halvåret 1995.förstautlåning under var
inräknatsutlåning intehar SBAB:sbåda fallenutlåningen. I%0,24 av

ökandebostadslån. Deomläggningentillmed hänsyn statensav
gjort detkreditförluster harminskadebl.a.rörelseresultaten genom

för investerarnasden garantidra bortunder 1996förmöjligt staten att
börjanfinanskrisen iunderutställdeskonkursmedel vid avsom
på högfortfarandedockliggerproblemkrediter90-talet. Institutens en

tabell 12.3.sjunka sebörjatnivå, denäven om

kreditförluster ochrörelseresultatBostadsinstitutens samtTab 12.3
miljarder kronor1993-1995,problemkrediter

995l1994993l

4,151,6Rörelseresultat

8,0257,8Kreditförluster

17,8316,516,4Problemkrediter

0,600,78utlåning%Förluster i av
kronormiljarderi Venantius -3,lrörelseförlustInkl

2 miljarder kronorVenantius 3,4Därav
3 kronormiljarderVenantius 6,1Därav

FinansinspektionenKälla:
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matchningRiskbegränsning12.3.6 genom

bolagsordning harrespektiveoch i sinkreditmarknadsbolagslagenI
dessaoch utlåningmatchningför s.k.instituten regler som gerav upp-

räntebindnings-löptid ochvadstrukturi huvudsak t.ex.avsersamma
Internationellamatchning.fungerandevidStor vikt läggstider. en

farligamycketTyskland visarUSA ochfrånerfarenheter attt.ex.
matchning.saknaruppstå i institutkansituationer en noggrannsom
och match-risk-svenska institutensövervakar deFinansinspektionen

månatlig rapportering.vianingssituation

1993-1994upplåningeniStörningar12.3.7

haftbostadsinstitutenårs bokslut hari 1993något undantagMed
Underförluster.omfattandeårenderörelseresultatpositiva trotssenaste

rörelseresultatnegativabostadsinstitutendehade tvåår 1993 störreav
På kortuppstod.kreditförlusterStoranollresultat.visadeoch institutett

iutlåningför ochPrisetutlandsupplåningen.hämmades stegsikt upp-
ske relativtkunnatupplåning återharSedan 1995samtliga institut.

ratings.k.kreditbetyg ärinstitutensstömingsfritt, även nugenomom
upplåningen dyrare.ochårtiondetingångenvid görlägre än av

1990-talet främstuppkommit underKreditförluster har genom
kraftigt.fallitdär prisernafastigheterkommersiellaiengagemang
bostads-ägdabostadsfastigheteruppkommit iFörluster har även av

efter mittenbyggtsfastighetsägareeller privatarättsföreningar avsom
för-varitdäremotegnahemskrediter haravseendeFörluster1980-talet.

begränsade.hållandevis

Kreditförluster12.3.8

Bostadsinstitutenskreditrisker.lågabostadsinstitutenNormalt har
bostads-förfrån miljonprogrammetårenunderkreditförluster var

%omkring 0,01regelmycket låga, i1980-talets slutbyggande fram till
Förlustemaöka.kreditförlustemabörjade1991/1992årenårligen. Först
motsvaradegenomsnittligtdå dehuvudsak år 1993kulminerade i

innehåller% år 1995förlusttalet 0,80högaDetutlåningen.0,78 % av
övertagitABbostadstopplån Venatiusfrån deförlusterbland annat som

redan underkulminerade dockbottenlånförFörlustemafrån staten. rena
Topplå-år.någraminska förstTopplåneförlustemaår 1993. väntas om

ocksåvilketkreditgaranti,försäkrade medofta gör att statenärnen
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drabbas förluster. Beräkningar förluster finns i kommitténsstatensav av
delbetänkande SOU 1995:98.

Garantisystemets funktion12.3.9

Institutens kreditförlustrisker för topplån oftast säkradeär nämntssom
med statliga kreditgarantier från BKN. Bostadsinstituten beroendeär av

kreditgarantisystemets funktion upprätthålls, speciellt eftersom fastig-att
hetsprisema fallit kraftigthar sedan garantisystemet introducerades

Eftersom kreditrisken1992. bär för de topplån omfattasstaten som av
garantisystemet de investerare placerar bostadsobliga-accepterar som
tioner lägre ränta.en

för12.4 Lagstiftning bostadsinstitut

lagstiftning bostadsinstitut/finans-12.4.1 Gemensam

bolag

Bostadsinstitut och finansbolag sedan inordnade under1994är en
lagstiftning för den formen kreditmarknadsbolag, trotsgemensam nya

fundamentala olikheter i risktagande. kreditmarknadsbolagLagen om
kraft1992:1610 trädde i l januari 1994 dels lagenersattesom

1963:76 kreditaktiebolag, dels lagen 1988:606 finansbolag.om om
Lagändringen innebär anpassning till regler innehållerEU:sen men
ingen särlagstiftning för olika institut, vilket vanligt i delärtyper av en
EU-länder.

Kreditmarknadsbolag12.4.2

Ett kreditmarknadsbolag definieras enligt den lagen svensktettnya som
aktiebolag fått tillstånd Finansinspektionen driva finans-attsom av
ieringsverksamhet. denna näringsverksamhet förMed lämnaattavses
kredit, förställa garanti kredit, förmedla kredit till konsumenter eller att

finansieringmedverka till köpa fordringar eller upplåta lösattgenom
egendom till nyttjande. Finansinspektionens tillstånd kan till bådeges
svenska aktiebolag och utländska kreditinstitut.

Den lagen kreditmarknadsbolag innehåller regler till-nya om om
ståndsplikt och tillsyn. Bolagsordningen skall godkännas Finansin-av
spektionen. innehåller lagen för sundhetskrav förDärutöver regler
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förförtroendeallmänhetenssåbedrivasskallverksamheten attsom
verksamheten kansåoch i övrigtupprätthållskreditmarknaden att anses

startkapital minstpå minstaSekretessregler, kravfinnsVidaresund.
förstyrelse och VDförreglersärskildaECU, samtfem miljoner

etableringförellerinstitututländskaförreglerspeciellarevisorer,
innehållerrörelseregler. Dessutomsvensk sidafrånutomlands samt

kapitaltäckning.s.k.kapitalkrav,förreglerlagen

betydelseochLåntagarprövning12.4.3 pantens

prövningpåviktläggerkreditmarknadsbolagslagen störreDen avnya
därmedformsäkerhet iErbjuden ärkreditvärdighet. pantlåntagares av

låntagarprövningen.vid sidankreditbedömningendelendast avaven
ikreditprövningvidbetydelseprimär ettrealsäkerhetenTidigare avvar

reglerocksåställerkonsumentkreditlagenkreditaktiebolag. Den uppnya
ekonomi.låntagarenstillrelateradekreditprövning ärför institutens som

ochhushålltillkreditgivningförhindrarförsvårar ellerreglernaDe nya
soliditet.mycketellermedlåntagareandra svagsvag

försärlagstiftningUtredning12.4.4 om
bostadsinstitut

skulle kunnakreditmarknadsbolagenlagändringenmedTanken attvar
bolagsordningen.ibestämmelserverksamhetprofilera sin genom

efterdockbolagsstämmapåbeslutändraskanBolagsordningen genom
vissskaparändringtillMöjlighetengodkännande.Finansinspektionens

utredning,tillsattharRegeringenför investerarna.osäkerhet en
syftemed1996:42Dir.kreditmarknadsbolag,för vissareglerSärskilda
lågaharinstitutförsärlagstiftningbehovetbl.a. somöveratt avse

området.inomjämförasskallEUi övrigarisker. Systemenpreciserade
särlagstift-Tyskland harDanmark ochEUinomländernaFlera t.ex.av

bostadsinstitut.förning
tiondelsnågonendastmycket liten, procent,skillnadenTysklandI är

upplåning.bostadsinstitutensochupplåningförkostnadmellan statens
ochhalvomkringmellanvarieratskillnaddennaharSverige somI en

harDettatioårsperioden.denprocentenheteromkring senastehögst tre
bostadsobligationemarisknivå svenskaför debedömdhögrespeglat en

kunnavärdedetsynvinkelbostadspolitisk attärtyska. Urde avän
lagstiftningenOmmöjligt. ärså lågtillobligationer räntaemittera som
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tillräckligt utformad för stödja detta kan den tillsattaatt övervägas av
utredningen.

12.4.5 Tidigare lagstiftning

Tidigare fanns svenska bostadsinstitut samlade under ramlagstiftningen
för kreditaktiebolag eller under lagen 1968:576 Konungariketom
Sveriges stadshypotekskassa och stadshypotekföreningar. Särskildom
lagstiftning gällde för fmansbolagen. Lagarna innehöll bolagsrättsliga
regler och regler kapitaltäckning krav på tillsyn. I övrigtsamtom
reglerades bolagens verksamhet bolagsordningar skullegenom som
tillstyrkas Finansinspektionen och godkännas regeringen.av av
Kreditaktiebolagen godkänns i stället kreditmarknadsbolag.nu som

12.5 Lagstiftning i konsumentfrågor

12.5.1 EU-anpassade regler

Bostadsinstitutens utlåning faller under konsumentkreditlagen. Konsu-
mentskyddsfrågoma intemationaliseras allt och tilldrar sig ökatmer
intresse inom EU har inrättat särskilt konsumentråd,t.ex. ettsom
Consumers Consultative Council. målEU:s stärka konsumentensär att
ställning avseende bl.a. infonnation, säkerhet och rättsskydd. Följande
två huvudprinciper kan härledas för konsumentskyddet. För det första

effektiv konkurrens i kombination konsumentskyddmed med tonvikten
på säkerställa konsumenternas förtroende för marknaden fungerar.att att
För det andra skydd för konsumenten ekonomisk skada ochett mot
förlust varande den parten.som svagare

Enligt EU-reglema och konkurrenslagstiftningen i Sverige får inga
överenskommelser och avgifter träffas mellan kreditinstitut.räntorom
Vidare föreskriver reglerna hur ökad genomsiktlighet i marknadenen
skall åstadkommas bättre information och möjligheter jämföraattgenom

avgifter Regler otillbörlig marknadsföring finns infördaräntor, m.m. om
i svensk lagstiftning efter EU:s rekommendation med restriktioner för
hur lån får marknadsföras konsument. Därtill kommer rekommenda-mot
tioner utfärdade Finansinspektionen måttfull marknadsföringav om av
lån till konsument. Bland rekommendationerEU:s märks också att
konsumentklagomål skall kunna hanteras snabbt, effektivt och lågtill
kostnad. svenskaDe bankerna har via Bankföreningen förklarat deatt
ansluter sig till dessa principer klagomålshantering.om
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Överskuldsättning12.5.2

frågaskuldsaneringoch äröverskuldsättningförKonsumentskydd en
förriskenhurgällervadfinnsmeningarOlikaEU.inomövervägssom

långivare.ochlåntagaremellanfördelasskallöverskuldsättning
kommakaneffektivt,kreditengagemang mestRegistrering menansesav

utvecklaEUområdedettaPå väntasbanksekretessregler.medkonflikti
regelsystemet.

Skuldsaneringslag12.5.3

bostads-kreditgivarnamedriskenhushållendelar enSverige omI
värdettill panten.förhållandeibelånadhögtför avfastighet är

försäljningefterskuldbördaeftersläpandedrabbaskanHushållen enav
1994frånlagstiftningSärskildbostadsrätt. gerelleregnahemettav

En1994:334.privatpersonerförskuldsaneringtillmöjlighet
skuldersinadelavskrivning ombeviljaskan avprivatperson enav

inombetalaskaninteskuldernaskuldsattsåochinsolvent atthan/hon är
tid.överskådlig

huvudsakiskuldsaneringarförutsättsskuldsaneringslagen attI
skallförstaIöverenskommelser. stegettfrivilligagenomförs som

iFörstborgenärema.medöverenskommelsenåsökasjälvgäldenären
tvingandeeventuellbeslutakronofogdemyndighetenkanhand omsista

bostadsrätt ärellerbostadsfastighetgäldenärensOmskuldsanering.
handundersäljasnormaltfastighetenskallpantsäkerhetbelånad mot

Restfordranköpeskillingen.betaltfåoch borgenärenexekutivteller ur
skuldsaneringen.fortsattavid denfordringarövrigalikabehandlas som

handläggningstidenlagstiftningen är attdenErfarenheterna nyaav
behand-fall harmångaIlång.varitkronofogdemyndighetenhos

Tingsrättsbehandling ettmånader avfem noterats.tilllingstider upp
Konsumentverkettiden.månad tillnågonytterligareläggakanärende

lagenutvärderaRiksskatteverketochDomstolsverketmedsamrådskall i
skallUtvärderingennödvändiga.förändringar äroch överväga om

skuldsaneringberörs1996. Konsumenterhöstenunder avredovisas som
skuldsa-olyckligtdärförDetsituation. är ommyckethar utsatten

vidaresefattaskanbeslutinnanpå tidenfår dra utneringsprocessen
1995:98.SOUdelbetänkandekommitténs
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12.5.4 Konsumentskydd

juniI 1993 presenterades EU:s direktiv beträffande skydd försenaste
sparade medel. Varje kreditinstitut godkänt respektive landsärsom av
myndigheter skall omfattas visst skydd för insättningar. Dispensettav
kan kreditinstitutet omfattas statlig garanti. Från årsskiftetges om av en
1992/93 mitten 1996 omfattadest.o.m. samtliga bostadsinstitutav ettav
statligt stödpaket. Stödet utformat statligt insättarskyddettvar som som

gällde bankerna.även Denna garanti har från 30 juni 1996 slopats. För
banker skyddet med särskildersätts insättningsgaranti högsten om
250 kr000 därmed ansluter till EU-direktivet med vissper person som
upprundning.

Ökad12.6 konkurrens och produktutveckling
12.6.1 Skärpt konkurrens

Ökad konkurrens kommer sedan några år från försäkringsbolag samt
andra äldre och nyetablerade kreditgivare vilka på lämnasatsar att
bostadskrediter inom begränsat och specialiserat sortimentett ävensom
innehåller lösningar. Exempelvis medverkar bl.a. vissa mindrenya
svenska s.k "nischbanker" utländska banker inte tidigaresamt som
deltagit särskilt aktivt i konkurrensen inom bostadsñnansieringen. De

aktörernas marknadsandel hittills mindremotsvarar ännya procenten
totalmarknaden. De har dock bidragit till pressade räntemarginalerav

och påskyndar utvecklingen produkter. Att utvecklaav nya nya
produkter avpassade till ekonomiska förutsättningar dock tid.tarnya

12.6.2 bindningstiderLängre för lån

Bostadsñnansieringen har på år blivit allt kortfristig vilketsenare mer
ökat ränteriskema för låntagama och i regel också ökat kreditriskema.
Längre bindningstider för lånen kan i vissa fall minska riskerna men
kan tidvis medföra högre kapitalkostnader. Räntenivån på lån med långa
bindningstider ofta högre på lån medär korta bindningstider.än I dag

längre bindningstiderär fem år ovanliga.än Den konkurrens-nya
situationen har inte avgörande förändrat utbudet produkter medav
längre räntebindningstid.

Under vissa perioder med s.k. negativ avkastningskurva har lån med
långa bindningstider lägre lån med korta bindningstider.ränta Oftaän
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kreditmarknadsläget förRiksbanken attinträffar detta stramarnär
räntepåverkan.internationellvidöverhettning ellerekonomiskmotverka

mycket högatillfälligtråka förmed rörligDå låntagarekan ränta ut
binda sinvaltintedebostadsräntor ränta.attom

oftabindningstider,mycket långabostadslånenDanmark harI ca
tilllånetfåmöjlighet ensidigtdockharLåntagaren omsättaår.20-30 att

ocksåDanmark finnsräntenivån sjunker. I gemensamtettlägre ränta om
danskaförsäkerheteninbyggt ilåntagareför allasolidariskt ansvar

harpåvidare investerarenöverförsRänteriskenbostadsobligationer. som
till följdfåskulle kunnaSystemetbostadsobligationer. attiplacerat
Danmarkoförmånligt. Iräntesänkningsrisken ärprissätterinvesterare

Även marknadenamerikanskapå denrelativt litet.riskpåslagetdock
skalaobligationer ibostadslån ochlångfristiga störreförekommer mer

därharvanliga. Konsumenterår störreLöptider 30Sverige.i ärruntän
för dettariskenekonomiskadenlån ochförtidslösamöjligheter att

harDenneinvesteraren.lånen, dvs.finansieratpå denoftastligger som
placeringen.prissättningvidriskenbeaktaatt av

kunnaskullemarknadensvenskadenhurharKommittén övervägt
denbostadslånförbindningstiderochlängreutvecklas tryggare avmot

problemsärskiltUSA. EttDanmark och ärexempelvisfinns ityp som
eftersomkrediterlångfristigaefterfrågarinteoftakonsumenternaatt mer

lånekontraktenbindabilligarekortsiktigtbl.a. i dagtidvis är attdet --
oftaharräntebindningstid. Konsumenternamed längreförställetkort i

storlekenbedömakunnatalltidde interänterisk av.tagit somen
hämmathittills någotharlånför kortarepreferenserKonsumenternas

varierandemedprodukterdifferentieradeutvecklingen mermerav
bindningstider.

bostadskonsumenterförDerivat12.6.3

ränterisk.faktiskrörliglån medvalt ränta tarKonsumenter ensom
ekonomiskt. EnlåntagareantalknäcktesräntekrisårsUnder 1992 ett

hadederivatinstrumentnågon formmedränteriskenförsäkring mot av
kostnaderna.kunnat begränsa

medkonsumenterskyddaförprodukterblandkomplement attEtt
behövakanräntehöjningarframtidaräntebindningstid frånkor. större

Riskhanteringefterfrågan finns.tillräckligmarknadenpåutvecklas om
ibostadsinstituteninstrumentredan storanvändsderivat avsomgenom

minska olikabehovinstitutensför hantera attutsträckning att avegna
risker.
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Utvecklingen derivattjänster för skydda enskilda konsumenter förattav
ränterisker har dock varit förhållandevis långsam. En tänkbar orsak till

produkter inte brett utvecklats sannolikt konsumenternaännuatt är att
inte känt till möjligheten och information och lämpliga tjänster delvisatt
saknats. vissa fall har kostnadenI bedömts för förhögvara
konsumenten. bidragande orsakEn sannolikt också stordrifts-är att
fördelar inte kunnat kostnaden tillräckligt.pressa

12.6.4 konkurrens med differentieradNy
räntesättning/säkerhet

sin utlåning har något kreditinstitutI börjat införa differentieringen av
säkerheten.med hänsyn till Exempelvis erbjuds lägre förräntan ränta

lån %under 50 fastighetens beräknade marknadsvärde för lånänav
Ävendenna geografiskt differentierad kan förekommaöver gräns. ränta

Ökadei begränsad omfattning. kreditförluster uppkommeränom mer
avseende krediter i mindre där för bostadsproduktion skett iorter stor
relation bostadsefterfrågan.till Institutens riskpåslag riskerar där ökaatt
vid prissättning och bostadskrediter. På vissaomsatta orternyaav
lämnas lån.dessa skäl inga nyaav

Bostadsinstitutens kapitaltäcknings-12.7

situation

buffert förluster12.7.1 Kapitaltäckning mot

syftar till skapa buffertKapitaltäckningsreglema kapitalatt egeten av
de kreditrisker kreditinstituten på sig. Reglerna delar inmot tarsom

institutens tillgångar i olika riskklasser där högre risk kräver störreett
kapital. s.k. Baselkommittén träffadeDen i juli interna-1988eget en

tionell överenskommelse kapitaltäckningsregler förom gemensamma
internationellt verksamma banker. Ett "solvency ratio direktiv" med-
rekommendationer för kapitaltäckningen utfärdades svenskaEU. Denav
lagstiftningen innehåller regler principi desamma iärsom som
Baselkommitténs banköverenskommelse.
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kapitaltäckningförLagkrav12.7.2

%omkring 1-2dåvarande reglermotsvarade80-taletbörjanI av
kapital-regler innebärbostadsinstituten. Dagensförkapitaltäckning att

kapitalan-fördyrarnivån %. Dettatill 8kraftigt skärptskraven avsevärt
nyemitteraGenomfinansieringsbehoven.skaffningen atttryggarmen

inräknasfårperpetualsförlagslån""evigas.k.aktier och ta somupp
kapitaltäckning.ökat sinhar institutenkapitaltäckningsgradeni

%till omkring 8lagstiftningen uppgåskall enligtKapitalbasen av
tillhänsynmedutanför balansräkningenoch åtagandenaplaceringama

högstainnehålla kapital%till minst 50skallkreditrisk. Basenderas av
får institutenkapital. Därutöverärkapital såsomkvalitet prim egett.ex.

be-sekundärkapital is.k.medkapitaltäckningenkomplettera som
harVidarekapital.medfår likställaskapitaltäckningräkningen egetav

kapitaltäckningsreglermedkompletteratsjanuari 1996frånreglerna
valutarisker,ränterisker,kreditrisker, såsomriskerför andra änäven

riskernanämndatransaktionsrisker. sistDeoch motsvararmotpartsrisker
kapitaltäckningskravet.totalaprocentenhet detmindre än aven

kapitaltäckningförMarknadskrav12.7

institutenbehov hosstarktuppstodår 1989valutaregleringenEfter ett
utländskaVälsköttalåneportfölj.sinmedutomlandssigprofileraatt

motsvarandekapitaltäckningsgradoftainstitut hadeochbanker en
successivt sininstitutenökadekravinvesterarnas%.10-15 För mötaatt

utkonkurrerade.bliför intekapitaltäckning att

1994-95kapitaltäckningssituationBostadsinstitutensTab 12.4

1995-12-311994-12-31

15,712,4%Kapitaltäckning,

10,88,6%Primärkapital,

69,554,8krmiljarderKapitalbas,
8 %kapitaltäckningskravLagens minstAnm: är

FinansinspektionenKälla:
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Statlig kreditgaranti12.8

12.8.1 Kreditgaranti sänker boendekostnad

kreditgaranti Statens BostadskreditnämndDen statliga lämnassom av
bankers försäkringsbolagsför del bostadsinstituts, och lån tillen av ny-

eller ombyggnad bostäder har formen s.k. efterborgen.av av en
Kreditgarantin måste begäras inom år från eller ombyggnadensett ny-
färdigställande och gäller under längst år.25

kan kreditinstituten lån högreMed hjälp statlig garanti lämna iav
lAlternativet till kreditgarantilån insats ellerrisklägen ärän annars. egen

Iochtopplån säkerhet. Kreditgarantireglema infördes 1992med annan
har ändrats antal gånger. En ändring gjordes redansedan dess störreett

Igarantirisker reducerades.1993 statensattgenom
kreditgaranti i fortsättningen kanKommittén har övervägt ävenom

lmedel för sänka boendekostnadenverksamt attett att genomvara
förförmånlig refinansiering. Kostnadengarantin medverkar till en mer

garantikostnader kan ske garantipremie.täcka sinaattstaten engenom
självrisk skulle införas i garantisystemet.Premien kan reduceras om en

och garantiut-enhetlig prissättningKreditgarantin bidrar även genom en
blioch storlek på lån kanformning landet till räntesättningöver att

fastigheten belägen.i vilken del i Sverigerelativt enhetliga äroavsett
allmänt hadel riskenkreditgaranti därEn staten tar anses enen av

framhålls blandhög marginaleffekt på volymen investeringar. Detta
betänkandetsStellan Lundström, KTH, idocenten separataannat av

bilaga med expertrapporter.
fastighetsbestådet och förlustsi-roll i det byggdaKreditgarantins sent

SOU 1995:98.kommitténs delbetänkandehar behandlats ituationen

Garantikostnaden12. 8.2

enskilda lånenkreditgaranti för deKreditinstituten ansöker hos BKN om
% detkreditgarantiavgift f.n. 0,5och instituten betalar årlig avomen

täckaslängre periodbeloppet. Avgiften skallgaranterade översett en
bortfaller förKreditgarantin medför kostnadgarantins intäkter. attav
nettokostnadoch bankernasordinarie kapitaltäckning. Bostadsinstitutens

beroendeför därför mindre 0,5 %. Talen varierargarantin änmotsvarar
ofta %. Kreditinstitutetpå olika avkastningskrav, 0,l-0,2motsvararmen

Kredit-och registrering garantin.alt för kreditprövning avansvarar norm
kan på begäran institutetför räkningbedömningen BKN:sgörs men av
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harslutligtBKNeftersområder,tveksamhetBKNgörasäven omav
tvist.juridiskvidtolkningsföreträde

garantiförFörutsättning12.8.3

statligtlämnas är attskall kunnakreditgarantiförförutsättning attEn
dåförstlämnaskanKreditgarantiprojektet.förbeviljatsräntebidrag

låntagarenkrävsgällaskall attgarantinFörfärdigställt. atthuset är
låneförbindelsen.fullgörakunnabedöms
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ekonomiskaBostadsföretagens13

villkor

Inledning13.1

fastig-privatahuvudgrupper,tvåiindelaskanÄgare hyresfastighetertill
bostadsföre-kommunalaDebostadsföretag.kommunalaochhetsägare

vissatidigarehadeFöretagenallmännyttan.förkallatshartagen
deförkostnadernasänkasyfteiverksamhet attsinförvillkorsärskilda

privataochborttagnavillkorensärskildadevissadagboende. I är av
ochskatte-påhuvudsakibostadsföretag sammakommunalaoch agerar

bidragsvillkor.
förändradedrastisktunderverkarbolagenkommunala numeraDe

byggtbostadspolitik harkonsekventochmedvetenårsFemtiovillkor.
vidmotpartuppfattatofta stateninstitutioner somantal somettupp rollsinminskarNärförmögenhetsfördelning. staten nuochinkomst-

dettainnebär attbostadssektorninyinvesteringarförriskbäraresom denbådefårutsträckning tai störrefastighetsägarenbyggherren/
affärsrisken.ochriskenfinansiella

innebärtid. DettakortförhållandevispåskettharFörändringen en
Deochinstitutioner parter.inblandadeallaförrollerändradeochnya iochlagarochreglerförändradeochocksårollerna möts nyaavnya

denIregelverken.ijustering nyaytterligarebehovmånviss av
riskfördelninglångsiktighet samtlönsamhet,kapital,harsituationen eget

nyckelord.viktigablivit
vidihelt centrumpå sättannatettävensättsBostadskonsumenten
ochRollemabostadsfastigheter. är nyaförvaltningochplanering av

bostadsmarknaden.påaktiv partförförutsättningarna att envaraäven
ochaktörernafrånkraftochtidbåde om-tagitharFörändringen
villkorenDegenomfördfullt ännu.sannolikt inte nyautställningen är

Stellandocenteningåendebeskrivsbostadsföretagen avför mer
iKTH,påfakultetenFastighetsekonomiska rappor-avenLundström,

bilagedel.betänkandets separataiterna
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13.2 Kommunala bostadsföretag

13.2.1 Utvecklingen årtiondensenaste

Kommunerna har tradition betydelse bostäder.stor ägareav en som av
Kommunägda bostadsföretag förvaltar i dag 900 lägenheter.000över

Den bostadspolitiska ambitionen i den bostadssociala utredningen
från 1945 skapa rationellt bostadsbyggande, effektiv för-att ettvar
valtning kostnads- och hyreskontoll i både det privata ochsamt
allmännyttiga beståndet garanterade bostadsstödet komattsom
hyresgästerna tillgodo. Under tjugoårsperiod bildade kommunernaen
bostadsföretag i omfattning syftei hålla hög och jämnstor att en
bostadsproduktion med låg hyresnivå upprätthålla stabilsamten en
förvaltning. Bostadsproduktionen fart med hjälp statliga stöd ochtog av

efterfrågan. kommunägdaDe bostadsföretagen fick oftastoren
möjlighet bygga på platser där ingen bedömde det lönsamtatt attannan
bygga.

Det statliga stödet till bostäder från slutet 1940-talet tillgavs av
mitten 1980-talet i form topplån till låg Staten riskenränta. togav av
och kunde därmed hålla råntekostnadema. Lånen täckte %100nere av
produktionskostnadema för allmännyttiga bostadsföretag, 99 % för
kooperativa byggherrar och % för85 privata byggherrar. Staten
garanterade i praktiken del den finansiella risken vidstörreen av
investeringar i allmännyttans bostadsbestånd. Kommunala borgen
avlastade del risken. Staten garanterade dessutom storaen annan av
delar de allmännyttiga företagens affärsrisker, exempelvisav genom
hyresförlustlånen 1974-80, underhållslånen 1979-81 och för-
lusttäckningsbidrag för fastigheter byggda före Tidigare schablon-1967.
beskattades dessutom de allmännyttiga bostadsföretagen, vilket gjorde

de sällan eller aldrig behövde betala skatt.att
börjanI 1990-talet vidtogs flera förändringar i lagstiftningen medav

syfte juridiskt och ekonomiskt likställa de kommunala bostadsföre-att
med privata fastighetsägare. När de statliga bostadslånen borttagen togs

upphävdes förordningden där definitionen allmännyttigtettav
bostadsföretag fanns inskriven 1986:694. Genom begreppetatt
allmännyttigt bostadsföretag utgått i nuvarande lagtext går det inte att

myndighetsbeslut få bostadsföretag bekräftat allmännyt-ettgenom som
Överlåtelsertigt. Genom regeringens proposition 1996/97238, av

allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder, föreslås dock
begreppet åter få stöd i lagstiftningen.ett
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bostadsföretagenskommunalaockså deupphördejanuari 1992lDen
finansieringssystemnuvarandebostadsfmansieringen. Iinomsärställning

kategorierallatillvillkorpåkreditgarantiochräntebidragutgår samma
från 1992Malmö"s.k. "Lex getthar denVidarefastighetsägare.av

bostadsrätterbostäder tillallmännyttigaomvandlingmöjlighet för av
bostadskommunaladeharSlutligenbortfaller.räntebidragenattutan -

schablonbeskattningenskattehänseendesärställning iföretagens
förbeskattningkonventionellgällerinkomståret 1994borttagits. Fr.o.m.

bostadsföretag.andraförliksomallmännyttiga
bostadsföretagenkommunaladekringreglernasärskildadeNär

högaDenbolag.dessaförmarkantriskernaökatdettahartagits bort
förut-andramedkanbostadspolitikenunderstöddesbelåning avsom

Företagkonsoliderade företagen.deantalknäcka sämstsättningar ett av
deunderkapital har senastetillräckligtbyggt egetinte stortuppsom

resultat. Detnegativahaftbeståndetivakanserochräntelägeårens höga
för-växlareffektdennasnabbtmycketurholkas närkapitalet uppegna

främjats.belåningden högagrundpålusterna somav

påverkakankapitaletförNivån13.2.2 egna
hyresläget

bostadsföretagenkommunalai deomfattningtillräckligkapitalEget av
inegativtpåverkasskallintehyressättningenförnödvändigt attär

kommu-debeståndetdet privataiochlägenheterbolagens även genom
litetförmedbolagkommunaltfunktion. Etthyresledandebolagensnala

kommunenOmfrån kommunen.bidragberoendeblikankapitaleget av
dettakommeregenkapital i bolaget attnivånödvändigochin rättsätter

sänkasannoliktdärmedochbelåningsnivånsänkatillmedverka att
kapitallitetförharbolag egetkommunaltEttlånekostnaden. som

välkonsolideratlånekostnadhögre än ettbetalafåriskerar att en
Räntenivån i detborgen.kommunalförekomstbostadsföretag, trots av

bolaget.kostnadsnivån ipåverkarlånevillkorbolagetskommunala
andrabolagetsihyresnivånpåverka äveni sinKostnadsnivån kan tur

påverkasbeståndetprivatadetiandra hyrorkanbostäder. Dessutom
Slutsatsenfunktion.hyresledandebolagenskommunalade avgenom

bolagallmännyttigaegenkapital i dehögre somettär attresonemanget
bostadskostnader.till lägrebidrabordepå siktkapitallågthar egetett
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kommunala företagens13.2.3 ekonomiDe

Den ekonomiska situationen i de kommunala bostadsföretagen är
både företag företagmycket skiftande. Det finns ekonomiskt starka och

brottas med ekonomiska problem. Huvuddelen de kommunalasom av
harbostadsföretagen har stabil ekonomi och kommunerna,ägarna,en

förutsättningar genomföra de förändringar kangoda att som vara
kommunalapåkallade. Problemföretagen mindre del deutgör en av

går ytterligare markerade skillnader mellanbolagen. Utvecklingen mot
företag problem och företag med god utveckling. Skillnader imed

bostadsefterfrå-på lokala förutsättningar,utvecklingen beror delvis som
och ombyggnadspro-på hur mycket företaget investerat iorten, ny-gan

kommunen kanduktion mitten 1980-talet och vilkasedan resurserav
avgörandefinansiella styrkan i företaget spelarin i bolaget. Densätta en

hurför förluster. verksamheten går ihop, dvs. iroll för tåligheten Hur
ochinklusivehög grad intäkterna förmår täcka kostnaderna räntoratt

Fastig-för den ekonomiska utvecklingen.avskrivningar, avgörandeär
betydelse.hetsbeståndets skick ocksåär storav

borgensåtaganden hos kommunerna.finns lång traditionDet en av
kommunensverksamhet ligger inomEtt syfte stödjaär att som

ocksåkommunala borgensåtaganden minskarintressesfär. Genom
pantför-bostadsföretagen eftersom ingenfinansieringskostnaden för

så kreditgivaren kräverkanskrivning behövs. Det även attvara
bevilja lånen.kommunal borgen för att

med lönsam-kan redan i dag drivasekonomiskt starka företagenDe
på marknaden.finansiering till bästa villkorhet och konkurrerabl.a. om

minoritet har däremotföretagen iekonomisktDe är ensvaga som
från likvidation. An-skyddar demmycket speciell situation som

förekommande fallborgen iden kommunalaledningen till detta är som
betalnings-dess skattebetalareoch indirektalltid kommunengör

lån.bostadsföretagetsansvariga för

kommunala företags ekonomiSABO:s studie av

kommunala bostadsföretagensSABO har genomfört studie deaven
deStudierna visar knappt 60 300ekonomiska situation. att av ca

framöver. handlarfå ekonomiska bekymmer DetSABO-företagen kan
hårtbostadsföretag på drabbatsi huvudsak mindre orter avsomom

befolknings-näringslivet och där sviktandestrukturomvandlingen i
ocksåvakanser. några fall handlar detunderlag skapat bestående I om

1980-talet och har högaföretag mycket under slutetbyggt av somsom
kapitalkostnader.
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kandeutvecklingsådanharföretag58SABO bedömer attatt en
iför intekapitaltillskottform sättasnågonbehöva attkomma att av

bedömsföretagför dessaunderskottetsammanlagdakonkurs. Det vara
dockharföretagFlera1996-2000.periodenunderkronormiljarder2ca

Ändrade förut-situationen.förbättraföråtgärdervidtagitredan att
sänktantaganden,SABO:s räntatillförhållande t.ex.sättningar i som

också bilden.förbättrarprognos,Finansdepartementets
De 58olikai fyrafördeladesutredningSABO:siFöretagen grupper.

sigfördeladeföre 2000kapitaltillskottbehövabedömsföretag som
följandepå sätt:

klassadessystemförändringartillhördeföretagdeAv gruppensom
krävdesdennatillhöraFörriskföretag.företag12 att gruppsom

på minstvärdenbokfördaoch%,under 5vakansergenomsnittliga
för-marknad,kr/m2. godrelativtharföretagDessa3 500 menen

nedtrapp-ökarkostnaderfinansiellahållandevis höga genomsom
små,dennaRiskföretagen iräntebidragssystemet.ningarna i grupp var

kr/mz.genomsnitt 2005värde på ibokförthögtoch hadede ett
klassadesvakanserstrukturellatillhördede företagAv gruppensom

undersökningendefmierades iDeriskföretag.företag25 somsom
där det%,överstiger 5vakansgradgenomsnittligaföretag menvars

kr/mz. harföretagDessaunderstiger 3 500värdetbokförda svagen
oftatidsperioder ärlängreutbudsöverskottmedmarknad över som

näringslivsstruktur.regionensellermedproblemtillbundna ortens
förhögrenågotlågt, dockrelativt änvärdebokfördaRiskföretagens var

negativ därhittills varitharBefolkningsutvecklingentotalt.gruppen
finns.företagdessa

ochvakanserstrukturellabådehade system-företagenAv som
förhållande-riskföretag. Detklassadeföretagförändring 21 varsomvar

företagendärpå debefolkningsminskningoch ortersmå företag,vis en
genomsnittligamed delstill år 2010. Företagframkanverkar väntas

kr/m2500överstigande 3bokförda värden%, delsvakansgrader 5över
ovanståendebådaharföretagDessadennaingick i gruppersgrupp.

problem.
Karaktäris-förutsättningar.stabilatillhörderiskföretagInga gruppen

lågasåvälmedförutsättningarstabilaallmänttika för denna vargrupp
har lågdennaivärden.bokförda Företagenlågavakanser gruppsom

risk.finansielllågochaffärsrisk en
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riskperspektiviSABO-företagenBild ett13

SABO-företag ocholikarisken kategorierillustreraTabellen iattavser
hyresbortfall 1991-1994genomsnittligt årenvisar

Bokfört värde m2per

8000l strukturella vakanser
systemtörändring

System-
förändring o O.O 6

6000- .O
9 o

. Genomsnittligu u
,. ,. hyrfisgznfall,, . 199 -4000 o0 o~, 8 .O00 . ...... . ,... . .OO 1816%14%12%10°/.8%§7.4%0% 2% o, O O. ‘0 .v o: °2000

OOLåg "sk Stmkturella vakanser
O

SABOKälla:

bostadsföretagkommunalaSoliditetenstudieKommunförbundets iav
analyseratsärskilt1996under börjanKommunförbundet har av

medlemsföretagSABO:si allaoch Soliditetenekonomin varsom
SABO. VidimedlemsföretagkommunalafinnsTotalt 321aktiebolag.

framgårstudientill Avaktiebolagen 140.uppgickför studientidpunkten
varieratföretagenSoliditeten i de 140synligasoliditetstalen denatt

ilågtoch Detta% mellan 1990 1994.tillgenomsnittligt 5 8 ärmellan
fastighets-föriblandi litteraturenrelation till vad som normangessom

%.20-30soliditetnämligenbolag, omen
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förorterstorstädemasoch istorstäderIföretagen.olika iSoliditeten är
årpåhar företagenoch därstarkastSoliditetenallmänhet senareäri

företagilägstSoliditetenGenomgåendesoliditet. ärstärkt sindessutom
iSoliditetenvisarBild 13.1glesbygdskommuner.ochlandsbygds-i

kommungrupperpå olika överfördelatbostadsföretagkommunalaolika
antal år.ett

dvs.företag,andraförsoliditetbostadsföretags mäts somEtt som
brukarSåledeskapital.totaltochkapitalmellanförhållandet eget

kapitaletdet äruttrycka%på 10soliditetstal att enexempelvis egnaett
företaget.ibalansomslutningentiondel av

beräknasSoliditeten som:

reserveobeskattadekapital 0,7EgetSoliditet +
Balansomslutning

den7minskasmedobeskattadedeGenom multiplicera reservernaatt
företagets%schablonskatt på 30 varigenommedobeskattade vinsten en

täljare.formelnsrenodlaskapital iegna
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Tab 13.2 Genomsnittlig soliditet i kommunala bostadsföretag i olika
kommungrupper 1990-1994

16,0%

14,0%

12,0%

Källa: Bearbetningar Ajfärsdata och Kommunförbundetav

13.2.4 Kvarvarande särregler

Efter de förändringar i lagstiftningen genomfördes i börjansom av
1990-talet arbetar således de kommunala bostadsföretagen i stort sett
under skatte- och bidragsvillkor privata och kooperativasamma som
bostadsföretag. Vissa särregler främst härrörande från kommunallagen
finns dock kvar företagen ägda offentligt dvs.äratt ettgenom av organ,
kommunen. Företagen måste enligt lag behandla alla kommunmed-
borgare lika likställighetsprinczpen. Kommunala bostadsföretag drivs
efter självkostnadsprincipen. fårKommunen inte begära affärsmässig
avkastning så länge bolaget används för bostadsförsörjning. Dettasom
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allmänhet inte böri dessa företag imedför utdelningenbl.a. att
medstatsobligationsräntanlångfristigaöverstiga den än enmer

procentenhet.
utanförverksamhetfår drivabostadsföretag intekommunaltEtt

huvudsak alla bolagetsoch ilokaliseringsprincipenkommunen
kommu-Därtill deoflentlighetsprincipen.handlingar offentliga ärär

hyres-förstahandsnorm vidHyreslagenbostadsföretagen enligtnägda
bruksvärdesprincipen.prövning

kommunalla-omfattas såledesbostadsföretagenkommunalaDe av
offentlighetsprincip,tryckfrihetsförordningensbestämmelser,gens

offentlig upphandling.och lagensekretesslagen, arkivlagen om
särskild roll vidbostadsföretagenkommunalahar deHärutöver en

hyresförhandlingslagen.ochhyreslagenhyressättningen genom

Överlåtelser bostadsföretagallmännyttiga13.2.5 av
bostädereller deras

Överlåtelser allmännyttigal996/97:38propositionregeringensI avom
allmännyt-föreslås ägandet ibostäderderasbostadsföretag eller ettatt

andraomfattabreddas tillskall kunnabostadsföretag ägaretigt ävenatt
förändras.allmännyttigtställningföretagetskommunenän attutan som

skallföretagetinflytandebestämmandeUpphör kommunens över
längreoch räntestöd inteåterkallasdock kunnaallmännyttigförklaringen

vidareföreslåspropositionenbostäder. Iför företagets attlämnas
bostadsföretagallmännyttigtskall lämnaslängreräntestöd inte ettom

ägdeföretagetbostäderbestånd% det25avhänder sig än avavmer
under vissaregeringenskall dockförslagetEnligtoktober 1996.den ll

i sådanaräntestöd lämnasfortsattkunna medgeförutsättningar ävenatt
bestånd,återståenderäntestöd för sitttillFörlorar företagetfall. rätten

återkallas.bostadsföretagallmännyttigtgodkännandetocksåskall som
ochägarförändringarpåföreslås tillämpasbestämmelserDessa

decemberden 31oktober 1996under tiden 12skerÖverlåtelser som —
Riks-tillåterkommadenförklaratharRegeringen1997. att senare avser

efterfrågan,bestämmelser itillförslagdagen med permanenta en
sikt.på längreskall gällabestämmelservilkautredningsärskild somom
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Kommunallagen13.2.6 m.m.

frånföretagkommunägdaLokaliseringsprincipen hindrar inte att sam-
gällergjorts vadoch undantag harvissaförvaltningenarbeta inom

Lokaliseringsprin-kommunen.utanför denfastigheterägande egnaav
kommunalförbundfrånkommunernaheller intecipen hindrar att genom

dembostadsföretag ellersinasamverka äga gemensamt.om
bostadsföretagkapital tillkan skjuta tillOm kommun ett egeten

ochrättsinstanserlikställighetsprincipen har ibryta prövatsmotutan att
regeringsrätten,har inte skett iPrövningriksdagen.behandlats ännuav

1992/93:BoUl9bostadsutskottetliksomharövriga instansermen
och lagenlikställighetsprincipenkommunfunnit trotsatt omen

har dettill boendetstödkommunalt ägaransvar atträtt att ta genom
frånBidragaktiebolagslagen.förutsätts iaktiekapitalskjuta till som

dock villkorslöst.kantill bolagetkommunen ges
hinderbostadsföretagkommunalthar beslutatRiksdagen utanatt ett

och delafondemissiongenomförasjälvkostnadsprincipen kanfrån uten
sammanlagdadetförutsätterDetvinst till aktieägarna. attsenare

grundkapitalpå detnormal årsräntaöverstigerinte ägarnabeloppet som
villkoren för destridaharvinstutdelningartillskjutit. Högre motansetts

före 1991.bostadsföretagallmännyttigautgick tillstatliga lån som l
skulle drivasbostadsföretagetmed villkoretlämnades bl.a.lånDessa att

enskilt vinstintresse.utan
reglerararkivlagenoffentlighetsprincip ochTryckfrihetsförordningens

hand-förvaringochregistreringbostadsföretagenskommunalade av
kaninteinformationskyldighet lämnaderaslingar utattsamt som

risk förgrundpåinformationslagsVilkenförorsaka skada. avsom
bestämmelsernareglerasoffentlighetsprincipenomfattasskada inte avav

ochaffärs-skall handlingarExempelvissekretesslagen. röri som
in-inte lämnasoch hyresgästerpersonaldriftsförhållanden, ut om

till skada.ledaformationen kan
formertill vissaföretagenupphandling kan bindaoffentligLagen om

och tjänsterserviceentreprenader,för upphandling samtt.ex.av
ifår slutligtoklart ochemellertid avgörasRättslägetkrediter. ännuär

domstol.

Lokaliseringsprincipen13.2.7

Kommunallagenåterfinns i kap.2lokaliseringsprincipens.k.Den
sådanasig iendast fårprincip kommunernaioch innebär att engagera

landstingetsellertill kommunens"har anknytningangelägenheter som
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område deras medlemmar". begränsning den kommunalaeller Denna av
för kommunala och stiftelser.kompetensen gäller bolag Kommuäven -

tillse dess stiftelser följerskyldig bolag ochär ägare att attnen som
bestämmelser.kommunallagens

innebär kommunalt bostadsföretag inteLokaliseringsprincipen att ett
kommun. Följaktligen kan det kommuna-kan fastigheter iäga annanen

varken köpa fastigheter kommunbostadsföretaget i kommun A Bzsav
bostadsföretag privat fastighetsägare inom kommun B. Inteeller av en

bostads-köpa hela kommun kommunalaheller kan kommun A Bzs
fastig-önskar omstrukturera sitt bostadsföretagsföretag. Om kommun B

möjliga köparnastrategiska försäljningar de endahetsbestånd ärgenom
kommunalt bostadsföre-investerare/fastighetsägare ellerprivata ett annat

inom kommun.tag samma
ochlokaliseringsprincipen kommun Aförhindrar inteDäremot att

bostadsförsörjningsfrågorsamarbete ikommun B upprättar ett genom
båda kommuner-bostadsföretag kan verka ibilda gemensamtatt ett som

också välja samarbeta inrättakanKommunerna ettattatt genomna.
dock verksamheten inte drivasdet fallet kankommunalförbund. I senare

förbundsfullmäktige skalloch särskilti bolagsform utses.ett

lokaliseringsprincipenmedFör- nackdelaroch

företagsstrukturkonserverakan bidra tillLokaliseringsprincipen att en
tillvarabostadsföretag för små för kunnakommunaladär många är att ta

krävs för framtidaden soliditetstordriftsfördelar och bygga somupp
investeringar.

kommunala hyresfastig-ocksåLokaliseringsprincipen mot attstyr
kommunfastighetsägare eller investerare. Dentill privataheter säljs

tankebostadsföretag medsäljer hela sittnågon anledning mensom av
detbehålla fastigheterna iönskarbostadsförsörjningsansvaretpå

itill kommunalt bolagkan välja säljaoffentligas inte ettägo, att annan
kommun.

flera kommunerkan två ellermånga fallI utgöra en gemensam
till denbostadsföretagens begränsningbostadsmarknad. kommunalaDe

konstlad. Ettkan då framstå någotkommunens gräns somegna
hindras fråni någon kommunernakommunalt bostadsföretag attav

fastigheterköpa och säljafastighetsbestånddifferentiera sitt attgenom
kommungränserna.över

tillmöjlighetenframhållas kommunernaSamtidigt skall att genom
påoch förvalta fastigheterredan idag kanägda bolag ägagemensamt

lokaliseringsprincipen.hindervarandras område utan av
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kommunaltupphävs kan i principOm lokaliseringsprincipen ett
fastighetsbestånd både privata ellerbostadsföretag köpa stora avav

andrabehöva inhämta dekommunala bolag i grannkommunema utan att
skulle då kunna uppkomma mellansamtycke. Konkurrenskommunernas

andra fastighets-från olika kommuner ocholika kommunala bolag även
situationer skullekommunerna. Dessaföretag bostäder i en avom

riskerasärskilda regler för intebehöva regleras medsannolikt att att
bostadsföretagOm kommunsnedvrida konkurrensen. äger ettensamen

de andrafinns heller inget forum därandra kommunerverkar isom
säkras.hur bostadsförsörjningen skallsin påkommunerna kan ge syn
ställaskan uppstå. kommersamarbetsproblem KravKonflikter och att

likamedborgare iverkligen alla kommunernaspå bolagetatt gynnar
hög utsträckning.

förbättra situationen för bl.a.ändring skullemöjlig begränsadEn som
kommunaltskullebostadsföretagmindre kommuners att ettvara

andralagstiftning tillåtas köpa hela denbostadsföretag med stöd i ny
fullmäktige denefter godkännande ibostadsföretagkommunens av

andra kommunen.
dockstordriftsfördelar i förvaltning kanmedRationella lösningar

två elleråstadkommas mellanför nuvarande reglerredan inom ramen
fördyrandebostadsförvaltning. Vissamedflera kommuner gemensamen

bildandetvisserligen vidkostnader tillkommeradministrativa av
bostadsföretagombildande tillkommunalförbund eller gemensamt
nackdelar kanförvaltning. Dessatvå kommuner medmellan gemensam

kostnadseffektivfalldock i de flesta uppvägas gemensamen merav
förvaltning.

kollek-kommunal elverksamhetLokaliseringsprincipen och samt
tivtrafik

kan kommunalamed 1994:618handelEnligt lagen m.m.om
nätverksamhetoch handel medproduktionelföretag bedriva samtav

nätverksamhetenlokaliseringsprincipen. Vad gällerhinder ärutan enav
geografisk närhet till nätverk-bedrivs iförutsättning verksamhetenatt

upphävda lokalise-Motivet till densamheten kommunen.i den egna
elbolagen1993/94: de kommunalaenligt 162ringsprincipen attprop.var
elföretagkonkurrensvillkor andraverka enligtskulle kunna somsamma

elmarknad.på avregleraden
beträffande kommunala företagfinnsMotsvarande undantag även

finns krav pådenna regleringkollektivtrafik 1995/962167. Imed att
skall drivas pålokaliseringsprincipenhinderbolag drivs utan avsom

affärsmässiga grunder.
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lagändringMöjlig

lagstiftningtillutkasthar tagit delsekretariatUtredningens ett nyav
verksam-och -stiftelserbostadsföretagkommunala rätt att varasom ger

Svenskaformulerats inomharFörslagetutanför kommungränsen.ma
lokaliseringsprin-frånundantagoch innebärKommunförbundet att ett

bostadsförsörj-befogenheter påkommunalalagförs in icipen omen ny
bestämmel-tidigareförasskullelagenTill denningsområdet. ävennya

1993:406boendet.stöd till Lagkommunalt1993:406lageni omser
komplet-sannolikt behövaskulleLagförslagetså fall upphävas.skulle i

konkur-tillmed hänsynlagstiftningmed ävenöversynteras annanav
enligtskall regeringennämndesSomrensneutralitet. prop.ovan

långsiktigabeträffande deutredningsärskildtillsättal996/97:38 en
utredningsådanbostadsföretag. Enallmännaöverlåtelseförreglerna av

problemkomplex.ovanståendekunde bl.a. överväga

fastighetsföretagPrivata3.31

Bakgrund13.3.1

000med 710fastigheterförvaltarochfastighetsägarePrivata äger ca
46 000.till drygtuppskattasfastighetsägareprivataAntaletbostäder.

igåttantal företagårpånågotdecimeratshar ettAntalet attavsenare
delbe-utredningensse vidarefastighetskrisengrundkonkurs på av

andelkapitaletsDetkapitel 5.1995:98,SOUtänkande avegna
Vissafastighetsföretag.olikamellanvärde varierarfastighetemas stort

% vilket iöverstiger 30soliditetstalharvälkonsoliderade företag som
och detfastighetsbolagidealvärde föroftalitteraturen ettsomanges

omkringsoliditetstalmedfastighetsföretagrelativtfinns ge-storaäven
omkringdvs.bolagenkommunaladeiför Soliditetennomsnittet

soliditetfastighetsföretag har ävenrad mindre%.5-10 En omsvagen
soliditet.högmedfinns företagocksåi denna engrupp

marknads-pådag iverkar ibostadsföretagenprivata settDe stort
begränsadehyrafrittmöjligheterDock deras sättagrund.mässig attär

Somhyreslagen.beträffandese nämntshyresregleringen ovanovanav
privataframför debostadsföretagenkommunalatidigare degynnades

särreglerDessaantal situationer.isärreglervissaföretagen ettgenom
tidvisdettaKritik harhuvudsak borttagna.således i trotsi dagär

ochskattefmansierasföretagkommunalägda attframförts attom
därförvillkormarknadsmässigapåverkarföretagkonkurrensen mot som

snedvridas.riskerar att
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jämfört företag utlandetSvenska fastighetsföretag med motsvarande iär
kapitaliserade, dvs. de har litet kapital andellågt ett eget avsom

till aktuella situatio-marknadsvärdet fastigheterna. Förklaringen denav
under lång tid riskbärare. Enoch kommunär ageratatt stat somnen
kombination med skattesystemethög har tidigare iinflation gynnat

säkra Attoch fastigheter har investeringar.lånefmansiering ansetts som
tillåtits byggaföretagen medvetet byggt ellerinte ett egetuppupp,

bostadsföretagförsvårar dock framtida reinvesteringar. Dekapital som
kunnat byggapå tillväxtmarknader hardäremot kunnat ettuppagera

mark-del efterfrågan har drivitkapital eftersom storeget uppen av
vilket ökat det kapitalet.nadsvärdena egna

kapital storleksordningenlångsiktigt krävas iframtiden tordeI eget
förhållandeskall riskbärare. Dettafastighetsägaren30 % ensam varaom

riskbärare minskasoch kommunens rolluppkommer statens somom
trolig utveckling.bortfaller, vilket kankraftigt eller vara en

byggnademaskapitalFrågan behov accentueras atteget avavom
skalldärmedhar förkortats och investeringarnaekonomiska livslängd

tjänas på kortare tid.in
lönsamhet fastighetsföretagoch bankkrisen har iGenom fastighets-

projekt skall kunnagrundläggande kravet förlyfts fram det att ettsom
krislägetbestå framtidenkrav igenomföras. Dessa även närväntas

bostadsföretagetsstärkerprojektebbat endast lönsammaDet ärut. som
fårlönsamhetbostadsföretagbalansräkning. Ettresultat- och utan

kunnaoch medfortsatta kapitalbildningsannolikt problem med sin att
produktion från debostadsföretag medmedel. Mångafortsätta lånaatt

medfram tiden drasockså långt i1988-1993 kommers.k. krisåren att
lönsamhetsproblem.

fastighetsföretagLönsamhet i13.4

alltprecisoch kommunala, harbåde privataFastighetsföretag, som
deberättigande iinvesteringar sittföretagande och andra ärattannat

för lönsam-de viktigastedessa företaglönsamma. För är parametrarna
ochhyresintäkternainvesteringsutgiftens storlek,påheten byggda

kan fallaavkastning,Lönsamhet ikostnaden för kapitalet. utmäts som
i formeller förstutdelning ellerdirekt i form ränta senare avav

hos investe-på grund värdeökningvid försäljningrealisationsvinst av
kapitaletförhållande till det satsadei kronor iringen. Avkastningen sätts
krävsfå någon lönsamhet allsår. Föroch i attmäts attprocent per

in-Understiger avkastningeninflationen.avkastningen överstiger
avkastningkapitalet minskat realt. l-larflationen, har det ursprungliga
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behållitsvärdethar endastperiodenunderdesammavaritoch inflation
på pengarna.

lön-beräknainvesteringskalkylförmetoder finnsFlera att engenom
på detåterförasdockmetoder kanflestaprojekt. Deisamheten ett

nämligen:investering,för lönsamkravetgrundläggande en
nuvärdetplusnuvärdendriftnettonsframtida"Summan avav

anskaffningskostnaden."ellermedlikarestvärdet änstörreär
kalkylräntesatsValetkalkylräntan.valdaefter denräknasNuvärdet av

risknivå ochprojektetsbedömninginvesterarensuttrycker av-av
vanligenbostadsinvesteringarförKalkylräntankastningskrav. anses
cirkamedlåneräntanrealalångsiktigadenöverstigabehöva en
beroendeeller lägrehögreinvesterarenkan sättasprocentenhet avmen

läge,fastighetensfaktorerSådanafaktorer. ärindividuellaradpå en
andrasysselsättningsgradoch samtutvecklingekonomiskaortens

skattehöjningarframtidavakansrisker,hyresutveckling,såsomfaktorer

m.m.
%genomsnitt 2-3med irealtsigförräntatfastigheterharHistoriskt

statsobligatio-pårealräntansikt. I daglångpå närbland lägreoch i -- köpaintekanskeplacerarerationellborde%,omkring 5är enner
kanavkastningoch bättreriskmindremedhaneftersomfastigheter,

såledesinvesterareEn vägerisina av-placera statspapper.pengar
0b-Varjeplacering.sinhaninnanvarandra görriskochkastning mot
påkravexistenssinmotiveramåste ettfastighetsbeståndetijekt ur

hyrellerfastighetersäljerellerköperbygger,företagetlönsamhet. Hur
kundernastillfredställastrategilångsiktigdel i attsannoliktärut enen

be-kostnadrimlig ägarnastillboendemiljö samtgodönskemål enom
avkastning.rättigade

fastigheternyinköptaellernyproduceradeharbostadsföretagEtt som
det. Detintefastigheternaenskilda ärdelönsamtkan atttrotsvara

avkastningmycket bramedfastigheteräldreföretagetkräver äger enatt
totaltföretagetochbeståndethela gör attutjämnaskan översom

överskott.ettgenererar
intäkterpå rörelsenssåledesbyggerbostadsföretagiLönsamheten ett

ocksåkommerfastigheten attpåvärdestegringEnoch kostnader. av
värdeminsk-motsvarandeökar. Enkostnaderintäkter minusnettot av

påverkarBostadspolitikenminskar.uppkommakanning nettotom
ellerräntebidragexempelviskostnader,ochintäkterdirekt dessa genom

in-ochkostnaderutgifterna. Nettotsänkakankreditgarantier avsom
avskrivningar.avgifterskatter,olikaockså samtpåverkastäkter av

betydelse.ocksånaturligtvisunderhåll harochdriftKostnader för en
kräversinilångsiktighet gottettkräver turFastighetsägande somen

lönsamhet.godgrundläggandeochkapitaleget en
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13.5 Avkastning i fastighetsföretag

Om hyresintäktema under period överstiger utbetalningarna för driften
och underhåll uppstår s.k. positivt driftnettoett utrymme attsom ger
förränta lånatoch kapital.eget

Driftnettot i fastighet grunden för dess marknadsvärde. Enutgören
effektiv fastighetsförvaltning påverkar fastighetsvärdet lägreattgenom
förvaltningskostnader förbättrar fastighetsekonomin och därmed
marknadsvärdet.

Fastighetsprisema bl.a. köpamas direktavkastningskrav. I destyrs av
fastighetsbolagen har företagsledningen sinastora ett gentemotansvar

aktier skall så effektiv avkastningägare möjligt, minstvars ge en som
lika bra alternativa placeringar.som

Mindre fastighetsägare inte kontinuerligt behöver vända sig tillsom
riskkapitalmarknader för utöka det kapitalet kan kosta på sigatt attegna
ha varierade krav på utdelning. Ibland kan de ha helt avvikande,mer
kanske högre eller lägre krav beroende på annorlunda prioriteringar.

Skillnader i direktavkastningskrav ligger ofta bakom aktierna påatt
börsnoterat fastighetsbolag kan till betydligt högre kurser iett noteras

förhållande till synlig vinst PE-tal andra börsaktier. Fastighetsaktierän
kan också ha lägre direktavkastning dvs. utdelning andra aktier.änen
Liksom för investmentbolag också förvaltar realtillgångar kanett som
driftsresultatet begränsat, medan tillgångsmassan förväntas fåvara en
värdestegring.

Vid köp eller nyproduktion bostadsfastighet till visst prisettav en
räknar köparen naturligtvis inte förloramed delar sitt kapital.att av
Köparen beräknar fastigheten förräntar sig positivt, i alla fall på långatt
sikt. Det vanligt kassaflödet de första åren blir dånegativt, hyrorär att
och andra intäkter på fastigheten inte täcker utgifter för lånat kapital

Ägarenskatt och övriga driftkostnader. får nonnalfalleti intesamt
heller sitt kapital tillräckligt förräntat de första åren.egna

Det finns flera skäl till investeringen ändå bedöms lönsam.att vara
Ett sådant skäl kan vill förränta sitt kapital på lång sikt.ägarenattvara

kommandeEtt överskott på fastigheten under årexempelvis 10-50 kan
uppkomma så de första årens underskott I vissa fallatt uppvägs. utgör
fastighetens läge, i expansiv region med kommande brist påt.ex. en
lägenheter och förväntade fastighetsprisstegringar, motiv tillett att

likviditetsunderskott de första åren.acceptera
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Hyressättning13.6

Hyreslagen13.6.1

deinnebärjordabalken att12,kap.hyreslageniBestämmelserna
förföreträdaremedhyranförhandlarbostadsföretagenkommunala om

allmännyttansResultatethyresvärdar.övrigaföre avhyresgästerna
skerförhandlingardeförunderlagsedan sombildarhyresförhandlingar

enligthyrorföretagens ärallmännyttigaDefastighetsägare.övrigamed
bruksvärdesprövningarhyresnämndensvidförstahandsnormhyreslagen
bruksvärdesprövningarmedsambandlägenhet. Iförhyresnivån enav

jämförelse-medhyresnämnden ettförseskyldigadärför attföretagenär
beståndet.detihyresnivånmaterial egnaom

förhandlingsfrågorhurförformenreglerashyresförhandlingslagenI
Parternahanteras.skahyresgästorganisationochhyresvärdmellan

hyresgästenenskildeDenförhandlingsordning.avtaltecknar ett om
försförhandlingsklausulförhandlingsordningen att entillbinds genom

förhand-deföljadärmed attblir tvungenhyresavtal. Hanhansin i
omfattakanFörhandlingarnaträffas.lingsöverenskommelser som

anordningarskick,husetsoch gemensammalägenheternashyresvillkor,
hyresgästernademånden röriboendeförhållandenövrigahuseti samt

gemensamt.
hyresförhandlingomfattaslägenhetskall1996/97:30 avEnligt prop.

inte,elleruthyrdlägenheten äroavsettbruksvärdessystemetenligt om
förhandlingsordningen.utträdebegärthyresgästintesåvida ur

Enslopad.förhandlingsklausulenfåhar atträtthyresgästEn
kollektivadetinteomfattasförhandlingsklausul avhyresgäst utan
reglerhyreslagensbara omomfattasHan avförhandlingssystemet.

bruksvärdesprövning m.m.

Bruksvärde

Förbostaden. atthyrdadenbesittningsskyddhar avHyresgästen
tillkopplatdetinnebörd enreell ärhaskabesittningsskyddet en

denoskälighyranbegärda ärden ominnebär atthyresspän som
bruksvär-tillmed hänsynlägenheterförhyranöverstiger sompåtagligt

hyresni-hyresprövningsinhyresnämnden gör avNärlikvärdiga.det är
medriktvärdeanvänds ett somallmännyttans,bostäderandra änförvån

bedömningenVidhyresnivå. avallmännyttansöverstiger%5högst
ochplanlösningmodemitetsgrad,storlek,såsomfaktorerskabruksvärdet

Bosta-inverka.ljudisoleringochreparationsstandardhuset,inomläge
bruksvärdesbedömningen.iinskallläge vägasdens
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De hyror i de kommunägdasätts bostadsföretagen bildar försom norm
alla hyror bruksvärdessystemet. Det innebär kommu-genom att ortens
nägda bostadsföretag tak för de privatasätter värdamasett hyresuttag
för likvärdiga lägenheter. Hyresintäktema hos kommunägda bostadsföre-

till självkostnadematag inom företaget. En utjämning mellananpassas
fastigheterna i beståndet Självkostnadsprincipengörs. innebär således
inte varje fastighet för sig har hyroratt självkostnaden.motsvararsom

Så länge efterfrågan lika ellerär utbudetstor störresom än av
bostäder fungerar hyressättning efter självkostnad bra för det kommun-
ägda bostadsföretaget. I många kommuner, undantaget storstäderna och
universitetsortema, dock efterfrågan på bostäderär mindre utbudet.än
Detta medför de kommunägda bostadsföretagenatt inte kan själv-ta ut
kostnaden för sitt fastighetsbestånd.

Det brukar hävdas bruksvärdessystemet fastighetsägareatt pågynnar
med efterfrågan där hyrorna kanorter hållas med hjälpsvag uppe av

Detta gäller dock inte hyrornasystemet. blir så höga lägen-attom
heterna blir vakanta hyresgästerna flyttar från fastigheten.attgenom

Privata fastighetsägare har ofta hävdat med allmännyt-att systemet
indirekta möjlighet till finansieringtans från kommunen attgenom

kommunen har beskattningsrätt i kombination med bruksvärdessystemet
de kommunala bolagen. Samtidigt hävdas från allmännyttigagynnar

företag med bruksvärdeshyraatt privatasystemet företag igör att
allmänhet kan ligga med fem högre hyra allmännyttan förprocent än
motsvarande bostäder vilket konkurrensfördel.utgör en

Människor trivs i sitt boende och inte tvingas flytta ekono-som av
miska skäl, arbetslöshet, föredrar förmodligent.ex. kvar i sinatt stanna
nuvarande bostad de kan bo i likvärdig bostadäven för ettom en par
hundra kronor mindre i månaden. Detta brukar kallas bostadsmark-att
naden trögrörlig.är

Den utjämning hyrorna bruksvärdessystemet och hyresför-av som
handlingarna skapat har dock åstadkommit hyresgäster i fastigheteratt
med lägen kommit få betala förhållandevissämre höga hyror.att En
bättre värdering lägesfaktom skulle innebära hyran kunde sänkasattav
i mindre attraktiva områden.



313SOU 1996:156

och avgifterskatterBidrag,14

Inledning14.1

bostadssek-och avgifter inomskatterstatsbidrag,beskriveravsnittDetta
Även beskrivs översiktligt.avgifternakommunaladetom.

tillbidragbestår bådetill bostäderekonomiska stödStatens av
boendekostnader.hushållensbidrag tillochbostadsproduktionen av

säkerhet dvs.bostadför lån medränteavdrageninnebärDessutom som
bostadskostnadema.indirekt subventionbostadsrättelleregnahem aven

ingårochkapitalkostnadergenerell för allaavdragsrättDenna är ensom
kapitalbeskattningen.svenskadel deni

ochtillräntebidragförutgiftspostenDen ärstatenstörsta om-ny-
engångs-/investe-finns olikabostäder. Dessutombyggnad typer avav

stimuleratillsyftararbetsmarknadspolitikenringsbidrag inom attsom
Även bostadspro-förkreditgarantinstatligadenbyggarbetsmarknaden.

skallprincipkreditförluster. Iformför iutgifterinnebärjekt staten av
självfinansierad.garantindock vara

barnfamiljertillbostadsbidraghushållenstödet tilldirektaDet avser
tillbostadstilläggkapitel och 6se 3under 29och ungdomar samt

kapitel 5.sepensionärer
bostadskostnader-påeffektharflertal skatterocksåfinnsDet ett som

ochfastigheterför allagenerell utFastighetsskatten tastyperär avna.
påverkakanAndra skattertaxeringsvärdet.procentandel somavsom en

ochreavinst-stämpelskatt,förmögenhetsskatt, samtkostnaderna är arvs-
gåvoskatt.

drift-ochÄven produktions-påverkarochavgifterkommunala taxor
för bostäder.kostnader

Räntebidragen14.2

krmiljarder32ombyggnadochtill störst,Räntebidragen somvarny-
räntebi-Även förförändra reglernaföringentingår 1994. görs attom

miljarderlägst 7-8tillminskasuccessivtdekommerdragen att casom
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successivtDärefter ökar utgifterna för räntebidragenkr år 2005-2010.
Se bilagareglerna vidareinga förändringar görs.om av

nuvarande konstruktion ochbeskrivs kortfattat räntebidragensHär
detaljerad beskrivningför bostadsfrnansieringen. Merderas betydelse

SOUdelbetänkande 1995:98.finns i utredningens
och tillräntebidrag till nybyggda bostäderStaten större om-ger

oberoendeBidragen kan erhållasflerbostadshus.byggnader avav
Utgångspunkten förfinansiering.produktionskostnad ochbostädemas

bidragsunderlag ochschablonberäknatstorlekräntebidragens är ett en
subventionsränta.

Bidragsunderlag14.2.1

bidragsunderlagetförschablonbeloppetnybyggda bostäderFör är
kr/mzm2kr/mz för bostadsytabostadsyta och 6 0003513 000 t.o.m.

ml. bidragsunderlagetkanMaximaltdärutöver 120t.o.m. varaupp
såvälgällerför bostad. Detta000+856 000kronor 35 13965 000 en

och bostadsrätter.hyres-egnahem som
%bidragsunderlaget 90ombyggnader bostäderVid motsvarar avav

överstigerkostnadentill den delför ombyggnadskälig kostnaden
högrenormalt inte bliombyggnad fårBidragsunderlaget förkr.000100

kr. Viddvs. 772 000nybyggda bostäderför% det80än max.av
ombyggnaden dras bort.förevärdeskall husetsberäkningen

Subventionsränta14.2.2

årsmed femobligationerräntegenomsnitt förSubventionsräntan är ett
Boverket. Denfredagfastställs varjeåterstående löptid. Den av

sedanbostadsprojekt gällerför enskiltsubventionsräntanfastställda ett
femårspe-då förfastställssubventionsräntaframåt.fem år En en nyny

tidpunkten.denför räntenivån vidutgångspunktriod med

storlekRäntebidragets14.2.3

bidragsunderlaget multi-räntekostnadenschablonberäknadeDen är
med subventionsräntan.plicerat

denprocentuell andelstorlekRäntebidragets är aven
minskarprocentuella andelenräntekostnaden.schablonberäknade Den

Förfått räntebidrag har.projektde enskildavarje år för som
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schablonberäknade% detill 30andelenminskarflerbostadshus avner
projekt%. Förtill 0för egnahemochräntekostnadema somner

%.respektive 24,7%räntebidragen 47startadeårpåbörjades 1996
nedtrappningårligsuccessiviockså inbyggtfinnsDet systemet en

genomförd år 000helt 2nedtrappningsuccessivabidragen. Denna ärav
%grundnivå dvs. 30på sin"Danelltrappan"då räntebidragen, är nere

egnahem.föroch %flerbostadshus 0för
motiverasoch egnahemflerbostadshusmellan attSkillnaden av

ränteutgifter i% sinadra 30haregnahemsägare rätt att avav
ochhyres-ombyggdaochAllainkomstdeklarationen. ny-

schablonberäknade% desedan 30fårbostadsrättshus av
Någonbyggår.oberoendeframtidi allsubventioniräntekostnadema av

således inte.finnsräntebidragutbetalningari tidenbegränsning avav
år 2000påbörjasbostadshusinnebärReglerna t.ex.att ett som

värdenominelltibelopptillår 2030räntebidragfortfarande får samma
minskat.dockharreala värdeRäntebidragetsåret.för förstadetsom

värdetrealadetgenomsnitt kommer% ipåprisökning 3årligVid en
år.mindre 20efterha halverats änatt

iadministrationbetydandeåtar sig attinnebärReglerna statenatt en
bostadsrättshusochalla hyres- ärförräntebidragpåhålla reda som

allaiDanell-systemet dvs.1993-års regler stort settenligtfinansierade
framtid.framåt i allochår 1995frånpåbörjatsbostadsfastigheter som

tiden gårallt efterdessutomkommerräntebidragenVärdet att somav
ekonomi.fastighetensförbetydelsemindrefå alltatt

regleräldreenligtRäntebidrag14.2.4

konstruktion.har1993-årsföreräntebidragenäldreDe system annanen
staten mellanskillnadenförräntebidragpåDe bygger att svarargenom

garanteradegaranterad Denochsubventionsränta ränta.fastställd enen
varje år.höjsräntan

denöverskridergaranteradedenupphörRäntebidragen räntannär
ochför hyres-inträffarDettasubventionsräntan.fastställda

efter deträntenivån, 15-20beroende påbostadsrättshus,
räntebidragen inomupphöregnahempåbörjats. Förbostadsfastigheten

förreglernade äldrefinansierade enligtbostäderår. För10-15 ärsom
fastigheterallagällerhelt. Deträntebidragensåledesupphörräntebidrag

flertaletövergångsreglerochföre år 1993påbörjade ävenär p.g.a.som
och 1994.åren 1993under

delentillkommeräldre reglerdessaenligt störreRäntebidragen att
exaktaår Denupphört helt 2010.och haår 2005utfasadevara
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tidpunkten för räntebidragen upphör direkt beroendenär är av
räntenivån.

Investerings-/engångsbidrag14.3

engångsbidrag bidrag utbetalas direkt och täcker delEtt är ett som en
Sverige har sådana främstinvesteringskostnadema. I bidrag setts somav

och ombyggnad bostäder i tidermedel stimulera näratt ny- av
tillfälliga ochbostadsproduktionen varit vikande. Bidragen har varit

specificerade åtgärderkonjunkturreglator i regelanvänts samt avsersom
politiskt. Som exempel kan bidrag tillhar prioriterats nämnassom

ochbidrag till miljöförbättrandeombyggnad äldrebostäder samtav
åtgärder.energibesparande

räntebidragen har engångsbidragen under deI förhållande till senaste
omfattning. Engångsbidragen har inte betraktatstio åren varit litenav

bostadsfinansieringssystemet led idel ettutan somsom en av
påarbetsmarknadspolitiken. vissa fall har det ändå ställts kravI att

församordnas så bidragsunderlagetengångsbidrag och räntebidrag att
engångsbidraget.räntebidragen minskas med det belopp motsvararsom

engångsbidrag fanns årenredovisas de olikaI bilaga 4 typer av som
och 1996.1995

vilka åtgärderingående både vad gällerEngångsbidragen relativtstyr
bidragenskall genomföras. Eftersomfår stöd och byggnationennärsom

konjunktursvängningarbyggarbetsmarknadensanvänds för utjämnaatt
för engångsbidragenkända med kort varsel. Om villkorenblir villkoren

hinna och genomföradetaljerade kan det svårt planeraalltförär attvara
bidraget.åtgärder medjust den typ som avsesav

Kreditgaranti och äldre myndighets-14.4

bostadslånbeslutade

bostadslånenGenom kreditgarantin och de tidigare statliga tar staten
konstruktion har beskrivits irisken för topplånen. Kreditgarantins

SOU:l995:98. avgift skalldelbetänkande Enutredningens tas ut som
förenade medadministrationskostnadema och de riskertäcka är attsom

bostadsfastigheter.topplån tillge
såhar dock varitför de s.k. krisårens bostadsbyggandeFörlustema

därför fåttavgiften räckt täcka dessa. Staten haromfattande inte attatt
och de tidigare myndighetsbeslutadeutgifter för kreditgarantin
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uppkommerförluster närbestår deUtgiftemabostadslånen. somav
antingenrealiserasFörlustemaobestånd.påhamnarfastighetsägaren

skuldbördan.nedskrivningochrekonstruktionkonkurs eller avgenom
förlusterkommeruppskattning attutredningens statensEnligt vara

år.minstperiodunderkrmiljarder tre11-13storleksordningeni aven
för1998och1997år 1996,krmiljarderbli 4Förlustema antas perca

utredningensvidarenivå. Selägrebetydligttillminskadärefteratt en
1995:98.SOUdelbetänkande

bostadstilläggochBostadsbidrag14.5

ochkapitel 3Seungdomarochbarnfamiljer äventillBostadsbidragen
1996vårenharriksdagenochförföremålvarit översyn6 har just en

förändringarnaförmotivetfrämstaDetförändringar.vissabeslutat om
bostadsbidragenförutgifter storaminskahar varit p.g.a.statensatt

åren.femdebostadsbidragen senastekostnadsökningar av
ochjanuari 1997införs l äveninkomstprövningssystemEtt nytt som

medförbostadsbidragen statensför attreglernaförändringarandra av
minskar.för bidragenutgiftertotala

delbetraktaspensionärertillBostadstilläggen avensom
pensionärertillBostadstilläggetkapitel 5.Sepensionssystemet även

reglerenhetligamedstatligtjuli 1995med lochfrånBTP är
Tidigarebor.pensionärenkommunvilkeni varoberoende av
från kommunvarieradevillkorenochKBTkommunaltbostadstillägget

infördes,regelverketstatligadetmedsambandItill kommun. att nya
avtrappningsnabbarebl.a.besparingar avgjordes engenom

pensionären.förinkomstökningarvidbostadstillägget
tidigarepensionhar högre änpensionärerårgångvarjeEftersom ny

berättigade tillpensionärerantalet ärautomatisktminskar som
relativtändå bliberäknaskostnadernatotalaDebostadstillägg.

ökaberäknas änbostadskostnademaeftersomoförändrade mer
pensionema.

ränteavdragskattereduktion14.6 genom

underskottförgenerell avdragsrättfinnsskattesystemetsvenskadetI en
inkomstbeskattningvidskattesatsenmotsvarandekapital avavav

kapitalunderskott%med 30medgesSkattereduktionenkapital. avav
återstoden.%kr och 21000100överstigerinte avsom
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Denna generella regel innebär privatperson har lån medatt en som
bostad säkerhet dvs. egnahem eller bostadsrätt får drasom av
ränteutgiftema i inkomstdeklaration.sin En privatperson hart.ex.som
50 kr000 i ränteutgifter får således reducering skatten meden av
15 000 kr. På så kan dennes ränteutgifter intesätt säga att ärman
50 kr000 kr.35 000utan

De ränteavdrag beror på belåning bostäder kan betraktasom av man
del kostnader för bostadsfmansieringen. Det skallstatenssom en av

dock påpekas avdragsrätten generell för alla ränteutgifter ochäratt att
många därför inte kan avdragsrätten delattanser man se som en av

stöd till boendet.statens
Det svårt få exakta uppskattningar det beloppär att av som

avdrag för ränteutgifter för boende. Den tillgängligamotsvaras senastav
uppskattningen gjordes SCB och inkomståret 1993. Denav avser
indirekta kostnaden för uppskattades då till miljarder kr.14staten ca
Utredningens uppskattning ränteavdragens storlek 16,7ärav ca
miljarder kr år 1996. Detta bygger på antagandet i genomsnitt %40att

egnahemmens taxeringsvärden belånade, vilket i längreär ettav
perspektiv normal nivå belåningsgraden högre i slutetär ävenen om var
på 1980-talet Källa:Spintab.

skattereduktion14.7 för utgifter för

byggnadsarbete på bostadshus

I arbetsmarknadspolitiken har skattereduktion medel.även använts som
skattereduktionEn medges fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare

m.fl. för utgifter för reparationer på bostadshus utförs mellanm.m. som
15 april 1996 och december31 1997 Prop.1995/96:229,
bet1995/96:SkU. Sista ansökningsdag den l 1998.är mars

Redaktionen kan uppgå till maximalt 30 fastighetsägarensprocent av
kostnader för reparations- och underhållsarbeten utgifter församtegna

och tillbyggnad bostadshus. Kostnader för material får inte ingå.om- av
Skattereduktionen begränsad till kronor för småhus.10 500 Förår

Ägarenbostadsrätter kan avdraget bli högst 5 kr. hyreshus000 till och
bostadsrättsfastigheter kan få skattereduktion uppgår till högsten som

gånger fastighetsskattden beräknas för år eller1996 belopptre ettsom
på 20 000 kr detta belopp högre. underlagLägsta 2 000är ärom
kronor. Redaktionen gäller endast byggföretag med F-skattesedelom
anlitas.

En liknande skattereduktion fanns årenunder 1993-94.
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Fastighetsskatt14.8

motiveratsdelvis harförintäktskällaFastighetskatten statenär somen
fastighetermellankostnaderomfördelningbehövs avdetmed avatt en

Skattenkapitalbeskattningen. ärdeldelvisocholika ålder utgör aven
andelochbostadsfastigheter tas utalla avförgenerell ensomtyper av

tomträttshavare.ochfastighetsägarebetalastaxeringsvärdet. Den av
defastighetsskattfrånbefriadbostadsfastighetnyproducerad ärEn

årenfemföljandede dämästfastighetsskatthalvbetalaråren,femförsta
med 1ochfrånår. Skattesatsentioefter ärfastighetsskattfulloch

med 0,2höjning procent-taxeringsvärdet,%1996 1,7januari enav
år 1995.frånenheter

15fastighetskattenfrånintäkternapreliminära ärEnligt prognoser
och 5småhuskrmiljarder101995årkrmiljarder avsercavarav
uppgåÅr skatteintäktemaberäknas1996hyreshusenheter.krmiljarder

vilkaförsmåhusÖkningen huvuddelentillkr.miljardertill 19 avserca
kr.miljarder14uppgå tillberäknasfastighetsskattenförkostnaderna ca

bilagavidareSe

Fastighetstaxering14. 1

marknads-%75principskall itaxeringsvärdefastighets avEn vara
värdet.

omräkningårligmedhar av1996år systemettFr.o.m.
fastighetsinnebäromräkningenårliga attDeninförts.taxeringsvärden en

fastighetstaxeringenallmännadenviddettaxeringsvärde utgörs av
omräkningstal.årligtmedmultiplicerasbasvärdet ettåsatta

fastighetstaxeringallmänvidårsjättebestämsBasvärdet vart ensom
standardstorlek,läge,fastighetensenskilda somden o.s.v.såvälbeaktar

prisutvecklingsområde.inomprisutvecklingen ettallmännaden
pris-allmännadenendastbeaktaromräkningstaletårligaDet

två årjuliden 1tidenunderprisutvecklingsområdetinomutvecklingen
taxeringsåret.förejuni åretden 30taxeringsåretföre t.o.m.

beslutskattemyndighetensmednöjdintefastighetsägare ärEn som
begäramöjlighethar attfastighetstaxeringenallmännavid den

taxeringsåret.efteråretfemtedetutgångenintilldettaomprövning avav
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14.8.2 Reducerad fastighetsskatt

För både hyreshus och småhus färdigställda år 1991 eller gällersenare
hel befrielse från fastighetsskatt under de fem kalenderår följersom
efter färdigställandeåret. Under de fem därpå följande kalenderåren skall

Ävenfastighetsägaren betala halv fastighetsskatt. byggnaden som
genomgått eller tillbyggnad kan få skattelättnaderstörre om- samma

nyproduktionen. Förutsättningen de utförda arbetena iär attsom
praktiken kan jämställas med nybyggnad så fastigheten fåratt ett nytt
värdeår.

I samband med skatterefonnen beslutades vissa särskildaom
övergångsregler för infasningen fastighetsskattesystemeti hyreshusav

Övergångsreglemaoch småhus färdigställda före år 1991. avvecklas
successivt och har för småhusen upphört fr.0.m. taxeringsåret 1997.
Skattelättnadema för hyreshusen kvarstår för vissa årgångar t.0.m.
taxeringsåret 2001.

Den första årgången hyreshus inte omfattades de särskildasom av
övergångsreglema byggnader med värdeår 1991. Dessa skulle enligtär
bestämmelserna börja betala fastighetsskatt taxeringsåret 1998.
Samtidigt skulle byggnader med värdeår 1989 eller börja1990 betala
först taxeringsåret 1999. Efter förslag från bostadspolitiska utredningen
SOU 1995:98 har riksdagen dock beslutat årgång skall1991ävenatt

befriad från fastighetsskatt under taxeringsåret 1998vara
Prop.l995/96:101.

14.8.3 Fastighetsskatten och de höjda
taxeringsvärdena

De taxeringsvärden fastställts för småhus inkomståret 1996 har isom
genomsnitt inneburit höjning taxeringsvärdena på %.26en av
Höjningen förklaras det basvärdet taxeringsvärdeatt ersätter ettav nya

grundade sig på 1988 års marknadspriser. Priserna har också stigitsom
under de åren i många värdeområden. Den genomsnittligasenaste
upptaxeringen med % tillsammans26 med den höjda skattesatsen från
1,5 till %1,7 innebär skattehöjning med %.40en ca

Bakom dessa genomsnittssiffror döljer sig variationer mellanstora
olika värdeområden och regioner. Extremfall finns med skattehöjningar
motsvarande %.70-93
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m.fl. skatterFörmögenhetsskatt14.9

koppladeförutom fastighetsskattenfinns andra skatterDet äräven som
förmögenhetsskatt,beskrivs översiktligtbostadssektom.till Här

betalargåvoskatt. Vidareochstämpelskatt, reavinst- samt arvs-
påmervärdesskatt för och tjänsterbostadssektom sätt somsammavaror

samhällssektorer.andra

Förmögenhetsskatt14.9.1

bostadsrätter.fastigheter ochförmögenheten omfattarskattepliktigaDen
bostadsrätt värderastaxeringsvärdet.till EnfastighetEn tas somupp

motsvarandemed avdrag förtaxeringsvärdefastighetensandel idess
skulder.bostadsrättsföreningensandel i

skattefria.kronortill 000med värde 900Förmögenheter ärett upp
småhus%. Denskattesatsen 1,5därutöverFör värden äger ettär som

år ikronorskall alltså betala 500kronor lmiljontill ltaxerat per
ellertillgångaringa andraförutsättningförmögenhetsskatt under att

skatten.skulder påverkar

gåvoskattoch14.9.2 Arvs-

gåvoskatt enligtför ochvärderasbostadsrätterochFastigheter arvs-
ochBåde vidfönnögenhetsbeskattning.vidprinciper arvsomsamma

skattepliktiga lottendenberäkningenvidgrundavdraggåva medges av
gåvan.respektive

och 21 000mellan 000grundavdraget 280arvsbeskattningenVid är
släktskap.beroende påkronor

och givare.kronoralltid 000avdraget 10gåvaVid är per
på släktskap. Denockså beroendevarierarSkattesatsema mest

medmaka och barngäller efterlevandevidskattesatsenförmånliga arv
på lotter%kronor och 30lotter på 300 000% till10skattesatsen upp

kronor.600 000över

Stämpelskatt14.9.3

fysiskafastighet eller Förvid förvärvStämpelskatt tomträtt.tas ut av
%skattesatsen 1,5bostadsrättsföreningarochdödsbon är avpersoner,

övrigahögre. Förtaxeringsvärdet dettaellerförsäljningspriset, ärom
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Stämpelskatten tillfälligtjuridiska skattesatsen %.3 ärärpersoner
decembersker under tiden 12 juni 1996 31nedsatt för förvärv som -

juridiskafysiska och % förtill % för 11997 0,5 personer.personer
fast egendom eller i skattesatseninteckningar iNär tomträtt ärtas ut

% belopp.2 inteckningarnasav

fastigheterLöpande beskattning14.9.4 av

inkomster,fastigheter beskattningbeskattningMed löpande avavsesav
hyreshus och uthyrdanäringsfastigheterhyresinkomster. Fört.ex.

konventionell metod.beskattas enligtinkomsternasmåhus gäller att en
drift,räntekostnader,medges avdrag förfrån hyranDet innebär att

värdeminskning etc.
schablonbeskattning påbostadsrättsföreningar däremot gällerFör en

får endastfastighet. Avdragtaxeringsvärdet på föreningens%3 av
och tomträttsavgäld.för låneräntorgöras

ochreaförlustavdragReavinstbeskattning,14.9.5

uppskovsavdrag

förskall betala skatteller bostadsrättvillaDen avyttrar ensom
30 %. Förskattepliktig och skattesatsenHalva vinstenreavinsten. ärär

skattepliktig.% vinstennäringsfastigheter 90är av
ochköpeskillingenskillnad mellanframräknasVinsten som en

Försäljnings-s.k. omkostnadsbelopp.försäljningsomkostnadema samt ett
förkostnaderadvokatkostnader,mäklarkostnader,bestårkostnaderna av

anskaffnings-i principOmkostnadsbeloppetvärdering utgörsetc. av
innehavstiden.underför förbättringarkostnaderkostnaden samt

fastigheten,vid försäljningenförlusti ställetOm säljaren gör aven
säljer% denna förlust. Denförlustavdrag med 50medges ett ensomav

underköper bostadoch sedanbostadsrättvilla eller senasten ny
reavinstskatten.få uppskov medförsäljningen kankalenderåret efter

Mervärdesskatt14.9.6

byggnadsvaror ochdvs.och tjänsterAlla ävenvaror
för s.k. dvs.i princip skattepliktigafastighetsförvaltning i dagär moms

led. Varje leddistributionskedjans allaSkatten imervärdesskatt. tas ut
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skall betala skatt på värdetillväxten i det ledet det så kalladeegna -
mervärdet.

utgåendeskattepliktige skall betala skillnaden mellan denDen
ingåendeskatten på omsättning och den skatt betalats för desin som

och tjänsterna.varorna
skattereformen år likställdes byggnadssektom medI och med 1991

skattereformen förövriga sektorer i samhället. Före var momsen
avseendeoch anläggningsentreprenad eller andra tjänsterbyggnads-
inte ökafastighet reducerade. syfte med reduceringsreglemaEtt attvar

på boendet.den faktiska skattebelastningen
följa tillåter inteSverige förbundit sig EU:s regler. Dessahar att

vilket SverigeFull skall tillämpassänkt på byggtjänster. momsmoms
för bostäder social housing.kan dock socialaUndantag görasgör.

för sådana bostädertillämpade lägreDe länder närmomssom
behålla denna lägrekraft januari 1991 hardirektiven trädde i l rätt att

och Belgien visar påfrån bl.a. EnglandErfarenhet storamomssats.
harFrankrikemånga tvister ochgränsdragningsproblem med processer.

för socialaövergivet den lägresvårigheterna momssatsengenom
bostäder.

avgifter ochKommunala14.10 taxor

påverkaravgifter ochkommunalaflertalDet finns taxorett som
avgifterför bostäder. Dessaoch driftkostnademaproduktionskostnadema

och mellankommun varierarrespektiveoch fastsällstaxor av
kommunerna.

avgifterhögrefår inte kommunenkommunallagenEnligt änta ut
storleken påifaktiska kostnaderna. Variationendemotsvarassom av

har förkommunen självpå vilka kostnaderavgifter och beror delstaxor
subvention viaockså på gradendelsrespektive tjänst avmen

kommunalskatten.

påverkarAvgifter och14.10.1 taxor som

bostadsprojekts kostnaderett

bostadsprojekts kostnader iingår ikommunala avgifterDe ärettsom
allmänhet följande:

fastighetsbildningmedoch gatubyggnadskostnadMark- som——
fall.förhandlas i varje enskilt
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Bygglovsavgifter. ingårHäri oftast granskning, tillsyn, mätning,-
planavgift och nybyggnadskarta.
E1- och VA-anslutningsavgift och anslutningsavgift förev.-
fjärrvärme.
Övriga avgifter markhyra för boduppställning och upplag,t.ex.som-
miljö- och hälsoskydd m.m.

Byggmästareföreningen undersökte hösten markpriser,Väst 1993 VA-
och el-anslutningsavgifter bygglovskostnader kommuneri elva påsamt

visadevästkusten. Undersökningen avgiftemas andelatt av
varieradeproduktionskostnadema mellan hustyper ochstort

avgifternakommunerna. villa utgjorde de kommunala 24 %För en av
den billigaste kommunen och 37% i denproduktionskostnaden i

avgifternatrevåningshus varierade mellan 7 % och %dyraste. I llett
produktionskostnadema.av
Skillnaderna mellan hustypema förklaras till del destor attav

avgiftemas andel prouktionskostnadema beräknaskommunala av per
sjunker bostadshuset de husenlägenhet och därmed Istörre större

fleraslås på lägenheter. I undersökningenkan kostnaderna ut
kommunala avgifterna legat praktiskt stillakonstaterades de tagetatt

mellan åren och 1993.1991 i

för kommunal borgenAvgifter14.10,2

årlig avgift för borgensåtagandenMånga kommuner tar ut en
Avgiften räknas ofta% det borgade beloppet.motsvarande 0,25 omav

engångsavgift på % det borgade beloppet.till 1,5 aven

i förvaltningenAvgifter och14.lO.3 taxor

avgifter för erbjuder iKommunerna också de tjänstertar man
förvaltningen. gäller hushållsel, fjärrvärme, elvärme, VA-Det
förbrukning, renhållning och detta gäller självkostnads-sotning. För
principen.

Bostadsforskning gjorde studieInstitutet för aven
åren för frånkostnadsutvecklingen mellan 1991 och 1994 taxoma

renhållning och sotning ihushållsel, uppvärmning, och avlopp,vatten
kostnadsökningen förGävleborgs Undersökningen visarkommuner. att

fallde kommunala varit måttlig och i vissa negativa. Dent.o.m.taxoma
bostadsutgiftemaökningen %. Samtidigt hadegenomsnittliga reala 2var

med %.för de undersökta hushållen i genomsnitt ökat realt 10 De
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för % hushållenskommunala avgifterna svarade i genomsnitt 41 av
frambostadsutgifter under andelen minskade något till 1994.1991, men
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tillstödAdministration statens15 av

bostadsproduktionen

Inledning15.1

myndigheter ärdehosverksamheten somöversiktligtbeskriverKapitlet
bostadsproduk-tillstödadministrationen statensinblandade idirekt av

Bostads-bostadsenheter samtlänsstyrelsemasBoverket,dvs.tionen,
konsekven-administrativadeocksåredovisarKapitletkreditnämnden.

bostadsñnansieringen.inomförslagkommitténsserna av

Boverket15.2

dåvarandesammanslagning1988juli avbildades 1Boverket engenom
centraladenBoverket ärPlanverk.StatensochBostadsstyrelsen

hushållningochmiljöbyggdfrågorförförvaltningsmyndigheten om
Verketboende.ochbyggandeplaneringfysisk samtmed naturresurser,

bostadsstöd istatligtadministrationencentraladen avförocksåsvarar verksamhetBoverketsbostäder.finansieringförbidrag avform av ochårsarbetskrafter189totalt1994/95omfattadeänsteexportexklusive
miljoner138tilluppgickbudgetåretförförvaltningsanslagverkets

kronor.
verka1995/96budgetåretförregleringsbrevetenligtskallBoverket

stödsystemochreglertillämpningenieffektivitetoch avenhetlighetför
förarbetaockså ettskallVerketverksamhetsområden.sinainom

bostäderförbyggande samt avhälsosamtochsäkertkostnadseffektivt,
denförarbetaverket attskallVidarekostnader.rimligatillkvalitetgod

bebyggelsemiljö,ochbostads-god enfrämjarplaneringenfysiska en
kretslopppåbaseradsamhällsutveckling naturenshållbarlångsiktigt

skallregleringsbrevetEnligtmedhushållning naturresurser.godsamt en
Myndighetsutövningenmyndighetsutövning.påinriktasverksamheten

analyseruppsikt,tillsyn,inkluderar avochdefinieradbrettrelativtär
samarbete.internationelltstödsystem samtochregler

Boverketsförtydligas1996:124SFSinstruktionregeringensI
verksamhetsområde:sittinomskallBoverketuppgifter.
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meddela föreskrifter, ha uppsikt och tillsyn handlägga för-samt
valtningsärenden
följa tillämpningen lagar och förordningar, utvärdera effekternaav

tillämpningen och lämna förslag till regeringenav på åtgärder som
behövs för nå reglernas syfteatt
verka för samordning de statliga myndigheternas arbete medav
underlag för tillämpningen plan- och bygglagen och lagenav om
hushållning med naturresurser
biträda regeringen med yttranden och utredningar
informera eller ändrade reglerom nya.
medverka i internationellt samarbete syftar till harmoniseraattsom
regler för fysisk planering, hushållning med naturresurser samt egen-
skapskrav på byggnader och byggprodukter.

Ur instruktion och regleringsbrev kan utläsas Boverket har fleraatt
delvis överlappande roller: traditionell myndighetsroll, rollen en som
stabsorgan till regeringen och tredje roll kunskapsorganisationen som
inom sitt ansvarsområde.

Enligt Boverkets årsredovisning för 1994/95 verksamhetenär upp-
delad på verksamhetsområden: 1tre hushållning med naturresurser,
byggd miljö och fysisk planering, 2 byggande och 3 boende. Verkets

exkl. tjänsteexportverksamhet fördelade sig på följanderesurser sätt
mellan verksamhetsområdena:

Tab 15.1 Boverkets resursfördelning 1994/95

ÅrsarbetenlVerksamhetsområde Nettokostnaderl
milj. kr

Naturresuser, byggd miljö, fysisk 74 39
planering

Byggande 44 22
Boende 66 22
Övrigt 5 4

Summa 189 127
inkl stödfunktionergemensamma
Källa: Boverkets årsredovisning, 1994/95

Statens stöd till bostadsfinansieringen räntebidrag, bostadsanpassnings-
bidrag, Stimulansbidrag m.m. administreras inom verksamhetsområdet
boende. I administrationen ingår ärendehandläggning, framtagande av
föreskrifter, information och utbildning, för datoriseradeansvar
bidragssystem framställning statistik,samt utredningar ochav prognoser
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stödsystemen. Hanteringen stöd till bostadsñnansieringenav statensav
sker huvudsakligen i fyra datasystem, två förvaltas och drivs påvarav
entreprenad dataföretag.av

Bidragsadministrationen huvuddelen inomupptar av resurserna
verksamhetsområdet boende. Nettokostnadema för administrationen,
inklusive vissa stödfunktioner, uppgick under 1994/95 tillgemensamma
56 miljoner och i anspråk 52 årsarbeten. 30 miljonertog kostnadernaav
avsåg datasystem och De datoriserade bidragssystemen behand-porto.
lade under 1994/95 cirka 273 000 aktiva bidragsärendcn och antalet
utbetalningar drygt l 000 000.var

l 5.3 Länsstyrelsemas bostadsenheter

På regional nivå behandlas i regel inte plan- och bostadsfrågor inom
enheter. Inom för länsstyrelserna finns vanligen bådesamma ramen en

enhet för planfrågor och bostadsenhet.en
Bostadsenhetema tillkom den januaril 1994, då de tidigare

länsbostadsnämndema avvecklades. Bostadsenhetema på respektive
länsstyrelse behandlar ansökningar statliga bidrag till byggsektornom
och fattar också beslut i ärendena. Utbetalningar och fortsatt admini-
stration sker sedan Boverkets datasystem. Bostadsenhetemagenom
stödjer också kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjningen och
förmedlar information det lokala bostadsm till Boverket.om

Bostadsenhetema bemannades de tillkom med 209 årsarbets-när
krafter fördes från länsbostadsnämndema. Enligt Civildeparte-översom

enkät till länsstyrelserna antalet årsarbetskraftermentets exaktnästanvar
detsamma den oktober1 1995. Enligt uppgifter från delper en
länsstyrelser dockhar detta antal kraftigtminskat under det året.senaste

årsredovisningarnaAv för länsstyrelserna framgår de totala för-att
valtningsanslagen till bostadsenhetema uppgick till 58 miljoner kronor
under budgetåret 94/95. I dessa ingår dock inte bostadsen-summor
hetemas del myndighetsgemensamma kostnader för lokaler.t.ex.av

Statens15.4 bostadskreditnämnd BKN

Bostadskreditnämnden tillkom l januari 1992 den statliga kredit-när
garantin för och ombyggnad bostäder infördes. Kreditgarantiemany- av
registreras kreditinstituten i datasystem, BKN-systemet, ad-ettav som
ministreras BKN. Systemet kopplat till lantmäteriverkets fastig-ärav
hetsdatasystem. BKN:s förvaltningsärenden består främst kredit-av
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ersättningkreditgarantier ärendenprövning i samband med samt omnya
underhandsförsälj-försäljningar,kreditgarantiema efter exekutivaur

regresskrav. Till BKN:sbevakarningar eller ackord. BKN även
utvecklingen på kredit-också följa och informerauppgifter hör att om

för bostäder.och kapitalmarknadema
motsvarandebudgetåret 1995/96 personal 13har underBKN

förvaltningsanslag på 22 miljoneroch disponerarårsarbetskrafter ett
utgjorde anslagetbudgetår. Budgetåret 1994/95kronor månaders18

miljoner kronor.13

konsekvenserAdministrativa15.5 av

förslagkommitténs

beslutadetidigaretillsammans medförslag kommerKommitténs
administrationstatligsuccessivt minska behovetregelförändringar att av

bostadsfinansieringen.inom
och äldre,från 1992regelsystementill bostäder enligtRäntebidragen
slutår förår Exaktupphöra 2005.beslutkommer enligt tidigare att ca
kommeradministrationränteutvecklingen. Visspådessa ärenden beror

Eftersläpningenårfinnas fram till 2010.omständigheterunder alla att ca
räntebidrag enligtmeddvs. projektDanellgropama,beror på de s.k.

Deegnahembidragssystemet.kommit in iårs regler1992 sent somsom
trädaDanellsystemet kommerreglerårsfår bidrag enligt 1993 att ur

bidragsunderlagetpå %bidrag 30år 2001. Detbidragssystemet avca
års bidragssystemenligt 1993och bostadsrättertill hyres-som ges

överskådligfinnas kvar underbestämmelsergällandekommer enligt att
tid.

betalaskommerräntebidrag inteförslag innebärKommitténs attatt
ombyggnaderochochmed värdeår 2000till hyreshus attut senare

dessa datumräntebidrag. Efterinte fårjanuari 1998påbörjade efter l
investeringsbidragräntebidragsärenden hanteras. Debehöver inga nya

förföreslår i ställetkommitténhyreshusombyggnadtill och somavny-
betalasadministration. Bidragenlångsiktigingenräntebidragen utger

engångsbelopp.ettsom
skallbostadsrättsföreningarocksåförslag innebärKommitténs att

fåoch därmedskattehänseendebidrags- ochegnahem ilikställas med
för investeringsbidrag. Investe-i ställetför skuldräntorfull avdragsrätt

till hyreshus.därmed endastringsbidragen ges
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tilltillhandahållasfortfarande kunnadockkreditgaranti skallstatligEn
tillbostadsrättshusochhyres-ombyggnaderoch samtavny-

nyproducerade egnahem.
form fram-administration ibehovetkan ökafaktorEn avavsom

investeringsbidragförslagkommitténsinformationsinsatserförallt är om
tillInvesteringsbidragenombyggnadsåtgärder.prioriteradetill om-

riktas vissaförutsättsgenerellabyggnader blir inte mot typerutan av
åtgärderprioriteradeoch valför bidragetBeslutåtgärder. avom ram

dockSamtidigtbudgetarbete.ordinarieinom ärföreslås ske statens
år ochpåvaraktighet 2-3haavseddainvesteringsbidragdessa att en

långsiktighetinnebäri förväg. Dettamånaderminst 6 störreaviseras en
används i dag.investeringsbidragför deän som

hanteraföradministrativabehovetkanSammantaget attresurserav
omfattningminska ibostadsproduktionentillsubventioner väntas en

verksamhetsin-resursbehov ochallmänmotiverar översyn avensom
myndigheterna.berördahos deriktning
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Inledning16.1

bostadsfinan-kringsammanfattning rapportkapitelDetta är av enen
bostadspo-uppdragpågenomförtslanderi andrasieringssystem avsom

ChristineTurner,utarbetad BengtRapportenutredningen.litiska är av
helheti sinåterfinnsochJakobssonJohannaochWhitehead somM. E.

betänkandetsiFinance separataHousingComparativekapitelett
tabellerantalocksåinnehållerRapporten ettmedbilaga expertrapporter.

sammandrag.dettaiåtergesintesom
inomförekommertrendervilkabildKapitlet somavger en

kanländerrad sägasbostadsfinansiering iochbostadspolitik somen
bostadspolitiken. Isvenskadenutformningenförrelevanta avvara

bostadsfi-inomutvecklingstendenserochgrundfaktaredovisaskapitlet
ländernanordiskadebestårLandurvaletländer.i llnansieringen av

ochAustralienländereuropeiskaövrigarad samtIsland,förutom en
delsomfattarNordenutanförländernaeuropeiskaZeeland. DeNya

delsavreglering,vidviktlagtländeranglosaxiska gruppstor ensom
Australi-intervention.statliginslagmedländerkontinentala stortett av

marknads-föringårZeeland representanteroch Nya mersomen
delhar dessutomländer storersattlösningar. Dessa avorienterade en

stöd.riktatmedsubventionemagenerellade mer
kapitlet:ibehandlasländerFöljande

StorbritannienIrlandAustralien
TysklandNederländernaarkDanm
ÖsterrikeNorgeFinland

ZeelandNyaFrankrike

referenspunktmedfinnsbostadsfinansieringssystemetsvenskaDet som
bilagan.itabelleri m.m
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Trender inom bostadsfinansieringen16.2

särskilt internationella trenderantal viktigaInledningsvis bör ett
poängteras:

påbostadspolitiken tidigaremånga europeiska länder byggdel ett
idag har den tidigarebehov ökad nyproduktion,allmänt menav

därförbehöverförsvunnit på de flesta håll. Politikenbostadsbristen
hushåll i behovriktas områden ochförändras så den bättreatt mot

enheter.främja produktion ytterligarestöd, än attextra avsnarareav
speciella bostads-hyressektom stod tidigaredelenl den privata av

oftahyresbostädemade socialaför finansieringen, medanlåneinstitut
dockmarknader harflesta finansielladirekt statsfinansierade. Devar

bostadsfin-vilket resulterat igenomgått betydande avreglering, atten
kreditmarknaden. Dei den generellaalltmer integrerasansieringen

till dennaoffentliga utgifter har bidragitpå minskadeökande kraven
marknaderna uppleverfinansiellabara deutveckling. Inte av-

Även luckratsboende harlagstiftningövrigreglering. rör uppsom
år.underoch liberaliserats senare

fortsätterbostadsfinansieringenintervention iGraden statlig attav
själva får stå förprivata aktörervilket medförminska, störreatt en

utvecklas instrumentrisker ökarmed dessarisken. taktdel I attav
på effektivtoch fördela demkan hanterabättre sätt.ettsom

privatutsträckningbetraktas i alltBostaden änstörre snararesom en
högrebostadspolitiken blir iGrunden förangelägenhet.offentlig gen

upplåtel-lägenhet ochområde,individen själv väljerutsträckning att
flexibelkräverbetalningsförmåga. Dettaseform efter sin en

hävdahar svårthushållockså stöd för demarknad, attett sommen
på marknaden.sig

och låneinstitutionerBostadslån16.3

samtligaförekommit ibostadslånemarknadema harAvreglering av
vissförvänta sigdärför rimligtDetländer i studien. att envore

Viemellan.och institutioner ländernafinansiella lösningarkonvergens i
utsträckning.denna trend i någonkunnathar dock inte störreännu se

bostads-fortfarande för delbostadslåneinstitut stårSpeciella stor aven
betydande.bindningstidervariationen i löp- ochkreditgivningen och är

fortfarande dedominerar hypoteksinstitutenavregleringarTrots
marknadsandelmedför bostadslån,svenska marknadernadanska och en

utomeuropeiskai deoch Finlandpå ungefär %. I Norge85 samt
bostadslånemarknaden.bankernadäremotländerna dominerar
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specielltmånga länderna,marknadsandelar iAffärsbankema vinner av
exempel påEttför bostadsfinansieringen.ansvaradetidigaredär staten

Irland, vilkaoch påStorbritannien"building societies" idetta de s.k.är
därförkommerbanker. Andelamaomvandlas tilltakti snabbnu

framtid.inaktuella inomsannolikt att en snarvara
statliga in-denminskaravregleringenkonsekvensSom aven

fortfarande fördockstårbostadsfinansieringen. Stateniblandningen
sektorn.socialaallt i denframförantal länder,idelar utlåningen ettav

andel statlighar relativtfortfarandeländertill deNorge hör storensom
statligamedAndra länderavtagande.trendendärutlåning, även ärmen

Österrike, Finland.Tyskland ochbanker är
betydandeoftafinnskommit längreavregleringendärI länder ett

mindredotterföretag. Ivanligenutländska låneinstitut,inslag genomav
vilket ifri konkurrens,motverkaavsaknaden kontorsnätländer kan av

marknad.oligopolistiskresultera isin kantur en
generellt längreharhypoteksinstitutandelhögmed settLänder en

fasta elleroftaredessutominsats. Räntornalöptider och lägre äregen
till år,50Sverigekan iLöptidemabindningstid.har längre vara uppen

Finland,studien.länder iflesta andraår i dejämfört med 20-30 som
kortabostadslånemarknad, harbankdomineradkraftigt extremthar en
någotdock löptidemaförstagångsköpareår. Förlöptider på 7-10 är

löptider.mycket kortamedexempelZeelandlängre. Nya är annatett
liten.ländernalöptid mellanskillnaden idockGenerellt ärsett

hypoteksin-andelmed högi länderoftast lägreinsatsenDen äregna
dockaffärsbanker,dominerasländeri destitut och högre avsom

insatspåkravenIrland. högstaoch DeStorbritannienundantaget egen
medländerallavilkaTyskland,Australien och ärFinland,finner vi i

bosparande.någon typ av

deintervention påStatlig16.4

marknadernafinansiella

kredit-föroch underlättapåverkaförradDet finns sätt staten atten
ochgarantierpå statligakoncentreravaltVi harmarknaden. att oss
härLändernaför boende.kontraktssparandeförsäkringar samt som

länderbestårförstaDendelas in ikanberörs tre avgruppengrupper.
Frankrikebosparande, dvs. Norge,förstatsstöddaenbart har systemsom

bosparandeländeromfattarandraIrland.och Den utan mengruppen
Ned-ochDanmarkSverige,försäkringar/garantierstatligamed -
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erländema. Slutligen finns länder kombinerar tvådeen grupp av som
Österrike.formerna statlig intervention Finland, Tyskland ochav -

16.4.1 Kreditförsäkringar och garantier

l fråga dessa instrument det lämpligt särskilja två ambitionsni-är attom
våer;

Försäkringar risk för oväntade händelser såsom arbetslöshet,mot
kapitalvärdeförluster vilka leder till oförmåga uppfyllaetc., att
lånevillkoren. riskerDessa gäller samtliga hushåll, hushåll medmen
lägre inkomster befinner sig givetvis någoti situation.utsatten mer

II. Hjälp till hushåll med låg inkomst betala för adekvat boende.att ett

Den första punkten kan innebära privata så väl statliga försäk-som
ringar eller garantier, där det privata alternativet blir alltnu van-
ligare. länder statlig kreditförsäkringI eller garanti det inteärutan
ovanligt hypoteksinstituten eller bankerna kräver privatatt numera en
försäkring för låg insats. Garantier ökar iatt acceptera en egen
betydelse på grund riskhanteringen blir alltmer välutvecklad,attav

utveckling i sin ökar i betydelse på högregrundturen som av
arbetslöshet, variation i huspriser och stigande realräntor.större
Privata försäkringar krävs, olikai utsträckning, i Storbritanni-änom

Österrike och på Nya Zeeland.en,
Den andra punkten innefattar oundvikligen någonnästan typ av
subvention eller statlig garanti på grund marknadenden privataattav

förmår värdera och differentiera de individuella riskerna påatt ett
korrekt sätt.

utlåningenNär den statliga minskar garantier vanligtär sättett att
hjälpa hushåll med låga inkomster skaffa egnahem. Dennaatt ett
lösning återfinns i Sverige, Nederländernai och troligtvis iävensnart
Finland.

I vissa länder den statliga interventionen, formi garantier ochär av
försäkringar, riktad endast den sociala sektorn för främjamot att
nyproduktion och/eller ombyggnad redan existerande fastigheter. Såav

fallet Danmarki och Tyskland. I Tyskland dockgäller garantinär östra
i egnahemssektorn.även

Nederländerna mellanting där garantifondema privatutgör ärett
finansierade garanterade staten.men av
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16.4.2 Bosparande

Kontraktssparande för bostadsändamål kan fungera på något olika sätt,
sker generellt i slutna där visst sparande enligt avtalsystem ettmen

bostadslån till låg Både och låneräntomaberättigar till ränta.ett en spar-
nivå klart Dåligger fast och ofta på under marknadsräntan. till-en

gången på lån storleken på de totala sparfondema händer detstyrs av
kvalificerat sig för lån enligt avtalets villkor kandeäven ettatt som

fonderbehöva tills tillräckliga finns.vänta
förSyftet med de traditionella kontraktssparandesystemen attvar

tillhandahålla särskilda institutioner för finansiering bostäder i deav
utlåning utvecklats. Då saknadesländer där individuell inte detännu en

riskhantering grundläggandealternativ källa för finansiering och denvar
risken omfördela subventionema tiden.tanken reducera översamt attatt

hushåll fördelar livstidsinkomstbyggde på hypotesen sinDetta överatt
långsiktigt och förutsägbarttiden på sätt.ett

har i flertalform bosparande traditionelltDenna använts ettav
kanförlorar i popularitet. Anledningen till dettaländer, attvaramen nu

kreditmarknaden kan erbjuda lån till lika eller bättreövriga delar av
tillbakagången för housing associa-villkor. exempel de brittiskaEtt är

Sedan avregleringentions, vilka har sitt i slutna bosparsystem.ursprung
eftersomhar det frivilliga bosparandet minskatunder 1970-talet

konkurrensen från övriga delarlyckats överlevasystemet av
omvandlas snabb takt tillkreditmarknaden. Housing associations inu

Även har liknande utvecklingDanmark och Nya Zeelandbanker. i en
slutna bosparsystemen.vad gäller deägt rum

Österrike, Frankrikekontraktssparande Tyskland, ochanvänds iIdag
tyska österrikiska Bausparkassen.utbredda de och IFinland. Mest är

Österriketopplånen medan de itillhandahåller BausparkassenTyskland
varför under lång tid spelat avgörandestår för bottenlånen, de där en

rad olikanågot komplicerad, medroll. Frankrike situationenI är mer en
beroende på inkomst och ägarkategorier. Menfinansiella strukturer

tillbakagång för bosparsyste-också där har avregleringen inneburit en
kontraktsspa-finnas starka ambitioner bevaraverkar dockDet attmen.

randet i framtiden.även
Även har bosparandet kommiti Finland och Norge utgöraatt en

på något annorlunda Härviktig del bostadspolitiken sätt.ettmenav
stället för generella sub-subventioner till bosparsystemet ianvänds

köpare egnahemssek-för hjälpa mindre resursstarka in iventioner att
vilkaanvänds signalsystem förBosparande avgöraett atttom. som

ochordna sina finanser på långsiktigthushåll beredda sättettär attsom
har dessa ländersriskspridning tiden. Dessutomför underlätta överatt
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deltillredanmarknaderfinansiellapåutvecklats storbosparsystem som
efterfrågasde intekan, såvidaSådanaavreglerade. system avär

överlevabaranaturligt,framså falloch imarknaden växer genom
subventioner.statliga

subventionerGenerella16.5

förtillgängligasubventionerhärdefinierassubventionerGenerella som
hushållenolikaför deägarkategori. Reglernainomhushållsamtliga en

generella sub-gällerdetdistinktionviktigvariera. En närdockkan
löpandeellerinvesteringarriktadede mothuruvidaventioner motärär

oftaförutsätterinvesteringarriktadeSubventionerkostnader. mot
dellånadå incitamenten störreoch ökarskuldfinansiering att aven

produceradsubventioneraAlternativetinvesteringskostnaden. är att per
fåväldigtdockfinnsdagslägetenhet. Ilånadenhet än persnarare

skuldñnansieringeftersomundantagSverigepå detta.exempel utgör ett
tillSubventionerräntesubventioner.förvillkornödvändigtinte är ett

skattelättnader,ofta utformatstraditionelltharkostnaderlöpande som
skuldsättningen.ökatenderarocksåvilka att

iminskarkostnaderlöpandetillstödinvesteringsstöd ochBåde nu
utsträckningistödetriktas motstället störrestudien. Iialla länder

områden.geografiskaspecifikaindivider eller mot
sub-generellaminska degällervadgått längstZeeland har attNya

och harborttagnasubventioner ersattsgenerella ärSamtligaventionema.
inkomstprövatformvilketSupplement","Accommodation är avenav

generelltÖvriga någon formfortfarandeharländerbostadsbidrag. av
har detSverigeombyggnad.tillräntesubventioneri formstöd, ofta av

både försubventionergenerellamedstödsystemetgenerella ny-mest
sektorer.samtligaombyggnad ioch

bilaga.nämndaifinnssubventionemagenerelladeöversiktEn över

Räntesubventioner16. 1

produktionfrämjaförhar längeRäntesubventioner använts att av
vissaförboendekostnademasänkaförellerbostäder grupper avatt

ellerhushållstypkansubventionemaförBehovskriterierhushåll. vara
med räntesatserharSverige systemboendeform. använt ettt.ex.

Finlandmedanårgång,ägarkategori och garanteratdifferentierade efter
lägremedhushållförkapitalinsatsoch mindremed lägrelån ränta

inkomster.
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Många länder tidigare haft generella räntesubventioner byter utsom nu
dem andra subventionsfonner investeringsbidrag ellermot som
bostadsbidrag. Generella räntebidrag fortfarandeanvänds i Sverige,

ÖsterrikeNorge, Frankrike och för både nyproduktion och ombyggnad.
TysklandI och Danmark subventioneras endast vid ombyggnad.räntan

Norge och Nederländerna har båda nyligen räntesubventionerersatt
med andra bidrag. Norge har dock kvar vissa räntesubventionertyper av

den sektorn.i sociala

16. Skatteavdrag5.2

flesta tillåter någon formDe länder i studien skattelättnad, trots attav
bostadssubventiondetta inte alltid i statsfmansiell mening.ses som en

Trenden har varit minska möjligheterna till ochränteavdrag, i dagatt
har få länder obegränsad avdragsrätt för räntekostnader. Gränsen är

förutbestämdibland till skattesats, lägsta marginalskat-t.ex.satt en som
form begränsning tillåtenEn maximalär sättatesatsen. attannan av en

Storbritannienför skatteavdrag. I används båda dessa be-summa
och får endast egnahemssektom.gränsningar avdrag igöras
land fortfarande har full avdragsrätt för bostadslånDet enda ärsom

Nederländerna. österrikiska hyressektom får avdrag endastI den göras
för finnsnybyggnationer. I Australien inte möjlighet till avdrag i

på finnsegnahemssektom, och Nya Zeeland inga avdragsmöjligheter
överhuvudtaget.

helt bemärkelse.Tyskland saknar avdragsrätt i ordets vanliga
Skatteavdragen där istället relaterade till antalet barn i familjen.är

%avdragsmöjlighet de totala subventionema tillDenna 32utgör av
boende i Tyskland. viktig del i det tyska subventionssystemetEn annan

möjligheten till avskrivningar. dag kan avskrivningar endastIär
hyressektom, för bara årutnyttjas i sedan möjlighetenettmen par var

till avskrivning för egnahemsägare.öppen även
I samtliga länder avdrag för bostadslånekostnaderaccepterarsom

dessa betydande del bostadssubventionema. I Norgeutgör utgörsaven
% de totala skatteavdrag.75 subventionema I övriga länder liggerav av

motsvarande siffra något lägre.

16.6 Generella skatter

fastigheterBoende och på mängd olika i de olikasätttaxeras en
länderna. här fokuserarI den delen bilagan på de viktigaste beskatt-
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fastighetsskatttaxeringlöpandereavinstbeskattning,ningsformema; som
boende.schablonbeskattningsamt av

Realisationsvinstbeskattning16.6. 1

särskilt inte irealisationsvinster,beskattavanligtinteDet attär
särskildaländer endastmångaBeskattning sker iegnahemssektom. om

försäljningvidspekulationsmotivföreligger,omständigheter t.ex.som
Österrikebostaden.huvudsakligadengällerförsäljning inteeller att en

egnahemssektom tillfrånskerdå byteendastkapitalvinsterbeskattar
påskjutaskapitalvinsterbeskattningkanSverigehyressektom. I av

Storbri-ägarsektom. Ifinns inombostadendenframtiden så länge nya
egnahem,överlåtelsevidreavinstbeskattningsker ingentannien menav

stämpelskatt ut.tasen

schablonbeskattningochFastighetsskatt16.6.2 av

boende

beskattninglöpandeformnågonsiganvänderländerflestaDe avavav
kannivå ochlokalofta påadministrerasFastighetsskattenboende.

gällerländerna. Dettade olikaoch mellanbåde inomdärför variera
såför övrigtÖsterrike taxeringsvärdenaTyskland där ärochfrämst i

endastFinland beskattarförsumbar.blirpraktikenilåga skattenatt
privatägdabeskattarAustralienhyressektom.ifastigheterägande av

fastig-statligSverige harupplåtelseformer.allafastigheter inom en
ovanligtvilketupplåtelsefonner,ochägarkategorier ärför allahetsskatt

perspektiv.europeiskti ett
ochNederländernaanvänds i Norge,boendeSchablonbeskattning av

det endaNorgeskattesatser.variationer i ärmedDanmark, än storaom
schablonbe-ochfastighetsskattbådeanvänder sigland i studien avsom

skattning.
lokalatill debetalastax""councilharStorbritannien somen

Iupplåtelseformer.samtligabostäder iomfattarochmyndigheterna
fastigheter.byggdamark inteFrankrike beskattas men
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subventionerRiktade16.7

lägenheter ochSubventioner riktade individer ellerkan mot motvara
områdebehovskriterier inkomst,förenas med olika typtyper avav som

etc.
etableringsskedet,hushållen iväljer främst stödjaVissa länder att

hushåll med låga inkomster.allmänt hjälpamedan andra valt att mera
hushåll hushåll i socialtfokuserar på äldre ellerYtterligare andra länder

områden.utsatta

Individrelaterade bidrag16.7.1

består vanligtvissamtliga länder ochIndividrelaterade bidrag återfinns i
ochbehovsprövadedelen dessa bidragTillbostadsbidrag. ärstörstaav

också speciellaOfta finnsägarkategoriertillgängliga i samtligaär
barnfamiljer.familjestruktur,särskildhög ålder ellerkriterier t.ex.som
till exempelockså vikt,speciella behovriktade tillBidrag är somav

bostäder.handikappanpassning av
samtliga länderbidragen finns iindividrelateradeDe ut-men

tillhar samtliga subventioneråt. Zeelandformningen skiljer sig I Nya
och DanmarkNederländernaform. länderboende denna I gessom

sub-Speciellaalls egnahemssektom.bostadsbidrag idäremot inga
flesta länder.handikappade finns i deochtill pensionärerventioner

bostadsbidrag.% hushållenerhåller 30NederländernaI avca
för totalakostnaderna deungefär hälftenförBostadsbidragen avsvarar

den totala%bostadsbidragen 20Tysklandsubventionema. I utgör av
Australienunder %, och isiffran 10bostadsbudgeten. I Norge är strax

bostadssub-därju samtliga%. Zeeland,andel I Nyamotsvarande 14är
befolkningenerhåller l/4bostadsbidrag,formenharventioner avcaav

direktbidragen vanligtvishyressektom betalassådana bidrag. Inom ut
går tillockså subventionenförkommertill hyresgästen, det attmen

belopp från hyran.drar motsvarandehyresvärden sedan avsom
tillbostadsbidragengår den övervägande delenStorbritannienI av

egnahems-del tillhyressektom och i mycket litendelenden sociala av
delenfår å andra sidan densektom. sektornDen största avsenare

Österrike individrelateradehandikappade. deäldre och Ibidragen till är
regionalt.för dessa varierarbegränsade och reglernabidragen mycket

lån medbehovsprövadeFinland introducerades 1995I typ aven ny
lån intedessaTill skillnad tidigareräntesubvention.statlig mot avges

banker. Lånen tillgängligaprivataboendefonden,den statliga ärutan av
ombyggnad.både för ochny
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vikt vid individrelaterade bidrag,flesta länder lägger alltDe större men
utformningen dessamellan länderna vad gällervariationema är stora av

Å där individrelaterade subventionersidan finns Australien,bidrag. ena
åden sociala sektorn, andratill mycket liten delbegränsadeär aven

till boende i allaindividbaserade bidragsidan Nya Zeeland, där ges
exempel inkomstrelate-Storbritannien därupplåtelseformer. är ett annat

pågenerella bidraghyressektom börjar liknarade subventioner inom
brittiskasektorn förändrats.hushållssammansättningen i Degrund attav

generella till riktadeskiftet frånsubventionema har koncentrerats genom
beräknat.utgifterna har inte minskatde statligasubventioner, sommen

Investeringsbidrag16.7.2

riktaanvänds förgenerella,Investeringsbidrag kan även attvara men
geografiskaformer investeringar,speciellasubventionema mot av

ibland rambe-Investeringsbidragenhushållstyper.områden eller är
medfår konkurreraså olika projektstatsbudgetengränsade i att

Äveninom den givnafå investeringsbidragvarandra att ramen.om
ombyggnadutsträckningalltinvesteringsbidragen riktas i större mot

flestai deInvesteringsbidrag förekommernyproduktion.änsnarare
länderna i studien.

socialadeninvesteringsbidrag riktat tillStorbritannien finnsI ett
rambe-Grant. BidragetHousing Associationkallat HAGsektorn är

medkonkurrenssöker ihousing associationsoch de olikagränsat
skillnadertill lokalaoch hänsynRegelverket detaljeratvarandra. är tar

till specielltkan bidragenkostnader. På såi behov och sätt utsattastyras
kraftigmöjliggjorteffektiviteten ochhar ökatområden. Detta en

omfördelningtillåtitbidragsnivån, vilket i sinsänkning tur avenav
subventionema.

Österrike nyproduktion,förproducentsubventionerhar flertalett
förtillgängligaFrankrike endastinvesteringsbidragen imedan är

investeringsbidragenför dessa länderombyggnad. Med undantag utgör
bostadssubventionerförkostnaderförhållandevis liten del statensaven

länderna.i de studerade

subventionerProgrambaserade16.7.3

geografiskaspeciellaofta riktadsubventionDenna är mottyp av
olikafinnsStorbritanniensärskilt stöd. Iområden i behov treär avsom

och The UrbanEstate Actions, HATsgeografiskt baserade stödprogram;
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ochsektornsocialai den utgörtillgängligaendastDessaProgramme. är
deTysklandIsubventionerna. utgörtotaladeknappt procenttre av

denåttamycketså procentsubventionemaprogrambaserade avsom
Även betydandefinnsNederländernaibostadsbudgeten. program-totala

subventioner.baserade

bidragStandardbaserade16.7.4

energibesparandeförsubventionnågonharländerflesta typDe av
denbostadssektomtillstödet ärtotaladetandelåtgärder, avmen som

exempel itillovanligtinteDetliten. att,mycket ärgenerellt somsett
renoveringsbidragen.bidrag istandardbaseradeinkluderaStorbritannien,

omfattningSubventionemas16.8

och 3mellan lregeliliggerBNPandelBostadssubventionemas av
deförDanmarkochSverigeför änandelhögrenågotmedprocent, en

BNP-andelhartillländerochIsland somländerna.andra ett enpar
verkarsubventionerriktadeendastmedLänderunder lligger procent.

docktenderarsubventioner attVissaövriga.deandellägreha änen
socialai denmarksubventioneradexempelunderskattade. Ett ärvara

exempeltredje ärEttreglerade räntesatser.sektorn, ärannatett
ochskattelättnadergenerellamellangränslandetisubventioner

avskrivningsregler.boende, generösatillsubventioner t.ex.

Slutsatser16.9

subventionerminskaförsökskerstudieniländerna attandelI stor aven
pålägenheterantaletanledningEnboende. ärtill attskattelättnaderoch

hellerinteökarhushållAntalethushåll.antalethållmånga änstörreär
utsträckningbetraktas iBoende störretidigare.snabbt som enlika som

beståndet. Dessutomhelatillsubventionerkräverinteprivat somvara
på denbitnärvarandeförbostadspolitikochboendekommer neren

ochsjukvårdförkostnaderna ut-eftersomdagordningen,politiska
offentligadereduktionsamtidigtökatenderarbildning avatt ensom

nödvändig.utgifterna anses
avreglerad.alltmerblirbostadssektomtrenddel är attEn störreav en

villkormarknadsmässigapåsvårtharbolåneinstituten attspeciellaDe
kreditmarknader-påinstitutionergenerellamed andrakonkurrera mera
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Även för reglering hyrorna förändras i riktningsystemenna. motav
ökad marknadsstyming, vilket högre hyror i den privatagenererar
hyressektom i den sociala.än

ÖsterrikeTyskland och undantag i flera viktiga Skatte-avseenden.utgör
och subventionssystemen investeringsorienterade och har förblivitär
starkt reglerade. Resultatet har blivit bostadsutbud hög kvalitet,ett av

till höga kostnader. Bostadsbristen har inte heller kunnat över-men
vinnas. ochI med regleringen bevarats har Bausparkassen kunnatatt

Österrikebehålla starkare ställning i andra länder. I spelaränen
Bausparkassen betydande roll eftersom de erbjuder starkt sub-en
ventionsberoende bottenlån.

De viktigaste utvecklingslinjema kan enligt följande;summeras
Som resultat minskad statlig inblandning och ökad liberalise-ett av
ring har bostadssektom blivit mindre gynnad och hushållen måste
själva betala andel sin inkomst för täcka boendekost-större atten av
nadema.
Statens kostnadertotala för subventioner bestäms allt oftare på
förhand, och fördelas sedan utifrån givenen ram.
Produktionsnivåema faller generellt och andel producerasstörreen
inom den privata sektorn. Detta i sin variation istörreturgenererar
produktionen.
Många länder har upplevt sänkta huspriser i både reala och nominel-

samtidigt lägenhetshyroma stigit.termer som
Priserna på hus har börjat stabiliseras eller till och med ökanya nu

flestai de länder. Orsaken till delen högre kvalitetärsvagt största
byggandet sker i efterfrågade områden.samt att mer

16.9.1 villkor för bostadskrediterNya

Liberaliseringen finansiellade marknaderna har inte lett till någonav
nämnvärd Standardisering institutioner eller instrument ochav ens av
lånevillkor. Generellt har dock skett viss tillväxt i antaletsett en
tillgängliga instrument och räntedifferensema länderna emellan minskar.
En viss ökning har också skett i tillgången på privata försäkringar för

täcka hushållens risker för inkomstbortfall efter köp bostad.att m.m. av
Liberaliseringen har inneburit kreditmarknaden blivit mindreatt

beroende subventionssystemet. högreEn andel bostadsfrnan-av av
sieringen härstammar idag från massmarknad för krediter där deen
hanteras övriga låneprodukter och konkurrerar med andra investe-som
ringar finansiering. Lån för bostäder till marknadsräntor, därom ges
ränteskillnader, räntemarginaler och riskvariationer får fullt slag.genom
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Lånen kommer också från bredd långivare tidigare.större änen av
Frankrike på flera undantag, då kopplingenär sätt mellan sub-ett
ventioner och finansiering där förblivit stark med minskadeäven
subventioner.

16.9.2 Omstrukturering generella subventionerav

Räntesubventioner med syfte öka bostadsproduktionen avvecklasatt
generellt och i de fall utbudsorienterade subventioner förblir viktiga
riktas de i utsträckning ombyggnad ochstörre renovering.mot

Försöken minska inblandning tenderar baseras på ökadatt statens att
användning riktade bidrag. Mer riktade bidrag i allmänhetgörav

komplexa och innebär också ofta subventionemasystemen iattmer
utsträckning går till bostadskonsumtion ochstörre till löpande kostnader

för fastigheten. Nya Zeeland har helt övergått till riktadetrots att man
subventioner ändå lyckats uppnå enkelhet i bara hasystemet attgenom

subvention bostadsbidrag. Ett uppnåtyp ett sättannaten attav -
enkelhet utforma med mycket låg stödnivå,är att systemen t.ex.en som
i Australien.

När det gäller subventioner till investeringar har tyngdpunkten
förflyttats från produktion bostadsområden till ombyggnad ochav nya
upprustning redan existerande bebyggelse.av

Ytterligare generell trend det offentliga ägandet socialaär atten av
bostäder minskar till förmån för andra sub-t.ex.arrangemang som
ventioner eller garantier till fristående organisationer. mängd länderEn
håller för närvarande på modifiera den sociala bådesektorn vadatt
gäller ägande och finansiering.

16.9.3 Omstrukturering individrelateradeav
subventioner

I de flesta länder individuella bidrag knutna till flera faktorer påär
bostadsmarknaden för lättare kunna riktas. FrankrikeI deatt är
individuella bidragen starkt knutna till subventionerad finansiering. I
andra länder begränsas subventionema till vissa sektorer, vanligen
boende i hyressektom eller boende i hyresbostäder byggts medsom
sociala syften. Endast i fåtal länder Sverige och Nya Zeelandett som
kan boende i alla upplåtelseformer och sektorer berättigade tillvara
individrelaterade subventioner.
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subventioner-individuellaför deökar kostnadernaländernamångaI av
minskarsubventionemagenerellapå dedelsberorsnabbt. Detta attna

BNP-till-minskadarbetslöshet ochökadfaktoreroch dels på yttre som
statsbudgetenofta tydligare isubventionerIndividrelateradeväxt. syns

ocksådärmedochsubventionergenerellaoch andraskattelättnader ärän
politiskt utsatta.mer

ieffektivitetenökalite förrelativtländerflestadeI attgörs
detverkarGenerelltbostäder.utbud ettochproduktion varaav

tyngdpunktenförenat medutbudssidan,förbristande intresse att
undantaghärStorbritanniennyproduktion.från utgör ettförflyttats

vid fördelningeneffektivitetökadförincitamentförsöken att gegenom
investeringsbidrag.av
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Reservationer och särskilda yttranden

Reservation
ledamoten mInga Berggrenav

Jag ställer bakom kommitténsmig slutsats det behövs långsiktigatt en
stabil politik för få fungerande bostads- och byggmarknad ochatt atten
det därför krävs grundläggande omprövning den traditionellaen av
bostadspolitiken från regleringspolitik till politik desätteren som-
boendes förgrunden.intressen i

Dock kan jag inte ställa mig bakom majoritetens betänkande i dess
helhet, eftersom flera förslagen inte de boende förgrunden,isätterav
eftersom flera förslag håller fast vid de gamla regleringstänkandet som

de boende så problem och eftersom flera förslagengett stora snarastav
motverkar målet långsiktig stabilitet. Jag konstaterar i likhet medom
utredningens dessutom flera förslag kan utreddainteexperter att anses

vilar på bristfällig grund och har tillkommit i skede.utan ett sent
Bristerna underlaget också genomförandet. flerai Liksomäventyrar av
utredningens finner jag betänkandet inte har tillräckligaexperter att
kvaliteter för kunna till förligga grund lagstiftning.att

följande synpunkterI det lämnar jag vissa på enskildheter i
förslag.majoritetens

Bostadsfinansieringen

delar kommitténs uppfattning riksdagensJag tidigare beslutatt attom
minska subventionsinslaget i bostadsbyggandet bör fullfölj Det vinneras.
alla på och dessutom grundläggande förutsättning för långsiktigär en
stabilitet. sådan utveckling kräverEn dock brister i neutralitetenatt
mellan upplåtelsefonnema följer skattesystemet också får sinsom av
lösning skattesystemetsinom Detta har tidiga påpekandentrotsram.
dock kommittén insett först förslagen för hyresrätt och egnahem intenär
visat sig gångbara för bostadsrätt. Kommittén har kommit fram tillsent
den för riktigai och sig slutsatsen de skatteomläggningaratt som
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Beskattningbetänkandei sittFastighetsskatteutredningenföreslås avav
genomföras.SOU 1994:57 börfastigheter del

logiska slutsatsenkommittén dragit denuppfattning bordeEnligt min
allaförgenomförasförslag börFastighetsskatteutredningensatt

Vilketnyproduktion.bestånd ochbefintligtinom bådeupplåtelseformer,
ochbeståndför befintligtavvecklasfastighetsskatteninnebär ävenatt

föreslår.från vad kommitténskillnadegnahem, tillnyproduceradeför
fastigheterbyggdai redaninnebär hyresgästerförslagKommitténs att

för. Finansieringenfinns skäldet intepåmissgynnas sättett avsom
schablonin-kan klarasbeståndetbostadsbeskattning iändrad attgenom

taktdenminskas isuccessivtanpassad nivå ochpåtäkt sätts som
endadendras inteminskas. Däremotsubventionerförkostnaderstatens

fastig-effekterde skadliganödvändiga slutsatsenochrimliga somav
nämligeninvesteringsvilja,ochboendekostnaderpå attharhetsskatten

avvecklas.skallfastighetsskatten snarast
räntebidragövergång frånförslagkommitténskonstaterarJag att om

bidragsunderlagetberäkningändringarinvesteringsbidrag,till avav
på någoninte baserasutformningkreditgarantinsrespektive av
föreslagnadenellerordningnuvarandemedbristredovisad att

därmedframstårfördelar. Detnågra påtagligaskulle fåordningen som
väl kanlikasubventionsavvecklingenföreslagnadenuppenbart att

basinveste-Någotnuvarande ordning.förinomåstadkommas ramen
således intebehövsringsbidrag

kortsiktiga investe-förslagkommitténshellerinteJag att omanser
förtroendet förägnade ökaändamålskiftandeförringsbidrag är att

Sombostadsmarknaden.förstabilitetlångsiktigambitionpolitikens om
ochNUTEKKonkurrensverket,fråni denvisas rapportengemensamma

skadafaktisktsådana bidrag änKommerskollegium, nytta.gör mer
subventionerminskadeläggsde förslagföljdnaturligEn omsomav

förkapitalinsatstillstimulerabostadsbyggandettill störreär att egenen
i stridkommitténanmärkningsvärtdet motDärförboendet. attär -

införandeförslagnågotframinte lägger systemdirektiven ettavom—
underlagsmaterialomfattandeförhållandevisför bosparande. Det som

Ut-förslagför deocksåbosparande talartagits fram att somom
i Betänkan-lagt frampremierat bosparsystemstatligtredningen nyttom

genomföras.121 börSOU 1994:det

segregationenochKommunerna

ytterligaresaknas skäldetuppfattningkommitténsdelar attJag att
börSamtidigtbostadsförsörjningen.förkommunernaslagreglera ansvar
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betonas den självklara respekten för kommunens självbestämmanderätt,
bl.a. beträffande sälja bostadsföretag. beklagar också inteJag attatt av
utredningen på klarsynta de nämnda myndig-sätt ovansamma som

kommunägda fastighets-heterna, uppmärksammat problemen med att
företag ofta snedvrider bostadsmarknaden på olika till de boendessätt -
nackdel.

slutsatser förekommande segregations-Jag delar kommitténs att
områdetproblem hänförbara brister, inte bara på det bostadspolitiskaär

flera politikområden. Med förvåning konstaterar jagandra attutan
karaktär något konkretiserautredningen problemens utan attav m.m.

någraför lösning och egentligavilka åtgärder krävs utansom en
anslås områdeföreslår miljard kronor året till dettamotiveringar, en om

behövs strukturella förändringari allmänhet. Detstörsta ärsom mer av
för företagande och arbeten.bättre förutsättningar nyasom ger

Särskilda boendeformer m.m.

för äldre och funktionshin-goda och väl anpassade bostäderBehovet av
framtiden. deloch kommer i Endrade ävenär att stort avvara

harkärnverksamhet äldreomsorgen. Kommunernakommunens är ett
tillden fungerande och skallgrundläggande för väl attäratt seansvar

bidragfår det. Något särskilt statligtalla har behov äromsorgsom av
emellertid motiverat.inte

på små lägenheter.i dag underskottetProblemet för ungdomar är
regleringar, subventionerden politiska styrningDetta resultatetär avav

ökasyftade tillbostadsförsörjningsprogramoch kommunala attsom
uppståttProblemet harlägenhetemas storlek och antal genomrum.

heter politisk reglering intepolitisk styrning. Lösningen mindre mer.
del denskall enligt min meningBostadsbidragen ses som en av

främst barnfamiljerssyftar till stärkaallmänna socialpolitiken attsom
socialpolitiken innebär ocksåkonsumtionskraft. samordning medEn att

växla bidragökar liksom möjlighetenöverskådligheten i attsystemen
Ökar lägenhetertillgången på enklare och småsänkta skatter.mot

erfordras bostadsbidrag till ungdomar.inte
både bostadskonsumentemas och producentemas intresseDet ligger i

åtagandenekologiskt riktigt och långsiktigt hållbart. Frivilligabyggaatt
kostnadseffektiva detaljregleringar och subventioner. Redanänär mer

i dag hur bostadskonsumenten efterfrågar i detta avseendevi rättser
miljölagstiftningen skallbyggda kan konstaterasbostäder. Dessutom att

möjlighetföljas det finns till subventioner eller inte.oavsett om
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beträffande boendeförslagsynpunkter ochhållnaKommitténs allmänt
jämställdhetsper-ungdomars boende,funktionshindrade,för äldre och

tillräckligtestetiska kvaliteter inteperspektiv ochekologisktspektiv, är
observerathar kommittén intebrådskanden allmännagenomtänkta. I att

väsentligaandraochkonflikt både varandrastårförslagen i motmot
betänkandet.framhåller i andra delarkommitténintressen avsom

Avslutande kommentarer

tillförslagprägelinteresultat bärUtredningens tyvärr att ett envaraav
funnitsnytänkande harMöjlighet tillbostadspolitik.långsiktigt hållbar

måstebostadspolitikhållbarlångsiktigtEntagits tillvara.intemen
avveckladochsubventioneravveckladeavregleringar,påbygga

politiskaoch producenterbostadskonsumentersåfastighetsskatt utanatt
optimalt bästafinna dekanpekpinnaringrepp och gemensamma

lösningarna.

Reservation
Hellberg vledamoten Oweav

bostadspolitikenirollKommunernas1.11

vilkaochvilketpåförtjänstfulltpåbeskriver sättKommittén sättett
bostads-socialförverkligautveckla ochskallkommunernaområden en

dockblirSlutsatsenförtecken.och estetiskaekologiskapolitik med
styrmedel,någradet behövsinte utanotillräcklig, att nyaanserman

kommunal-ochsocialtjänstlagenPBL,befintliga lagartillhänvisar som
behöver hakommunernatillräckligt,detintelagen. Jag är utanattanser

skyldigheter.ochrättigheterbådefler styrmedel som
boendeplanering, detgällernytänkande det ärtalasDet närettom

samarbe-tvärsektorielltdet behövsbeskriverKommitténutmärkt. ettatt
socialtjänsten.ochmiljöansvarigatekniker,fysiska planerare,mellante

lokalapå denaktörernamedsamarbeteocksåkräverDet näraett
prioriteradlyftas framjag måstebostadsmarknaden. Detta som enmenar

varjeförboendeplaneringsprogramobligatoriskaiåtgärd och utmynna
kommunalamed dendel arbetetkankommun. Programmen avvara en
gång varjeminstskaenligt lag,översiktsplanen, över ensessom

mandatperiod.
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ska beskriva kommunens planeringInnehållen i programmet av
för tillgodose prioriterade målgruppers, åtgärderbostäder, motatt

och utvecklingen det ekologiskt hållbaraboendesegregation mot
åtagande och enbartsamhället. bör lagstadgat inteDetta ett envara

rekommendation.
förvälfonnulerat och målinriktat förslagKommittén ettpresenterar

bostadsområden,segregationsproblemen ikomma tillrätta med utsattaatt
för bryta segregationen, för skapakanske inte i första hand attatt utan
levnadsförhållanden områden. detgoda boendemiljöer och i dessa När

kommu-generellt, så skriver kommitténgäller boendesegregationen att
för skapa boende medlångsiktigt måste arbeta integreratatt ettnerna

medområden. Detta i första hand lösasallsidigt sammansatta
frivilliga med såväl kommunala privataöverenskommelser som

också naturligtvis bäst med frivilligabostadsföretag. detJag ärattmenar
möjlighet fördet tillräckligöverenskommelser, intemen anser vara en

lagstiftadhushålls efterfrågan på bostadsmarknaden. Ensäkraatt svaga
och bostadsföretagsbostadsanvisningsrätt i både kommunala privata

kraft i förhand-nödvändig garanti förbostadsbestånd, sättaär atten
på lägenheter,bostadsföretagen god tillgång ledigalingar med om en

och för stärka deför bostadsområdenskapa allsidigt attsammansattaatt
bostadsmarknaden.möjligheter påhushållenssvaga

övergripandeför denskriver det gällerKommittén näratt ansvaret
underlättaflertal kommunerbostadsförsöröjningen, så behöver ett

bostadsm arknadensbostadssökande och förbättra den lokalamänniskors
detfunktionssätt. uppfattningen och tyckerdelar denJag äratt en

lättillgänglig in-enkelt kunna delmedborgerlig rättighet taatt av
behandladlikvärdigtformation bostadsmarknaden och bliatt somom

förmed-iförutsätter kommunaltbostadssökande. Det ett engagemang
intebostadssökande, därlingsfrågor och rättvis behandling somen

från bostadsföre-godtycklig behandlingpersonliga kontakter eller en
bostad. börför möljigheten få Detskall ligga till grund atttagen, en

bostadsför-någon formkommunal skyldighet organiseraatt avvara en
kösystem på rättvis grund. Kommunernamedling och upprättaatt ett

ikommunaltfå detta på sittbör organisera sätt,eget ett ansvar,som
ordnatpå bostadsmarknaden. Hur dettasamarbete med aktörerna är

skall uppfyllasoch kravskall kunna redovisas ett omvara som
kommuninvånare så kräver.
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villkorekonomiskaBostadsföretagens1.14

bostads-kommunalaför delbeskriver det lägetKommittén utsatta en
kommitténproblemen,lösning på deförslås ingenföretag. Tyvärr utan

Oavsett detbostadspolitikensutanfördet liggerhänvisar till att omram.
kommit-så tycker jageller intebostadspolitikensligger utanför attram

prioriteraddetta skulleregeringenrekommenderattén skulle att vara en
finns till för-medelanvändningen degälleråtgärd detnär somav

införandet det kommuna-effekterna förmotverkafogande för att nyaav
budgetalternativhar i sittVänsterpartietskatteutjämningssystemet.

"kommunakuten".s.k.på denomfattningbetydligtförordat störreen
föremål förocksåbörbostadsföretag i krismedKommuner envara

sida.frånsådan hjälp statens

övervägandenbostadsproduktiontillstödStatens1.16 -

Övergången nackdelar,fördelarinvesteringsbidrag hartill änstörre
skrivningamauppfattningen,delar denskriver kommittén. Jag ommen

kunnafamiljebostad skavanligförproduktionskostnademaatt en
svårarelängenhetsytauthymingsbarkr/mförproduceras l 000 är tyvärr

exempelpraktiskapåinte visateftersom kommitténtill,ställningatt ta
produktionskost-reelleller kommermöjligtpå detta attäratt vara en

Även medhyresökningarkan det innebäraönskvärt, sånad. detta ärom
detförändringarnaKonsekvensernyproduktion. närmellan % i5-10 av

vilketnågotpåbeskrivnaombyggnadsstödet inte ärsättgäller är
konsekven-debedömaomöjligtdetbeklagligt. Det sammantagnagör att

påverkaralla kostnadereftersomhyreskostnader,för framtidaserna
beståndet.i helahyressättningen

förslagbostadsproduktionentillstödStatens1.17 -

debostadsfinansiering förförslag tillsinakommitténHär presenterar
enligtinvesteringsbidragen medgerförolika boendefonnema. Ramarna

ilägenheterpå 000nyproduktion 13beräkningarutredningens caen
antalokäntdetta tillkommerbostadsrättshus. Utöverhyres- och ett

skulle efter-såBoverketsegnahemsbostäder. Enligt prognoser,egna
lägenheter,000500till år 2010frågan bostäder motsvara cacaav

000-25 000på 20beräkningar visarlägenheter/år. Andra40 000 att ca
kommitténsGlappet mellansiffra.användbarlägenheter/år är meren

vilketmycketoch Boverkets görkostnadsram attär stor,prognoser
Visserli-osäkra.känns mycketkostnaderförkostnadskalkylema statens
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innebär investeringsbidragen möjlighet rambegränsa de årligaattgen en
kostnaderna, måste säkra byggnadsvolym på minstmen ramarna en
20 000 bostäder/år, det risk för nödvändig kompetens ochär attannars
kunskap slås från byggbranschen. Osäkerheten vad de olikaut om
stöden kommer innebära för hyresnivåema både i nyproduktion ochatt
ombyggnation, det omöjligt ställnig för föreslagnadegör att ta
kostnadsramarna och investeringsbidragens omfattning och storlek.
Stödet till de bostadsområdena stöder jag däremot i sinmest utsatta
helhet.

När det gäller nyproduktionen hyresrätt, så föreslår kommittén ettav
basinvesteringsbidrag och fastighetsskattebefrielese. Jag atten anser
frågan fastighetsskattens omfattning och storlek måste behandlas iom

sammanhang för alla boendeformema och inteett gemensamt ses som
teknisk lösning i förslag till ñnansieringssystem för boendeformett en
i delar beståndet. Den särlagstifting mycket tveksam ochtypen ärav av

svår motivera i längre perspektiv. I andra hand föreslårär att ett
kommittén förslag där basinvesteringsbidraget dubbelt så ochett är stort
där fastighetsskatt betalas efter nuvarande regelsystem. förordarJag den
lösningen kommitténoch avstår från förslagetatt att presentera om
fastighetsskattebefrielse för vissa delar det kommande beståndet iav
nyproduktionen.

Övergången till kommitténs förslag det fmansieringssystemgentemot
finns påidag, pekar underskott de åren, förnärmasteett attsom

omkring år 2005 uppvisa överskott. pekar kommittén påHärstörreett
"överskottet" kan användas till förbättra bostadsbidragen elleratt att

sänka fastighetsskatten för de s.k. krisårgångama. Problemen är att
bostadsbidragen sänks kraftigt under 1997 och ligger kvar på en
oförändrad nominell nivå ända till kommitténs2010, i förslag.även
Detta innebär kraftig urholkning värdet bidragen. Bostadsbi-en av av
dragen måste justeras långt före år 2005 den sociala bostadspolitikenom
skall bestå. förslagtDet andra sänka fastighetsskatten för de s.k.attom
krisårgångarna ytterligare krav på särlagstiftning inteär ett ärsom
hållbart i längden. fastighetsskattenEn måste ske i helhetsinöversyn av

det skall Särlösning för enskilda årgångar eller någongöras.om av
boendeformema olämpliga.är
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yttrandeSärskilt

vHellbergOweledamotenav

utredningenutredningenbostadspolitiska sågs atttill dendirektivenI
fmansieringssystemhållbartlångsiktigttillförslagmedska komma ett

förhållbartochförankratbrettskaDetbostadsproduktionen. enför vara
kostafår inteförbehåll, det ändockfinnstidsperiod. Detlängre ett mer

framåt i tiden.utvecklingoch dessdagens system
bostadspro-dagensdirektiveninnebär attförbehållDetta att anser

fortsattadenochnivåriktigekonmiskt attpåduktionsstöd är en
allsinteDirektivenfortsätta.skadet tarnedtrappningen systemetav

90-talet,på undervisarverklighetenutveckling,fasta på den ensom
ökningbetydandeochbostadsproduktionenminskningmarkant avenav

verklig-denanalyssaknarKommitténboendet.förkostnaderna aven
arbete.sittgrund förheten, som

skatterefor-pådelentillboendekostnaderna beror störstahögaDe
bytteslöneinkomster,påinkomsskattstatligisänkningardär storamen,

skatterefonnensanalyssaknasboendekostnader. Dethögre avenmot
inkomst-mellanslårdethurdelsboendet,gällerdeteffekter, när

konse-sådanEnboendeformema.olikademellandelsochdecilema
ställningstagandegrund förtillnaturligtvis ligga ettbordekvensanalys,

bostadspolitiken.berörfrågorviktigai som
medbarnfamiljemakompenseratvåiskulleSkattereformen steg

genomfördes,Ettblevverkligheten stegbarnbidrag,högre annan.en
skulle kompenseraBostadsbidragenbidraget.sänkningsedan aven

budgetsanering-pågåendedeninkomster,otillräckligamedhushåll men
bort,barnförBostadsbidragen togsutanspråk.talar vuxnaetten
frånkraftigt,reducerasbarnfamiljemaframföralltförbostadsbidragen

engångs-räntebidragssystem,gällandeFörändringen1997.och med av
fortsättningsviskommeroch attpåverkatharindragningarvisa m.m.,

ställ-problemDessahyreskostnadema.därmedochhyressättningpåverka
förställningstaganden,utredningensförunderlagvarithabordeningar

skattepolitikenspåbl.a.förändringarbehövsdetpåvisakunna attatt
bostadspo-i deformuleringarnatilllevaförområde. Detta att avenupp

behovönskemål ochskiftandemänniskorsmålenlitiska avattom
kost-till rimligatillgodosesska kunnaskeden,olikalivetsbostäder i

nader.
bostadspolitikendrabbakommerbudgetsaneringen attfortsattaDen

liggerbostadstilläggpensionäremasochbostadsbidragOmytterligare.
villdet1977-1999,förstatsbudgetenföreslås inivåerpå dekvar som
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nominellt oförändrad nivå, så urholkassäga ytterligare medsystemenen
miljard respektive 500 miljoner kronor. Denna verklighet har inteen

utredningen möjlighet ställning till, ska hålla sig inomatt ta utan
gällande Detta långsiktigheten och robustheten igör att ut-ramlar.
redningens förslag inte blir riktigt trovärdigt, det gäller de siffrornär
och tabeller målet social och rättvispresenteras, ärsom om en
bostadspolitik.

Särskilt yttrande
ledamoten mpPer Lagerav

Estetisk kvalitet

kapitletI estetiska kvaliteter kommittén i förslagsrutan, attom anser
bör för konstnärlig utsmyckning vid all ochavsättasresurser ny-

ombyggnad och 1% riktmärket. Detta förtydligas i kap. l.l0.3 medär
det måste betraktas absolut minimikrav på estetiskatt ettsom omsorg

i byggandet formmed någon konstnärlig utsmyckning. Detta är ettav
i riktning. Men med tanke på ofta kortsiktiga och krassarättsteg att

ekonomiska intressen har inflytandeavgörande på hur det byggs,ett är
det viktigt klargöra minimiinsatsen skall minst 1%att att vara av
byggkostnadema med hem och tillhörande och byggnadermindreegna

undantag vid alla eller ombvggnader. Insatsen skall utgåstörresom m1-
ifrån helheten och kunna inkludera särskilda arbeten konstnärer,av
konsthantverkare och Sedanarkitekter. har det funnits diffus1937 en
enprocentsregel, eller mindre framgångsrik, rekommendationmer som
för offentliga lokaler. Våra påambitioner det här området bör, enligt
min mening, höjas och jag utgår också ifrån finnsdet klart behovatt ett

precisering. Enprocentregeln föreslås för övrigt i regeringensav
proposition 1996/97:3, Kulturpolitik: Regeringen finner dock att en

den totala byggkostnaden rimligt riktmärke förprocent är ettav
konstnärliga insatser enskildai byggprojekt. finns förDet anledning
den här utredningen, har så långsiktigauttalat målsättningar försom
boendepolitiken, längre och precisera kraven på estetiskaatt ta ett steg
inslag i byggandet.
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Fastighetsskatten

angåendemed förslaguppgift kommakommitténsvarithar inteDet att
bortmöjligtdetdock funnitharKommitténfastighetsskatten. att ta

fördelkompensationhyreshusnybyggda attförfastighetsskatten som en
harDärförbort.Danell-systemetenligträntebidragenevigade tas

radikalainneburithyreshusenoch förbehandlatsändåskattefrågoma
motsvarandepåmening,minbör, enligtförändringar. Nästa attsteg vara

hem.förfastighetsskattenfasamöjligheternaundersöka utattsätt egna
beskattning börfastighetstaxering ochmodellen förnuvarandeHela den

förstamening i slutetutredningensenligtförbli föremål översyn, av
värde,fiktivtpåbaserasfastighetsskattennuvarande ettkapitlet. Den

fårmarknadsvärdet. Detuppskattadepå detbyggertaxeringsvärdet, som
permanentboendet isärskiltoch drabbareffekterförödandeibland

fastig-medproblemfritidsområden. Ettattraktivasärskilkt annat
höjersatsningarMiljöriktigafastigheten.värderahetsskatten är sättet att

premieras.istället förbestraffasochtaxeringsvärdet attägaren
hurvisasyftemedutredningdärförbör attNästa steg envara

miljö-och växlashemförfasaskan motfastighetsskatten ut aegna
ochbostadsfinansieringförPrincipemaskatter.energirelateradeoch

inriktademening,minenligtskall, mot:beskattning vara
ochmöjligtbelånadeså lågt attskallfastigheternaAtt somvara

Ränteavdragskattsedeln.viasubventioneraskapitalkostnaden inte
subventionenliknandebosparandetsubvention iväxlaskan mott.ex.

föriställetbosparandetPå såallemanssparandet.i sätt gynnas
bolånandet.

ochresurskravtillkopplaspå boendetavgifterochskatterAtt
kommunalaochenergiskattmedväxlingmiljöbelastning t.ex.

och avlopp.infrastruktur,avgifter för vatten-
realiseradpåvärdenpå fiktivabeskattning inte utanAtt görs

realisationsvinst.höjdkapitalvinst

yttrandeSärskilt

Barbrosakkunnige Franssonav

produktionspoli-frånväxlasbostadspolitikenföreslårKommittén att en
förslageniHuvudinriktningenboendepolitik.välfärdsinriktadtik till en

Dennabostadsproduktion.stället föriboendeområdetinomligger
synpunkt.samhällsekonomiskinte minstbrainriktning är ur
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derasvillkoren förbostadsföretagen harkommunägdadeNär det gäller
1980-talet.sedan slutetpå avgörandeförändratsverksamhet sättett av

bostadsföre-sinaframgår utredningen,harKommunerna genomavsom
bostadspolitik där skattesystem,för statliginomagerattag, ramen en

byggreglerochhyressättning plan-finansiering,subventioner, samt
konsumtionproduktion ochhardennaInombildat styrsystem.ett ram

avskaffats,huvudsakhar iför s.k. allmännyttanSärreglema denstyrts.
mångahårtslagitförändringarräntebidragenssamtidigt mot avsom

dessa företag.
ursprungligen tillkombostadspolitikeniKommunernas engagemang

förändring har iårensdeanmodan,kraftfull statligpå storsenastemen
premissema för dettaomkullkastatutsträckning engagemang.

särdragkvardröjandehar allmännyttansomstruktureringenUnder
ocksåharKommunernanackdel förvarit till ägarna.snarast ensamma

mångaekonomi. Därderassaneringenförfått bära ansvaret av
kunnatbostadsrättsföreningarbostadsföretag ochprivatägdaskuldtyngda

ochkreditinstitutfastighetsägare,rekonstrueras statenattgenom
kommunalahar desina fordringarskrivitmedel ellertillskjutit avnya

bostadsföretagenfalldepå endast. Ifått repliera ägsföretagen ägarna
ekonomihela kommunensekonomi kan sättasmedkommuner svagav

denförändringardärvid ingaföreslårKommitténpå spel. attutan menar
bostadspolitikensinomkan lösasfrågan inte ram.

emellertid dessamåstebeslutiförslag skakommitténsNär omsättas
försämradebostadsföretagenskommunägdain. Defaktorer vägas

ekonomi,kommunernashög gradpåverkar iekonomiska villkor genom
på insattavkastning,försämradgenerelltellerpå ägartillskottkrav sett

förändringargenomgripandemångakrav påidag tillkapital. lederDet
omläggningbostadspolitikensEffekternaverksamhet.kommunernasi av

reglering mellanochföremål för överläggningbör bliavseendeni dessa
förutses iordningi denföreträdareoch kommunernasregeringen som

ekonomi i 1996.kommunernasöverenskommelsen marsom
finansieringpåeffekternaregleringfråganbörPå sätt avomsamma

mellanöverläggningariboendeformer reglerassärskilda stats-av
företrädare.ochmakterna ägamas
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Särskilt yttrande
sakkunnige Kjell Nymanav

framhållsI utredningens direktiv "förutsättningen för Sverigeatt att
skall nå uthållig ekonomisk tillväxt med stabil sysselsättning och låga

statsfinansema och förtroendet för den svenskaräntor är att attsaneras
ekonomin återvinns" "saneringen finanser måstesamt att statensav
komma första hand".i

förInte minst bostadsmarknadens aktörer det väsentligtär att
förtroendet för svensk ekonomi ytterligare stärks så förutsättningaratt
skapas för stabila och låga Det därför vikt deräntor. är stor attav
förslag utredningen lägger fram inte försämrar de offentligasom
ñnansema. Likaså värdefullt utgifterdet medär störreatt statens
säkerhet kan prognostiseras och till det Riksdagen beslutadeanpassa av

budgeteringssystemet.nya
Övergången från med räntebidrag bostadsfinan-tillett system en

utgifter förpå investeringsbidrag, medförsiering byggd att statens
kalkylemabostadsñnasieringen tidigareläggs. framgår tydligtDet av

konsekvenser, inkl. utgifterna förförslagens statsñnansiellaöver
bostadsområden, fram år 2010.utvecklingsprogram i utsatta t.o.m.

utgifterStatens fram år beräknas bli högre deutgifter 2004 änt.o.m.
utifrån nuvarande regler. innebär bl.a. deförutses Det att avsom

budgetramama för år och år enligtRiksdagen angivna 1998 1999
beräkningarna kommer överskridas.att

någon på de finansierings-Utredningen inte lösningpresenterar
sikt. inteproblem uppkommer på kort och medellång För attsom

deteffekterna konsolideringsprogrammet,de positiva äräventyra av
på kort och medellångväsentligt frågor finansieringenäven röratt som

förslag.sikt får sin lösning i den fortsatta beredningen utredningensav
angåendeMot bakgrund de analyser statenspresenterassomav

nettoutgifter bostadspolitiken "Statsfinansiellaför i avsnitt 1.22
fråneffekter", framhålla de skatter inlevererasvill jag dessutom att som

öronmärktasamhällssektor, enligt inte kan betraktasmitt synsätt,en som
för utgifter sektor.inom samma
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Bilaga 1

Dir.

Kommlttedlrektlv 1995;2o

Översyn bostadspolitikenav

1995den 9regeringssammanträdevidBeslut mars

uppdragetSammanfattning av

förunderlagframskallförankringparlamentarisk tamedutredningEn
preciseraUppgiftensikt.på längre är attbostadspolitikenbeslut om
lämpligaförslagochbostadspolitiksocialfortsattförmålen omgeen

dem.genomförandetmedel för av
detbakgrundMotmåste begränsas.ekonomiska insatserStatens av

ochboendetstöd tillföravdelaskansamhällsekonomiska utrymme som
föreslå hurutredningenskallförutseskanbostadsbyggnadsbehovde som

Störreutformas.bostäder börproduktionenfortsattatill denstödet av
främjas.skallbostadskrediterutbudetivariationochkonkurrens av

skallregleroch tydligaenklaneutrala,medstödsystemStabila
FördelningenhållasskallsubventionerBehoveteftersträvas. nere.av

skallstöd övervägas.behovsprövatochriktatgenerellt,mellan
bostäderbyggdaredanförutvecklingenfastighetsekonomiskaDen

utvärderas.skallombyggnadochstöd tillregler förgällandeoch ny-nu
nödvändigaförslagutredningenskallhäravbakgrundMot omge

beståndet.förvillkorenekonomiskadeförändringar av
klarläggas.skallbostadsförsörjningeninomKommunernas ansvar

kommunernamedelbostadspolitiskavilkaskallDärefter övervägas som
uppfylla sittskall kunnadeförbehöver ansvar.att

ökaförpolitiksammanhållen attiinordnasskallFörslagen en
allasamhällslivetsinomsegregationenmotverkaochintegrationen

andrafrånbehandlassegregation ävenbl.a.Frågorområden. om -
förKommitténbostadspolitiska översyninfallsvinklar avän av-

ilevnadsvillkorUtredningenochinvandrarpolitiken om
samverka.skallutredningenvilkamedstorstadsområden,
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Förslagen skall redovisas i Den förstaetapper. etappen, avsersom
utvärderingen gällande regler och deras fastighetsekonomiskaav nu
konsekvenser, skall redovisas före den oktoberl 1995.
Utredningsarbetet skall helheti sin genomfört utgångenvidsenastvara

september 1996.av

Uppdraget

1.1 Utgångspunkter

det samhällsuppbyggnadsarbete igångI efter andrasattessom
världskrigets slut fick bostadsförsörjningen uppmärksamhet. Enstor

formulerades.sammanhållen bostadspolitik Målen avvecklaattvar
bostadsbristen, öka utrymmesstandarden, höja ochutrustningsstandarden
sänka hushållens kostnader.bostadens andel Efter hand vidgadesav
målen till också innefatta god miljö, lika tillgång tillatt yttreen
bostäderna för alla, neutrala ekonomiska villkor mellan
upplåtelseformema och lika kostnader i likvärdiga bostäder.

förAnsvaret för de medel används nå målen fördeladesattsom
kommunerna. Staten har för finnsmellan och krediterstaten svarat att

tillgängliga för bostadsbyggandet. Staten har också tagit det
för det ekonomiska stöd har det möjligtövergripande gjortansvaret som

för hålla tillräckligt rymliga och fullgott utrustadehushållen sig medatt
har för bostäderna har kunnat byggasbostäder. Kommunerna attsvarat

behövt Genomförandetoch för de har fördelats till dem dem.att som
hämtöver på betydande bådebostadspolitiken vilar ett engagemangav

organisationer frånbland medborgarna och deras och alla dem som
direkt del i byggprocessen.tar

uppfylltlång tid förda bostadspolitiken har framgångsriktDen under
många produktionsinriktade mål ställts för den. Dendeav som upp

borta. Vi har cirkagenerella bostadsbristen 4,2 miljonerär permanenta
för invånare fjärdedelarbostäder i landet. Trevarannan aven-

efter kriget. Andelen har fulltbostäderna byggda inteär ännusom
modern standard i cirka Trångboddheten ärilär procent. stort settnere

medeltal disponerar varje invånare omkringI 48övervunnen.
kvadratmeter och cirka hushållen måstebostadsyta endast i 2 procent av
fler två delaän personer sovrum.

vi kan också konstatera många de frågor sedan längeMen att av som
finns på bostadspolitiska dagordningen alltjämt står kvar.den Det som
ligger framför säkra för allagoda bostäder tillgängligaär äratt attoss
på sådant främjas och etnisk ellerintegrationen ekonomisk,sätt att
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social segregation motverkas. Det fortsatt säkra fungerandeär att en
bostadsförsörjning för ungdomar och övriga nytillträdande på bostads-
marknaden. ordnaDet boende för äldre och andra medär att ett gott
särskilda behov. Det vidare de boende möjligheter utvecklaär att attge
sina områden på sådant boendemiljön fungerar väl ochsättett att
boendet berikas. slutligenDet säkra bostadskapitalet bevarasär att att
och finna finansiera det bostadsbyggande vi behöver förvägaratt att
framtiden.

Den internationella lågkonjunkturen under de åren harsenaste
orsakat problem flestai de industriländer. I Sverige har den dåliga
ekonomiska utvecklingen underminerat offentligade ñnansema och lett
till kraftigt ökade kostnader för krediter. Förutsättningen för Sverigeatt
skall nå uthållig ekonomisk tillväxt med stabil sysselsättning och låga

statsñnansema och förtroendet för den svenskaräntor är att attsaneras
ekonomin återvinns.

Den höga statsskulden och de upplåningsbehoven begränsar detstora
politiska handlingsutiymmet. Saneringen finanser måstestatensav
komma i första hand. Statens fortsatta utgiftsåtaganden måste därför
hållas tillbaka. innebär bl.a.Det del framtidadeatt statens av
kostnaderna för boendet fortsatt måste minskas.

1.2 Bostadspolitikens behöver förnyasinstrument

Bostadspolitikens måstemedel till delar fömyas. Planering ochstora
förverkligande måste så långt möjligt skötas på den lokala nivån, med
inflytande från dem direkt berörda.ärsom

Flera de instrument har för nå generellaanvänts attav som
bostadspolitiska mål har utformats förutsättningar för det statligasom
stöd lämnats för eller ombyggnad bostäder. Allt delarstörresom ny- av

beståndet bostäder omfattas emellertid inte längre löpandeav av av
statligt Samtidigtstöd. minskar nyproduktionen. De bostadspolitiska
målen kan därför inte uppnås medel träffarenbartgenom som
nyproduktionen. knappastDet heller rimligt ställa andraär att
bostadspolitiska krav på dem förvaltar nyproducerade bostäder änsom
på dem förvaltar de tidigare byggda.som

Medlen har inte sällan utformats för situationer i väsentligasom
avseenden skiljer frånsig dagens eller från dem kan förutses försom
framtiden. framdelesDet vi vill påverka bör renodlas, andra inslag bör
lyftas bort. Också former och teknik måste Onödig byråkratiöver.ses
skall motverkas. Den- reella valfriheten skall främjas. Lyhördheten inför
de enskildas önskemål måste öka. Planeringen inför framtiden skall ske
med medborgarna, förinte dem.
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bostadspolitikhållbarochlångsiktigEn1.3

Såvälsikt.på långbostadspolitikfastläggabehöverVi ennu
sigförvissakunnamåstekreditgivareochproducenterkonsumenter som

kommeråtagandendeoch görbestående statenblirreglerna attattom
förutsätt-förtroendedetskapas ärdärigenomfast. Förstligga som enatt
framtidadenförnödvändigaåtagandenlångsiktiga ärför dening som

bostadsförsörjningen.
beslutkommandeförunderlagframUppgiften omtaatt

målenbostadspolitiskadepreciseraochsiktpå längrebostadspolitiken
möjligabredastbörDenutredning.särskildtillöverlämnasbör gesen

deilångsiktighetensäkradärigenomförförankringpolitiska att
besluten.kommande

mål hargrundläggandebostadspolitikensenighetenpolitiskaDen om
successivamed vissaharmålenochefterkrigstiden,helaundervarit stor

tid.dennaunderbostadspolitiskt besluti varjevidhållitsmodifieringar
nåförmedlenfrågaoch idelmål attipreciseratsmålenNär om

Besluttydligare.framträttåsiktsskillnaderbetingadepolitisktharmålen
bredmedtid fattatslångunderfrågordessaiemellertidhar även

iföreträddadagipartierde ärflertaletblandförankring somav
beslutförekommitdet1980-talet har attslutetfrånFörstriksdagen. av
sådanhar fattatsregelverken utanförändringargenomgripande enavom

hostrovärdighetenochStabilitetenriksdagen.iuppslutningbredare
angelägenEnskäl låg.naturligablirsystemförändringarsådana av

uppslutningbredredovisakunnadärförutredningenuppgift för attår en
fram.läggerutredningenförslagdekring

samhällsekonomiska utrymmettill detAnpassning1.4

finanserförnödvändig statensåterhållsamhet attärDen sanerasom
inomutgiftsåtagandenstatligaförkraftigtbegränsar utrymmet

bestämmerfrågapolitiskagrundläggandevälfärdspolitiken. Den som
bostadspolitikenfortsatta ärdenmöjliga inomambitionervilka ärsom

sikt.och långmedellångpåvi harsamhällsekonomisktvilket utrymme
SverigekrisstatsfinansielladenmedtillkommaFör rätta somatt

redovisatfinansplanårsi 1995 ettregeringeni har programsigbefinner
statsskulden.Stabiliseringochstatsfinansemasaneringför avav

områden,radinombudgetförstärkningaromfattarProgrammet en
utgångspunktEnbostäder.förräntebidragenminskningdäribland aven

detinomutgiftsåtagandenskallutredningen statensför attvara
detfår ökainte utrymmeområdet utöver sombostadspolitiska

dettagenomförandet ger.programav



SOU 1996:156 Bilaga 1 363

Mot bakgrund de antaganden olika möjliga scenarier för denav om
ekonomiska utvecklingen på medellång och lång sikt redovisatssom

förgrund statsmaktemas beslut den ekonomiska politiken ochsom om
på grundval de förändringar i befolkningens sammansättningav som
kan förutses skall utredningen söka uppskatta hur bostadsefterfrågan och
bostadsförsörjningsbehovet utvecklas i olika delar landet överav samma
tidsperiod. Utredningen skall därefter uppskatta i vilken omfattning
bostadsefterfrågan i allmänhet och anspråken från dem med särskilda
behov kan tillgodoses inom det bostadsbestånd finns, vilkasom

ställningsåtgärder kan behövas bl.a. för underlätta rörlighetenattom som
i vilken takt det uppskattade behovet och ombyggnadersamt som av ny-

bostäder kan komma tillgodoses med hänsyn till deattav resurser som
vid nödvändigt återhållsam utgiftspolitik kan avdelas för ändamålet.en

1.5 Kommunernas roll bostadsförsörjningeni

En hörnsten i den svenska bostadspolitiken har varit kommunernas
i och för hur bostadsförsörjningen ordnas inomengagemang ansvar

kommunens område. harKommunema både för bedömningamasvarat
bostadsbyggnadsbehoven och för den fysiska planering varitav som

nödvändig för bostadsbyggnadsbehoven skall kunna tillgodoses.att
Kommunerna har vidare i utsträckning för fördelningenstor svarat av
bostäderna sina bostadsföretag för produktion ochsamt genom- -
förvaltning bostäder tillförts marknaden.av nya som

Den grundläggande ansvarsfördelning mellan och kommunernastaten
tillämpats långunder tid har varit ändamålsenlig. Det utesluter intesom

andra aktörer utvidgade uppgifter. Den offentliga regleringen böratt ges
inte gå längre och kommunerna kan det övergripandeän att staten ta

ankommer på dem.ansvar som
Uppgiften på bostadsförsörjningens område kommer i stor

utsträckning gälla tillföra de redan byggda områdenaatt att nya
funktioner för inom dem kunna tillgodose behov,att nya gruppers men
också för bryta tidigare ensidighet i områdenas utformning ochatt en

allt tydligare segregation mellan olika medborgare ien grupper av
kommunen.

En segregationsprocess tillåts gå tillräckligt långt blir lättsom
självgående. Bristande känsla samhörighet övergår i främlingskap,av
otrygghet och oförståelse inför dem upplevs tillhöra de andra. Attsom
bryta utvecklingen tilltagande segregation för i stället öka denmot att

tilltrygghet följer igenkännande och förmåga inlevelse och attsom av
på så vis återskapa samhörigheten vår tids viktigaste uppgifter.är en av
I regeringsförklaringen betonas hela vårt samhälle måste mobi-att nu
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områdenallaberörakommerArbetetsyften.dessaliseras i att av
betydelse.

ansvarsområdendede flestaroll inomcentralaKommunernas av
ochintegrationenökaförpolitiksammanhållenberörs attenavsom

baraBostadspolitikenuppenbar. är ettsegregationenmotverka ar av
Övergripande främjaskanintegrationenhurfrågorområden.dessa om

dir.invandrarpolitikenförKommitténbehandlas översyn avav
ilevnadsvillkor1994:03SUtredningenoch1994:130 om

följa.börutredningenarbetevilkasstorstadsområden, noga
deförändringar iårensdehurutvärderaskallUtredningen senaste

formellapå kommunernasinverkatharregelsystemenbostadspolitiska
inomövergripandemöjligheterreellaoch ettatt ta ansvar
vilkadärefterskallUtredningen övervägabostadsförsörjningen.

förför kommunernanödvändigakanmedelbostadspolitiska varasom
ochsegregationmotverkabostadsförsörjningen,framtidadenatt trygga

utvecklaefterskallUtredningenboendet. atti strävavalfrihetenöka
däroch debatt,för insynarbetsformemadär öppnaärinstrument

och därhögefterfråganhushållensiförändringar ärinförlyhördheten
byggherrarorganisationer,föreningar,vällikamänniskorenskilda som

genomförandetpå sådant tryggas.sättoch byggare atttar ansvar
påochsjälvvarje kommunskall egetUtgångspunkten att ansvarvara

interegler börtvingandekommunernaFörinstrumenten.förfogar över
tredjeskyddaförkrävsvadmånvidare attgenomföras i än manssom

stärkaochtill insynmedborgarnasvaktslå rättförochintressen att om
ellerutvecklingkommunensfrågordeinflytande i rörderas som

skall i dessaförslagUtredningensochmarkanvändningen vatten.av
ochplan-pågåendedenresultatet översynentilldelaransluta avav

bygglagstiftningen.

bostäderFinansieringen1.6 nyaav

därmiljöigenomförtstidmyckettillframBostadsbyggandet har ensen
nominelladeoch därnegativsällanefter skatt intelågrealräntan var

följdtillbl.a.fortlöpande,ökaförväntaskundefastighetsvärdena av
huvudsakligareallöneutveckling. Detpositivförutsattochinflation en
bryggavaritharboende överoch debyggherrenför attproblemet

åren.inledandedeunderbetalningarna tunga
lågvidinträderförutsättningarändradeväsentligtMed de som

heltproblembostadsfinansieringensblirrealräntorhögaochinflation
avtrappadesnabbtmednuvaranderäntesubventionandra. En typav

detpålösningdå ingenerbjuderbidragsandelarellerbidragsbelopp
nämligenekonomiskaförgrundenproblem statensär engagemang,som
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hur nyproduktion skall åstadkommas och hållas tillgängligtillräckligen
måste sökas längstill rimliga kostnader. Lösningen Detvägar.nya

nödvändigt kombinera åtgärderkommer med sannolikhet blistor att att
olika slag.av

påverkar behovetTrycket från bakomliggande faktorerde som av
för den enskilda bostaden måste begränsas. Detstatliga subventioner

för bostaden minskar. viktigastekräver kapitalkostnadema Detatt
framgångsrik ekonomisk politik, sänkerbidraget den deleni är somen

inverkar påräntenivån. andra förhållandenden allmänna Men även som
handlar ändra avvägningenbostadsutgiftema måste Detprövas. attom

byggkostnademasoch lånat kapital och begränsamellan atteget
finansie-finna flexiblautveckling. handlarDet attom nya mer

ochhandlar utformningenringslösningar på kreditmarknaden. Det om
generellaform kreditgarantier eller olikaomfattningen det stöd i avav

för boendet. Ytterststatliga subventioner lämnasoch individuella som
kan åta sig stödja.vilken konsumtion samhällethandlar det attsomom
måsteåtaganden i denna delEn omprövning göras.statens nuav

Stärkt kapitaleget

kapitalets andelhur detUtredningen skall överväga avegna
byggs framdeles.ökas i fråga de bostäderfinansieringen kan somom

väsentligt medofta i alltfinansieras i dagBostadsinvesteringar
kraftigtmedför blirfrämmande sådan ordningkapital. En ägarnaatt

motståndskraften vidminskarränteförändringar ochexponerade för
dessakostnadsökningar,intäktsminskningar eller över-även är avom

kapitalbör vilka insatsergående Utredningen överväga egetnatur. av
och det,fortsatta produktionen bostäderbör i denförutsättas omavsom

juridiskaför fastigheterför statligt stödvillkor ägssom avsom
kapitalkrav på storleken detpreciseradebör ställas egnaavpersoner,

fastigheten.läggs in isom
sådant kapital kanstudera hurbör vidareUtredningen genereras

desärskild fråga gällerupplåtelsefonnema. Eninom de olika
allmänhet har mycket litetbostadsföretagen, ikommunala ett egetsom

detbegränsade möjligheter gå in medhar oftakapital. Kommunerna att
stärka företagensnödvändigt förytterligare ägarkapital är attsom

ochekonomiska påfrestningar i förvaltningenförmåga rustamötaatt
fortsatt byggproduktionframtid inbegriperdem för framtiden, enen som

ägandetbostäder. breddningoch ombyggnad En ärav avgenom ny-
tillförasför företagen skall kunnadärför många fall nödvändigi att

stark finansielloch önskad stabilitet. Enytterligare riskkapital ges en
åtagandenför företagen skall kunnabas förutsättning göraär att nyaen
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bostadsbeståndet.för utvecklaatt
deförföreträdare kommunerna,samråd medbör iUtredningen

undersöka hurboendeoch debostadsföretagenkommunala
underlättas.företagen kankapitalanskaffning iochägarspridning

påkan skedetsärskiltUtredningen bör sättöverväga ett somom
utvecklingen företagen.boende idestarkare avengagerar

augustiiharstatligt premierat bosparsystemUtredningen ett nyttom
förslagredovisatBosparandeSOU 1994:21betänkandet1994 i ettom

därsparlåneordninginnebärbosparande. Förslagetsärskilt en
detGenomkreditgarantisystem.statligtkopplas tillsparvillkoren ett

bostad.förvärvbelopp förintill vissalångaranteras avspararen
Blandhos remissinstansema.mottagandefått blandatharFörslaget ett

mellanneutraltdet inteförslagetde invändningar ärär attmotrestssom
otill-konsekvensernastatsfmansielladeoch ärupplåtelseforrnema att

räckligt belysta.
tillmedverkabostadspolitiksocialmedförenligt attinteDet attär en
de harför skulderpersonligtpå sighushållenskilda etttar somansvar

bostadensöverstigerellerklaraförutsättningarsmå att somav
hushållensminskasyfta tillbörbosparordningmarknadsvärde. En att

lånemöjlighetemavidgadenökainte ut-skuldsättning attatt genom-
skallUtredningenkreditriskprövning.normalföljervadöver av ensom

ochmed bankeroch i kontaktbosparandefråganpå övernytt omse
enskilda hus-för hur demodellerredovisabostadsintressenterskilda

kanbostadsinvesteringarlån för sinahållens behov att ta uppav
skallbosparandefrukternautgångspunkt börminskas. En att avvara

minskahyresbostäder förbor iockså demanvändaskunna attsomav
boende.i sittinflytandetoch ökakostnaderna

Ökade kreditmarknadeffektivföruppgifter en

avregleringensedanlängsutvecklatsarknaden harKreditm vägar avnya
statligatill delenhetligt ochunder l980-talet. Ettinleddesdenna stor av

finansiellaskildamångfaldlåneutbud harregler ersattsstyrt avav en
försäkringsverksamhetochkreditfönnedlingmellanGränseninstrument.

syftetmedutvecklasinstrumentallt eftersuddastenderar ut,att som nya
exempelvis iökar,valfrihetLåntagarnasfinansiella risker.hanteraatt

hurellerfördelasränterisker kanochhur valuta-fråga om
förläggas i tiden.kanoch amorteringarräntebetalningar

fortlöpandeutvecklaskreditmarknadfungerandePå väl nyaen
rimligtpålåntagaremöjligt för sättdetinstrument ettattgör ensom

talar förErfarenhetenmarknaden.inomolika problemhantera att man
problemenlösningarna tillsnabbarepå det änsättet genom enanpassar
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administrativ reglering. Mycket talar vidare för lösningaratt som
tillhandahålls inom marknaden kostnadseffektivaär änmer sammaom
behov skulle tillgodoses på sätt.ett annat

Bostadsfinansieringen kännetecknas dock alltjämt påfallandeav en
enhetlighet frågai låneproduktema. Fömyelsen har främst avsettom
upplåningsinstrumenten kapitalanskaffningen sker fortfarandemen-
huvudsakligen på den konventionella obligationsmarknaden. De
traditionella mellanhandsinstitutens ställning stark och konkurrensenär
från aktörer inom eller landet enskildeDenärutomnya svag.
konsumentens ställning i förhållande till kreditgivaren Sverigeiär

i många andra länder.änsvagare
Utredningen skall utvärdera erfarenheterna bostadskredit-av

marknadens efterfunktionssätt avregleringen. Mot bakgrund därav skall
främjautredningen undersöka hur kan utveckling motman meren

differentierade villkor och till det enskilda objektet bättre anpassade
tjänster ökad konkurrens i fråga kreditförsörjningen församt en om
bostäder. särskilt uppmärksamma de reglerUtredningen bör om som
gäller för konserveradet statliga bostadsstödet bidrar till att

området.hittillsvarande strukturer och handlingsmönster inom
Utredningen bör studera hur andra länder säkrar krediterdärvid iman

för bostadsbyggande vill främja.marknaden detöver statensom
låntagamassyftena med det statliga stödet har varit minskaEtt attav

exponering för räntevariationer. syfte med stödet har varitEtt attannat
medverka omfördela låntagarens utgifter tiden.till Motöveratt
bakgrund på detden utveckling skett kreditmarknaden ärav som
tänkbart uppgifter dessa slag kan lyftas från det statligaatt av nu av

stabilitet,stödet. med sådana syften får ekonomiskArrangemang större
direkt och långivarevillkoren för dem regleras mellan låntagareom

reguljäraefter förutsättningarna i det enskilda fallet och med hjälp av
instrument på kreditmarknaden.

skall vilka uppgifter på detta vis kan avlastasUtredningen pröva som
framtida bostadsstödet, också vad i så fall behöverdet statliga men som

låntagarens värderaför öka den enskilde möjlighetergöras att att
konsekvenserna alternativ erbjuds den offentligaolika samtav som om
tillsynen bör påverkas förslagen.kreditinstitutenöver av

till ändrad kreditm arknad har tagitsEtt i anpassningensteg en genom
reglerade bostadslånen har statligade statligtatt ersatts av

kreditgarantier Genom fortfarandetill kreditinstituten. att staten var
för oförändrad andel bostadskreditberedd kreditrisken denatt ta en av

hela långivningenlämnades i högt riskläge kunde instituten övertasom
till erfarenheternabostadsbyggandet. Utredningen skall utvärdera av
kreditgarantigivningen och i vilka avseenden utvärde-överväga som
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denna.för fram påkallar ändringar iförslag utredningenringen och de

bostadsbyggandetförstatliga stödet7 De

bostadsfinansieringerfarenheterårensDe översenaste av
fulltsubventionerkompletterandetyder påkreditmarknaden äratt

förutsebara under subventionensför demvillkoreneffektiva först ärom
åstad-stabilitet kanhur tillräckligskallUtredningenlöptid. överväga en

löpandealternativsubventionema. Ettstatligakommas hos de är att
tillräckliga bindningar. Ettförses medräntebidrag är attannat

uppfyllerinvesteringsbidrag. sådantEttutformassubventionen ettsom
låghar däremotstabilitetskrav. Dettänkbarauppenbart alla en
tillmån det relateratsubventionsbehovet, i denföljsamhet till anses

undersökadärförUtredningen börkapitalkostnaden.inverkan påräntans
flexibilitet kanföljsamhet ochförutsebarhetkraven på såväl somom

subventionsinstrument.marknadskonformaförenas nya, mergenom
formenbostadsbyggandetstöd tillGenom gettsstatensatt av

fått allmäntbostaden har stödetknutna tillsubventionergenerella en
effekt. Denefterfrågestimulerandeochproduktionsstödjande

bostadssubventionergenerellaträffsäkerheten hosfördelningspolitiska
stöd.fårkonsumerardock Den mestmestär svag. som

generellamedfinns skälställas detmåstefrågaEn är attomsom
med riktadestödskonsumtion denhögrestödjasubventioner än somen

beroendedirekttill demsubventionerbehovsprövadeeller är avsom
och sittför sigbostadsstandardtillfredsställandenåsådana för att en

hushåll.
ellerbestårbostadshushållsvenskaallafjärdedelarNära tre av enav
ochgenerelladetskallUtredningenbarn.två övervägautan omvuxna

ibör begränsasbakgrundenstödet denknutnatill bostaden mot
gällafall aldrigskulle i sågenerella stödetförhållande till i dag. Det

hushåll.sådanttillräcklig förför bostadkostnaden är ettän somenmer
bostadsbehov kunnatillkommandeför sinaskullehushållenDe större

hushålletknutet tillriktat stöd,kompletterandeerbjudas ärett mensom
detgrunderhuvudsakefter iberäknasi övrigt somsammasom

generella stödet.
Även kostnadernaoch minskarökar precisionenandra lösningar som

givetvisbostadsbidragen, kaninkl.bostadsstödet,för samladedet
för-föreslå sådanaoförhindradUtredningenfråga.komma i är att

förenadeinlåsningseffekterMarginaleffektema och deändringar. ärsom
särskilt.uppmärksammasskall därvidstödmed inkomstprövat

avseendenflerainnebar ibostadsfinansieringssystemårs1993
skallUtredningengällande regler.till tidigareförhållandeförenklingar i
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utvärdera erfarenheterna de förenklade reglerna, särskilt medav
avseende på de medfört bostäderna och anslutandeatt utrymmenom
utformats på väsentligt annorlunda tidigare. Strävan börsätt än attvara
i de regler gäller för det ekonomiska stödet så långt möjligt bevarasom
de positiva effekterna de förenklingar genomförts. I den månav som
särskilda regler behöver ställas för säkra bostäder fåratt attupp en
ändamålsenlig utformning från olika prioriterade intressen, skallsett

Ävensådana regler första handi tillföras byggreglerna. i fråga dessaom
gäller grundläggande krav på enkelhet och tydlighet.ett

Statens1.8 stöd för det redan byggda beståndet

De under tid uppförda bostäderna för närvarandemöter storasen
ekonomiska problem. Svårighetema kan återföras till flera oberoende
faktorer tillsammans förstärker varandras effekter. En djupsom
lågkonjunktur kombinerad med sviterna tidigare överhettning,av en
bristande signalsystem frågai efterfrågans utveckling, politiskaom
beslut och svårigheterna i samband med överväxlingen till en
låginflationsekonomi har alla bidragit till problemen accelererat. Tillatt

del problemen övergående karaktär. De visar emellertid ocksåären av
på situationen inom bostadssektom har förändrats påatt sättett som
kräver förändringar bostadspolitikens styrmedel.även av

Förändrade regler för nyproduktionen kan inte vidare överförasutan
till gälla de redan byggda bostäderna. Det samtidigtävenatt är
uppenbart frågan hur de byggda husens problem skallatt sentom
behandlas kaninte frikopplas från vad händer både i äldre hus ochsom
i den följande nyproduktionen. Vilka betalningskrav kan riktas motsom
de boende beror påinte bara deras betalningsförmåga, påävenutan om
betalningsfönnågan betalningsvilja vilket i sinmotsvaras turav en -
beror på prisbilden i det övriga beståndet bostäder och vadav som-
kan i fråga betalningskravens inverkan på prisbildningenaccepteras om
i det beståndet.övriga

Utredningen skall särskilt studera de strukturella problemen inom
beståndet. Utredningen skall därvid skyndsamt bilda sig uppfattningen

den långsiktiga fastighetsekonomiska utvecklingen i olika delarom av
landet inom det bostadsbestånd uppförts eller byggts undersom om

år vid fortsatt tillämpning gällande eller regeringensenare av nu av
föreslagna bidrags- och skatteregler. Försök bör också redovisagöras att
spännvidden i bedömningama vid möjliga altemativ för den allmän-
ekonomiska utvecklingen.

Utredningen bör vidare bedöma dels hur utgifterna för räntebidrag
utvecklas perioden, dels vilka åtagande kan behövaöver statensom
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berördadebostadsbyggandet inomlån tillpåförlusterinfria till följd av
kommerfinansiellaför de attårgångama. Inom somresurserramen
erforderligaförslagbakgrunddennautredningenfinnas skall mot omge

beståndet.befintligaför detvillkorenförändringar av

ombyggnadStödet för1.9 m.m.

stödreglerolikadeerfarenheternautvärderaskallUtredningen somav
områdeninomför åtgärderallmänhet, delsombyggnader iförgällt dels

styrmedelvilkatill frågananslutningproblem. Isärskildamed somom
valfrihetenoch ökasegregationmotverkaförbehöverkommunerna att

ombyggnader inomstödet vidutredningenskallboendeti överväga om
stöd förutformningbörslaget ändetområden annanges ensenareav

demedtillsammansvidareUtredningen börallmänhet.ombyggnad i
stödjaskäldet finnsutredningarnanämnda atttidigare överväga om

villkoreneller ändraområdensådanaombyggnad iåtgärder attandra än
exempelvissådant slagstödexisterandeför redan av —

områden.dessariktas instarkareså detsamlingslokalstödet motatt-
förslagsinautformningenvidvidarebörUtredningen omav

kanstödreglemainverkanvilkenuppmärksammaombyggnadsstödet
möjligheternaochvärdenkvalitativabebyggelsensfå i frågaväntas om

byggnader.ändringvarsamhet vidpåhävda kravenatt av
trevnad iochtrygghetskapasträvandenaled iväsentligtEtt att

bostadsområdenaselektion inegativ är attmotverkaochboendet
påotvetydigtdet liggerförAnsvaretfastighetsunderhållet tryggas.

frågairestriktionermed demåste dock,Utredningenfastighetsägarna.
föregående,i detförkostnadseffektema angettsstaten vara upp-somom

påverkarreglerstatligaeventuellapåmärksam att som
helaintepå sådantutformasutveckling sätt attkapitalkostnademas

kapitalkostnader.ökandesuccessivtanspråk föribetalningsutrymmet tas
frågaproblem isärskildadeuppmärksammabörUtredningen även om

falli vissareparationerochunderhållfinansieramöjligheterna att som
hittillsstödreglerochredovisnings-från deomläggningenföljer somav

verksamhet.för sådangällt

arbetetutgångspunkter förallmännaVissa1.10

förunikaintebostadsförsörjningeninomproblemen ärUppgifterna och
länder,nordiskaövrigaSärskilt inombostadsmarknaden.svenskaden

bostadspolitiken iförmålenhåll, harandrapå vissa storaävenmen
harmedelSverige. Deipåformuleratsdelar sätt somsomsamma

varitoftaländer dockdessabostadspolitiken har ifrämjaföranvänts att
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andra och offentligaden sektorns kostnader inte sällan lägre här.än
Utredningen bör tillgodogöra sig de erfarenheter från dessa länder som
kan till för arbetet.nyttavara

Utredningen bör vidare del de skilda studier och utredningarta av
under tid har gjorts inom områden omfattassom senare som av

uppdraget, bl.a. i fråga ungdomars bostadsförsörjning och behovom
Storstadsutredningensi anslutning till arbete.samt

Viljan till kostnadssänkande rationaliseringar och effektiviseringar i
byggandets och förvaltandets alla led skall tillvara. Utredningen börtas

förstärkasina förslag söka genomslaget dessa strävanden sågenom av
långt andra skyddsvärda intressen inte äventyras.

Utredningen skall slutligen fasta på viktig förförutsättningta att en
skall få effektivtvi fungerande bostadsmarknad de olikaatt är atten

regler syftar till främja bostadsförsörjningen neutrala iärattsom
förhållandet olika aktörermellan verkar inom de regelsystemsom som
gäller.

Uppläggningen2 arbetetav

Utredningsarbetet bör genomföras i Utredningen bör, i deetapper.
former utredningen själv finner lämpliga, under arbetets skildasom
skeden utbyta erfarenheter med och inhämta synpunkter från de olika
intressenter berörda arbetet i det skedet.ärsom av

Utredningen skall före den oktoberl 1995 till regeringen redovisa
sina bedömningar dels långsiktigaden fastighetsekonomiskaav
utvecklingen inom det byggda beståndet bostäder vid fortsattsent av
tillämpning gällande eller regeringen föreslagna ochbidrags-av nu av
Skatteregler, konsekvensernadels för bostadsförsörjningen deav
finansieringsregler gäller vid nyproduktion bostäder. I dennasom nu av
redovisning skall ingå också uppskattningar hur utgifterna förav
räntebidrag utvecklas med dessa regler omfattningen desamt av
åtaganden kan behöva infria till följd förluster på lån tillstatensom av
bostadsbyggandet årgångar.inom dessa

Utredningsarbetet i dess helhet skall avslutat vidsenast ut-vara
gången september 1996.av

Utredningen får begära biträde Boverket, Riksförsäkringsverketav
och Statens bostadskreditnämnd med underlag för sina olika analyser
och utvärderingar. Utredningen skall i övrigt samråda med berörda
myndigheter, kommuner och organisationer med Kommittén församt

invandrarpolitiken, Utredningen levnadsvillkor iöversyn av om
storstadsområden och Arbetsgruppen Fi l993:C med uppgift följaatt
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hushåll.förbostadsförsörjningen svaga
samtligadirektiv tillregeringensgällerutredningsarbetetFör

regionalpolitiskaredovisningutredaresärskildaochkommittéer avom
dir.åtagandenoffentliga1992:50,dir.konsekvenser prövaattom

1994:124.dir.könenmellanjämställdhetenoch1994:23 om

Näringsdepartementet
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Bostadspolitiska utredningensFörteckning över

sakkunniga, sekretariatochledamöter, experter

Kommittén

Tid förordnandeOrdförande för

Rydh, landshövding 1995-03-09Jan

Ledamöter

riksdagsledamot, m 1995-03-09Inga Berggren,
fpinformationschef, 1995-03-09Lars Bergstig,

1995-03-09--1996-09-10borgarråd, sAnnika Billström,
kdUlf Björklund, riksdagsledamot, 1995-03-09

riksdagsledamot, c 1995-03-09Agne Hansson,
v 1995-03-09Owe riksdagsledamot,Hellberg,

riksdagsledamot, mp 1995-03-09Per Lager,
riksdagsledamot, s 1995-03-09Lundberg,Inger
riksdagsledamot, s 1995-03-09Nilsson,Lennart

kommunalråd, s 1995-03-09Peter Persson,

Sakkunniga

departementsråd,Appelgren,Jörgen
-04-05--1996-031995 -04Finansdepartementet

projektledare,Barbro Fransson,
1996-04- l 9Kommunförbundet

Gustafsson, direktör,Yvonne
--1996-04-091995-03-13Kommunförbundet

Björn Karlberg, direktör,
bostadskreditnämnd 1995 -03- l 3Statens

Kjell kansliråd,Nyman,
1996-03-04Finansdepartementet

Minga Orkan, departements-
1995-05-05sekreterare, Socialdepartementet
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avdelningschef,Gunnevi Petersson,
1995-03-13--1996-10-09Boverket

departementsråd,Urban Zetterquist,
1995-03-13Närings/Inrikesdepartementet

Expert

Werkell, kammarrättsassessor,Ulla
1996-03-04Finansdepartementet

Sekretariat

Åhs, 1995-03-13huvudsekreterareUlla
1995-05-22bitr. sekreterareGustafsson,Mattias
1995-09-01sekreterarePörner,Hans
1995-09-01sekreterareRahlén, bitr.Kajsa



Bilaga 2 375SOU 1996: 156

sekretariatutredningenstilli referensgrupperExperter

bostadsfinansieringReferensgruppen

depaitementsråd,Appelgren,Jörgen
1995-02-01--1996-O2-19Finansdepartementet

chefsekonom,Bargholtz,Percy
1996-02-01Stadshypotek

Per-Åke utredningschef,Eriksson,
1996-02-01FastighetsägareförbundSveriges

projektledare,Barbro Fransson,
1996-02-01Kommunförbundet

doktor,ekonomieAnders Hederstiema,
1996-02-01Boverket

direktör,Björn Karlberg,
1996-02-01bostadskreditnämndStatens

civilekonom,Kielland,Jan
1996-02-01Byggentreprenörerna
1996-02-01SBCBartley, VD,KvaavikMirja

SABO l996-02.01utredningschef,Landgren,Torsten
utredningschef,Löwenthal,Bengt-Göran

1996-02-01BankföreningenSvenska
1996-02-01utredningschef, HSBMongård,Gunnar

kansliråd,Kjell Nyman,
1996-02-19Finansdepartementet
1996-02-01SBABvice VD,Orell,Krister

Riks-VillaägarnasSchirren, VD,Nils
1996-02-01förbund
1996-02-01Spintabkreditchef,Schröder,Lars
1996-02-01BoLånSE-BankenSundvik,Carl VD,

förhandlingschef,Svanberg,Pär
1996-02-01RiksförbundHyresgästemas
1996-02-01byggchef, RiksbyggenKjell Wedin,

Werkell, kammarrättsassessor,Ulla
1996-02-01Finansdepartementet

departementsråd,Zetterquist,Urban
1996-02-01Närings/Inrikesdepartementet
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Bostadssociala referensgruppen

Callermo,Boel projektledare,
Kommunförbundet förersättare Barbro Fransson
Mai Almén, arkitekt,
Handikappsförbundens samarbetsorgan 1996-02-01
Marie-Louise Ek, sakkunnig,
Närings/Inrikesdepartementet 1996-02-01
Leif Ekström, förvaltningschef,
Ockelbo kommun 1996-02-01
Per-Åke Eriksson, utredningschef,
Sv. Fastighetsägareförbund 1996-02-01
Barbro projektledare,Fransson,
Kommunförbundet 1996-02-01
Inger Göransson, planeringssekr.

ÖrebroStadskansliet, 1996-02-01
socialombudsman,Bernt Hedin,

Pensionäremas Riksorganisation 1996-02-01
Ulrika Hägred, Boverket 1996-02-01expert,
Christina Eldh, sekreterare,Isacsson
Storstadskommittén 1996-02-01

SABOLindencrona, Vice VD, 1996-02-01Tomas
avdelningschef,Erik Lundberg,
Riksförbund 1996-02-01Hyresgästemas

bygglovschef,Marianne Lundberg,
Stockholms stadsbyggnadskontor 1996-02-01

planeringschef,bitr.Anna-Lena Lövgren,
Stadsledningskontoret, Umeå 1996-02-01

förvaltningschef,Ronny Nilsson,
invandrarförvaltningMalmö kommuns 1996-02-01

departementssekreterare,Minga Orkan,
Socialdepartementet 1996-02-01

Ombrant, sekreterare,Birgitta
Invandrarpolitiska kommittén 1996-02-01
Charlotta Wickman, departements-
sekreterare, Civil/Inrikesdepartementet 1996-02-01

departementsråd,Urban Zetterquist,
Närings/Inrikesdepartementet 1996-02-01
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Vetenskapliga referensgruppen

Sören Andersson, Vice VD,
Sparbanken Sverige 1995-10-23

professor,Peter Englund,
Uppsala Universitet 1995-10-23
Stellan Lundström, docent i fastighets-
ekonomi, Kungl. Tekniska Högskolan 1995-10-23
Annika Schéele, tek.dr., ark. SAR,
Centrum för stadsmiljöforskning,

ÖrebroHögskolan i 1995-10-23
Bengt Turner, docent,
Institutet för bostadsforskning 1995-10-23
Anders professor,Victorin,
Kungl. Tekniska Högskolan 1995-10-23

Öresjö,Eva bitr. professor,
Högskolan Karlskrona/Ronnebyi 1995-10-23
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Bilaga 3

1 Konsekvenser förslagenav

l l Nuvärde egnahemsägamasav
.

ränteavdrag

Den svenska kapitalbeskattningen innebär hem harägarenatt ett egetav
avdrag för utbetaldarätt låneräntor.göra Dettaatt medför att

boendekostnaden i de flesta fall minskar med 30 % den betaldaav
fullaDen avdragsrätten vilken,räntan. skattemässigt värde påettger

%30 räntekostnadema, begränsad till 100 000 kr år.är Endastav per
2/3 räntekostnader däröver får dras vilket skattemässigtettav av, ger
värde på 21 %. Avdragsrätten för symmetrisk delräntor är en av
kapitalbeskattningen, varför den svår förändra utifrån bostads-är att
politiska motiv. Om önskar kompensera investeringar iattman
flerfamiljshus med hyresrätt för denna avdragsrätt kan nuvärdet av
denna förmån beräknas. Ett investeringsbidrag motsvarande nuvärdet av
avdragsrätten skulle flerfamiljshus kapitalkostnadägarege av samma

egnahemsägaren. Under förutsättning detta bidrag förs vidare tillattsom
hyresgästerna bruksvärdessystemet och lägre hyra uppstårgenom ger
också neutralitet mellan boende i egnahem och i hyresbostäder.

Tabell l Nuvärde egnahemsägarens ränteavdragav
Procent bidragsunderlagetav

ÅrRak amortering, amorteringstid
Ränta kalkylränta, låneränta

m2.Bidragsunderlag 963 000 kr 120avser

Ränta

År 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14

35 16 18 19 20 21 22 22 23 23 23

50 19 21 22 23 23 24 24 25 25 24
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uppgåmaximaltantagandenmed dessakanränteavdragetNuvärdet av
amorteringstid.årspåoch % 35amorteringstid 23årspå25 % 50till

räntenivå13-15 %vidigenavdragetvärdettillAnledningen avtaratt av
kr.vid 100 000taketslår idåär att man

låneränta% ioch 8fastighetenpålivscykel35-årigMed en
Ärbidragsunderlaget.nuvärde räntan% i20ränteavdraget avmotsvarar

%.ränteavdraget 19%7 motsvarar

fastighetsskattenNuvärde1.2 av

skallbostadsrätterochhyres-nyproduceradetillkompensationOm
nuvärdesberäkningfastighetsskatt krävs ävenslopad avutgöras enav

denna.
eftersomsvåraredock någotfastighetsskattennuvärdesberäkna ärAtt

påårvarjeFastighetsskattenresultatet. utvariabler tasfler styr
avspeglaförvarje årförändrasdvs.rullandevilket atttaxeringsvärdet är

marknadsprisemakalkyldennaAntagandet i ärmarknadsprisema. att
inflationen.följer

35-årig livscykelfastighetsskatten,NuvärdeTabell 2 av
bidragsunderlagföreslagetProcent av

6-10skatt århalvskatt år 1-5,ingenfastighetsskatt,%1,7

%Realränta,

764 532%Inflation,

5,86,98,29,811,814,4

5,86,98,29,811,814,30

5,89,7 6,98,211,714,2l

5,86,99,7 8,111,714,12

5,86,99,7 8,111,614,13

5,96,98,111,5 9,613,95

5,96,98,19,613,7 11,48
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Tabell fastighetsskatten,3 Nuvärde 50-årig livscykelav
föreslaget bidragsunderlagProcent av

% fastighetsskatt,1,7 ingen skatt år halv skatt år1-5, 6-10

Realränta, %

Inflation, % 2 3 74 5 6

19,5 15,2 12,0 9,6 7,9 6,5

19,4 15,1 6,50 12,0 9,6 7,9

19,3 15,1 7,9 6,51 12,0 9,7

19,2 15,0 12,0 9,7 7,9 6,52

15,0 9,7 7,9 6,63 19,1 11,9

6,618,9 14,9 11,9 9,7 7,95

8,0 6,618,6 14,8 11,9 9,78

framgår fastighetsskatten vidovanstående tabeller nuvärdetAv att enav
inflation och % realränta %. Vid35-årig livscykel med % 4 9,72 är en

%.livscykel motsvarande nuvärde 12,050-årig är
kommerbedömningama pekar på realräntanekonomiskaDe attatt

låginflationspolitikför Sveriges% förtroendetligga på 3-4 om
på35-årig livscykelfortsätter stärkas. skulle medgradvis Detatt en

nuvärde ifastighetsskattfastigheter innebära slopad motsvarar ettatt
%,% se tabell realränta 3 4intervallet mellan 11,7-9,7 resp.

nominellasjunker också deinflation %. Med låg realränta2 en
för egnahemsägamaslåneräntoma varför långsiktig kompensationen

% räntenivå %. Attse tabell 6 7avdragsrätt sig 18-19närmar resp.
fastighetsskatt på nyproduktionslopaduppskatta värdet avav

verkar dessa förutsättningarhyresfastigheter till % med10 snarast som
fastighetsskatten till % kanvärdering 10överkompensation. En aven

långsiktigt låg räntenivå.motiveras osäkerheten om enav
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Ekonomiska effekter för1.3

utgifterfastighetsägamas

ekonomiska effekter föreslagnavilkauppställningar visarFöljande
efter bör observerasbyggda 1998. Detåtgärder får för bostäder att

fastighetsägarenseffekterna på investerarens,beräkningarna visar
styckefram underbeskrivs längre i bilaganpå hyranutgifter. Effekterna

1.3.3.

byggs 1998Mânadsutgiften för bostäder1.3.1 som

ochår 16månadsutgiften llberäknadevisar denTabellema 5-12
månadsutgiftenföreslagna reglernamed deför bostäder byggs resp.som

betaladesbidragsandelmed % iDanellreglema 30enligträntebidragom
ut.

delstypfall, nämligenför två olikahar gjortsBeräkningarna en
m2 enskild boarea,på 72uthymingsbarmedhyreshuslägenhet i ytaen

på 120egethem med6.61, delsavsnittSS021052BOAe, enl ytaett en
im2. stycke 1.3.4redovisas underegnahemmetför detBeräkningarna

boendekostnadema.behandlarbilagan som
beräkningarnaförGemensamt är:

kr/mz290underhålldrift och
kr/m200010produktionskostnad

år50amorteringstid
kr/m25 625taxeringsvärde

%15kapitaleget
förslagetberäkningarnaI är:av

%10investeringsbidrag
kr/mz530Prod.kostn.—EK-Inv.bidrag 7lån

kapitalaltemativkostnaden förVidare har antagits motsvarasegetatt av
ifinnsvärdeutvecklingoch denhyresintäktemafrånavkastningen som

fastigheten.
nominella.Samtliga beräkningar är
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förslagetBild Månadsutgift enligt 7,54 % ränta

-1000 -

-2 000 -

-3 000 -

000-4 4

4-5000

-6 000 --

Månadsutgift enligt förslagTabell 5
inflation %7,5 %, 2Ränta

ÅrÅr ÅrÅr 166 111

2 038938 2 488Ränteutgift 3 388 2

342121 2740 921 2Drift 1 l

00 0Fastighetsskatt 0

4 380859 4 609Summa utgift 5 128 4

ränteutgiftemaår innebärrak,amorteringsplanen 50Den attantagna
därförsjunkerutgifternadriften ökar. Summansjunker snabbare än av

successivt.
utgifterna, skallpåutvecklasOm hyresnivån skulle sättsamma som

hyresnivåninnebärainvesteringsbidragutredningens förslag attom
effektenhar iställeträntebidragssystemsuccessivt sjunker. Nuvarande

redovisastabell och tabell 7successivt stiger. I 5hyresnivånatt
enligtproducerad med bidragför lägenhetmånadsutgifterna en

enligt Danellsystemetmed räntebidragförslag respektivekommitténs
genomförandenuvarande regler. Ettfastighetsskatt enligtoch av

sjunker realt tiden.månadsutgiftenförslag innebärkommitténs överatt
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fastighetsskatt 7,5 %Månadsutgift Danell och ränta.medBild 6

800-3 —..
900-3 -

000-4 -

-4100 -

-4 200 -

300-4 -

400-4 --

500-4 --

600-4 --

30 %enligt DanellreglerräntebidragMånadsutgift medTabell 7
%%, inflation 27,5Ränta

ÅrÅr ÅrÅr 16ll6l

475925 2375 233 825Bruttoränta
236236 l236 1ll 236Räntebidrag ----
239689 ll2 1392 589ränteutgiftEgen

2 3421212l 921l 740Drift

7726993 l 70Fastighetsskatt

35344 5104 3774 329utgiftSumma

räntebidragssystemnuvarandeeffekternavisasoch tabell 7I bild 6 av
nuvarande regler. Deenligtfastighetsskattochenligt Danellregler stora

införsfastighetsskattenframföralltförorsakaspåfrestningar somavsom
efter 20framgår tydligt. Försthelhet åroch i sin 10hälften årtill 5 ca

första året.under detår utgifterna lägre änär
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Bild 8 Procentuell skillnad mellan utgifterna i det föreslagna
och nuvarandesystemet system

20,0% -

15,0%

10,0%

5,0% -

0,0%

-5,0% -

J40,0%

År blir1 utgiften 18,5 % högre med förslaget jämfört med nuvarande
år har skillnaden6 sjunkit till %,11,0 årsystem, 11 till 2,2 % och år

16 0,6 %. Från och med år 18 utgiften lägre förslageti och förblir såär
livscykeln, bildenresten av se ovan.

Skillnaden hur mycket utgifter betalas i börjanmer som av
livscykeln med förslaget uppstår eftersom de reala utgiftshöjningarna tas
bort. Denna bild skall jämföras med de utgiftsstmkturer de bådasom

har. Se bild 4 ochsystemen
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helaunderinflationendärexempel,tvåföljerNedan ettextrema
Båda%.inflationen 5där% ochmednegativ -l ärlivscykeln ettär

deförutsättningarandraunderförslaget änberäkningarna somtestar
uppstå harperioderSkullegälla framöver.och förväntasråder extrema

påinflationsmålettillinflationenåterställauppgiftRiksbanken till att
2%.

förslagenligtMånadsutgiftTabell 9
%inflation%,4,5Ränta

ÅrÅrÅrÅr 16ll6l

2231493763 l10332Ränteutgift

497l1 57465511 740Drift

0000Fastighetsskatt

719206733 4187733utgiftSumma

30 %DanellreglerenligträntebidragMånadsutgift medTab 10
%inflation%,4,5Ränta

ÅrÅrllÅr6Årl- 16

485l755025 l22952Bruttoränta
728728728728Räntebidrag ----
757.027297 ll567lränteutgiftEgen -

497l574655 ll7401Drift

4935192730Fastighetsskatt

7472120225 333073utgiftSumma

under dessaDanellreglernamedjämförtökarförslagetUtgiftema i
%1,0%och 1,7% år 6% år 6,014,1 ärmedförutsättningar resp.

och år 16.årlägre ll
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Tab Månadsutgift enligt förslag11
Ränta 10,5 %, inflation %5

Årl År6 Årll År 16

Ränteutgift 4 744 4 114 3 484 2 854

Drift 1 740 2 221 2 834 3 617

Fastighetsskatt 0 0 0 0

Summa utgift 6 484 6 334 6 318 6 471

Tab 12 Månadsutgift med räntebidrag enligt Danellregler 30 %
%, inflation %Ränta 10,5 5

Årl År6 Årll År 16

Bruttoränta 5 355 4 725 095 3 4654
Räntebidrag 743 743 7431 1 1 743 l- - - -

ränteutgiftEgen 3 612 2 982 2 352 1 722

Drift 1 740 2 221 2 834 3 617

Fastighetsskatt 0 366 935 1 193

Summa utgift 5 352 5 569 6 121 6 532

Skillnaden år med dessa förutsättningar %, år % och1 21,1 6 13,8är
år % har Danellberäkningen % högre utgifter. högrell 3,2 16 0,9 Ju
inflationen skillnaderna investeringendesto i börjanärär större av
mellan med investeringsbidrag och räntebidrag.systemen
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DanellreglemamedJämförelse1.3.2

med denförslagutredningenskonsekvensernajämförsföljandeI det av
kanDetDanellsystemets.k.dethyresnivå antogs.när varaangavssom

generelltdetta. Dengälla justkonsekvensanalys settlåtarimligt att en
mindrerealistiskbedömsräntenivå gör trotslägre attvarasom nu

förslag intekommitténsefterhyresnivåemablirsubventionerstatliga
Danell.gälla förtidigarevadhögre antogsän som

förslagenligt Danellsförsta året 1998MånadsutgiftTab 13
m’Hyreslägenhet 70

%kapital 10Eget
kr/mzProduktionskostnad 9 779

Räntesats

%8%10%12

4 53166457976Bruttoränta
077l3851693lRäntebidrag ---
454327941045ränteutgiftEgen

6921692l692lDrift

14655 9717966utgiftSumma

förslagenligtåretMånadsutgift förstaTab 14
m2Hyreslägenhet 70

%kapital 15Eget
kr/mzProduktionskostnad 10 000

Räntesats

%10,5%7,5%4,5

60842913975lRänteutgift

6921l 692692lDrift

300698343 667utgiftSumma

ikapitaletöka dettillsyftarförslagUtredningens att egna
ikapitaletpå detstorlekenDärför skiljerfastighetsinvesteringar. egna

ökar%till 10minskaskapitaletOm detjämförelsen. egna
förslag.med utredningensmånkr100-300medränteutgiftema per
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boendekostnaderEffekt1.3.3 pä

med dedessa beräkningargäller vidtidigareSamma antaganden som
Produktionskostnademanedan.beskrivsoch tilläggundantag antassom
bidrags-/schablonunderlaget.det föreslagadesamma somvara

Räntenivåni denna bilaga.behandlas i stycke 1.4dettaBeräkningen av
kapitaletfölja inflationen. Det%, och hyrorna7,5 antasär egna

Marginalenfinns inlagd.marginal% plusmed 7,5förräntas att en
bäraochpå % i vinstavkastningsvärde 20 attettmotsvarar avser

stabilitet.för företagetsbuffertochavskrivningar utgöra en
medreglernuvarandeförstajämförs. DetalternativTre är

räntebidrag enligtåroch 105fastighetsskatt samttrappas uppsom
livscykeln.under helabetalasbidragsandel%Danellregler med 30 som

amortering,Danell medalternativet,andraDet sammaavser
undernedbidragsunderlagetskillnadenmedförutsättningar amorterasatt

utredningenstredje alternativetamortering. Detrak30-års period ären
på %investeringsbidrag 10och medfastighetsskattförslag ett avutan

schablonunderlag.föreslaget
framtiden,riktvärden förskall inte ärHyresnivåema ettutanses som

Antagandenamodellen.i ärantagandenderesultat använtssomav
mycket mellanganskakan skiljaverklighetenivärdenuppskattade som

antagandenmed modellenintressantaolika projekt. Det är att samma
olikajämföra deförhar systemen.använts att

m subventionssystemi olikakrävsHyraTab 15 somper

UtredningensmedDanellNuvarande
förslagamortering%30regler,

35m: l 025995915RoK1

50m 9909809152 RoK

70m 9459458903 RoK

100m 875875825.RoK4

120m: 8258307805 RoK
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Tab 16 månadHyra med utredningens förslagper

Nuvarande Danell med Utredningens
regler, %30 amortering förslag

35m’RoK1 2 669 2 902 2 990

50m2 RoK 3 813 4 083 4 125

70m:3 RoK 5 192 5 513 5 513

100m:4 RoK 6 875 7 292 7 292

120m’5 RoK 7 800 8 300 8 250

ÖkningTab 17 i hyra med utredningens förslag i procent

Nuvarande regler, Danell med
% amortering30

35mRoKl 12,0 3,0

50m:2 RoK 8,2 1,0

70m3 RoK 6,2 0,0

100m:RoK 6,1 0,04

120m5 RoK 5,8 -0,6
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Egnahem1.3.4

i reglerna för egnahem.förändringarförslaget ingaI görs

Månadsutgift för egnahem, 7,5 %Bild ränta18

000
-2ooo

000-3
-4000
-5000
-6000

000.7 -
.s 000 --
-9000 -

-10000 -

och skattMånadsutgift ränteavdragmedTab 19
inflation %%, 27,8Ränta

ÅrÅrÅrÅr 166 11l

8564792 5 3246 260 5Bruttoränta
457597 l737 ll 878 1Ränteavdrag --- -
3993 726 34 054382ränteutgift 4Egen

047 3 365760 3500 22Drift

l 7161 5540 704Fastighetsskatt

8 480518 8 3286 882 7utgiftSumma

Denfastighetsskattenoch år dåår 11Utgiften ökar realt 6 trappas upp.
minskarinflationen, utgiftenmindreökning sker därutöver änärsom

fastighetsskattenefter detalltså tidenrealt trappatsattöver upp.
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bidragsunderlag1.4 Nytt

000Bidragsunderlaget för nybyggnad bestäms schablonmässigt till ll
m2kr/m2 lägenhet till bruksarea för bostadsändamål35per upp ovan

Är kr/mzmark minskas garantiunderlaget med 35BRA. störrearean
m2för lägenheten. Bidragsunderlaget får högstall i 120 peravsearea

m2Bidragsunderlaget för lägenhet på alltså:lägenhet. 75 ären
-75-3535)ll 000 720 00075
jämförbart skillnadenBidragsunderlaget med det i Danellsär system,

i nedanstående bild.tydligtses

bidragsunderlagbidragsunderlag och DanellsBild 20 Föreslaget

l 000 000 --
900 000 Danell--
800 000 Förslag-- - - -
700 000 -
600 000 ~-

ä 500 000 -
400 000 -
300 000 -

-5200 000
100 000 --

O -l
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1.5 Effekter på finanserstatens

Tab 21 Fastighetsskatt, nominellt, mkr

Nuvarande regler: Förslag: Skillnad:

Egna Flerbostadshus Flerbostadshus
hem

1996 13 600 5 100 5 100 0
1997 13 700 5 600 5 600 0
1998 14 100 6 500 6 500 0
1999 14 400 7 000 7 000 0
2000 14 700 7 500 7 500 0
2001 15 100 7 700 7 700 0
2002 15 800 8 100 8 100 0
2003 16 200 8 600 8 600 0
2004 16 600 9 000 8 900 100-
2005 17 100 9 300 9 200 100-
2006 17 500 9 700 9 400 300-
2007 18 000 10 000 9 700 300-
2008 18 500 10 300 9 900 600-
2009 19 000 10 700 10 100 600-
2010 19 500 ll 000 10 400 600-
2015 22 400 12 900 11 400 1 500-
2020 25 800 15 200 12 600 3 600-
2025 29 800 17 800 13 900 3 900-
2030 34 500 20 900 15 400 5 400-

Bild 22 Framtida fastighetsskatt, nominellt, mkr

60 O00 --

50 000 -
——Nu40 000 —— -Förslag--

30 000 -

C8 C 1I

- -
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nominellt, mkrProduktionsstöd,Tab 23
SkillnadFörslag:Räntebidrag

investeringsbidragräntebidrag

0050027500271996
0040023400231997

10020090016000171998 -
100l500l40013800131999 -
20011002900ll800122000 -
800100240010700112001 -
4001002000870092002 -
1001002600680082003
70010025 00080072004
10021002500370072005
70021002800260072006
30031002100250072007
90032 100400140072008
4004100280030072009
0005100260070072010
80072 100500400102015
700101002300100132020
600131002100800152025
4001610020500182030

medinvesteringsbidragochräntebidragmellanJämförelseBild 24
mkrförslag,ochreglernuvarande

30000--
-Förslag—00025 u Nuvarande

20000--

15000

10000--

5000--

%%%%I§l%%%%{%#Iu0
ooooNrooocNr\ooocN&lt;r\oooooxoxooooo-—-—--———-oarxnmcxncxurncxaxoooooooooooooooo—--—N~:NmNNmNNmNmNNNN
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Bild 25 Jämförelse för bostadsfinansiering,systemen statensav
nettobelopp, mkr.

40 000 ~— Altl ———-Alt2 Inget- - -
30 000 --

20 000 ~-

l0O00 -

0
VCC-10000 v-

-20 000 -

-30 000 —

Bilden jämför statsbudgeteni för de olika förnettot systemen
bostadsfmansiering. I ingår inte bostadsbidrag ochnettot
utvecklingsprogram. "Inget" i bilden nuvarande regler förmotsvarar
räntebidrag fastighetsskatt.och "Alt 1" utredningens förslag, dvs.avser
ingen fastighetsskatt för nyproducerade hyres- och bostadsrättshus med
värdeår och2000 % i basbidrag.10 "Alt 2"samtsenare, avser
beräkningar förändring i fastighetsskattmed och % i20utan systemet
basbidrag för nyproducerade hyres- och bostadsrättshus.

De antaganden gjorts för beräkning konsekvenserna i stats-som av
budgeten följande:är

Nyproduktion: lägenheter/år,20 000 egnahem l/3varav-
Ombyggnad: 38 000 lägenheter/år-
Inflation: 2 %—
Ränta: 7,5 %-
Taxeringsvärden räknas med inflationenupp-
Belåningsgrad egnahem %40 taxeringsvärdetav-
Räntebidragsutbetalningar Boverkets beräkningar-
Utbetalningsstruktur bidrag beräknat inrikesdeparte-ärav nya av-
mentet
Effekten ombyggnader längre fram i tiden kommer tilldelasatt ettav-
värdeår år eller2000 och därmed bli skattebefriade ingårsenare
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Bilaga 4

Investeringsbidrag m.m.

Investeringsbidring/engångsbidrag skattereduktion för bygg-samt
nadsarbete

Investerings-/engångsbidrag
urval aktuella bidrag utgår till bostäderBilagan ettupptar av m.m. som

och bostadsmiljön.

formVad engångsbidrag investeringsbidragiär av
engångsbidrag bidrag utbetalas direkt och täcker delEtt är ett ensom

investeringskostnadema. Sverige har sådana bidrag främstI settsav som
och ombyggnad bostäder tidermedel stimulera i näratt avny-

tillfälliga ochbostadsproduktionen varit vikande. Bidragen har varit
specificerade åtgärderkonjunkturreglator i regelanvänts samt avsersom

tillpolitiskt. Som exempel kan bidraghar prioriterats nämnassom
miljöförbättrande ochombyggnad äldrebostäder bidrag tillsamtav

flera olikaenergibesparande åtgärder. Bidragen administreras av
framgårdepartement och myndigheter vilket nedan.

arbetsmarknadspolitiska investeringsbidragen uppgår förDe närvar-
kronor i årsvolym.ande till 6 miljarderänmer

Olika huvudtyper investeringsbidragav
finns har karaktärenVissa de engångsbidrag funnits och attavav som

karaktärinvesteringar har med åtgärder mycket långsiktigstödja som av
påför exempelvis främja människors hälsa. Exempel dennagöraatt att

eller bidrag för åtgärda brister i inomhusmiljön.radonbidragenärtyp att
Oftast från början haft insikt i de problemhar fastighetsägaren inte som

och måste avhjälpas med denuppstått i fastighetensenare som nya
de till förinvesteringen. engångsbidragEn är är atttyp av somannan

påverka tidigarelägga investerings-fastighetsägarens beslut fört.ex. att
liknandetillfället exempelvis arbetsmarknadspolitiska skäl. En typav

för påverka fastighetsägarnashar tidigare funnits avseende bidrag att
omställning till energisnåla alternativ. två investerings-Demer senare
bidragen exempel på bidrag kan med fastighetsägarenersättasär attsom

ekonomiska bekosta investeringarna.eventuellt själv har incitament att
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Ägarna medan denlönsammainvesteringardessaeventuelltkan göra
deneventuellt kaninvesteringförsta arten atttypen vara avav

investeringsådanåtgärden. Enförsaknakanfastighetsägaren resurser
genomföras.denhälsoskäl bordekanske intesigförräntar avmen

omfattningBidragens
tiounder deengångsbidragenharräntebidragentill senasteförhållandeI

betraktatshar inteEngångsbidragenomfattning.haft litenåren somen
led iutgjortoftastbostadsfinansieringssystemet ettdel utanaven
ändåfall har detvissasocialpolitiken. Iellerarbetsmarknadspolitiken

såsamordnasräntebidragengångsbidrag ochpå attställts krav att
beloppminskas med deträntebidragenför mot-bidragsunderlaget som

engångsbidraget.svarar

beslutArbetsmarknadspolitiska
riksdagochbeslöt regering sär-och under 19951994Under hösten om

Samman-byggsektorn.arbetslösheten inommotverkaåtgärderskilda att
engångsbidragforminfördes ibidragstimulansstödfemlagt avsomnya

två stödenförstabyggnadsinvesteringar. Detidigareläggaför bl.a.att
kostnads-bostäderförbättringstöd förstatligtavsåg somett extra av

förbättringförbidragmiljoner kronorberäknades till l 500 ettsamt av
miljoner200vilketbostäder föriinomhusklimatet avsattes ram omen

regeringenförslagpåriksdagenbeslötvåren 1995Underkronor. omav
förinvesteringsbidragstatligtdelsstimulansbidrag,ytterligare ettom

miljonerursprungligen 2 000medbostädernybyggnad en ram omav
ochbostäderinomhusmiljön itill förbättringbidragkronor, dels ett av

kronormiljoner800ursprungligen ltotalmedlokalervissa ram omen
ackumulatortankinstallationtillinvesteringsbidragstatligtsamt ett av

Vidarekronor.miljoner60medtvåfamiljshuselleri ram omenen-
omfattaskulleombyggnadsbidragetsärskilda ävendetbeslöts att nu

funk-psykiskaochfysiskamedförboendeformersärskilda personer
kronor.miljonerkostnadsberäknades till 100Stödettionshinder.

församlingslokalerallmännatilltill bidragmedeltillskötsVidare ett
miljoner20medventilationsanläggningarförbättring omen ramav

medsolvärmeanläggningarinstallationtillbidragkronor enettsamt av
kronor.miljoner56omram

såledesbeslötinomhusmiljönför förbättringbidragBeträffande av
rskr.1994/95:FiU2l,bet.1994/952218,prop.juni 1995riksdagen i

inomhusmiljön iför förbättringbidraginföra1994/95:396 ettatt av
och 200bostäder lpåkronormiljonerpå 600fördelatlokaler,vissa

på1995,decemberbeslöt iRegeringenpå lokaler.kronormiljoner
miljonertill 800efterfrågat,mycketblevbidragetgrund attatt uppav
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kronor från bidraget för förbättring inomhusmiljön fick användas förav
förbättring bostäder. Beslutet innebar medlen för bidrag tillattav
förbättring inomhusmiljön reducerades till l 000 miljoner kronor.av
Inom detta belopp skulle 40 miljoner kronor föräven fukt-reserveras
och mögelskador, varför 960 miljoner kronor återstod till bidrag för
inomhusmiljön. Av dessa fick maximalt 600 miljoner i bidrag tillges
bostäder.

Regeringen beslöt vidare i april 1996 inom anslaget för bostads-att
politiska åtgärder omfördela 580 miljoner kronor till statligt stödextra
för förbättring bostäder.av

En ekologiskt hållbar utveckling
I anledning l995/96:222 har riksdagen därutöver beslutatav prop. om

femårigt i ramform för investeringsstöd bostäder ochen program av
infrastruktur syftar till ekologiskt hållbar utveckling, omfattandesom en

miljard kronor.l harRamen åstadkommits omfördelningargenom av
Åtgärdernabudgetramama inom totalramen till investeringar. skall

främst utföras inom avfalls-, avlopps-, och byggmaterialområdena och
berör därför boendet. Se vidare nedanäven

Tillfälligt investeringsbidrag för anordnande studentbostäderav
I tilläggsbudgeten för budgetåret 1995/96 infördes tillfälligtett
investeringsbidrag för tiden fram till och årmed för1999 anordnande

studentbostäder. Bidrag lämnas för till 15 000 bostäder medav upp
maximalt 25 kronor för000 varje studentrum inom maximalten ram om
300 miljoner kronor.

Problem med engångsbidrag
Engångsbidragen således relativt ingående både vad gäller vilkastyr
åtgärder får stöd och byggnationen skall genomföras. Eftersomnärsom
bidragen används för utjämna byggarbetsmarknadens konjunktur-att
svängningar blir villkoren kända med kort varsel och därmed svåra att
planera in del i bostadsfinansieringen. Om villkoren försom en
engångsbidragen alltför detaljerade kan de i vissa fallär svåra attvara
uppfylla för den söker bidrag.som

Nu gällande stödformer med investeringsbidrag/ engångsbidrag
förteckningEn bidrag i dag gäller följer sist, nedan i dennaav som

bilaga.
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småhus ellerpåbyggnadsarbeteförutgifterförskattereduktion
bostadsändamålföranvändsdetill deldenhyreshus

medel.skattereduktionhararbetsmarknadspolitiken använtsI även som
bostadsrättsinnehavareochfastighetsägaremedgesskattereduktionEn

utförsbostadshuspåreparationerförkostnaderförm.fl. somm.m.
ansökningsdagSistadecember 1997.april 1996 31den 15under tiden -

1998.den lär mars
fastig-underlaget%tilluppgå 30 ärskallSkattereduktionen somav

underhållsarbetenochreparations- samtförkostnaderhetsägarens egna
ingå ifår inteMaterialbostadshus.tillbyggnadochutgifter för avom-

förkronortill 500begränsad 10Skattereduktionenunderlaget. är
fastig-gångerellerfastigheterför övrigakr000 tre20småhus samt

Stödet kankronor.000underlag 2Lägstaåret 1996. ärförhetsskatten
-stöds.k. RBFochbostadsbyggnadssubventionstatligmedkombineras

mögelska-ocheller fukt-radonbidragräntebidrag,äldremedintemen
fond.särskildadestöd från statens

bekostatsbostadsrättslägenheterpåFörbättringsarbeten avsom
skattereduktionliknandeEningå stödet.får ibostadsrättsinnehavare

1993-1994.årenunderfanns

längre:eller1996gällerengångsbidragFörteckning över som

under 1995infördaEngångsbidrag

stödstatligtextrabostäderFörbättring av
Projektreparationsåtgärder.ochunderhålls-ombyggnads-,vissaStöd för

slutfördaochseptember 1995 senastjanuari 30påbörjade lskall vara -
29denlänsstyrelsenin tillkommit senastskaAnsökan1996.under

februariden 28ochbostadsrättshusochhyres- senastför1996februari
bidragsunderlaget.Bud-%med 15Bidrag lämnasegnahem.för1997 av

kronor.miljoner380till 3geterat
ansvarsområdeArbetsmarknadsdepartementets

bostäderNyproduktion av
utfördaskallbyggelementförtillverkadeArbeten/leveranser varaav

skallprojektetoch1996december31april 1995perioden 20 vara-
tillinkommitska haAnsökan1997.juniutgångenvidslutfört senast av

%med 10lämnasBidrag1995.oktoberden 1länsstyrelsen avsenast
bidragStatenschabloner.beräknasvilketbidragsunderlaget gergenom

965 000bidragsunderlagmaximaltoch ärkvmmed 120till ochupp
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kronor. Ram: 1,5 miljarder kronor ursprungligen 2,0 miljarder kronor.
Arbetsm arknadsdepartementets ansvarsområde

Bättre inomhusmiljö bostäder och lokaler där barn och ungdomari vis-
tas
Bidrag utgår för bl.a. avhjälpa olägenheter med fukt dåligelleratt
luftkvalitet, tekniska brister efter genomförd s.k. OVK-besiktning om
sådan föreskriven. Bindande avtal rörandeär arbetenamerparten av
skall ha träffats under tiden 1 maj 1995 oktoberl och1996 projektet-
skall slutfört den oktoberl 1997. Ansökan ska ha inkommitsenastvara
till länsstyrelsen den februari29 1996. Bidrag lämnas med %30senast

lägsta kostnad enligt anbud skäliga kostnader för viss kontrollsamtav
och besiktning. Ram: miljoner960 kronor. Ursprunglig 1,8ram var
miljarder kronor.
Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde.

Bättre inomhusklimat bostäderi
Bidrag för avhjälpa tekniska brister bl.a. efter genomförd s.k. OVK-att
besiktning obligatorisk ventilationskontroll, avhjälpande fukt- ochav
mögelskador i våtutrymmen, utbyte asbest avhjälpandesamtav m.m. av

Åtgärderbullerstömingar från ventilation. skall påbörjade 1 januarivara
30 september och1995 slutförda under 1996. Bidragsenastvara-

lämns med %20 skälig kostnad. Bidragsunderlaget får inte överstigaav
50 kronor000 för bullerstömingar. Ram: 200 miljoner kronor.utom
Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde.

Installation ackumulatortank eller tvåbostadshusiav en-
Bidrag lämnas %med 30 fakturerad kostnad för arbete, material ochav

Installation får inte påbörjas före den l juli och ska1995transporter.
slutföras under 1996. Ansökan ska ha kommit in till länstyrelsen senast
den 31 december 1996. Ram: 60 miljoner kronor.
Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde.

Övriga bidrag

Ombyggnad rörande särskilda boendeformer för äldre och personer
med jjøsiska och psykiska funktionshinder
Bidrag utgår för arbeten påbörjade före utgången september 1995av
och avslutade under 1996. Ansökan statlig bostadsbygg-senast om
nadssubvention ska ha kommit in till länsstyrelsen 31 decembersenast
1995. Bidrag lämnas med 20 % bidragsunderlaget eller %5av av
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Total miljonerstöd beviljas. 420statligtunderlaget extra ramom
kronor.

anvarsområde.Arbetsmarknadsdepartementets
fanns dessutomoktober 1995påbörjades före 1projektFör ettsom

för1993-1994ROT-programmetAMS-bidrag iROT-bidrag om-som
uppnå standardboendefonner försärskildabyggnad bl.a att avav

bostäder.fullvärdiga

Radonbidrag
Bq/kvm.400radonhalten överstigeregnahemsägaretillBidrag omges

dock högst 15 000kostnad,godkänd%med 50Bidrag lämnas av
kronor.miljoner12föreslagits anslagharkronor. För 1997 ett om

ansvarsområde.Näringsdepartementets
20infördesåtgärdarbetsmarknadspolitiskSom extra omramenen
tillbidragsgränsenhögstahöjdes denapril 1994Från lkronor.miljoner

funnitjuli 1994före den lkommunendäri ärendenkronor00025
nödvändiga.åtgärderna

ansvarsområde.Arbetsmarknadsdepartementets

Solvärmebidrag
medBidrag lämnasfritidsbostäder.ochbåde förGäller permanent-

Ansökankronor.000högst 625investeringskostnaden,%högst 25 av
december 1996. Ram:Boverket 31in tillska lämnasbidrag senastom

Näringsdepartementetsanslag,ordinariekronormiljoner77,5 ansvars-
arbetsmarknadspolitiskakronormiljoner56område därutöver avser

åtgärder.
ansvarsområdeArbetsmarknadsdepartementets

bostadsområdenutsmyckningkonstnärligtillBidrag i
förbättringombyggnad ellervidutsmyckning/gestaltningtillBidrag ny-,

Boverket/Länssty-Bidrag lämnasbostadsrättshus.ochhyres- genomav
bruksareakr/kvmhögst 16:70kostnad, dockskälig40%medrelsen av

22,51995/96budgetåretförmark. Ram ärbostadsändamålför ovan
överförts tillmedelbudgetår kommerFrån attmiljoner kronor. nästa

kronor.miljoner42,9Anslagsförslaget för 1997konstråd. utgörStatens
decembertill 31längreBoverket/Länsstyrelsen änlämnas inteBidrag av

1996.
ansvarsområdeKulturdepartementets

kulturmiljövårdtillBidrag
ombyggnadochunderhållupprustning,till bl.a.bidragRambegränsat av

kultur-tillBidragbostadsbebyggelse.värdefullkulturhistoriskt ges



SOU Bilaga1996: 156 4 405

historiskt motiverade överkostnader grundförstärkning. Bidrag fårsamt
lämnas med högst % överkostnaden90 det gäller be-när t.ex.av
byggelse byggnadsminnesklass. För övrig kulturhistoriskt värdefullav
bebyggelse bidrag med högst % överkostnader.50 För 1997ges av
föreslås anslag 224,3 miljoner kronor Bidraget admini-ett om avses

Riksantikvarieämbetet.streras av
Kulturdepartementets ansvarsområde

Bostadsanpassningsbidrag
Bidrag kommunen lämnar till vissa handikappåtgärder ärsom som
nödvändiga för med funktionshinder skall kunna utnyttjaatt personer
bostaden på ändamålsenligt Bidrag lämnas med beloppsätt.ett ett som

skälig kostnad för åtgärderna. kostnadstak finns förInget övremotsvarar
belopp kan utgå. har huvudmän långtgåendeKommunernasom som
skyldighet finansiera individuella anpassningsåtgärder. Statligtatt

till kronor, utgårbidrag, rambegränsat l miljon i ärenden där beslut om
bidrag fattats författning, före ochenligt äldre dvs. januari 1993l
kommunen ansökt bidrag före utgången februari 1996.om av
Socialdepartementets anvarsområde.

Tillfälliga bidrag för stimulans inrättande gruppbostäder ochav av
ombyggnad sjukhemav

kronor år IEn sammanlagd 3 miljarder 1996.är avsatt t.0.m.ram om
enhet förinkluderas bidrag på 000 kronor inrättad500 per grupp-ramen

för senildementa och psykiskt utvecklingsstörda, 50 000bostäder bl.a.
enbäddsrum/lägenhet ombyggnadkronor nytillkommet vid avper

för långvarigtsjukhem och kronor kollektivboendeenhet200 000 per
skepsykiskt störda Färdigställande bostäderna skall senastpersoner. av

under 1996.
Socialdepartementets ansvarsområde

fär investeringsbidrag för omställning till hållbar utvecklingProgram
för fem år miljard kronor beslutEn sammanlagd 1 ärram om genom

för på den tekniska utvecklingen skapaunder 1996 drivaavsatt att samt
ochsysselsättning främst kretsloppsanpassning byggnadergenom av

teknisk infrastruktur.
Programmet för investeringsbidragen skall omfatta åtgärder med

sysselsättningsskapande, teknikutvecklande och miljöförbättrande effekt
för främjande omställning i ekologiskt hållbar riktning. syfteI attav
skapa incitament för aktörerna till utveckling rekommenderar regeringen

bidragsdelen bör uppgå till mellan % investeringen.15-30att av
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skallvid Naturvårdsverketekologisk omställningDelegationen för
fördela medlen.

ansvarsområdeMiljödepartementets

experimentbyggande.orskningsinriktatF
experimentbyggande,forskningsinriktatstöd utgår tillVisst statligt t.ex.

Byggforskningsrådetsärskilt anslag.medenergianvändningtill ett
bidraget.administrerar

Åtgärder trafikbullermotverkarsom
trafikbuller,motverkarinvesteringarförutgår till kommunerBidrag som

%högst 25utgår medfönster. Bidragljudisoleringart.ex. avav
framgårförutsättningaroch övrigaTidsramarinvesteringskostnaden. av

särskiltVägverket medadministrerasregleringsbrev. Bidragetsärskilt av
anslag.

studentbostäderanordnandeInvesteringsbidrag för av
1996från oktoberutgår linvesteringsbidragtillfälligt rambegränsatEtt

tillkommer istudentbostäderanordnandeår för1999 ny-t.o.m. somav
bostadsbyggnadssubvention.statligstödsombyggnadereller som av

förBidrag lämnaskronor.högst miljoneruppgår till 300Totalramen
varjeförkronormaximalt 25 000bostäder medtill 15 000upp

degår tillbidragetsådantinriktas påBidragetstudentrum. sätt att
boende.för deförmånligasterbjuder de villkorbyggherrar ärsomsom

Boverket.administrerasBidraget av
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