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Kommitténs

1

och

överväganden

förslag

2000-talets

för

Förutsättningar

1.1

boendepolitik
Bostadspolitiken

1.1.1

är

en

del

av

välfardspolitiken

Att
är en väsentlig del av ett samhälles välfärdspolitik.
betydelse
avgörande
boendemiljö
god
i
är av
det finns goda bostäder
en
skall barn och
I ett gott samhälle
levnadsvillkor.
för människors
och
i stimulerande
få möjlighet
ungdomar
att växa upp och utvecklas

Bostadspolitiken

positiva

boendemiljöer.
är i den meningen en rättighet i synnerhet för unga
för bam och ungdomar
att få en
i likhet med rättigheten
och önskemål. I det goda
som baseras på egna förutsättningar
och bostäder med särskild
byggs och utformas boendemiljöer

Det goda boendet
människor
utbildning
samhället

Människors
med funktionshinder.
för äldre och personer
omsorg
boendemiljöer
är en
möjligheter
att få bo kvar i sina invanda och trygga
viktig kvalitet.
sker med hänsyn till
och ombyggnad
underhåll
All nybyggnad,
framtidsinriktade

och långtgående

kretsloppskrav på ett miljöanpassat
boendehögklassig
också en estetiskt

system. Det goda livet förutsätter
miljö. Det behöver inte vara dyrare
konstart

åter stå i centrum.
har varit
bostadspolitik

att bygga

vackert.

Byggandet

som

behöver

Tidigare

av bostadsförsörjningen
bostäder till rimliga
finansiera
aspekten

starkt

inriktad

på den kvantitativa

att producera och
kan säga att huvudin-

och på möjligheterna

kostnader.
Man
Denna inriktning
produktionspolitik.
var
en
otillräcklig.
bostadsstandarden
och
bostadsbristen
angelägen när
var stor
Befolkningen
i Sverige har i dag en genomsnittligt
sett mycket god
även om bostadsefbostadsstandard.
Det finns ingen uttalad bostadsbrist

riktningen

terfrågan
ljön

tidigare

har varit

ökar i vissa regioner.

i redan

byggda

och tillgänglighet

områden,

avser främst boendemii boendet, bristande service

Dagens problem
segregation

i bostadsområden

och stadsdelar,

höga boendekost-
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höga boendekost-

nader i nya hus m.m.
har inte kunnat förhindra
En på många sätt ambitiös bostadspolitik
tilltagande
segregation
och i vissa fall utannning
av boendemiljöer.
och rotlöshet

Arbetslöshet

En långsiktigt

stabil

kan inte byggas
utveckling

för

bort.
och

bostadsbyggande

boende

politik.
Det är inte möjligt
och heller
en stabil ekonomisk
inte önskvärt att utforma en långsiktig
bostadspolitik
korrigerar
för
som
Bostadspolitiken
bör därför utformas så att
en instabil Samhällsekonomi.
förutsätter

till

den bidrar

1.1.2

en önskad

stabilitet.

Huvuddelen
bo i redan

för

i stället

Boendepolitik

produktionspolitik

kommer
av befolkningen
byggda bostadsområden.

under de närmaste 10-20 åren att
Även om de mest optimistiska
nyproducerade
bostäder slår in, kommer till-

över antalet
prognoserna
till beståndet.
skottet av nya bostäder att vara litet i förhållande
Dagens nyproduktion
äger huvudsakligen
rum i landets 10-15

största
byggs
i mer
stor del av bostäderna
för
exklusiva
lägen och med en hög standard. Produktionskostnaderna
ordinära
med vad det kostar att bygga
dessa bostäder är höga jämfört
kommuner.

En

förhållandevis

bostäder.
Trots

räntebidragen

i nuvarande

subventionssystem

så höga att endast betalningsstarka
subventionerar
denna typ av bostäder. I praktiken
starka hushåll.
boendet för relativt ekonomiskt

månadsavgifter

blir

hushåll
således

hyror

och

kan efterfråga
staten i dag

synpunkt är tveksamt
anser att det ur fördelningspolitisk
bostäder
för välsituerade
generella
medel
subventionera
med
att
nya
hushåll. Vi anser att resurserna för bostadspolitiken
i högre grad måste
områden där huvuddelen
användas för åtgärder i redan befintliga
av
befolkningen
bor och kommer
att bo. Statens stöd bör också tydligt
Kommittén

för ekonomiskt
och särskilt
på att underlätta
svaga hushåll,
bostäder
i
rimliga
kostnadslägen.
barnfamiljer,
att efterfråga vanliga
Kommittén
gör en särskild prioritering
av insatser i utsatta bostadsinriktas

här inte
områden med social problembild.
Vi menar att bostadspolitiken
måste
kan ses isolerad från andra politikområden
samordnas
med
utan
och
utbildning,
barn-,
äldreoch
handikapppolitiken
för t.ex. arbetsliv
miljö m.m.
omsorg, kommunikationer,
innefattar
Våra prioriteringar
även särskilda krav på bostäder vad
gäller
för

tex. användbarhet
äldre och personer

samt särskilda boendeformer
funktionshinder.
Andra frågor vi valt att

och tillgänglighet
med

fram

lyfta

på

krav

boendesituation,

ungdomars

är
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och

miljö-

ett

boende samt estetiska kvaliteter.
kretsloppsanpassat
vid en politik för boendet
lägger huvudvikten
Kommittén

i stället för

bostadsproduktionen.
främsta syfte är att ge förutsättningar
Vi menar att bostadspolitikens
Också
detta leder till att politiken
mer
för alla att bo i goda bostäder.
för boende i redan byggda områden.
måste utfonnas

föreslår

Kommittén

skall bidra

Boendemiljön
landen

hållbara

ekologiskt

inom

och

för

förutsättningar

kostnader

rimliga

till

goda bostäder

skapa

skall

Bostadspolitiken
miljö

bostadspolitiken

för

Mål

1.2

att leva i
och trygg

alla

i en stimulerande

ramar.
och värdiga

till jämlika

en god uppväxt

särskilt

främja

mål

bostadspolitiken

för

levnadsförhålbarn

och ung-

domar.

Övergripande

för

mål för framtidens

övergripande

Kommitténs
på de boende

och allas

rätt till

ett hem.

Vi

bostadspolitik
föreslår

följande

fokuserar
mål

för

bostadspolitiken:
för alla att leva i goda
skapa förutsättningar
och trygg miljö
kostnader
i en stimulerande
bostäder till rimliga
skall bidra till jämlika
hållbara ramar. Boendemiljön
inom ekologiskt
främja
särskilt
och
levnadsförhållanden
en god uppväxt
och värdiga
skall

"Bostadspolitiken

för barn och ungdomar."
mål för bostadspolitiken
övergripande

Vårt

ningen

för den fysiska

Enligt

1kap.l§

ansluter

också till

målsätt-

planeringen.

Plan- och Bygglagen

10 syftar bestämmelserna
och om byggande till att "med
frihet främja en samhällsutveck-

1987:

av mark och vatten
om planläggning
beaktande av den enskilda människans
och goda sociala levnadsförhållanden
ling med jämlika

och en god och

22
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och för

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

menar
bebyggelsens

möjligheter

att det skall

finnas

utformning.

Det

till

en mänsklig
gäller
bl.a.

skala

aktiviteter

Bostadsområden
m.m.
och därigenom
främja möten

allsidigt

i

tillgänglighet,
skall

också

mellan

sammansatta
med olika bakgrund och erfarenhet.
De boende

och kontinuitet

utemiljö,

vara
människor

skall kunna

till delaktighet
ta ansvar för och ha möjlighet
Vi menar att samhället
över sin bostad och närmiljö.
skall uppmuntra
och inte motverka en sund och önskvärd utveckling
av
de boendes medverkan
till att förbättra sin situation.
och inflytande

Bostadspolitiken
ett långsiktigt

skall

ekologiskt

överensstämma

perspektiv

med miljöpolitikens

med biologisk

hushållning

krav

på

mångfald,

en god
och kulturlandskap.

med naturresurser
samt skydd av naturBostaden
skall vara hälsomässigt
sund, ändamålsenlig
och av god
kvalitet.
I målen betonas också att bostäder och boendemiljöer
skall
användbara
och
för
tillgängliga
människor
funktionshinder.
med
vara

Uppfattningar
enbart

viktig

är bra eller dålig styrs inte
om huruvida boendemiljön
Minst lika
av utformningen
av bostaden och boendets närmiljö.
är den totala miljön i det lokalsamhälle
bostadens
närmiljö
som

erbjuder
är en del av. En god livsmiljö
också bekväm
till
tillgång
kommunikationer,
affärer,
skolor,
arbetsplatser,
fritidsaktiviteter,
kulturell

mångfald,

Kommittén

har

naturupplevelser

m.m.
följande
preciseringar

formulerat

av

målen

för

bostadspolitiken:
Planering
-

Alla

och utveckling
människor

förutsättningar,
boendemiljö.
-

av boendet

skall oavsett kön, ålder, funktionshinder,
ekonomiska
etnisk och kulturell
bakgrund ha en god bostad och
Det är hela samhällets

Bostadspolitiken

bör främja

ansvar att säkra denna rättighet.
effektivt
ett samhällsekonomiskt
resurs-

utnyttjande.
-—

Människors
skeden

-

skall

skiftande
kunna

Bostadsområden

önskemål
tillgodoses

skall

och behov
till

rimliga

av bostäder
kostnader.

i livets

olika

så att människor
sammansatta
vara allsidigt
med olika erfarenhet och bakgrund kan mötas. Det skall vara möjligt
att bo kvar i sin invanda och trygga boendemiljö.
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Statens stöd till boendet

-

skall ge likvärdiga

och förslag

överväganden

förutsättningar

för skilda

boendeformer.
—

en helhet.
Planering,

-

Boendets

byggande

och

arbete och fritid

så att boende,

boende

skall

och med ett långsiktigt

kretslopp

naturens

~

skall utvecklas

Lokalsamhället

formas

med

ekologiskt

bildar

hänsyn

till

perspektiv.

närmiljö
vara estetiskt
gemenskap och aktivt
skall

Boendemiljön
till

stimulera

tilltalande,

ge

trygghet

samt

vardagsliv.

i harmoni
för människor
skall utgöra en god livsmiljö
och med hänsyn till kulturmiljön.
landskapet
med det omgivande
vårdas och underhållas.
skall
utemiljö
och
Bostadsfastigheter
Boendemiljön

-

De boende

-

med att utveckla

delta i arbetet

och av god kvalitet.
vara sund, ändamålsenlig
och användbara
skall vara tillgängliga
Bostäder och boendemiljöer
skall
boendeformer
Särskilda
med funktionshinder.
för människor

Bostaden

-

och aktivt kunna
över sin närmiljö
bostadsområden.
och förvalta sina

utformning

Bostadens
-

ha inflytande

skall

skall

vara integrerade

1.3

De

i bostadsområden.

samhällsekonomiska

förutsätt-

ningarna
1.3.1

Långsiktigt

hållbar

bostadspolitik

hållbar bostadspolitik.
är att forma en långsiktigt
i de samhällsekonomiska
En sådan politik måste vara starkt förankrad
och också utgå från en bred politisk samstämmighet.
förutsättningarna
på åtminstone
ca 20 år.
Med långsiktighet
menar vi ett tidsperspektiv
förutgoda
finns
det
i ñnansplanen
att
bedömer
nu
Regeringen
med
stabilitet
samhällsekonomisk
en
för en långsiktig
sättningar
våra
understryka
vill
här
att
Vi
realränta.
låg
och
%
2
på
inflation
en
ca
stabilitet.
förutsätter
förslag till en ny bostadspolitik
en ekonomisk
den svenska
till
bidrar
finanser
att
Den snabba förbättringen
av statens
Finansdepartementets
kommer att sjunka.
realräntan med all sannolikhet
kortare tidsperspektiv,
i
realräntan
upp till fem år,
ett
bedömning
är att
4-5 %. Det är dock inte orealistiskt
kommer att vara i storleksordningen

Kommitténs

uppdrag
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i ett långsiktigt
att förutsätta
att realräntan
tidsperspektiv
kan komma
till
ner
sett har detta varit den genomsnittliga
en nivå på 3 %. Historiskt
nivån på realräntan.

1.3.2

Efterfrågan

De svenska

hushållen

och hög kvalitet

på bostäder

bor i allmänhet

på bostäderna.

Någon

bra med god utrymmesstandard
bostadsbrist

finns egentligen
inte
även om den låga nyproduktionen
bostäder
kan medföra en framtida
av
bostadsbrist
i framför
allt storstadsområden
och i ytterligare
ett antal
tillväxtregioner.
I övriga landet är efterfrågan på nya bostäder låg.
Den låga efterfrågan
på nya bostäder
förklaras
till delar av att
hushållen

haft

nadema

en svag inkomstutveckling
kraftigt
främst i samband

ökat

samtidigt
med

som boendekostskatteomläggningen
år

1991. Dessutom finns det i många kommuner
ett överskott på bostäder
med en stor andel tomma lägenheter. Nyproducerade
bostäder är trots
stöd genom räntebidrag
dyrare
avsevärt
än äldre bostäder på de flesta
orter i landet. Hushållen väljer därför att bo billigare i det redan byggda
beståndet.
De

bostäder

10 000

som byggs idag har höga
12 000 kronor
per m2 bruksarea

kostnader

inte ovanliga.

produktionsstatistik
skostnaden

höga

för

år 1996. I exklusiva
I viss utstäckning

produktionskostnader,
BRA
lägen

enligt

ca
Boverkets

är väsentligt

högre

beror den höga genomsnitt-

på att bostäderna byggs med hög standard och med relativt
och anläggningskostnader
i attraktiva
lägen i de större
Vidare har det byggts många bostäder i särskilda boendefor-

mark-

städerna.

mer för äldre och personer med funktionshinder
som är förhållandevis
dyra jämfört
med ordinära
bostäder.
Bostadsproduktionen
innehåller
också en stor andel smålägenheter
t.ex. studentbostäder
som också ökar
de genomsnittliga
Boverkets
bostäder
2010.

skulle

produktionskostnadema.

på bostäder visar att antalet
över efterfrågan
prognoser
behöva öka med drygt 30 000 lägenheter per år till år

Andra

bedömare

blir betydligt
lägre,
att efterfrågan
menar
är att nybygnya lägenheter
per år. Vår bedömning
gnadsbehovet
ligger i det senare intervallet
dvs. drygt 20 000 bostäder
år.
Ett
lägre
bostadsbyggande
20
lägenheter per år kan enligt
000
än
per
kommitténs
mening äventyra den långsiktiga
bostadsförsörjningen
och
20 000-25

000

produktionskapaciteten.
Boverkets
30 000-40

bedömning
000

lägenheter

av

ombyggnadsverksamheten

per år kommer

att byggas

visar
om fram

att
till

ca
år

2010.

Genomsnittskostnaden

och förslag

överväganden

Kommitténs

SOU 1996:156

för ombyggnader

beräknas

dock bli lägre

på senare år.
än vad som förekommit
förutse bostadsefGivetvis är det svårt att i ett så långt tidsperspektiv
terfrågan.
hur optimistiskt
eller
Den fortsatta konjunkturutvecklingen,
pessimistiskt

hushållen

hushållen

väljer

inkomster
samt hur
ser på sina framtida
boendet
framför
att prioritera
annan konsumtion
utvecklingen.

påverkar starkt
Även med optimistiska
kommer

utvecklingen
av den ekonomiska
att vara lågt jämfört med produktionen

bedömningar

dock bostadsbyggandet
de senaste 30 åren.

i genomsnitt

1.3.3

skillnader

Regionala

Det finns stora regionala skillnader
riskerar
de regionala
skillnaderna

i bostadsefterfrågan.
Bl.a.
att kvarstå.
sker i storstäderna

att efterfrågetillväxten
prognoser
Där ökar befolkningen
centra med tillväxt.

och

Vi bedömer

att
Boverkets

visar
och

i regionala

hushållens

inkomster

på bostäder.
även efterfrågan
blir bostadsefterfrågan
I områden med svag tillväxt

och därmed

finns

vår mening

enligt

fortsatt

låg. I

orter i dag ett överskott
av bostäder. Här
inte minst för
bra bostäder i fina bostadsmiljöer

har många

sådana områden

är en av de viktigaste
och det kapital som finns på
dessa orter bör tas till vara för den fortsatta bostadsförsörjningen.
Vi menar dock att det inte är möjligt
att med enbart bostadspolitiska
Samhället
måste föra en sammanmedel lösa denna typ av problem.

barnfamiljer.

Att

för

uppgifterna

hållen

"hela

samhället.

som bidrar

politik

1.4

Hushållens

1.4.1

Hög

Sverige

skall

leva"

De kvaliteter

till

en bättre

regional

boende

bostadsstandard

har en internationellt
bostadsyta
bostäder med en genomsnittlig
höga standarden gäller alla hushållstyper.
Hushållen

i Sverige

I egnahem

bor främst

ensamstående

samboende

bor i lägenheter

sätt att hushåll
sitt boende.

tydligt

balans.

i olika

i sina
sett hög ytstandard
m2
på 50
per person. Den

med barn. Det övervägande

i flerbostadshus.
livsfaser

väljer

olika

flertalet

speglar på ett
för
upplåtelsefonner

Statistiken
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Boendekostnader

1.4.2

har uppmärksammat
att det finns hushållsgrupper
som har
med
barnfamiljer
framför
allt
gäller
situation.
Detta
ekonomisk
svår
en
pensionärerensamstående
äldre
de
förälder,
men även
en ensamboende
deltidsarbetsna har en relativt svag ekonomi. Arbetslösa och ofrivilligt
Kommittén

är också en utsatt grupp.
För en stor grupp ensamstående med barn räcker inte den disponibla
för hyra och andra levnadsutgifterna
till de nödvändigaste
inkomsten
inkomst
Med disponibel
omkostnader.
avses de medel som hushållet
bostadsbifaktiskt förfogar över, dvs. hänsyn har tagits till barnbidrag,
lösa med låg inkomst

drag, arbetslöshetsersättning

Bostadsbidrag

1.4.3
Enligt

uppfattning

kommitténs

och ungdomar
de ekonomiskt

se kapitel

3.

och

bostadstillägg

måste bostadsbidragen

till pensionärer
samt bostadstilläggen
svaga hushållen en god bostadsstandard

storlek

Bidragens

m.m.

måste enligt

vår mening

till

barnfamiljer
tillförsäkra

kunna

även i framtiden.
av
anpassas till utvecklingen

hyresnivån.
Det är i mycket hög utsträckning
som är beroende av bostadsbidragen.

ensamstående

med barn

kvinnor

har i dag
grupp
svårast att få inkomsterna
att räcka till en ordinär bostad och andra
Kommittén
utgifter.
nödvändiga
av bostadsbianser att en förstärkning
med
barn har
ensamstående
till
synnerhet
och
i
barnfamiljer
dragen till
mycket

Denna

hushåll

hög prioritet.

är det en stor övervikt av de äldsta ensamståenlåga
bostadstillägg.
Denna grupp har mycket
som
tillskott.
nödvändigt
bostadstillägget
och för dem är
pensioner
ett
bostadstillägg
bör enligt vår mening även i fortsättningen
Pensionäremas
Vi vill dock betona att
behandlas
som en del i pensionssystemet.
Bland

pensionärerna

de kvinnorna

får

anpassas till höjda hyresnivåer.
vissa
kapitel
6 behandlat och föreslagit
Vi har även i
bostadsbidrag.
avseende ungdomarnas
se avsnitt 1.7.

bostadstilläggen

1.4.4

skall

förändringar

Hyresnivån

Det finns i egentlig
är relativt enhetlig i bostadsbeståndet.
Aven
mening inga billiga lägenheter på den svenska bostadsmarknaden.
har ungefär samma hyresnivå
de lägenheter som inte är attraktiva
som
Hyresnivån

Kommitténs
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övriga

bostadsbeståndet.

1990-talet

Orsakerna

20 % högre

än i det övriga bostadsbeståndet.
hyresnivån
är att söka i tillämpningen
av
Systemet
på att bostäder
bygger
med lika

till den enhetliga

bruksvärdessystemet.
bruksvärde

skall

bostadens

allmänna

bostads
fått

ha

kan förutom
I bruksvärdet
samma hyresnivå.
standard m.m. även vägas in en lägesfaktor.
mening har förändringar
i värderingar
av t.ex. en
och av bostadsområdens
allmänna attraktivitet
inte

kommitténs

Enligt

lokalisering

genomslag

önskvärt

bostäder

och förslag

Det är endast bostäder som byggdes under
från den enhetliga hyresnivån.
Hyran för dessa

som avviker
är i genomsnitt

bostäder

överväganden

i bruksvärdet.

miljöer

i storskaliga

har t.ex. inneburit
att
förorter har lika eller ibland

Detta

i städernas

än efterfrågade bostäder i attraktiva lägen. Kommittén
på ett bättre sätt bör avspegla människors
hyressättningen
anser att
prioriteringar.
högre hyresnivåer

anpassningen
i de
av hyresnivåema
anser att den nödvändiga
för
fall nedåt
bör ske inom ramen för nuvarande
system
hyressättning,
Vi vill därför uppmana bostadsmarknadens
parter att mer
bör vara
flexibelt
använda bruksvärdessystemet.
Vi anser att hyresnivån
avsevärt lägre än i dag i vissa bostadsområdena,
t.ex. i områden med en
Vi

flesta

lägenheter.

stor andel tomma

1.5

Boendesegregation

Kommittén

föreslår

Staten

stödja

skall

bostadsområden

kommunala

genom

ett bidrag

för programmen.
vissa grundkrav.

kostnaderna
uppfylla
Stödet
flera

till

utvecklingsprogram

som motsvarar högst
Utvecklingsprogrammen

utvecklingsprogrammen

politikområden.

Bostadspolitiken

per år under åren 1998-2000
år
under åren 2001-2010.
per
kronor

för

finansieras
bidrar

med

utsatta
50 % av
skall

medel

från

med 500 miljoner

och med en miljard

kronor

27
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Problembild

1.5.1

samhällsproblem
är ett komplext
Förhållanden
och sociala förhållanden.

Boendesegregationen
i ekonomiska
knaden

förklara

bara

kan

en

del

segregationsmönster

de

av

med djupa rötter
på bostadsmarsom

uppstått.
med de
är att människor
förutsättningarna
och politiska

Segregationens

allvarligaste

konsekvens

fördelaktiga

ekonomiska,

sociala

minst

samlas

tenderar

att
i samhället

grupper
bostadsområden

hänvisas
ofta

erbjuder

och kommunikationer

service

levnadsvillkor

invånarnas

Utsatta

bostadsområden.

till

utsatta
bostäder,
goda

förslitning,

otrygghet,

anonymitet,

bostadsområdena.

attraktiva

i de minst

dålig

men
miljöanpassning,

bidrar

till

m.m.
och livschanser.

Dessa

storskalighet,

att ytterligare

bristande
försämra

ökat mellan de mest attraktiva
senare tid har polariseringen
där
med resursstarka invånare och de minst attraktiva
bostadsområdena
segregationen
socio-ekonomiska
Den
de boende
är resurssvaga.
Under

sammanfaller

med etnisk

också i ökad utsträckning

i de utsatta bostadsområdena
i många sammanhang.
analyserats

Problembilden
och

har

segregation.

är känd sedan decennier
i dagens
Det allvarliga

och nått en nivå där de riskerar att
denna utveckling
är den höga
utvecklingsspiraler
Möjligheterna
arbetslösheten.
att vända negativa
och möjligheter
de
till
att
ta
som finns i områdena
resurser
vara
genom
slår rot.
försämras snabbt när känslor av vanmakt och utanförskap
är att problemen
En viktig
permanentas.
situation

1.5.2

En

fördjupats
orsak

sammanhållen

till

politik

för
levnadsvillkoren
som förbättrar
anser att åtgärder
måste ges högsta prioritet inte bara
i utsatta bostadsområden
inom bostadspolitiken
utan inom alla politikområden
av betydelse.
kommittén
Bostadspolitiska
nu
anser att arbetet mot segregationen
många
inom
omfattar
insatser
politik
sammanhållen
kräver
som
en
nivån
och på flera nivåer i samhället. På den nationella
politikområden
Kommittén

människor

och förhindrar
att vissa
som ökar sysselsättningen
På den lokala nivån bör
medborgare
utestängs från arbetsmarknaden.
arbetet
grundsten
i
lokalt utvecklingsarbete
mot segregationen.
vara en

krävs

främst

insatser

arbetet gäller att en sammansamverkan.
En
sektorsövergripande
på
krav
ställer stora
hållen politik
väl fungerande dialog mellan stat och kommun krävs också för att binda
För både det lokala

samman

insatser

och det nationella

på central

och lokal

nivå.

Behovet

överväganden

Kommitténs
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av en sammanhållen
förstärker
den politiska

utvecklingsprogram

Lokala
föreslår

Kommittén
långsiktig

gör det angeläget att regeringen
arbetet
samordningen
av det nationella

politik

snarast
mot segregationen.

1.5.3

och förslag

satsning

att stat och kommuner
på lokalt utvecklingsarbete
föreslås

Utvecklingsarbetet

byggas

upp kring

inleder
gemensamt
en
i utsatta bostadsområden.
ett lokalt utvecklingspro-

gram i varje utsatt bostadsområde.
skall vara att säkra alla människors rätt
Syftet med utvecklingsarbetet
förutsättningar,
ekonomiska
funktionshinder,
ålder,
kön,
att oavsett
Även
landets mest
boendemiljö.
god
bakgrund ha en
etnisk och kulturell
övergripande
skall utvecklas så att kommitténs
utsatta bostadsområden
uppfylls.

och boendemiljöer

mål för bostäder

i ett utvecklingsarbete
är de människor
De viktigaste
som
måste
Utvecklingsprogrammen
bor och verkar i de utsatta områdena.
måste
Utvecklingen
av deras behov och önskemål.
vara en produkt
mening.
och inte planeras fram i traditionell
komma underifrån
aktörerna

1.5.4

Kommunalt

för

ansvar

utvecklingsprogrammen

i dess helhet
har ett ansvar för att samhällsplaneringen
boende.
jämlikt
och
integrerat
ett
i
har ett särskilt
Kommunerna
ansvar för att utvecklingsarbetet
alla
involverar
och
sätts igång, drivs med kraft
utsatta bostadsområden
har ett
Vi menar också att kommunerna
verksamheterna.
de kommunala

Kommunerna
främjar

ansvar för att de utsatta
lokal näringspolitik
hällsplanering,
särskilt

Vidare

kommer

långtgående
bostadsföretag,

och

utvecklingsarbetet

prioriteras

etc.
i utsatta bostadsområden

sektorsövergripande

samverkan

mellan

i samatt kräva
boende,

för att få till stånd denna
blir dock
för kommunerna

etc. Kommunersamverkan.
Den mest
för
formerna
finna
att

fram

från dem som bor och

föreningar,

na har en nyckelroll
angelägna uppgiften

bostadsområdena

organisationer,

att stödja utvccklingsprocesser
arbetar i området.

som växer

myndigheter

29
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programmen

Kommittén
föreslår att staten ger ett särskilt bidrag till utvecklingsarbetet i utsatta bostadsområden.
Statens stöd skall kunna användas både
för genomförande
och i viss utsträckning
för planering, uppföljning
samt
utvärdering
Alla

av utvecklingsprogram.
kommuner
som bedömer

att det finns utsatta bostadsområden
behöver
utvecklas
på det sätt som beskrivits
här kan
som
söka ett statsbidrag
maximalt
%
50
utvecklingsprogrammets
om
av
kostnader.
Ett villkor
tillsammans
med andra lokala
är att kommunen
i kommunen

aktörer, t.ex. bostadsföretagen,
säkrar en finansiering
om minst 50 % av
kostnaderna
och genomförande.
samt tar ansvar för planering
Kommittén
måste
anser att statens bidrag till utvecklingsprogrammen
och ge stort utrymme
för anpassningar
till
lokala
vara flexibelt
förhållanden.

Innehållet
i programmen
bör inte detaljstyras
utan ge
mångfald
åtgärder.
Kommittén
att genomföra
en
av
anser inte
heller att någon allmängiltig
definition
begreppet
bostadsomutsatt
av
råde är meningsfull.
Varje
kommun
bör utifrån
sin överblick
av
möjlighet

situationen

i olika

bostadsområden

kunna avgöra vilka områden som har
särskilda
motiverar
insatser.
som
dock att det statliga stödet förenas med vissa villkor
för
utformningen
Villkoren
är avsedda att ge
av utvecklingsprogrammen.
de lokala insatserna rätt huvudinriktning
och främja uppbyggnaden
av
en problembild
Vi föreslår

väl genomarbetade
underlag

att ge ett
bostadsområden.

1.5.6

och lokalt
för

Programmens

förankrade

fördelningen

program. De är också avsedda
olika
av statens stöd mellan

utformning

Alla utvecklingsprogram
bör utgå från en väl genomarbetad
beskrivning
och utvecklingsmöjligheter
i området. Programmen
av levnadsvillkor
måste också innehålla tydliga mål för utvecklingsarbetet
samt precisera
kostnader och hur dessa fördelas på olika aktörer. Vidare
programmets
motiverar
behovet av utvärdering
och kunskapsuppbyggnad
att varje
utvecklingsprogram
innehåller
uppföljning
och
en plan för kontinuerlig
utvärdering.

Slutligen
bör programmen
vara antagna av kommunför att säkra politisk
förankring
i kommunen.
Utöver dessa allmänna
krav har kommittén
valt att lyfta fram ett
vid lokalt utvecklingsarbete
antal andra faktorer som är betydelsefulla
fullmäktige

och som kan utgöra antingen direkta villkor
för stödet eller
punkter för en prioritering
stödet
mellan
olika
områden:
av

utgångs-

-

för de boende

delaktighet

och inflytande

förankring

i den kommunala
former

genomtänkta
åtgärder

för ökad

och förslag

överväganden
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och lokala

organisationen

för samverkan

sysselsättning

för grupper med särskilda behov
kvalitetssäkring
av skolorna i området
insatser

kunskaper och erfarenheter
insatser för att integrera kvinnors
~
och inflytande
De boendes delaktighet
är av så central betydelse att det
framgå
hur de lokala aktörerna avser att
åtminstone
bör
av programmen
säkra ett sådant inflytande.
Utvecklingsprogrammen
och

riktas

bidrag

kan

stödjas

för

grediens

i lokalt

i första

och

hand omfatta

boendemiljön

i särskild

utvecklingsarbete.
de bidrag

här komplettera

Stödet
till

bemärkelse.

de investerings-

genom
som beskrivs
m.m. utgör

kulturaktiviteter

föreningsliv,

åtgärder

sociala

i bred

ordning

ombyggnadsåtgärder

prioriterade

till

Lokaler
kan

människorna

mot

Ombyggnader

skall

till

i avsnitt

samlingslokaler,

Finansiering

etc.
användas

resurser
marknadspolitik,

omfatta

att
vår uppfattning

Enligt

miska

stödet

kommer

Utvecklingsprogrammen
politikområden.

av

olika

från

in-

kulturlokaler

administrerar.
I övrigt skall statens stöd kunna
som Boverket
och åtgärder.
till ett brett spektrum av aktiviteter

1.5.7

1.19.

en viktig
utvecklingsprogrammen

politikområden

invandrarpolitik

åtgärder

inom

många

är det därför rimligt
att ekonoarbetsbostadspolitik,
som

till
etc. samlas
ett gemensamt
området inte
från det bostadspolitiska

Vi anser att resurser
för utvecklingsprogrammen.
vara den enda finansieringskällan
bidrag
bostadspolitiken
bör lämna ett kraftfullt
Kommittén
att
anser
utveckfinansieringen
kronor
år
till
miljard
motsvarande
av
per
en
statsbidrag.
skall

Budgetmässiga

lingsprogrammen.
bostadspolitikens
under

bidrag

år 2001.

och sträcka

1.5.8
Under
särskilda

Stödet

sig fram

måste begränsas
Bidraget

åren 1998-2000.

fr.o.m.

till

till

Samordning
budgetåret
insatser

restriktioner

1995/96

till

innebär

500 miljoner

bör öka till

utvecklingsprogrammen

dock
kronor

att
per år
per år

kronor
en miljard
bör vara långsiktigt

2010.

med
har

i invandrartäta

andra

insatser

kronor på
staten satsat 125 miljoner
1994/95:l0O,
bostadsområden
prop.
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Kommitténs

bil

11,bet.

överväganden

1994/95:Sfu

och förslag

l3,rskr.
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Åttastorstadskommuner

har fått stödet

för att i samverkan med andra lokala aktörer genomföra
med insatser som bl.a. syftar till att öka invandrarnas
en handlingsplan
arbetskraftsdeltagande.
Ytterligare

miljoner

insatser

kronor

SOU

i invandrartäta

bostadsområden

1996:55.

åtgärdsprogram

verksamhetsområden:

arbetsmarknad,

för närmiljön,

engagemang
Vårt förslag
områden

245

vuxenutbildning,

av behovet av riktade
flera sätt likartad.

delaktighet

och

skolan

samt ungdoms- och barnomsorg.
utvecklingsprogram
ansluter nära till

om lokala
gäller
för de pågående insatserna
som
och till lnvandrarpolitiska
kommitténs

principer

motsvarande

kommittén
per år har föreslagits
av lnvandrarpolitiska
föreslår ett statligt stöd till kommunala
Denna kommitté
i utsatta
bostadsområden
fem
med insatser
inom

insatser

i invandrartäta
förslag.

och av hur dessa skall

de

bostads-

Vår bedömning
utformas

är på

att en
anser dock att det är ett stort samhällsintresse
på utveckling
de
bostadsområdena
inte
utsatta
ses som en
av
invandrarpolitiken
eller riktar
sig enbart till
invandrartäta

Kommittén
satsning
del

av
bostadsområden

Vi vill betona behovet
i storstäderna.
av en mera
och utgör
ansats som riktar sig till alla utsatta bostadsområden
del
sammanhållen
politik
segregationen.
mot
en
av en mer
Vi anser därför att vårt förslag om lokala utvecklingsprogram
bör ses
fortsättning
och utvidgning
som en naturlig
av nu pågående insater i
kommitVi anser också att lnvandrarpolitiska
utsatta bostadsområden.
generell

téns förslag

till

Insatser

åtgärder

bör integreras

särskilt

riktade

om utvecklingsprokommer
att utgöra en

i vårt förslag
invandrare

mot
del av många lokala utvecklingsprogram.
bör få i
inom regeringskansliet
Kommittén
anser att en arbetsgrupp
formerna
för
stöd
till utuppdrag
utarbeta
de
närmare
statens
att
Länsstyrelsemas
roll
regionala
samordnare
vecklingsprogrammen.
som
har redan ett
av statens insatser bör därvid vägas in. Länsstyrelserna
gram.
viktig

samordningsansvar
för

det

utbildnings-

lokala

inom flera av de sektorer som har särskild betydelse
näringspolitik
utvecklingsarbetet,
exempelvis
samt

och socialpolitik.

1.6

äldre

för

Boende

och

och förslag

överväganden

Kommitténs

SOU 1996:156

med

personer

funktionshinder

Kommittén

anser

Efterlevnaden
boendemiljöer
och personer

och
på att bostäder
krav
av lagstiftningens
och användbara för äldre
skall vara tillgängliga
måste förbättras.
med funktionshinder
föreslår

Kommittén

i syfte

Ombyggnadsâtgärder

och

tillgänglighet

miljöers

att förbättra
användbarhet

bostäders

och boende-

att tillskapa
med funktionshin-

eller

för

för äldre och personer
särskilda boendefonner
Omfattning
och få investeringsbidrag.
der skall vara prioriterade
prioriterade
investeringsbidragen
för
och inriktning
omav
med ordinarie
i samband
skall bestämmas
byggnadsåtgärder
budgetarbete.
skall även i fortsättningav särskilda boendefonner
bidragsunderlag
i det ordinarie
förhöjt
stödjas
genom ett
en
stödet till nyproduktionen.

Nyproduktion

Boverket

får i uppdrag

pensionärsorganisationema
kunskap

och

att i samverkan
genomföra

kompetens

vad

gäller

med bl.a. handikappför

och
ökad

ett program
bostäders och närmiljöers

och personer
i
år. Särskilda
tre
vara
arvsfonden
bör avsättas för den del som
medel ur Allmänna
av handikapporganisationema.
avser medverkan

tillgänglighet

samt
med funktionshinder.

1.6.1

Behov

av

deras

för

användbarhet

Programmet

anpassning

äldre

föreslås

för

personer

med

funk-

tionshinder
finns i den äldre
stora gruppen
personer med funktionshinder
och då framförallt
befolkningen
personer i de äldsta åldersgruppema.
Denna grupp, dvs. personer över 80 år, kommer att fortsätta öka i antal
Den

33

34

och förslag

överväganden

Kommitténs

in på 2000-talet.

Däremot

med funktionshinder

SOU

1996:156

finns inga tecken på att antalet yngre personer
öka i antal.

skulle

Ökningen

ställer
av antalet personer i de äldsta åldersgruppema
kommitténs
mening krav på åtgärder inom främst det ordinära

enligt
boendet

vändbara.

för att göra bostäder och boendemiljöer
och anmer tillgängliga
Även fler särskilda boendefonner
behövs i viss utsträckning.

vår bedömning

Enligt

lägre än under

Kommittén
personer
byggelse

dock utbyggnadstakten

att vara avsevärt

början.

tillgänglighet

tillgänglighet
anser att det finns brister i bostäders
Framförallt
gäller detta den äldre
med funktionshinder.
där också

stor andel av de äldre
en relativt
brist på hissar, dåligt genomtänkt
utemiljö,

trånga entréer,
till

1990-talets

Bostäders

1.6.2

kommer

och kommersiell

kommunikationer

service

m.m.

bor.

för
be-

Trappor,

dålig tillgång

försvårar

eller gör

för funktionshindrade

att bo kvar.
Det är främst
ingen förändring
av lagstiftningen.
behöver
förbättras.
Det
enligt vår
reglerna
efterlevnaden
är
som
av
tillgänglighet
tillgodoses
krav
på
lagstiftningens
mening självklart
att
m.fl.
kommuner,
vid all ny- och ombyggnad
av bostäder. Byggherrar,
det omöjligt

föreslår

Kommittén

skall bevaka att lagstiftningen
följs.
som deltar i byggprocessen
bostadsbestånProblemen
är dock som nämnts störst i det befintliga
för
det. Kommunernas
bidrag till bostadsanpassning
är betydelsefullt
den individuella
ning

till

anpassningen

och miljön

av bostaden

i direkt

anslut-

bostaden.
är angeläget att med statliga
bostäders och
som förbättrar

anser att det även i fortsättningen
stimulera investeringar
investeringsbidrag
Vi

tillgänglighet

boendemiljöers
beståndet.

Det

entreér

m.m.
ombyggnadsåtgärder
prioriterade
den ordinarie

i det befintliga

och användbarhet

bostads-

t.ex. gälla installation
av hissar, ombyggnad
Storlek och inriktning
på sådana investeringsbidrag
kan

budgetprocessen

skall

enligt

se avsnitt

vårt förslag

av
för

bestämmas

1.19.

och kompetensen
Vi anser också att det är angeläget att kunskaperna
användbarhet
och
ökar
boendemiljöers
tillgänglighet
bostäders
och
om
och inom berörda
hos berörda aktörer inom byggsektorn,
i kommunerna
såväl befintliga
bostadsområden
och nyoffentliga
miljöer
och
lokaler.
som
får ett uppdrag att i samarbete med bl.a.
Vi föreslår att Boverket
genomföra treåriga program
handikapp- och pensionärsorganisationema
för att öka kunskaperna
och kompetensen
i dessa frågor hos berörda

utbildningslinjer.
producerade

Detta gäller

bostäder

i

Kommitténs
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överväganden

och förslag

arvsfonden bör avsättas för promedel ur Allmänna
medverkan.
i de delar som avser handikapporganisationemas
Särskilda

aktörer.
grammet

boendefonner

Särskilda

1.6.3

söker

Kommunerna

i dag

boendefonnema.

särskilda

funktionshinder

ges
bedömning

av de
en fortsatt utbyggnad
och service till äldre och personer med
boendet.
utsträckning
i det ordinära

alternativ
Vård

i ökande

till

främst bör inriktas på att
är att bostadspolitiken
i boendet och
tillgängligheten
stimulera till ombyggnader
som förbättrar
stimulera
utinte i lika hög grad som varit fallet under 1990-talet

Kommitténs

av särskilda boendefonner.
och yngre
Det finns dock grupper, t.ex. personer med åldersdemens
självständigt
som inte klarar ett
personer med grav psykisk stöming,
behov av
boende utan att fara illa. Dessa grupper har så omfattande

byggnad

tillsyn

Mindre
enligt

att lösa behoven i det ordinära boendet.
Det finns
är i regel den bästa lösningen.
behov
bedömning
Kommunförbundets
ett
av fortsatt

att det är svårt
enheter i gruppboende

daglig

Svenska

motsvarande
boendefonner
ca l 500 nya
av särskilda
tio
åren.
de
år
närmaste
per
är högre än för det
Kostnaden för att inrätta särskilda boendefonner
Kommittén
boendet.
att investeringsbidrag
ordinära
anser därför
för äldre och
boendefonner
till nya bostäder i särskilda
basbidrag
bidragsunderlag
högre
på
skall
baseras
funktionshindrade
ett
personer
principer
som gäller i dag för
än ordinära bostäder enligt motsvarande
beräkning
se avsnitt 1.18.
av räntebidrag

utbyggnad
bostäder

Vidare
former

särskilda boendevi att ombyggnader
som tillskapar
och
Omfattning
och få investeringsbidrag.
prioriteras
ordinarie
det
fastställas
i
skall
investeringsbidrag
sådant
ett

föreslår

skall

inriktning
av
budgetarbetet

se avsnitt

1.19.
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boende

Ungdomars

Kommittén

SOU

och förslag

överväganden

Kommitténs

anser

bör söka vägar att öka utbudet av bostäder som
bostadsföretag
m.fl. bör
Kommuner,
av ungdomar.
lokala
bostadsockså ge ungdomar en bättre information
om den
marknaden.
Kommunerna

efterfrågas

föreslår

Kommittén

att kartlägga
studenternas
Reglerna
förändras
komster.
bidragen

samt utveckla metoder
bostadssituation.

för

får i uppdrag

och Högskoleverket

Ungdomsstyrelsen

Boverket,

bostadsbidragen

till

för att bättre kunna följa

ungdomar

i åldern

utredningen

dir.l995:l54

får i uppdrag

väga in vårt förslag om bostadsbidrag
i en helhetssyn på samhällets stöd till ungdomar.
långsiktigt

ungdomars
studietid
domars

situation

Ungdomars

Ungdomars

år

18-28

med låga intill ungdomar
så att stödet förbättras
sker utan att statens kostnader för
Regelförändringama
ökar.

Ungdomspolitiska

1.7.1

upp

samtidigt
situation

att
ungdomar

på bostadsmarknaden

på att
beror främst
bl.a. genom arbetslöshet och förlängd
Ungboendekostnadema
har stigit kraftigt.

på

svårigheter
inkomster

till

bostadsmarknaden

har minskat

som
försvåras

ytterligare

av att andelen

smålägenheter

har

minskat.
har dock inte någon drastisk försämring
Enligt vår bedömning
av
skett. Andelen ungdomar som
ungdom ars situation på bostadsmarknaden
har stigit, men det är inte fråga om några
bor kvar hos föräldrarna
De flesta ungdomar kan när de flyttar hemifrån
dramatiska förändringar.
bo i en egen lägenhet
eller bo inneboende.

och behöver

inte dela bostad

med någon

kamrat

överväganden

Kommitténs
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Utbudet

1.7.2

av

för

bostäder

37

och förslag

ungdomar

m.fl.
med bostadsföretag
tillsammans
anser att kommunerna
för
lämpliga
kostnader
på bostäder till lägre
bör öka tillgången
som är
utnyttjande
Detta kan främst ske genom ett mer flexibelt
ungdomar.
av
Kommittén

bostadsbeståndet

det befintliga
bostäder,
anpassa

till

standarden

av vakanta
av ombyggnader
byggtekniker,
utnyttja
att
nya
faktiskt
anser sig ha behov av

med hjälp
Genom

hyresrabatter

m.m.
vad ungdomar

kan också en viss nyproduktill hyresgästmedverkan
samt ge möjlighet
tion ske av bostäder för ungdomar.
arbete med att öka utbudet av bostäder för ungdomar
Kommunernas
kommer att stödjas av det regeringsuppdrag
som Boverket har att samla,
ungdomsoch nya idéer kring
utvärdera
samt sprida erfarenheter
bostäder.

1.7.3

Infonnation

om

bostadsmarknaden

m.fl. bör se
med fastighetsägare
tillsammans
Vi anser att kommunerna
bostadsmarknaden
lokala
den
information
grundläggande
till att
om
Ett sådant informationsmaterial
i alla kommuner.
finns lätt tillgänglig
bostadssökande
ungdomars
samt stärka
underlätta
särskilt
skulle
som gäller på
om de rättigheter och skyldigheter
information
till
är av
tillgång
Bättre
hyresmarknaden.
framförallt
bostad
söker
funktionshinder
särskild vikt för ungdomar med
som t.ex.

ungdomars

kunskaper

på studieorten.

1.7.4

Studenternas

bostadssituation

byggs nu ut i snabb takt genom riksdagens beslut
Det är angeläget
att denna
30 000 nya årsstudieplatser.
att inrätta
inte hindras av brist på bostäder för studerande.
utbildningssatsning
vilka har ett
Detta är främst en fråga för de berörda kommunerna,
befolkningen
del
även för den
som
av
ansvar för bostadsförsörjningen
de
är studenter. För att stödja kommuner
som inte kan finna bostäder

Högskoleutbildningen

studerande

det

inom

budgetproposition
studentbostäder

prop.

Problematiskt
nas boendesituation

beståndet,

befintliga

föreslagit

ett

tillfälligt

har

regeringen

investeringsbidrag

i

årets
till

l996/97:1.
är att kunskaperna
om hur studenterStudenterna
är
begränsade.
utvecklas
och
är
ut
ser

i sammanhanget

38
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SOU

en svårfångad grupp i statistiska undersökningar
ingår inte i bostads- och hyresundersökningama
Mot

1996: 156

och studentlägenheter
BHU.

bakgrund

av den snabba utbyggnaden
av högskoleutbildningen
behöver kunskaperna om studenternas bostadssituation
ökas. Kommittén
föreslår därför att Boverket
tillsammans
med Ungdomsstyrelsen
och
Högskoleverket
får i uppdrag att göra en uppföljning
av studenternas
boendesituation

samt

utveckla

metoder

för

att bättre

kunna

följa

hur

denna utvecklas.

1.7.5

till

Bostadsbidrag

ungdomar

Kommittén
att täcka sina
anser att de ungdomar
som har problem
boendekostnader
främst
bör stödjas genom
arbetsmarknadspolitiska
insatser. Det kan dock finnas skäl att behålla ungdomsbostadsbidragen
i ett svårt arbetsmarknadsläge.
som ett stöd för ungdomarna
Nuvarande
regler för ungdomsbostadsbidragen
behöver

refonneras.

Bidragen

ger inte ett reellt stöd till ungdomar
som har låga inkomster
och inte studerar. De kan dessutom vara kostnadsdrivande
för nyproducerade studentlägenheter
och har icke önskade marginaleffekter
för den
som förvärvsarbetar.
För att förbättra
reglerna
-

för ungdomsbostadsbidragen

den övre boendekostnadsgränsen
ersättningsnivån
blir
65 %

-

funktion

föreslår

förändras

på följande

sänks till
i

hela

kommittén

att

punkter:

3 000 kr per månad
boendekostnadsintervallet

000 kr

l 800-3
-

bidragssystemets

inkomstgränsema

höjs

till

50 000 kr per

70 000 kr per
för samboende
vid inkomster
bidragsavtrappningen
33 % till

för ensamstående

över inkomstgränsen

och

sänks från

20 %

Dessa regelförändringar

kan genomföras

inom

nuvarande

kostnadsram

för bidraget.
Ovanstående

förändringar

på kort sikt. l ett längre
ungdomsbostadsbidragen
vägas in
om
Även fördelningen
i en helhetssyn på statens stöd till ungdomar.
mellan
bostadsbidrag
och andra stödformer
arbetsmarknadspolitiska
t.ex.
som

perspektiv

åtgärder
ramen
arbetar

behöver

för ungdomar
för

bör ses över. Sådana överväganden
bör ske inom
ungdomspolitiska
utredning
dir.
1995:154
som nu
ungdomars
situation
och ser över vissa
att analysera

den

med

ungdomspolitiska

är angelägna

vårt förslag

frågor.

Kommitténs
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Kommittén

överväganden

och förslag

ställdhetsperspektiv

anser

I alla
skall vägas in i all samhällsplanering.
skall kvinnors direkta inflytande över fysisk planering
kommuner
maktfördelDen mycket ojämlika
och byggd miljö förstärkas.
strider
samhällsbyggandet
ningen mellan kvinnor och män inom
Jämställdhetsaspekter

mot

de jämställdhetspolitiska

målen.

föreslår

Kommittén

kunstatligt stöd för att utveckla
fysisk planering
i
jämställdhet
integrerar
som
har tidigare lagt fram ett
Boverket
och bebyggelseutformning.
till en kostnad av 4,5 miljoner
med denna inriktning
förslag
Ett

antal

kommuner

erbjuds

skaper och metoder

kronor.

Boverket

har också föreslagit

finansiering.

och övriga
bostadsområden
att utformningen
av bostäder,
inte skall utvecklas
våra livsvillkor
strukturer
fysiska
som påverkar
och val av
planeringsmodeller
Samma
enbart ur ett manligt perspektiv.
och män.
kvinnor
både
bebyggelseutfonnning
gynnar inte självklart
skilda
skapa
vilket kan
och män lever delvis olika vardagsliv
Kvinnor
Det står klart

behov,

erfarenheter

och prioriteringar.

till stor del är
att kvinnor
på
inflytande
avgörande
ett
vid de beslut som utövar
frånvarande
flertalet
Inom
och därmed på människors vardagsliv.
samhällsbyggandet
råder
företag som är knutna till samhällsbyggandet
och
politiska
organ
det
nackdel.
Detta
trots
kvinnornas
till
maktfördelning
en mycket skev
samhällssektoalla
i
inflytande
och
målet att makt
jämställdhetspolitiska
Kommittén

kan

samtidigt

konstatera

könen.
rer skall delas lika mellan
är i
kvinnoinflytande
över boende och samhällsplanering
ökat
Ett
viktigt
betraktas
också
ett
kan
demokratifråga,
som
första hand en
men
Trots de förändringar
brukarinflytande.
som skett i
led i ett förstärkt
och
bostaden
generellt
kvinnor
sett mer tid i
tillbringar
samhället
sett arbetar kvinnor oftare i bostaden,
än män. Allmänt
de
utnyttjar
och
även i större utsträckning
rör sig mer i närmiljön
bostadsområdet.
till och från
kollektiva
transporterna

bostadsområdet

39
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Kvinnors
till

överväganden

kraftigt

några

ökade förvärvsarbete

genomgripande

områden

planeras

genomgripande
innebär

och förslag

och

utformas.

Det

har inte lett
hur
bostäder
och
bostadsav
har heller inte lett till några

i arbetsfördelningen

ökade

sätt

1996:156

under efterkrigstiden

förändringar

förändringar

på flera

SOU

påfrestningar

mellan

i vardagslivet

könen.
för

Detta

många

kvinnor.
En mer jämställd
samhällsplanering
bör utvecklas
som genom att
integrera både kvinnors
och mäns erfarenheter
bidrar till att underlätta
vardagslivet
och främja en jämnare
fördelning
av betalt och obetalt
arbete mellan

könen.

En jämställd
lokalt

samhällsplanering

sammanhang.

Det

måste ges ett konkret innehåll
i ett
planarbetet
är i det praktiska
på kommunal

nivå

för en jämställd
kan utvecklas.
samhällsplanering
som formerna
Kommittén
föreslår
med statligt
att de kommunförsök
stöd som
1996:4
genomförs
för
presenterats i Boverkets
rapport
att stärka arbetet
för jämställdhet

Inriktningen
jämställdheten

i fysisk

planering

på det kommunala

har en viktig
i alla kommuner.

kvalificerade

utvärderingar

miljö.

arbetet bör tydligt

vara att integrera
De kommuner
som deltar
roll som föregångare i ett arbete som behöver
Erfarenhetsåterföring,
kunskapsutbyte
och

i den ordinarie

i satsningen
utföras

och byggd

verksamheten.

måste

därför

vara viktiga

beståndsdelar

i

projekten.
Länsstyrelsemas
resentationen
kvinnors
genomförande.

jämställdhetsansvariga

utvecklas

i kommunerna

möjligheter

att påverka

bör följa upp hur kvinnorepoch ägna särskild uppmärksamhet

boendepolitikens

utformning

och

1.9

långsiktiga

Ekologiskt

Kommittén

skall

Miljökrav

tillgodoses

arbetet med Agenda
och mellan

regionalt

Investeringsbidrag
för

användas
Omfattning

21. Detta gäller
myndigheter

enligt

efter

modell

länsstyrelserna

i kommuner,
centralt.

för miljö-

i boendet.

För

i

av bostäder

och energiklassning

ny-

detta

och

boendet.
skall

införs.

ombyggnad

finns

särskilda

att utreda miljöfråmed specifika
utredningar

Vi har ändå ansett det angeläget
aspekterna på boendet.

miljöområdet.

inom

de ekologiska

be-

har inte haft till uppgift

kommittén

Bostadspolitiska

miljöåtgärder

angelägna

av investeringsbidragen
ordinarie
budgetarbete.
med

för

Miljökrav

skall

ombyggnadsåtgärder

prioriterade

till

att främja
och inriktning

i samband

Ett systern

fram

Endast
skall få

föreslår

Kommittén

gor
uppgifter

samordnas

behöver

miljöfrågor

Boendets

ny- och ombyggnad.
i gällande miljölagstiftning

i all

kraven

som uppfyller
statsbidrag.

1.9.1

perspektiv

anser

projekt

stämmas

och förslag

överväganden

Kommitténs

SOU 1996:156

att lyfta

i all ny- och
skall tillgodoses
anser att miljökraven
dyrt
långsiktigt
byggande
oekologiskt
bostäder.
Ett
är
av
och
därför
endast
förekomma.
Vi
och skall inte
att
omnyanser
skall
kraven i gällande miljölagstiftning
byggnadsprojekt
som uppfyller
Kommittén

ombyggnad

beviljas

statsbidrag.

på byggande

Miljökraven

försiktighetsskall

den minst

är miljömässigt
metoder skall
finns.

och

miljöbelastande
riskfria
alltid

skall

skall

boende

och substitutionsprincipema
lösningen

bytas mot miljömässigt

som inte
ämnen och
om sådana

och åtgärder

väljas

inte genomföras.

till att de s.k.
I alla sammanhang

leda

tillämpas.

Miljöfarliga

bättre

alternativ
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forskningen

Den omfattande

inom
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miljöområdet

samband
ny kunskap om ekologiska
miljön
material,
byggmetoder
som

genererar fortlöpande
på
och om tex. de påfrestningar
kan
innebära.
Den
nya
mm.

krav
byggande
och samnya och förändrade
hállsutfonnning
som kommer att återspeglas i en successivt förändrad
lagstiftning.
Det ställs därför enligt vår mening stora krav på aktörerna
aktuella
sig regelverk
och
inom
byggprocessen
att tillgodogöra

kunskapen

medför

kunskaper

Prioriterade

1.9.2

der
Enligt

dessa i det aktuella

och att tillämpa

investeringsbidrag

till

miljöåtgär-

i boendet
kan investeringsbidrag

vår uppfattning

en viktig stimulans för särskilda
till
det. De investeringsbidrag
föreslår

kommittén

byggprojektet.

ett ekologiskt
investeringsbidrag

till

miljöinriktade

ombyggnadsåtgärder
som
för att anpassa bostadsbeståndet
Omfattning
och inriktning
av

prioriterade

bör bl.a. användas
uthålligt

även i fortsättningen
vara
åtgärder i bostadsbestån-

boende.

och andra
åtgärder
ombyggnader
till
är
som
ordinarie
i
samband
med
skall
bestämmas
miljöskäl
av
skall reserveras för att utveckla
budgetarbete.
Dessa investeringsbidrag
experiment
genomföra
praktiska
för
kunskap
eller
se avsnitt
att
ny
motiverade

1.19.

1.9.3

Samordning

boendets

av

miljöfrågor

med att ta fram underlag för miljöoch cnergideklaration
av bostäder. Syftet är att underlätta konsumentens
bostäder. En samordning
val av iniljöriktiga
av arbetet behövs. Här kan
har
SOU
1996:108
och
miljön
utredningen
Konsumenterna
nämnas att
NaturvårdsverKonsumentverket,
med
Boverket
i
samråd
föreslagit
att
ket och marknadens
parter skall få i uppdrag att utarbeta ett system för
l dag pågår

miljö-

arbete

på många

och cnergideklaration

håll

av bostäder.

Vi delar uppfattningen

att ett

sådant system är angeläget.
för miljöfrågor
Ansvaret

på olika myndigheter.
är i dag fördelat
inom
behövs ett samlat ansvar för miljöarbetet
Enligt
vår mening
genomfördes
i
samband
med
den
boende och byggande
typ
av
som
finns på alla nivåer,
arbetet med Agenda 21. Behovet av samordning
dvs.
central

i kommunerna,

regionalt

nivå genom

samordning

länsstyrelserna
och också
genom
insatser,
av centrala myndigheters

på

10

kvalitet

Estetisk

Kommittén

anser

Stat och kommun

helhetsperspektiv.
i den byggda

nationella

1996/97:3

handlingsprogrammet

för

ett estetiskt
höga estetiska

krav vid nyproduktion

god

arkitektur

prop.

arkitekturprogram
av kommunala
och
för tidiga samråd med byggherrar

kompletteras

bör

underlag

som bl.a. utgör
fastighetsägare.

större ny- och ombyggnad
av bostäder
rimligt
riktvärde
byggkostnaden
vara ett
utsmyckningen.

Vid

1.10.1

utifrân

bör bidra till

genom tydliga
bebyggelse.

miljön

av befintlig

och förnyelse
Det

bör utfonnas

och boendemiljöer

Byggnader
värden

och förslag

överväganden

Kommitténs

SOU 1996:156

Behovet

av

estetisk

kvalitet

bör l % av den totala
för den konstnärliga

och

god arkitektur

att boendemiljön
estetiskt tilltalande
skall vara stimulerande,
samt vara i hannoni med det
För att nå dessa målsättningar
omgivande
landskapet och kulturmiljön.
får en ökad vikt i samhällskrävs att estetiska värden och god arkitektur
Kommittén

ç

har i sina mål för bostadspolitiken

betonat

får en starkare ställning vid
och boendemiljöer.
Hög estetisk kvalitet

och konstnärer

och att arkitekter
utformningen
av byggnader

byggandet

har en central
och en god arkitektur
som förenar skönhet med funktion
resursutnyttjande.
och
användbarhet,
trivsel
långsiktig
för
betydelse
gott
Kommittén
kan samtidigt konstatera att arkitekturen
som konstart har
i

än i många andra länder. I byggsammanmål i vissa fall trängt
och rent byggnadstekniska
och omsorg om estetiken. Estetiska hänsyn
målsättningar

en svagare ställning
hang har kvantitativa

i Sverige

ut kvalitativa
och arkitektonisk

i
omsorg
och tidsförluster.

merkostnader
Ökade estetiska
helhetsperspektiv

värden

byggandet

likställs

ofta

felaktigt

med

miljön förutsätter
ett estetiskt
Estetiska
och
miljöer.
byggnader
av
ekonomiska
och tekniska hänsyn eller

i den byggda

på utfominingen

krav kan inte vara underordnade
För att skapa en starkare
tillföras
sent i byggprocessen.

ställning

för de
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och förslag

också
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För att ge god arkitektur
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att stat och kommun

agerar

1996:156

som före-

gångare

utformningen

och estetiska

arkitekturpolitik.

av byggnader
Kommittén

lingsprogram

för

genomföras

10.2

vid
en stark ställning
behövs en samordnad

förslag
till handanser att regeringens
och formgivning
prop.
1996/97:3
bör

arkitektur

som ett led i uppbyggnaden

Kommunala

hänsyn

och boendemiljöer

av en sådan politik.

arkitekturprogram

Kommittén

handlingsprogrammet
anser också att det nationella
behöver kompletteras
medveten
och aktiv
av en
estetisk kvalitet
på lokal nivå.

arkitektur
högre

för god
politik

för

Kommunerna

har genom Plan- och Bygglagen
1987:l0
ett stort
i den befintliga
beansvar för att bl.a. ta tillvara kultur- och miljövärden
byggelsen.
Kommunerna
kan också genom bestämmelser
i detaljplaner

utformning.

m.m. styra bebyggelsens
bygglagstiftningen
inriktad
ny- och ombyggnad
ner utgå från något

Samtidigt

är dock

plan-

och

på att tillgodose
byggnadstekniska
krav vid
och normaltalt brukar varken detalj- eller översiktsplahelhetsperspektiv
på estetik och arkitektur.

Kommittén

föreslår

kommunernas

kunskap

därför

utarbetar
kommunala
att kommunerna
arkitekturprogram
övergripande
som ger uttryck för kommunens
syn på
estetisk
och arkitektonisk
utformning.
stärker
Ett sådant program
för

samråd

tidiga

kvalitet

med

och estetisk

stadium

utformning

och estetik och utgör en god grund
och fastighetsägare.
Samråd om

bör enligt

vår mening ske i ett tidigt
förannars finns stor risk att motiverade
genomföras
på grund av kostnaderna.
Delar av

i byggprocessen,

bättringar

inte

kan

arkitekturprogrammet
kan

programmet
detaljplaner.

1.10.3

om arkitektur
byggherrar

Behovet

Kommittén
för att tillföra
Utsmyckningar

bebyggelsens
Konstnären
ombyggnader.

kan
bilda

av

också

underlag

arbetas
för

i

konkreta

konstnärlig

översiktsplanen

krav

och

på bebyggelsen

utsmyckning

utsmyckning
kan spela en viktig
roll
anser att konstnärlig
estetiska upplevelser
och ge en identitet
boendemiljöer.
kan bl.a.
skapa
igenkänningsmärken
bryter
som
enfonnighet

och anonymitet

bör vid sidan av arkitekten

i storskaliga

ha en viktig

bostadsområden.

roll vid alla ny- och

i

kan inte ersätta ett estetiskt helhetsgrepp
utsmyckning
Någon form av konstnärlig

utsmyckning

Konstnärlig

utfonnning.

bebyggelsens

och förslag

överväganden

Kommitténs
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på
kan

i
omsorg
som ett
den
%
bör
l
bostäder
ombyggnad
och
Vid större nybyggandet.
av
av
riktvärde
för den konstnärliga
totala byggkostnaden
vara ett rimligt
utsmyckningen.

1.11

minimikrav

absolut

betraktas

dock

Kommittén

estetisk

i bostadspolitiken

roll

Kommunernas

på

anser

med ansvar för
i bostadspolitiken
har en nyckelroll
bostadspoaktiv
kan driva en
Kommunerna
viktiga boendefrågor.
styrmedel.
litik genom att utveckla och använda befintliga
Kommunerna

ytterligare

ansvar

är inte motiverad

1.11.1

av kommunernas
i nuläget.

lagreglering

Någon

Kommunernas

och

ansvar

bostadspolitiska

styrmedel

och erfarenhet av att hantera
en lång tradition
har gått mot att
Utvecklingen
bostadsförsörjningen.
kring
frågor
behovet
på eget ansvar bedömer
kommunerna
av bostadspolitiska
stynnedlen.
bostadspolitiska
de
förfogar
över
insatser och självständigt
människor
bostadspolitiska
Kommunernas
som inte på
ansvar för
bostad eller har särskilda behov i
egen hand kan lösa sitt behov av
m.fl. lagar. Ett allmänt
1980:620
boendet uttrycks i Socialtjänstlagen
Det finns

i kommunerna

ansvar att
fonnningen

av mark och vatten samt för utframgår av Plan- och Bygglaav bostäder och bebyggelse
I övrigt saknas
1994:847.
samt Byggnadsverkslagen

planera

gen l987:l0
särskild lagstiftning
tiska
Vi

vårt

har under

arbete

missförhållanden

frågorna.

problembild
mellan

som ålägger kommunerna

ett ansvar för bostadspoli-

frågor.

generella
litiska

användningen

kunnat

i kommunernas

Vi har också konstaterat

skiljer

kommuner

inte

sig mycket
i olika

mellan

påvisa

några

allvarliga

sätt att hantera de bostadspooch

att bostadsmarknadsläge
kommuner
av olika storlek

delar av landet.

och

och
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saknas
att motiv
anser därför
ytterligare
lagreglera kommunernas

lagstiftning

för

att genom
bostadspolitiska

1996:156

generell

ansvar.
inte behöver tillföras
att kommunerna
för att kunna driva en framgångsrik
bostadspolitik.
nya styrmedel
Utveckling
och lokal anpassning
styrmedel,
framförallt
av befintliga
samhällsplaneringen,
uppgift som löses bäst av respektiär en viktigare
Kommittén

har också bedömt

ve kommun.
Kommittén

har

särskilt

bostadsförsörjningen

om kommunernas
ansvar för
återfår en lagstödd
att kommunerna
till privata hyresbostäder.
Vi har bedömt

övervägt

motiverar

möjlighet

att nå fönnedlingsrätt
att ett sådant behov inte finns idag. En
motiveras
med konkreta
missförhållanden
kommunernas

möjligheter

nå

att

lagstiftning

som inte kan
skulle
snarast försvaga
samförstånd
och samverkan
med

fastighetsägarna.
Kommittén
kräver
lingen

vill

hotas och förutsättningar
för en lösning
ansvar allvarligt
med fastighetsägarna
inte finns, bör kommunerna
återfå

i samförstånd
en lagstödd

1.11.2

möjlighet

anser
uppgifter:

goda

Kommunala
kommitténs

Säkra

att den

insatser
mål

kommunala

för

kommer

för

Denna

i särskilt

boendepolitiken

omfattar

fyra

att spela en avgörande roll för att uppfylla
och närmiljön
i
som kommer till uttryck

uppgift

och

kommer

de mest utsatta

en svag ställning

boendepolitik

alla

bostadspolitiken

bostadsförsörjningen
eller

kommunal

en

för boendet

portalparagraf.

boendet

för

boendemiljöer

de målsättningar

insatser

att nå förrnedlingsrätt.

Uppgifter

Kommittén

Skapa

att hänsynen till de utsatta hushållen
och fastighetsägare
kommer överens om förmedOm kommunernas
förmåga
sitt
att uppfylla

att kommuner
av bostäder.

bostadssociala

centrala

dock framhålla

för

i Plankräva

att
bostadsområdena.
människor

med

och

Bygglagens

stora

kommunala

särskilda

behov

på bostadsmarknaden

En av de viktigaste
förutsättningarna
för ett självständigt
och värdigt liv
till en egen bostad. En av den sociala bostadspolitikens
är tillgång
huvuduppgifter
är därmed att lösa bostadsbehovet
även för hushåll som
inte på egen hand klarar detta. Kommunala
insatser för äldre, för

i

och förslag

överväganden

Kommitténs
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och för andra hushåll med behov av stöd
personer med funktionshinder
i en boendepolitik.
enligt socialtjänstlagen
utgör viktiga beståndsdelar
också
innefattar
bostadsförsörjningen
för
Kommunernas
ansvar
För sådana grupper
som är hemlösa eller hotas av vräkning.
eller den sista
till en bättre tillvaro
kan bostaden vara en väg tillbaka
för dessa utsatta
till ett ordnat liv. Ansvaret
kopplingen
kvarvarande

människor

kräver ett väl fungerande
grupper
kronofogde
och socialtjänst.
Ta

ett övergripande

Varje

kommun

har

för

ansvar
inom

sitt

samarbete

bostadsföretag,

mellan

bostadsförsörjningen

område

det

ansvaret för
måste
Kommunen

övergripande

och boendemiljöer.
av bostadsbestånd
och väga olika intressen mot
på boendefrågoma
stå för en helhetssyn
ingår
varandra.
I det övergripande
att göra en samlad beansvaret
på
och efterfrågan
utbud
mellan
balansen
dömning
av den långsiktiga

utvecklingen

av nyproduktion

samt avväga behovet
beståndet.
i det befintliga

bostäder

mot behovet

av åtgärder

ansvaret omfatta
och förbättrar
bostad
söka
för människor
åtgärder som underlättar
att
information
funktionssätt.
Lätt tillgänglig
den lokala bostadsmarknadens
boendet och
i
segregation
motverka
till
bidrar
bostadsmarknaden
att
om
En sådan information
på marknaden.
är också ett stöd
öka rörligheten
bostadssökande.
En
och funktionshindrades
ungdomars
för särskilt
l flertalet

kommuner

organiserad

centralt

bostadspolitisk

behöver

det

övergripande

kan

förmedlingsverksamhet

roll i särskilt

större kommuner

spela

där efterfrågan

en viktig
på ostäder

är växande.
Främja

ett integrerat

boende

kräver inte bara
boendesegregation
arbetet för att motverka
måste
bostadsområden.
Kommunerna
särskilda insatser i redan utsatta
med
boende
för ett integrerat
skapa förutsättningar
också mer långsiktigt

Det lokala

allsidigt
Vid

byggelse

bostadsområden.
sammansatta
och
ombyggnad
nybyggnad,
bör bostäder

ett gott boende

beav befintlig
så att de kan erbjuda
för många olika grupper av hushåll.

och boendemiljöer

som är tillgängligt

komplettering
formas
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för
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en

SOU

1996:156

boendepolitik

Kommittén

anser att en aktiv planering för bostäder och boendemiljöer
nödvändig
bas för den kommunala
bostadspolitiken.
Planering utär en
för strategiskt
handlande i boendefrågor.
gör en förutsättning
Med

dagens

kommunernas

stora bestånd av moderna bostäder är det naturligt
om
planering
i första hand utgår från de behov och möjlig-

heter som finns i befintliga
för utveckling
av existerande

bostäder

och fysiska

på kunskaper

och lämna

aspekter,

bygga

ett stort utrymme
sektorsövergripande,

även vara
någon större meningsfullhet
lokala
utvecklingsprogram

boendemiljöer

eftersom

kan delas in i olika
kommittén

sektorer.

Detta kräver

inte

med

De förslag

är avsedda
planeringen.

lämnar

på den lokala bostadsmarknaden,
om förhållanden
God tillgång
på information
efterfrågan
på bostäder.
är en förutsättning
en nära samverkan

vardag

människors

som
av den kommunala
en sådan utveckling
Framförallt
vid nyproduktion
ställs i dag ökade

litik.

både sociala

måste integrera

om de lokala förhållandena
för medverkan
från de boende. Den måste

stimulera

bostadsmarknaden

En planering

och boendemiljöer.

krav

om
att

på kunskaper

t.ex.

vad

gäller

den lokala

om
bostadspoför en aktiv kommunal
med övriga aktörer på den lokala

bostadsmarknaden.
bostadspolitiska
del av kommunernas
ansvar är att ta
till
för sina bostadsföretag
och ta ställning
ägaransvar
Kommunala
boendepolitik.
roll
i respektive
kommuns

En nödvändig
tydligt

ett
företagens

uppdrag vid sidan av
måste ha ett klart bostadspolitiskt
Som förvaltare
på en sund fastighetsekonomi.
av bostäder har de
nyckelroll
för
skapa
kommunala
bostadsföretagen
ett gott boende
att
en
i
boendemiljöer.
i befintliga
Detta gäller särskilt vid utvecklingsarbete

bostadsföretag
kraven

utsatta

bostadsområden.

SOU 1996:156

Kommitténs

1.12

och förslag

överväganden

Bosparande

Kommittén

anser

Kreditmarknadens
nadema.
former

aktörer

bör informera

och bosparande

amorterings-

Vidare

hushållen

och dess inverkan
informera

bör aktörerna

om vikten av
på boendekost-

om risknivåema

i skilda

av bosparande.
för

Reglerna
politiska

bör

ses över av ungdomsi syfte att göra det till ett

ungdomsbosparandet

utredningen

dir.

1995:154,

rent bosparande.
Kommittén

svenskregistrerade

Samtliga
skall

föreslår

omfattas

Särregler
införs

institut

av Finansinspektionens

med

förbättrat

för s.k. slutna

i vissa EU-länder

förslag

bosparande

konsumenternas

sparmedel

för

skydd

bosparkassor

Sparkasseutredningens

som marknadsför
tillsyn.

i bolags-

SOU

bör vara vägledande

eller föreningsfonn.

1996:81

och skyddsregler

för nivån

på konsuments-

kyddet.

12. l

Sparstimulans

att utreda om det behövs åtgärder för att
har ett
bosparande.
Vi anser att det är viktigt
att hushållen
förutsätter
målinriktat
långsiktigt
sparande. Bostadsfinansieringen
ett
eget kapital hos den som vill köpa ett egnahem eller en bostadsrätt.
Kommittén

har haft uppdraget

främja

för unga hushåll att öka sitt bosparande.
den låga inflationen
och en relativt hög realränta ger
i dag tillräckliga
sparstimulanser.
Vi har därför bedömt att staten inte
behöver stimulera sparandet genom t.ex. en generell sparpremie. Olika
Framför

allt är det angeläget

Skattereformen,

slag av generella sparpremier
om premien till den enskilde

Sparpremier
redan

sparade

till

en viss
medel flyttas

blir också statsfinansiellt

kostsamma

även

spararen är blygsam.
typ av sparande innebär stor risk för att
mellan olika sparformer
utan att man når

49

50

överväganden

Kommitténs

den

målgrupp
visar

sparande

få nya hushåll
ligheter saknar
Vi

SOU

och förslag

1996:156

till ökat sparande. Forskning
om
man vill stimulera
sparstimulanser
svårt
med
mycket
det
entydigt
är
att
att
att börja spara. För de hushåll som helt saknar sparmöjöver huvud taget mening.
att det finns avsevärda svårigheter
och som skulle kunna berättiga till

sparstimulanser

har också funnit

vad som är bosparande
sparpremie.
En snäv avgränsning

att avgränsa
en eventuell

av bosparande, t.ex. till sparande på
är relativt lätt att göra
vissa konton i bank eller i särskilda bosparkassor,
snedvrider
En sådan snäv avgränsning
och också lätt att kontrollera.
former,
andra
missgynnar
kreditmarknaden
och
på
konkurrensen
dock
aktiefonder.
t.ex. det bosparande som görs i
Om
mängd

skall
av sparande som kan leda till bostadsköp
mycket
vid.
En
bosparande
vad
definitionen
är
som
av
frågor måste också lösas, som t.ex. om det skall vara

former

alla

inkluderas

blir

olika

att flytta sitt sparande mellan olika sparforrner och kreditinstitut
skall ske av att de
och ändå få behålla en premie, samt hur kontrollen
används till bostadsköp.
sparade medlen verkligen

möjligt

om ett nytt statligt premierat bosparsysbred definition
1994:121,
av
tem SOU
en mycket
som innefattade
det
grund
på
just
remissinstanser
många
avstyrktes
bossparande,
av
av
förslag medförde.
kontrollsystem
komplicerade
som utredningens
avstått från att föreslå
därför
kommittén
har
Av ovan anförda skäl
något nytt premierat bosparande. Våra förslag är i stället inriktade på att
för de bosparformer
konsumentskyddet
förbättra
som redan finns. Vi
Förslagen

från Utredningen

hushåll

att kreditmarknaden
som har ett långsiktigt

behöver

träda in med stimulanser

förutsätter

l.12.2

Förbättrat

på olika

sätt kommer
sparande

målinriktat
av olika

att premiera
utan

de

att staten

slag.

konsumentskydd

som erbjuds
anser att det är angeläget att de bosparfonner
bosparansäkra för spararen. Sparinstitut
är tillräckligt
som marknadsför
tillsyn.
de skall enligt vår mening stå under Finansinspektionens

Kommittén

de
och godkänna
skall riskpröva
menar att Finansinspektionen
Sverige
i
Bosparsystem
bosparsystem.
sparinstitut
som marknadsför
nedanstående krav:
skall enligt vår mening uppfylla
säkerhet i sparandet skall uppnås av sparinstitutet.
Rimlig
väl
skall vara tillräckligt
beräkning
Metoden
för avkastningens
sparande.
de
för att kunna förstås av
beskriven
Vi

Kommitténs

SOU 1996:156

-

Sparandet

skall

begränsas
utställda
-

garantier

En rationell
och

säker

ge en
och kontrolleras.
till

förvaltning

avkastning

Finansinspektionen

spararna har tillräcklig
till en rimlig kostnad

förvaltningskostnaden

och förslag

överväganden

genom
skall

att risknivån
kontrollera
att

ekonomisk

skall tryggas
för att skapa

genomlysas

täckning.
i systemet
tillräcklig

konkurrens.

l.12.3

Slutna

-

bosparkassor

och kreditmarknadsbolagslagen
att bankrörelselagen
med regler för hur konsumentens
i
sparande får förvaltas

Kommittén

föreslår

kompletteras
slutna

bosparsystem

Bl.a. skall

i en bosparkassa
till
de
anpassas
som gäller för
bosparkassor
i andra EU-länder,
t.ex. Tyskland.
SOU
Sparkasseutredningen
1996:81 har föreslagit ett insättarskydd
för bosparkassor
Förslaget
är nu under
som drivs i föreningsform.

bosparsystem.

införas.

Reglerna

remissbehandling.

Om

Sparkasseutredningens
alla bosparkassor,

1.12.4

De

Kommittén

familjens
bostäder

för likviditeten

inte

framför

remissvaren

starka

föreslår

vi att insättarskyddet
dvs. även de som drivs i bolagsform.

unga
har

regler

vår mening

bör enligt

förslag,

hushållens

skäl

mot
skall gälla

bosparande

för att främja
den
olika
alternativ
övervägt
Om bamfamiljema
skall kunna få tillräckligt

bostadsköp.

med markkontakt

måste de i regel köpa egnahem,

tur kräver sparade medel för insatsen.
ungdomsbosparandet
Det nuvarande

har

begränsad

vilket

betydelse

unga
stora
i sin
för

reglerna. Ungunga
av de restriktiva
har större betydelse
för att grundlägga
domsbosparandet
ett sunt
sparbeteende hos ungdomar. Nuvarande regler för ungdomsbosparandet

familjers

bostadsköp

på grund

dock att de sparade medlen används till andra ändamål än köp
särskilt skall stimulera bosparanbostad.
För att ungdom
av
de, behöver reglerna ändras så att sparandet med statlig subvention
bara
Den
kan användas för köp av bostad.
dir.
ungdomspolitiska
utredningen
tillåter

bör se över reglerna med detta syfte.
kreditgaranti
har vidare
övervägt
om en särskild
kombinerad
skulle kunna stimulera
med krav på bosparande
yngre
1995: 154

Kommittén

Syftet med
att öka sitt bosparande och underlätta bostadsköpet.
för topplån ned till en nivå som i
en garanti är att minska kostnaden
bottenlånets
kostnad.
stort motsvarar

hushåll

51
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kreditgaranti

En

effekt

på egnahem.

1996:156

på
avse köp av egnahem
finns risk för en allmänt prisdrivande
Därigenom
kostnaderna
Vidare skulle troligen de administrativa

av
andrahandsmarknaden.

slag

detta

inte kunna

för garantin

SOU

och förslag

överväganden

Kommitténs

motiveras

skulle

av de små sänkningar

av lånekost-

som hushållen får.
inte kan
fördelar med en kreditgaranti
har funnit att eventuella
och avstår därför från att föra fram förslag om en
väga upp nackdelarna
kunna
bör banker och kreditinstitut
sådan garanti. I stor utsträckning

nadema
Vi

utveckla

sådana produkter

1.12.5

Bosparande

utan statligt

stöd.

i hyresrätt

att överväga former för bosparande
SABO har lämnat ett förslag som
som
bostadsförei de kommunägda
syftar till att stärka det egna kapitalet
skulle
få samma
"allboendefonder"
i
Tanken
år att sparare
tagen.
"allemanssparande".
skatteförmån
som
för bosparande
inte föreslår någon stimulans
kommittén
Eftersom
har även haft uppdraget
till del.
hyresrätten
kommer

Kommittén

försvinner,
i allemanssparandet
den extra skattefönnånen
form av
den
särskilt
premiera
motiverat
det
är
att
att
anser
sparande
införa
SABO
kan
sparande som SABO föreslår. Vi menar att
Ett sådant bosparande
i allboendefonder
även utan skattefömiån.

och eftersom
vi

inte

på samma

kommer

sätt som andra sparfonner

att omfattas

av de regler

vi föreslår

1.l2.6

Utveckling

av

bosparande

till sin
målsparar
att hushållen
menar att det är viktigt
konsumenterSparmedel
utökar
sitt
stöd.
bostad även om inte staten
ger
Framför
allt
bör den unga
bostad.
välja
möjligheter
ökade
att
na
och
bospara
behovet
familjen
infonneras
att
om de fördelar ett
av
om
Kommittén

för kreditkan ge. Vi menar att detta är en uppgift
informationutveckla
dem
rekommenderar
aktörer och
marknadens
att
sverksamheten
om bo- och amorteringssparande.
sådant

På

sparande

kreditmarknaden

finns

olika

konkurrerande

bosparsystem.

Vi

eget intresse att erbjuda sparare
att det ligger i kreditgivamas
har visat sin förmåga
lån.
Spararen
förmånligare
att
i sådana system
kunna spara, vilket ökar sannolikheten
regelbundet
att även lånet skall
förutsätter

skötas

i framtiden.

Kommitténs

SOU 1996:156

Finansiering

1.13

av

överväganden

bostäder

på

och förslag

kreditmark-

naden

Kommittén

anser

uppgift
att utveckla
är kreditmarknadens
valmöjlighetema
och
säkerheten
ökar
produkter
som
Det

tjänster

och

för låntaga-

ren.
Det är angeläget att hushållen kan erbjudas
och riskspridning.
bindningstider

lån med t.ex. längre

är avreglerad och utsatt för en ökande internationell
marknad
bör själv utan statliga
konsumentinriktad
Vi anser
kreditformer
de
kunna utveckla
regleringar
som efterfrågas.
marknadens
område,
inte att staten skall införa regler på detta
men
och
säkerheten
ökar
lån
olika
utveckla
bör
typer
som
parter
av
för låntagama.
valmöjlighetema
en lång
I t.ex. Danmark och USA finns bostadslån som kombinerar
varsel
med
kort
för konsumenten
att
bunden ränta med en möjlighet
lagd på långivaren.
lösa in sitt lån. Ränterisken
är därigenom

Kreditmarknaden
konkurrens.

En

att hushållen väljer bostadslån med
ränta. Orsaken är att nivån på den
kort
Risken
korta räntan är lägre än räntan på lån med längre bindningstider.
därigenom
blir
stora.
för stora förändringar
av räntekostnadema
långsiktig
kunskaper
göra
ofta
privatpersonen
att
saknar
Dessutom
en
låntagama. Korta
vilket är rutin för de professionella
investeringskalkyl
är det numera vanligt
eller med rörlig
bindningstid

I Sverige

bindningstider

har
och stora förändringar
av räntenivån
för stora
oro hos framför allt privatpersoner

för bostadslån

skapat en berättigad
förändringar
av boendekostnaderna.
för bostadslån är mer placerarstyrda
Vi kan konstatera att villkoren
omfattar långivarens
konsumentkreditlagen
Enligt
än konsumentstyrda.
och att ta till vara
allmänna skyldigheter
att iaktta god kreditgivningssed

därför

oplanerade

konsumentens

intressen.

Vi anser att långivama
omfattning.
i tillräcklig

hittills

intressen
stort behov av ökad konsumentorientering
och val av lånevillkor.
investeringsbeslut
både hushållens

konsumentens

inte har beaktat

Vi anser att det finns ett
genom bättre underlag för
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SOU

1996:156

Vi

anser att det är kreditgivarnas
ansvar att informera
om konsekvende
val som låntagaren ställs inför. Kraven på information
serna av
om
lånevillkor
är bl.a. reglerade i konsumentkreditlagen.
Vidare

skuldsaneringsprocess
med
att en effektivare
anser kommittén
behandlingstider
angelägen.
Vi
har
behandlat
denna
fråga
i
är
vårt delbetänkande
SOU
1995:98.
kortare

1.14

ekonomiska

Bostadsföretagens

Kommittén

villkor

anser

Det

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

egna kapitalet.

Frågan om kommunala
bostadsföretags
möjlighet
att bedriva
verksamhet
kommungränser
bör
behandlas
i
den
särskilda
över
utredning
som föreslås i prop. 1996/97:38.

1.14.1

Eget kapital
har tidigare

Bostadsfmansiering
kapital.

Många

dringar

och

har

låg

skett

huvudsakligen

bostadsföretag

är därigenom

motståndskraft

mot

med

främmande

för

ränteförän-

känsliga

intäktsminskningar

eller

kostnadsökningar.
Kommittén

finansieringen

anser det angeläget
ökar. Bostadsföretagen

att det egna kapitalets
måste ha möjligheter

andel av
att på sikt

bygga upp det egna kapitalet. Kommitténs förslag till anpassning av det
tillåtna värdeminskningsavdraget
skattemässigt
syftar till ökade insatser
av eget kapital i hyresbostäder
Vi anser också att ägarna

se avsnitt
till

kommunala,

1.17.

privata såväl som
bl.a.
innebär
att ägarna skall
som
eget kapital. Det är också ägarnas
omstruktureringar
av fastighetsbestånd
bostadsföretagen,

måste ta ett ägaransvar
förse bostadsföretagen
med erfoderligt
ansvar att genomföra
och ägarbild.
Varje
ekonomiska

nödvändiga

fastighetsägare
ansvaret

måste
för

att

enligt

redan

vår

byggda

uppfattning
områden

ta det
utvecklas

fulla
och

Kommitténs

SOU 1996:156

överväganden
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och förslag

styrka
har ekonomisk
att bostadsföretagen
och
avsätta
fastighetsunderhåll
att
långsiktigt
ett
nog att genomföra
ombyggnadsverksamhet
utan statliga
för mer omfattande
reserver
bostadsföreuppfattning
På sikt måste enligt kommitténs
subventioner.
underhålls.

Detta

förutsätter

tagen utveckla
en sådan ekonomisk
stödja en sådan utveckling.

1.14.2

kommunala

De

bostadsföretagen

De kommunala

styrka.

Våra

förslag

syftar

till

att

bostadsföretagen
liten andel eget kapital.
har en
bostadsföretag
har goda förutkommunerna,

har i allmänhet

kommunala

är dock att de flesta
och att ägarna,
ekonomi
förändringar.
nödvändiga
genomföra
sättningar
att
med dålig
bostadsföretag
kommunala
antal
dock ett
Det finns
skuldMånga
omstmktureras.
behöver
ekonomi
som genomgripande
kunnat
har
och privatägda bostadsföretag
tyngda bostadsrättsföreningar

Vår bedömning
relativt

stabil

och staten
kreditinstitut
att fastighetsägare,
genom
beskrivits
har
Detta
fordringar.
sina
skrivit
eller
tillskjutit
av
nya medel
1995:98.
SOU
delbetänkande
i kommitténs
har inte kunnat få en sådan lösning,
bostadsföretagen
De kommunala
rekonstrueras

borgen för sina lån.
i regel har en kommunal
går
minskas
bara
I dessa företag
genom att kommunen
bostadsföretagen
fall
ägs
de
I
och löser in lånen.
in med kapitaltillskott
hela kommunens
kan därigenom
med
kommuner
svag ekonomi
av
ekonomi sättas på spel. Problem av denna art hänger dock samman med
frågor som inte kan lösas inom bostadspolitikens
kommunalekonomiska

eftersom

bostadsföretaget

kan skulderna

ram.
I flera kommunala

av ägandet vara
Behovet av att
och deras kapitalförsörjning.
en väg att stärka företagen
kan
bostadsbestånd
kunna erbjuda ett varierat
vara en annan anledning
Regeringen har i oktober 1996 Prop.l996/97:38
till omstruktureringar.
bestämmelser
tidsbegränsade
vissa
riksdagen
om bl.a.
föreslagit
bostadsföretag

kan en breddning

säljer eller
bostadsföretag
när kommunala
bostadsföreskall
förslaget
Enligt
bostäder.
på annat sätts överlåter sina
sina bostadsbestånd,
men
tagen kunna bredda ägandet och omstrukturera
bör normalt upphöra om mer än 25 % av ett
det statliga räntestödet

villkoren

för statligt

räntestöd

säljs. Regeringen föreslår också
fastigheter
för statligt
skall
långsiktigt
se över villkoren
att en särskild utredare mer
bostadsföretag.
kommunala
räntestöd vid omstruktureringar
av
domineEnligt vår mening har den kommun
som avhänder sig sitt
förlorat ett viktigt medel för att
rande inflytande
över bostadsföretaget

kommunalt

bostadsföretags
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uppfylla

överväganden

bl.a. det lagfästa

och förslag

SOU

1996:156

för bostadsförsöijningen.

ansvaret

Samtidigt
hos kommuav ägande och bostadsbestånd
ha tungt vägande bostadspolitiska
och kommunale-

kan vissa omstruktureringar
nala bostadsföretag
konomiska

skäl.

Möjligheterna

att göra om struktureringar
bostadsföreav kommunala
Kommunallagens
1991:900
s.k. lokaliseringsprincip.
av
Lokaliseringsprincipen
innebär att en kommun
och dess egna företag
endast kan bedriva verksamhet
inom den egna kommunen.
Ett kommunalt bostadsföretag
kan inte äga fastigheter
i en annan kommun
eller
tag påverkas

ansvaret för en annan kommuns
bostadsföretag.
Två eller flera
kommuner
kan dock gemensamt
äga bostadsföretag i aktiebolagsform
eller genom ett kommunalförbund.
överta

Kommittén

utredning
anser att den särskilda
som regeringen
i prop. 1996/97:38
också bör undersöka
vilken
betydelse
lokaliseringsprincipen
har för kommunernas
möjligheter
att stärka sina
bostadsföretag genom samverkan över kommungränsema.

föreslagit

15

Bostadspolitikens

Kommittén

administration

anser

Det är angeläget att regeringen tar initiativ
centrala
och regionala
administrationen

bostadsbyggandet.
byggande

De

och boende

en översyn av den
av statens stöd till
förändringar
för
av villkoren

stora
som skett under

en bredare översyn av de statliga
bygg- och bostadsfrågor.

Kommitténs

förslag

till

till

1990-talet

organ

motiverar

som arbetar

även

med plan-,

bostadsñnansieringssystem
samt tidigare
stöd
på
några
års
sikt
statens
ett minskat
av
ger
behov av bidragsadministration
hos Boverkets
boendeavdelning
och på
länsstyrelsemas
bostadsenheter.
Den minskade
arbetsbördan
motiverar
resursbehov
och verksarnhetsinen översyn
av dessa organisationers
beslutade

nytt

förändringar

riktning.
Kommittén
organisationen

bostadspolitiska

har inte haft i uppdrag
för plan-.

bygg-

förändringar

att överväga hur hela den statliga
och bostadsfrågor
behöver anpassas till

och till

de nya villkoren

på bygg-

och

Kommitténs
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och förslag

med översynen
av
finns av en mer
behov
har dock tydligt framgått att ett
inom
som är verksamma
av de statliga organisationer

bostadspolitiken
generell

översyn
samhällsbyggandet.

kommitténs

arbete

i budgetpropositionen

prop.

Under

bostadsmarknadema.

har

Regeringen

överväganden

1996/97:1,

bil.

7

1996 kommer
att få i
inom plan-, bygg- och

utredare under hösten
att en särskild
att göra en översyn av organisationen
vill
betona
Kommittén
bostadsväsendet.
att
aviserat

uppdrag

år
en sådan översyn
förändringaruppmärksammas
att
resurser för att följa upp bostadssociala

bör särskilt

Vid översynen
kräver
bostadsmarknaden
på
na
frågor och stödja kommunernas
angelägen.

1.16

arbete

med

att bl.a.

sam-

anpassa

nya krav.

till

hällsplaneringen

stöd

Statens

till

bostadsproduktionen

-

överväganden
Övergång till

1.16.1

investeringsbidrag

är att åstadkomma
De nuvarande
bostäder.

för kommittén

En huvuduppgift

för

finansieringssystem

ett långsiktigt
räntebidragen

stabilt
enligt

all framtid

innebär att staten gör ett åtagande att för
till hyres- och bostadsrättshus
bidrag
årligt
som är produceraett
åtagande kommer
och
in
fasas
fastigheter
1993.
Nya
statens
de från
konstruktion
inte är
räntebidragens
successivt att öka. Vi anser att
stabilt system. Det är svårt att i
med krav på ett långsiktigt
förenlig
Danellsystemet

betala

förändra

efterhand
därför

mycket

åtaganden
tidigare

och statens åtagande blir
räntebidrag
Vi anser att staten inte bör göra denna typ av
Vi har
kostnadskonsekvenser
är svåröverskådliga.
samhällsekoskall inordnas i den
att bostadspolitiken
redan beviljade

långsiktigt.

vars
framhållit

Vi menar därför att statens del i bostadsfmanoch som går att
konstruktion
ha
sieringen
som är mer flexibel
en
förutsättningarna.
förändra med de ekonomiska
fördelar
har övervägande
Vår bedömning
är att investeringsbidrag
Investeringsbidragens
synpunkt.
räntebidrag
framför
ur statsñnansiell
lättare
än
betydligt
för
att prognosticera
årliga kostnader
staten är
bidragen
nivån
på
Det går också relativt lätt att anpassa
räntebidragen.

nomiska

utvecklingen.
skall

till

konjunkturläget

och utrymmet
vilket

också rambestämmas,
Vårt
samhet

förslag

innebär

avskaffas

och

i budgeten.

Investeringsbidrag

kan

inte går med räntebidrag.

till ny- och ombyggnadsverkatt räntebidragen
på
Storleken
investeringsbidrag.
ersätts med
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överväganden

och förslag

investeringsbidraget

kan utformas

framtida

av
synpunkt

utbetalningarna

fastighetsekonomisk
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så att det motsvarar nuvärdet av de
räntebidrag
enligt
Danellsystemet.
Ur

spelar det då ingen roll om bidraget
räntebidrag
eller
investeringsbidrag.
Det kan t.o.m. vara
av
fördel att direkt få ett större belopp i stället för att få ett löfte
framtida utbetalningar
av ett mindre belopp per år. Investeringsbidragen
kan därför
förväntas
till nyproduktion
ge en större stimulans

är i

form

en
om
än

räntebidragen.

Ändringen

innebär

dock

förändringar

att investeraren
en risk som

tar hela risken

för framtida

staten i dag delar genom
av räntenivån,
Vi menar dock att statens åtagande skall vara att se till
långsiktigt
stabiliseras
och inte att dela ränterisker
i
att räntenivån
enskilda projekt.

räntebidragen.

Räntebidragen

upprätthåller

i viss mån neutraliteten

mellan

upplåtel-

seformema

på ett smidigare sätt än vad investeringsbidragen
gör, genom
och
egnahemsägamas
för
ränteutgifter
räntebidragens
storlek
avdrag
att
automatiskt
i räntenivån.
Kommittén
anpassas till förändringar
anser

dock

fördelar i andra avseenden väger tyngre
att investeringsbidragens
nackdelar de har ur neutralitetssynpunkt.
än de eventuella
överväganden
ingår en kvittning
I kommitténs
av fastighetsskatten

Nyproducerade
hyreshus
skall
mot en del av investeringsbidragen.
således inte betala fastighetsskatt
och får då också ett lägre investeringsbidrag än vad annars skulle ha varit fallet. Därmed undviker vi att staten
först ger ett bidrag som sedan tas tillbaka genom en skatt. Vi anser att
neutralt.
förslaget är statsfinansiellt
gynnsamt och fastighetsekonomiskt

1.16.2

för

Kostnader

nyproduktion

av

bostäder

i nyproduktionen
är höga.
även hyresnivåema
Bostadsinvesteringar
uppfattas inte i dag som lönsamma av investerarna
omfattande
statliga
subventioner
trots relativt
genom räntebidragen.
Kostnaderna

Dessutom

många

och därmed

hämmar

bostadsföretags

de

s.k.

krisårens

och kommuners

förlustinvesteringar

i en
att medverka
för 2000-talet genom de

långsiktigt
nyproduktion
nödvändig
av bostäder
bostäder fortfarande
stora resurser krisårens
tar i anspråk.
belysts i kommitténs
delbetänkande
SOU
1995:98.
Produktionskostnaden

de bostäder.

den

Detta

har

familjebostaden
skall inte
m2
behöva vara högre än i genomsnitt
uthymingsca 10 000 kronor per
bar lägenhetsyta.
Det är denna bostad som är vår utgångspunkt
för en
diskussion

för

i bostäder

ambitioner

vanliga

av eventuella behov av fortsatt statligt stöd till nyproduceraVi har också erfarit att den nyligen tillsatta Byggkostnads-

har

Dir.l996:38

delegationen

förhoppningar

goda
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och förslag

överväganden
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om

ännu

lägre

i framtiden.
kommer enligt vår mening att
utvecklingen
samhällsekonomiska
Den
bostadsinvesteringar.
för
avsevärt förbättra förutsättningarna
850-1 000 kr per
i storleksordningen
Våra förslag ger hyresnivåer
i
konsekvensberäkningar
m2 i nyproduktionen
redovisar
Kommittén

produktionskostnader

i dag för
motsvarar
som är vanlig
samma hyresnivå
Danellsystehyresnivå
också
den
bostäder och är
nyproducerade
som
vi har
förutsättningar
mets räntebidrag
ger med de samhällsekonomiska
och av produktionutgått från. Mer gynnsam utveckling
av räntenivån
i
innebära
lägre hyresnivåer
bör kunna
för bostäder
skostnader

bilaga

3.

Det

nyproduktionen.

mellan

Neutralitet

1.16.3
Reglerna

för bostadsfmansiering

upplåtelseformema
och beskattning

mellan
neutralitet
sammantagna
ge rimlig
De
och egnahem.
bostadsrätt
hyresrätt,
för de olika upplåtelseformema
räntebidragen
till

fastighetsägare

hyresrätter

egnahemsägamas

för

enligt

för kapitalbeskattning.

reglerna

Kommittén

statsbidrag
neutralitet

och

i våra förslag.

åstadkomma.

har motiverats

avdragsrätt

för

med
skall

Orsaken

det

Någon

exakt

är att skatter

neutralitet

och statsbidrag

i
att
ha

räntekostnadema

val
att konsumentens
är angeläget
beroende
villkor
ekonomiska
är
som
av
beakta kraven
Vi har därför försökt
beskattning.

anser att
inte styrs

upplåtelseform

vår mening

de tre upplåtelseformema
skillnaderna
nuvarande

bostadsrättsföreningar

och

kompensation

skall enligt

går

dock

beräknas

av
av
på

inte att
på olika

i de tre upplåtelseformema.
överlåtelsepriset
beror
ränteavdrag
av egnahemsägarens
Ränteavdrag
amorteringar.
och insats av eget kapital inklusive
upp till
%
med
30
skatteminskning
ränteutenskilde
den
kr
100 000
av
en
ger
21 %.
gifterna. För belopp över 100 000 kr är skatteminskningen
och i vårt förslag
även investeringsbidragen
Räntebidragen
produktionskostberäknas däremot som andel av en schablonberäknad
nad utan något samband med belåningsgrad.

underlag

Värdet

samtidigt genom
kan båda systemen i dag förekomma
kan ta lån för sin insats och därmed få
att den enskilde medlemmen
i huvudsak
får räntebidrag
medan bostadsrättsföreningar
ränteavdrag,
l bostadsrätten

som hyreshus.
beräknas på samma sätt för alla upplåtelseformema,
fastställs
Taxeringsvärdet
procentandel av taxeringsvärdet.

samma regler
Fastighetsskatten

enligt

dvs. som en
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Kommitténs

överväganden

dock på helt olika
dena

för

grunder

småhus

för

hyreshus,

i

vilket

från

utgår

beror

tur

i småhusform

Kommittén

överlåtelsepriser

flerbostadshus
sin

SOU

för småhus och flerbostadshus.

utgår

taxeringsvärdena
bostadsrätter

och förslag

på

för

från

Taxeringsvär-

egnahem

medan

avkastningsvärdet

hyresnivåema.

för

Hyreshus

taxeras som egnahem.
i förslagen hyresrätt, bostadsrätt

behandlar

och

och egnahem

var och en för sig.

1.17

stöd

Statens

till

bostadsproduktionen

-

förslag

Kommittén

föreslår

Prioriterade

ombyggnadsåtgärder

investeringsbidrag
Kommunala

inom

utvecklingsprogram

få statsbidrag.
1998-2000

miljard

l

bör kunna

Nyproducerade

hyreshus

hetsskatt.
enligt

skall

Basbidraget

nuvarande

Egnahem

skall
fonn.

Bostadrättens
enlighet

få

medel.

i syfte

få

att bibehålla
basbidrag
på

ett

neutraliteten
10 %

och också befrias

av ett
från fastig-

höjs till 20 % om fastighetsskatten

behålla

behandling

ränteavdrag

och

i skattelagstiftningen

utredningar.

Förslagen

ersätts med en schablonintäkt,
får full avdragsrätt för ränteutgifter

taxering

egnahem.

skall

kr per år.

kvarstår

regler.

med tidigare

hetsskatten
ningarna

till

bidragsunderlag

nuvarande

för

kr
skjuta

upplåtelsefonnema

schablonberäknat

hyresbostäder

i utsatta bostadsområden
skall
bidrar med 500 milj kr per år
Även andra
per år 2001-2010.

Bostadspolitiken
och

politikområden

mellan

i främst

en ram på en miljard

av bostadsrätter

blir

mer

lika

1996:156

fastighetsskatt

i sin

skall

ses över i
att fastigbostadsrättsföreatt
samt att principerna
innebär

de som

gäller

för

Kommitténs

SOU 1996:156

av bostäder
investeringsbidrag

byggnad
till

beståndet.

en prioritering
föreslår kommittén

innebär

Förslagen

Sålunda

ombyggnadsåtgärder.

prioriterade

61

och förslag

att statens stöd till finansiering
av ny- och omfrån räntebidrag
övergång
förändras. Vi föreslår en
för det direkta produktionsstödet.

föreslår

Kommittén

överväganden

av insatser i det redan byggda
att l miljard kr årligen avsätts för
Inriktningen
av dessa åtgärder skall

i det ordinarie budgetarbetet.
i avsnitt 1.5, en särskild
vi, som tidigare beskrivits
Kommunaproblembild.
social
med
bostadsområden
satsning på utsatta
boendemiljö
skall i sådana områden förbättra
la utvecklingsprogram

enligt

fastställas

vår mening

föreslår

Vidare

under medverkan

och levnadsvillkor
skall särskilt

uppmärksammas.

Enligt

av de boende. Barns uppväxtvillkor
vårt förslag skall bostadspolitiken

och en
1998-2000
kr per
andra
från
medel
Staten bör även tillskjuta
miljard kr per år 2001-2010.
för att finansiera
områden, t.ex. invandrar- och arbetsmarknadspolitiken,
utvecklingsprogrammen.
hyreshus på 10 % av en
till nyproducerade
Vi föreslår ett basbidrag
Förutsättningen
kostnad.
är att nyproducerade
schablonberäknad

bidra

med 500 miljoner

finansieringen

till

betala

inte skall

hyreshus

fastighetsskatt.

befrielse
att tillsammans
med egnahemsägarens
neutralitet
med

Basbidraget

syftar

främst

till

upprätthålla
fastighetsskatten
enligt
räntekostnader
för
avdragsrätt

från

för kapitalbeskattning.
för basbidragen

reglerna

till hyresrätter och den subvention
beräknas bli ca l,l
bostadsrätter
till
utgå
i annan form som kommer att
nyproduktion
miljard kronor. Detta motsvarar en
av 13 000 lägenheter
10 000 lägenheter
Om t.ex. ytterligare
i hyres- och bostadsrättshus.
Statens kostnader

skulle

byggas

blir

kostnaderna

ca

800

miljoner

kronor

högre

för

basbidragen.
med bibehållen
övervägt
ett alternativ
skall basbidraget
I detta alternativ
fastighetsskatt.
vara 20 % för att
med egnahem.
neutralitet
upprätthålla
föreslår
vi inga förändringar
egnahem
För
av skatter och bidrag.
Kommittén

har

också

skall
i skattelagstiftningen
behandling
att bostadsrättens
i Fastighetsbeskattningsutredningen
med förslagen
ses över i enlighet
1992:8.
SOU
och Bostadsrättsvärderingskommittén
1994:57
SOU
och
schablonintäkt
med
fastighetsskatten
ersätts
Förslagen innebär att
en
Vi föreslår

att bostadsrättsföreningama
föreslås
att bostadsrätter

får full
taxeras

avdragsrätt
efter

för ränteutgifter.

liknande

principer

Vidare
som

för

egnahem.
inte skall
är att bostadsrättshus
av dessa förslag
bostadsrättshus
nyproducerade
behandlas som hyreshus. T.ex. skall inte
på l,l miljarder
kostnaderna
Den del avde kalkylerade
basbidrag.
Konsekvensen
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överväganden
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för basbidragen

bostadsrättsom avser stöd till nyproducerade
vårt huvudförslag
på annat sätt tillgodogöras
bostadsrättshusen. I våra kalkyler
har vi dock i fortsättningen
räknat in stödet
till bostadsrättshusen
i summan 1,1 miljarder
kronor.
shus skall

enligt

En förutsättning

förändringen
och

övriga

sättning

för de förändrade

kan genomföras
upplåtelseformer

är att statens kostnader

l.17.1

Hyresrätt

Kommittén

-

reglerna

för bostadsrättshus

så att neutraliteten
kan upprätthållas.
inte skall

mellan

är att
bostadsrätten

Ytterligare

en förut-

öka totalt.

nyproduktion

föreslår

Räntebidragen

skall

Ingen fastighetsskatt

avskaffas.
skall betalas för hyreshus

med värdeår

2000

och senare.
Ett basbidrag

skall

lämnas

efter det huset färdigställts.

är 10 % av en schablonberäknad
Det skattemässiga

Bidraget

produktionskostnad.

värdeminskningsavdraget

skall

i normalfallet

vara 3 % per år.
En schablonberäknad

statlig

kreditgaranti

skall

kunna

Förslagens

grundprincip

Kommittén

föreslår

med

senare skall
hetsskatt.
Förslaget

skall

och

till hyreshus
att räntebidragen
upphöra
och att dessa hus inte

beviljas.

värdeår
betala

2000

fastig-

innebär

hyreshus
att endast nyproducerade
med
kan få räntebidrag.
Detta gäller
såväl
räntebidrag
enligt 1993-års regler Danell-systemet
som tidigare regler.
Hyreshusen
skall få ett basbidrag
på 10 % som utgår från en
värdeår

1999

schablonberäknad
som lämnas

och

tidigare

produktionskostnad.

närhuset

är färdigställt.

Basbidraget

är ett engångsbidrag

Kommitténs
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överväganden
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och förslag

skall
värdeminskningsavdraget
att det skattemässiga
avskrivningsminskar
Därigenom
år.
%
%
till
3
höjas från dagens 2
per
från 50 år till 33 år.
tiden för en bostadsinvestering
för en fortsatt nyproVi anser att dessa förslag ger förutsättningar
andra
med
neutralitet
bibehållen
med
hyresbostäder
duktion
av
ekonomiska
ytterligare
behövs
därutöver
det
upplåtelsefonner,
utan att
insatser från stat och kommun.

Vi

också

föreslår

Fastighetsskatt

nyproducerade
inte skall tas ut
att fastighetsskatt
hyreshus med värdeår 2000 och senare. Förslaget innebär att en del av
Vi
kvittas mot fastighetsskatten.
de direkta bidragen till nyproduktionen
synpunkt
statsfmansiell
eller
fastighetsekonomisk
varken
ur
anser att det
finns anledning
att ge ett bidrag som sedan tas tillbaka genom en skatt.
och bidragsmyndigbostadsföretagens
dessutom
minskar
Förslaget
föreslår

Kommittén

hetemas

administrationskostnader.

Alternativt
Det

finns

huvudförslag.
hetsskatten

förslag

med bibehållen

fastighetsskatt

skattemässiga

komplikationer

emellertid
Vi

har

behålls

därför

med

ett
även övervägt
utformning
nuvarande

med
alternativ
och

kommitténs
där fastig-

skattesats

vilket

fem åren, halv skatt år

betalas de första
att ingen fastighetskatt
tio år.
efter
skatt
hel
och
till
tio
sex
till 20 %, vilket ur investerarens
höjs basbidraget
I detta alternativ
för investeringen
synpunkt
som om ingen fastigger samma villkor
således
från 10 % till 20 % motsvarar
betalas. Höjningen
hetsskatt

innebär

av fastighetsskatten.
visar
Om den fortsatta beredningen
nyproducerade
för
fastighetsskatteregler

värdet

eller att det är svårt
väljas.
bör det senare alternativet
synvinkel
bostadspolitisk
Ur
för nya hyreshus
fastighetsskatt

bemästras

alternativet

och våra förslag

med olika
att komplikationer
och äldre bostadshus inte kan
att reglerna kringgås att förebygga
är

dock

alternativet

Vi förordar
att föredra.
i det följande bygger på detta.

med

slopad

därför

det

Basbidrag

på 10 % och ingen fastigett basbidrag
hyreshus med värdeår 2000 och senare.
för nyproducerade
hetsskatt
Som nämnts ovan skulle basbidraget vara 20 % om nuvarande regler för
behålls.
fastighetsskatt
Kommittén

föreslår

således
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förslag

är en metod att åstadkomma
önskad neutralitet
mellan
och hyresbostäder.
Basbidraget
tillsammans
med befrielsen
fastighetsskatten
kompenserar
för egnahemsägamas
ränteavdrag.

egnahem
från

Någon

kalkylmässigt

exakt

värdet

motsvarighet

går dock

inte att nå eftersom
Detta framgår av bilaga 3

av ränteavdragen
betänkandet.

beror på räntenivån.

Enligt

skall basbidraget finnas under en längre period
i samhällsekonomin,
större förändringar
t.ex.
än i dag eller förändrad
nivå på kapitalbe-

till

vår uppfattning

och endast

prövas mot
lägre räntenivå

avsevärt
skattningen.

Värdeminskningsavdrag
Riksskatteverket

rekommenderar

värdeminskningsavett skattemässigt
dvs. en avskrivningstid
på 50 år. Vi anser
livslängden
att den ekonomiska
kortare
och att Riksär betydligt
skatteverket
därför bör ändra sin rekommendation.
l en ekonomi
med stabilt
låga prisökningar
har ett rättvisande
drag på 2 % för bostadshus,

värdeminskningsavdrag

betydelse i motsats till vad
en stor ekonomisk
med hög inflation
och med stora nominella
som gäller i en ekonomi
värdeökningar
på fastigheter.
Ur bostadspolitisk
synpunkt
är det
angeläget att investeringar
i bostäder skrivs av på kortare tid än i dag
och att det ges möjlighet
till rättvisande skattemässigt värdeminskningsavdrag. Sådana framställningar
har hitills avvisats av Riksskatteverket.
Enligt vår mening är efter ca 35 år ombyggnadsoch renoveringsbehoven

så omfattande

möjliggöra

att
reinvesteringar.

fastigheten

då bör

för att
vara avskriven
det därför
synnerligen

Kommittén
anser
höjer det skattemässigt
tillåtna värdeminatt Rikskatteverket
skningsavdraget
för bostadshus från 2 % till 3 % per år. Detta skulle
enligt vår uppfattning
bättre motsvara den värdeminskning
som i dag är
aktuell
för bostadshus.
Därigenom
minskar
avskrivningstiden
för
angeläget

bostadsinvesteringar
enligt

vår uppfattning

från 50 år till
i högre

ny- och ombyggnadsverksamhet

grad

33 år och bostadsföretagen

att av egen kraft kunna
utan statliga subventioner.

kommer
finansiera

Kreditgaranti
Kommittén

föreslår

skall finnas en statlig
att det också i fortsättningen
för nyproducerade
bostäder av likartad konstruktion
som
i dag. Vi återkommer
till detta i avsnitt 1.19.

kreditgaranti

överväganden

Kommitténs

SOU 1996:156

1.17.2

Hyresrätt

bostadsbestånd

befintligt

-

och förslag

föreslår

Kommittén

inte förändras

skall

De äldre räntebidragen

1992-års

regler

och

tidigare.
för beviljade

Bidragsunderlaget

skall

Danellsystemet

skrivas

skall

betalas

enligt

kunna

nuvarande

lämnas

skall

nadsåtgärder

en ram på l miljard
tillåtna

skattemässigt

Det

1993-års

ned med en trettiondel
Räntebidragen

Investeringsbidrag
inom

enligt

nått 30 %-nivån.

per år när räntebidragen
då efter 30 år.
Fastighetsskatt

räntebidrag

till

regler

1/30-del

upphör

regler.

prioriterade

ombygg-

kr per år.

värdeminskningsavdraget

skall

vara

3 % per år.
En schablonberäknad

statlig

kreditgaranti

skall kunna beviljas

till

ombyggnadsprojekt.

Äldre

räntebidrag

enligt l992-års
att de räntebidrag
som är beviljade
enligt
minskar
Bidragen
förändras.
regler
inte
äldre
regler och ännu
År
1996 är dessa
helt ca år 2005.
och upphör
successivt
reglerna
kronor den största posten i statens stöd till
på 27 miljarder
räntebidrag
räntebidrag
dessa
bostäder.
Merparten
som är
avser bostadshus
av
föreslår

Kommittén

byggda

under

svårigheter.
delbetänkande
Räntebidrag

de s.k.

Denna
SOU
enligt

krisåren

problembild

ekonomiska
som har betydande
kommitténs
i
belysts
har ingående

och

1995:98.
1993-års

regler

att direkt lösa in de
anser att det skulle vara önskvärt
med ett
enligt 1993 års regler Danellsystemet
räntebidragen
Därigenom
räntebidragen.
nuvärdet
investeringsbidrag
av
som motsvarar

Kommittén
beviljade

65

66

och förslag

överväganden

Kommitténs

skulle

administrationskostnadema

skulle

inte vara bunden av de långfristiga
En sådan lösning innebär dock

innebär.

SOU

för räntebidragen

åtaganden

1996:156

minska

och staten
som räntebidragen
stor statsfmansiell

en alltför
de närmaste åren och vi har därför bedömt att det inte nu är
möjligt
Vi rekommenderar
dock att de
att lösa av Danellsystemet.
kvarstående
räntebidragen
i Danellsystemet
löses av om och när det

påfrestning

finns

budgettekniska

Kommittén
beviljade

för detta.

förutsättningar

föreslår

räntebidrag

en
enligt

nedskrivning

av

Danellsystemet.

bidragsunderlaget

för

Bidragsunderlaget

bör

ned enligt en tänkt 30-årig amorteringsplan.
Nedskrivningen
enligt reglerna nått en nivå på
startar vid den tidpunkt när räntebidragen
därefter minskar på samma
30 %. Förslaget innebär att räntebidragen
räknas

sätt som en amortering
av ett topplån på 30 år. Vi har inte funnit
på 30 %
motiv
för att i all framtid
ge ett årligt räntebidrag
produktionskostnad.
schablonberäknad
ursprunglig

något
av en

Fastighetsskatt
föreslår

Kommittén
hus,

inte

dvs.

de som

även

någon

förändring

bostadsbeståndet.

i det befintliga

hyreshus

enligt

reglerna

för
av fastighetsskatten
Det gäller samtliga bostads-

ännu

inte

har

börjat

betala

fastighetsskatt.
som byggdes under de s.k. krisåren 1988-92 kommer
inkomståret
1998. Dessa
att börja betala fastighetsskatt
på grund av främst höga produkhar en hög kostnadsnivå

De bostadshus
enligt

reglerna

bostadshus

svårigheterna
beror också på
En del av de ekonomiska
högre
för räntebidragen
medförde
regelförändringar

tionskostnader.
att retroaktiva
kapitalkostnader

Fastigkunde förutses.
som ursprungligen
för
påfrestning
ekonomisk
det
ytterligare
sent
nu
en
bostadsbeståndet
se kommitténs delbetänkande SOU 1995:98.

hetsskatten
byggda

Det finns
har dock

förslag
därför
Vi

inte

skäl att justera fastighetsskatten
för dessa hus. Vi
för ett
i statsbudgeten
att det finns utrymme
för dessa årgångar bostadshus.
Vi har
fastighetsskatt

därför

bedömt

om lägre
inte lagt något
har i vårt

bostadshus

taxeringen
till

än vad

blir

delbetänkande
tillämpningen

genom
på många

marknadsvärdet
Kommittén

sådant förslag.

vill

även uppmärksammat
att dessa nyare
reglerna
i
den
rullande
fastighetsav

i förhållande
orter får ett för högt taxeringsvärde
och till taxeringen
äldre
hus.
av
för sin del åter framhålla
att det är utomordentligt

att tillämpningen
av reglerna
bostadshus inte taxeras för högt.

angeläget

ändras

så att krisårgångamas

Kommitténs

SOU 1996:156

Nytt

överväganden

och förslag

värdeår

få ett nytt
kan enligt nuvarande bestämmelser
som modemiseras
värdeår. Vi föreslår inga förändringar,
vilket innebär att bostadshus som
får värdeåret
vid modernisering
2000 och senare inte skall betala
Hus

för att en fastighet
ombyggnader
Det krävs omfattande
få ett nytt värdeår. Det kommer därför att dröja relativt många år
hus med värdeår 2000 och senare i någon
innan det finns ombyggda

fastighetsskatt.
skall

omfattning.

större

Investeringsbidrag

till

ombyggnadsâtgärder

prioriterade

till prioriteraföreslår att det skall finnas investeringsbidrag
på
totalt
hyreshus
inom
de ombyggnadsåtgärder
av
en ram
en miljard
kan över tiden ha olika inriktning
kr per år. Investeringsbidragen
som
åtgärder,
tillgänglighetsskapande
t.ex. att stimulera vissa miljöåtgärder,
Kommittén

eller

ombyggnad

till

särskilda

bättringar
områden

boendefonner

för äldre och andra funk-

användas till t.ex. förpersoner.
särskilt utsatta bostadsoch
andra
ombyggnader
i
miljöer
av
i områden med stor andel tomma
eller för bebyggelsefömyelse

tionshindrade

Bidragen

kan

också

lägenheter.
av investeringsbidragen
med statens budgetarbete

till ombyggnad

Inriktningen
i samband

se

avsnitt

bör bestämmas

1.17.

Värdeminskningsavdrag
anser att Riksskatteverket
höja det högsta skattem ässigt tillåtna
Kommittén

till

3 % per år, vilket

innebär

hyrehus skall
även för befintliga
från 2 %
värdeminskningsavdraget

att avskrivningstiden

minskar

från 50 till

33 år.
för att göra
är nödvändig
av värdeminskningsavdraget
ekonomisk
kraft
kunna
för bostadsföretagen
det möjligt
att av egen
se även avsnitt 1.l4.l.
svara för ny- och ombyggnadsinvesteringar
Förändringen

Kreditgaranti
Kommittén
kreditgaranti

föreslår

att ombyggnadsprojekt
1.20.

se avsnitt

skall

kunna

få en statlig

67

68

Kommitténs

1.17.3

överväganden

Egnahem

-

SOU

1996:156

nyproduktion

utgångspunkter

Kommitténs
Reglerna

för

dvs. bidragen
är oförändrade,
helt enligt gällande regler.

räntebidrag

ned och upphör

Kapitalbeskattningens

Kommittén

om ränteutgifter

regler

för fastighetsskatt

Reglerna

trappas

förändras

inte.

kunna

erbjudas.

är oförändrade.

föreslår

En schablonberäknad

Kommitténs

och förslag

statlig

kreditgaranti

utgår från nuvarande

skall

kapitalbeskattning

och konstaterar

att
för ränteutgifter
kvarstår
i sin nuvarande
rätten till skatteminskning
behålls enligt nuvarande
form. Vi utgår även från att fastighetsskatten
få en mer gynnad ställning
regler. Annars skulle egnahemmen
än andra
upplåtelseformer.
I konsekvens
skall

med kraven

inte nyproducerade

Räntebidrag

till

på neutralitet

egnahem

nyproducerade

med andra upplåtelsefonner

ha basbidrag.
egnahem

kommer

enligt

1993-års

att upphöra helt år 2000. Det innebär att egnahem som påbörjas
fortfarande
kan få räntebidrag
till relativt små belopp,
åren 1998-1999

regler

räntekostnaden
år 1998 och 2,7 % år
9,3 % av den schablonberäknade
regler.
dessa
1999. Vi föreslår ingen förändring
av
kreditgaranti
för nyproducerade
Vi föreslår
en schablonberäknad
egnahem

se avsnitt

av motsvarande
1.20.

utformning

som för hyres- och bostadsrättshus

Kommitténs

SOU 1996:156

1.17

Egnahem

-

bostadsbestånd

inte.

förändras

Räntebidragen

Fastighetsskatten

om ränteutgifter

regler

Kapitalbeskattningens

förändras

är oförändrade.

inte.

att nu gällande regler för bidrag
inte skall förändras. Sålunda
egnahemmen

utgår

de befintliga

från

fast för redan beviljade

och skatter
ligger

för ränteutgifter

Bostadsrättens

och

till

reglerna

räntebidrag.

förutsätts vara oförändrad
egnahem.
för befintliga
fastighetsskatten
även
en konsekvens
miljöinriktade
i egnahem, t.ex.
ombyggnad
Viss prioriterad
se avsnitt 1.19.
kan enligt våra förslag få investeringsbidrag
Skattelättnaden

1.17.5

69

utgångspunkter

Kommitténs

Kommittén

befintligt

och förslag

överväganden

behandling

vid

och som

åtgärder,

inkomst-

fastighetsbeskattning

förening som gemensamt äger
är en ekonomisk
En bostadsrättsförening
kan upplåta en
innebär att föreningen
Medlemsskap
räntebidrag
för
Reglerna
är desamma
fastigheter.
bostad i föreningens

bostadsfastigheter.

och för hyreshus. Flerbosför hus som ägs av en bostadsrättsförening
taxeras som hyreshus och
tadshus som ägs av bostadsrättsföreningar
småhus ägda av bostadsrättsföreningar
som egnahem.
och
HSB, Riksbyggen
organisationer
Bostadsrättsföreningarnas
framfört
1996
september
den
30
SBC
här i en skrivelse till kommittén
mellan
även om den kan sägas vara en mellanform
att bostadsrätten,
bör behandlas mer likt egnahem vad gäller
och hyresrätt,
äganderätt
beskattning

och statsbidrag.

Skälet är att de boende i egnahem och bostadsrätter gör en kapitalinSkillnaden
risktagande.
är endast
sats som medför ett visst ekonomiskt
ett gemensamt
är ett enskilt ägande och bostadsrätten
att egnahemmen
leverantörsförkundfrågan
det
däremot
ett
ägande. I hyresrätten
är
om
hållande

mellan

den boende

och fastighetsägaren.

Egnahemsägaren

och

70

Kommitténs

överväganden

bostadsrättshavaren
bostaden

och förslag

betalar

betingar

medan

Organisationerna

vid

varje

hyresgästens

föreslår

SOU

tidpunkt

att bostadsrättsföreningar

skatteminskning/skatteåterbäring
ekonomiska

den

hyra bestäms

självkostnad

1996:156

som

i förhandlingar.
skall ges rätt till

ränteavdrag

genom
som ger samma
ägare av egnahem kan göra i
som de ränteavdrag

effekt

dag.
En sådan modell
SOU

1994:57.

har föreslagits

Förslaget

innebär

av Fastighetsbeskattningsutredningen
slopas och ersätts
att fastighetsskatten

av en schablonintäkt.

Ränteutgiftema
kvittas mot schablonintäkten.
Om
leder till ett underskott får föreningen tillbaka 30 %
i form av en negativ
skatt. l de fall schablonintäkten
av återstoden
överstiger
erlagda räntor utgår skatt för motsvarande
del.

inkom

1992:8föreslåratttaxeringsBostadsrättsvärderingskommitténSOU
värdet på ett bostadsrättshus
grundas på det sammanlagda
marknadsvärdet på de bostadsrätter
ingår
i
bostadsrättsföreningen.
som
Utredningarnas

förslag

har remissbehandlats

men ännu inte lett till
av reglerna för bostadsrätter.
Vi har enligt våra direktiv
inte i uppgift att behandla skattelagstiftningen. Vi anser dock att bostadsrättens behandling i skattelagstiftningen
bör ses överi enlighet med de nämnda utredningarnas
förslag. En sådan
till beredningen
översyn bör ske i anslutning
av våra förslag.
några förändringar

Vårt

huvudförslag

och taxering
är således att beskattning
av
förändras i enlighet med utredningarnas
förslag.

bostadsrättsföreningar
Vi

har dock

utarbetat

ett alternativ

som visar hur bostadsrättsregler för beskattning
och
om nuvarande
taxering av bostadsrättsföreningar
bibehålls.
En förändring
av reglerna för beskattning
av bostadsrättsföreningar
innebär i sammanfattning
följande:

föreningar

-

även

kan

behandlas

Bostadsrättsföreningarnas

fastigheter

hetsbeskattningsutredningens
-

En schablonintäkt

-

Ränteutgifter

utöver
föreningen.

Intäkter
som överstiger
skattningens
regler.
De enskilda

med fastig-

tas upp som en inkomst av föreningen.
får dras av mot schablonintäkten.
schablonintäkten
ligger
till grund för

ränteutgifter

till

i enlighet

skall

Föreningens

betalning

taxeras

förslag.

ränteutgiftema

bostadsrättsinnehavama

sina egna ränteutgifter

enligt

beskattas

enligt

åter-

kapitalbe-

gör precis som i dag avdrag
kapitalbeskattningens
regler.

för

Kommitténs

SOU 1996:156

Bostadsrätt

1.17

överväganden

och förslag

nyproduktion

-

föreslår

Kommittén

ägda av
och taxering
av fastigheter
skall ses över i enlighet med förslagen från
och Bostads1994:57
SOU
Fastighetsbeskattningsutredningen
för

Reglerna

beskattning

bostadsrättsföreningar

SOU

rättsvärderingskommittén
hetsskatten

1992:8,

att fastigbostadsrättsföreningar

vilket

innebär

ersätts med en schablonintäkt,
och att taxeringen
för ränteutgifter

ges full avdragsrätt
heterna förändras.

skall

Räntebidragen

av fastig-

avskaffas.
statlig

En schablonberäknad

kreditgaranti

skall kunna

tillhanda-

hållas.

Översyn av beskattning

och taxering

av bostadsrätter

att reglerna för beskattning
av bostadsrättsföreningar
i enlighet med förslagen
skall
fastigheter
över
deras
ses
av
och Bostadsrätts1994:57
SOU
i Fastighetsbeskattningsutredningen
från
Vi utgår då
1992:8.
att förändrade
SOU
värderingskommittén
Kommittén

föreslår

och taxering

bostadsrätter

regler

för

totalt.

Neutraliteten

inte
med

skall
övriga

att statens kostnader
skall
upplåtelseformer
även

innebära

ökar
upp-

rätthållas.
skall även bostadsrätten
kreditgaranti
se avsnitt 1.20.
Vidare

kunna få en schablonberäknad

statlig

för
att förändringarna
är det angeläget
samtidigt
kraft
i
träda
kan
bostadsrättsföreningar
fastigheter
som ägs av
förslag. Detta innebär att hus som får värdeåret 2000
övriga
våra
som
och att de skall beskattas och
och senare inte skall få räntebidrag
utredningarna
de principer
som de båda refererade
taxeras enligt
föreslagit.
Enligt

vår

uppfattning

71

72

Kommitténs

överväganden

Alternativt

förslag

Om skattereglema
förändras

skall

för

och förslag

SOU

1996:156

bostadsrätter

för fastigheter

inte
som ägs av bostadsrättsföreningar
nyproducerade
bostadsrättshus
med värdeår

inte heller

2000

och senare betala fastighetsskatt.
Vidare får nyproducerade
hus
precis
andra
hyreshus
som ägs av bostadsrättsföreningar
ett
som
basbidrag på 10 % av ett schabloniserat
bidragsunderlag.
Bostadsrätts-

föreningen

kan också erhålla

Basbidraget
faktiska

till

kreditgaranti.

bostadsrättshus

skall

dock

kopplas

till

föreningens

lån. Skälet till

att koppla basbidraget till bostadsrättsföreningarfaktiska
lån
medlemmarna
är
har möjlighet
att de enskilda
nas
att
utnyttja
ränteavdragen
i kapitalbeskattningen
för lån på den egna
insatsen. Prövning
för att fastställa
basbidragets
av belåningsgraden
storlek

sker normalt

i samband med prövning
av kreditgarantin.
bostadsrättsförening
skyldig
att betala tillbaka
en
vara
hela basbidraget
medlemmarna
inom tio år genom kapitaltillskott
om
sänker föreningens
lån så att de blir lägre än ett bidragsunderlag
som
Vidare

skrivs

skall

ned på samma

1.17.7

sätt som ett 30-årigt

Bostadsrätt

Kommittén

-

bostadsbestånd

befintligt

föreslår

Reglerna

för

befintliga

beskattning

och taxering

bostadsrättsföreningar

i

F astighetsbeskattningsutredningen

rättsvärderingskommittén
Avtrappningen
både enligt
de regler

lån med rak amortering.

SOU

av samtliga
l993-års
regler

som gäller

En schablonberäknad

skall

förändras

enlighet

SOU

även för
förslagen
i

med

1994:57

och Bostads-

1992:8.

räntebidrag

till

och enligt

bostadsrättshus,

tidigare

regler,

dvs.

skall

följa

för egnahem.
statlig

kreditgaranti

skall kunna beviljas

till

ombyggnadsprojekt.

Kommittén

föreslår

således att befintliga
som nyproducerade

av samma förslag
skatten ersätts av en schablonintäkt

bostadsrättsföreningar
bostadsrätter,

dvs.

och bostadsrättsföreningen

omfattas

fastighetsfår full

överväganden

Kommitténs

SOU 1996:156

för ränteutgifter.

avdragsrätt

Vidare

skall

och förslag

förändras så
även taxeringen
grundas på det sammanlagda

på bostadsrättshuset
att taxeringsvärdet
marknadsvärdet
på de bostadsrätter
som ingår i bostadsrättsföreningen.
Även
skall
till bostadsrättsföreningama
räntebidrag
för
reglerna
för sina ränteutgifter

avdrag

att avtrappningen
skall följa
bostadsrättshus
således

både räntebidrag

kommer
göra
att kunna
sätt som egnahem. Vi föreslår
till
och nivå
av samtliga räntebidrag

bostadsrättsföreningen

eftersom

förändras

enligt

på likartat

takt

de regler som gäller för egnahem. Detta gäller
och enligt de
1993-års regler Danellsystemet

äldre reglerna.
med stora ränteutgifter,
att bostadsrättsföreningar
hus
ombyggda
nyligen
hus
eller
med
föreningar
dvs. i regel
nya
regler.
nuvarande
kommer att få en relativt bättre ekonomi jämfört med
med låg belåning och små ränteutgifter
att
Däremot kommer föreningar
innebär

Förslagen

få ett relativt sämre utfall.
för de befintliga
Eftersom förändringen

bostadsrättshusen

innebär

att
för
att sätta tidpunkten
kommer således samma
till
genomförande
med värdeår 2000 och
regler att gälla både för de nya bostadsrättshusen
bostadsrättshusen.
senare och för de befintliga
samtliga

Alternativt

hus

skall

förslag

Om inte reglerna
skall

de befintliga

principer

är det rimligt
omtaxeras
år 2000. Vi denna tidpunkt

för beskattning

och taxering

bostadsrättsföreningarna

som i dag, dvs. mer likt

hyresrätten

av bostadsrättshus
enligt
behandlas

se avsnitt

l.l7.2.

ändras
samma

73
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1.18

överväganden

för

Regler

Kommittén

Samtliga

och förslag

SOU

1996:156

investeringsbidrag

föreslår
investeringsbidrag

av ett schabloniserat

skall

beräknas

som en procentandel

bidragsunderlag.

Bidragsunderlaget
för nyproducerade
bostäder skall vara ll 000
kr per m2 bruksarea för bostadsändamål
för de första 35 m2. För
m2 bostadsyta skall bidragsunderlaget
varje tillkommande
minska
med 35 kr per m2 för hela bostadsytan.
Högst 120 m2 bostadsyta
är bidragsberättigad.
Bidragsunderlaget
med

för

särskilda

funktionshinder

boendefonner

personer
första 35 m2. För varje

tillkommande

därutöver

bidragsunderlag

skall

boendet

samma

för

äldre

och

vara 13 000 kr per m2 de
kvadratmeter
bostadsyta

skall

som

för

det

ordinära

gälla.

Bidragsunderlaget

för

ombyggnad

beräknas

enligt

nuvarande

regler.

Kommittén
teknik.

anser att alla investeringsbidrag
Utgångspunkten
för beräkningarna

underlag

enligt

1.18.1

samma

modell

Bidragsunderlag

som gäller

och

skall beräknas

med likartad

är ett schabloniserat
i dag.

garantiunderlag

vid

bidrags-

ny-

produktion
Vi

föreslår

för kreditatt bidragsunderlaget,
som också är underlag
nyproducerade
bostäder
skall vara 11000 kr per m2
bruksarea
för bostadsändamål
35 m2. Om
ovan mark upp t.o.m.
m2
bostadsytan
bidraget med 35 kr per
för all yta i
är större minskar
garantin

lägenheten.

för

Bidrag

och

även

kreditgaranti

ges till

högst

120 m2 per

lägenhet.
Motivet

underlaget

den tekniska
beräkningen
att förändra
av bidragsi förhållande
till de regler som gäller i Danellsystemet
är
till

att undvika
regler
Nuvarande

tröskeleffekten

främst

och förslag

överväganden

Kommitténs

SOU 1996:156

75

vid 35 m2 bostadsyta.

i ersättningen

även
av kosten överkompensation
naderna för små lägenheter som inte är särskilda boendefonner.
bostäder framgår
storlek till nyproducerade
Bidragsunderlagets
av
tabell
Tab.

inneburit

har

se även bilaga 3.

1.1

Bidrags-

1.1

och

för

garantiunderlag

lägenheter

olika

av

storlek.

Lägenhetsyta,

m2

Gällande

regler,

Förslag,

kr

kr

35

455 000

385 000

45

515 000

479 000

60

605 000

608 000

90

785 000

817 000

120

965 000

963 000

1.18.2

Bidrags-

och

garantiunderlag

för

nyproducera-

boendefonner

de särskilda

vid nyproduktion
och garantiunderlaget
att bidragsav
för äldre och funktionshindrade
särskilda boendeformer
personer skall
kostnaderna
är högre
vara högre än för ordinära lägenheter. Skälet är att
personalutrymmen.
och
för
behövs
för den handikappanpassning
som
Bidragsunderlaget
är dessutom högre enligt dagens regler.
Vi

föreslår

Vi föreslår att bidrags- och garantiunderlaget
ml dvs. 2 000 kr per m2
per m2 de första 35
bostadsyta
utöver
bostäder. För
som tillkommer
underlaget
som för det ordinära
vara detsamma

vara 13 000 kr
högre än i ordinära
35 m2 skall bidragsskall

boendet

dvs.

minska

m2 från nivån ll 000 kronor.
gäller
Minskningen
per
dock inte hela bostadsytan
utan endast den bostadsyta som är större än
35 m2.
med 35 kronor

1.18.3
Bidrags-

Bidrags-

garantiunderlag

och

och garantiunderlaget

vid

för ombyggnadsåtgärder

räntebidragen

till

ombyggnad
beräknas

enligt

ombyggnadsverksamhet.

för
regler
nu gällande
till
Underlaget
motsvarar 90 % av en skälig kostnad för ombyggnaden
får normalt
100 000 kr. Bidragsunderlaget
den del kostnaden överstiger

76
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inte bli högre
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Vid

skall

Särskilda

Enligt

SOU

för nybyggda bostäder.
än 80 % av schablonbeloppet
husets värde före ombyggnaden
dras bort.

beräkningen

1.18.4

och förslag

de regler

villkor

som gäller i dag skall endast arbete som
företag kunna berättiga till investeringsbidrag.

momsregistrerat

utförs

av

Om upplåtelseformen
till

bidrag,
ett

för hus som fått investeringsbidrag
förändras
inte
berättigat
till
investeringsär
som
investeringsbidraget
betalas tillbaka.
Vi föreslår också att

egnahem

eller till

skall

utbetalt

bostadsrätt

statligt

genom

en inteckning

1.19

Typer

Kommittén

investeringsbidrag

till

följande

nyproducerade

t.ex.

hyreshus.

Investeringsbidrag

för prioriterade
investeringsbidrag

Sådana

ombyggnadsåtgärder
kan också

främ st till

i vissa fall

avse

och egnahem.

Investeringsbidrag

l våra förslag

finns

sammanfattas

nedan.

1.19.1

sätt,

av investeringsbidrag

typer

hyreshus.

bostadsrättshus

på lämpligt

investeringsbidrag

av

föreslår

Basbidrag

säkras

i fastigheten.

som motiveras

några olika

konjunkturpolitiskt.

typer

av investeringsbidrag.

Förslagen

Basbidrag

Basbidraget

till nyproducerade

ränteavdrag.

rens
avskaffas

utfomining.

och

Bidraget

20 %

om

hyreshus
skall

kompenserar

vara
fastighetsskatten

10 %

om
kvarstår

för egnahemsägafastighetsskatten
i

sin

nuvarande

överväganden

Kommitténs
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77

och förslag

föreslår vi att även nyproduförslag för bostadsrätter
I ett alternativt
Förutsättningen
basbidrag.
är dock att
skall
få
bostadsrättshus
cerade
ett
bostadsrättoch
taxering
beskattning
vårt huvudförslag
av
om förändrad
shus inte genomförs.

för

Investeringsbidrag

1.19.2

prioriterade

ombyggnadsåtgärder
De

förslag
främst

investeringsbidrag

med

för

prioriterade

och egnahem

ras med avdragsrätten
bidrag för ombyggnad

för

ersätts

i vårt

ombyggnadsåtgärder

i

kan också i vissa fall

Sådana investeringsbidrag

hyreshus.

bostadsrättshus

ombyggnadsåtgärder

till

räntebidragen

nuvarande

avse
kompense-

trots att dessa upplåtelseformer
investeringsNågot generellt
ränteutgifter.

föreslås

således inte.

omge bidrag till prioriterade
skall kunna ske utan bidrag.
ombyggnadsverksamhet
för hyreshus
Vårt förslag att öka det årliga värdeminskningsavdraget
syftar till detta.
ombyggnadsåtgärder
som syftar
Vi har i detta betänkande prioriterat
och
äldre
för
användbarhet
och
personer
till att förbättra tillgänglighet
Vi

staten

menar att
Övrig
byggnader.

endast

skall

för ett långsiktigt
samt olika slag av miljöåtgärder
särskilda
boende. Även ombyggnad
kretsloppsanpassat
som tillskapar
vikten
understryka
också
vill
Vi
prioriterad.
boendeformer
av att
är
bostadsområden.
kunna förbättra och bygga om utsatta
med funktionshinder

Många
några

fall

har stora problem
rivning
av i teknisk

kommuner
har

med överskott
mening

bra

av lägenheter. I
skett.
fastigheter

Kommittén
som görs för att skapa alternativ
anser att ombyggnader
begränsa kapitalförstöringdärmed
användning
av sådana fastigheter och
bör
ombyggnadsåtgärder
för prioriterade
en är angelägna. Inom ramen
enligt vår mening även denna typ av projekt ingå.
på
Vi föreslår en årlig total ram för prioriterade ombyggnadsåtgärder
och
omfattning
åtgärder
samt
totalt en miljard kr per år. Priotitering
av
skall göras av regering och riksdag
delar
inom
olika
inriktning
ramen
av
budgetarbetet.
i det ordinarie
finns
dock
Vi anser
att det är önskvärt att bidrag med viss inriktning
halvår
minst
aviseras
för
bidrag
ett
år och att villkoren
i minst två -tre
korta bidragstider
innan de träder i kraft. Alltför
ger små förutsättningar
sätt. Det blir
att bidragen utnyttjas på ett genomtänkt
investeringsvolymema.
tiden
i
rad ryckighet
över

också en oplane-
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1.19.3

1 dag

överväganden

och förslag

Investeringsbidrag
konjunkturpolitiskt
finns

konjunkturskäl
finansierade

långsiktiga
politiska

1996:156

motiveras

olika

typer av investeringsbidrag
se bilaga 4 som av
har införts i syfte att stimulera bostadsbyggandet.
De är
medel och ingår inte i den
av arbetsmarknadspolitiska
År 1995 uppgick
bostadspolitiken.
de arbetsmarknads-

medlen

de uppskattas

som

SOU

i form av investeringsbidrag
till
för år 1996 till ca 6 miljarder
kr.

2,5 miljarder

kr och

Denna typ av bidrag kommer med stor sannolikhet
att vara önskväri framtiden.
Vi anser att det är värdefullt
att sådana arbetsmarknadspolitiska
medel kan förstärka
de bostadspolitiska
insatserna.

da även

Prioriteringen

åtgärderna bör också enligt
av de arbetsmarknadspolitiska
kunna följa den prioritering
inom bostadspolitiken
görs
som
ombyggnadsåtgärder
förbättrar
tillgängligheten
för äldre
som

vår mening

t.ex. till
och funktionshindrade

hållbar miljöanpersoner eller till en långsiktigt
bostäder.
av
Bidragen
bör i stor utsträckning
kunna utformas enligt vår modell,
dvs. räknas som en procentandel
bidragsav ett schablonberäknat
underlag.
Storlek
och inriktning
bestäms givetvis
av rådande konpassning

junkturläge.

Kommitténs
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1.20

för

Regler

föreslår

En statlig

kreditgaranti

nybyggda
permanenta
byggnadsåtgärder.

skall

samt

för

lån

som

skall beräknas

avser

enligt

om-

samma

för investeringsbidrag.

som bidragsunderlaget

som syftar till ett
höjas på motsvarande
sätt

skall för vissa miljöåtgärder

Garantiunderlaget

kretsloppsanpassat

långsiktigt

för lån som avser

erbjudas

kunna

bostäder

för kreditgarantin

Garantiunderlaget
regler

kreditgaranti

statlig

Kommitten

och förslag

överväganden

boende

för särskilda
som bidrags- och garantiunderlaget
för äldre och personer med funktionshinder.

boendeformer

skall motsvara högst 25 % av garantiunderlaget
för
och 35 % av garantiunderlaget
bostadsrättshus
och

Garantibeloppet
för hyresegnahem.

Det garanterade

lånets förmånsrättsläge

och vissa tillägg

underlaget

Pantsåkerheten

för det garanterade

och bostadsrättshus

inom

skall grundas

på garanti-

pantvärde.
lånet skall placeras

högst 90 % och för egnahem

för hyres100 % av

pantvärdet.
skall högst lämnas för förluster som
ur kreditgarantin
50 % av de tillägg för ränta och
lånet
garanterade
det
samt
avser
kap.
3§ jordabalken
enligt
6
andra kostnader
som avser det

Ersättning

lånet.

garanterade
Den

årliga

avgiften

garanterade
I övrigt

skall

för kreditgarantin

skall

beloppet.

samma

regler

gälla

som i dag.

vara 0,25 % av det

79

80

Kommitténs

1.20.1

överväganden

för

Motiv
för

och förslag

att

ändra

SOU

reglerna

kreditgarantin

Kreditgarantin

vår mening
tillgång
ger enligt
skulle
kunna
än vad marknaden
annars
säkerställer
också att räntesättning
och storlek
villkor

enhetlig

var i Sverige
är att låntagarens
kreditprövning.

oavsett

garantin

sedvanlig

Kreditgarantier

enligt

låntagaren

till

på lån kan bli

betalningsförmåga

1993 års regler

är

innebär

risken

på att fastighetsägaren
för sitt investeringsbeslut.

Reglerna
med

krav

för kreditgarantin

behöver

därför

tillräcklig

mer begränsade

1.20.2

risker

utsträckning

skall

till att
bära den yttersta

i vissa delar ändras. Syftet

och
är att åstadkomma
ett långsiktigt
med låga garantiavgifter
som täcker kostnaderna.

Kreditgarantins

enligt

ändå utrymme
för en
avkastning.
Garanti-

förändringarna

garantisystem

relativt

för kredit-

se vidare kommitténs

som inte kan bäras enbart av fastighetens
medverkar
därigenom
inte i tillräcklig
rimliga

på bättre

Kreditgarantin

bor. En förutsättning

än vad 1992 års regler har medfört
delbetänkande
SOU 1995:98.
I vissa fall finns

systemet
tillgodose

krediter

erbjuda.

för förluster
belåning

1996:156

stabilt

omfattning

Kommittén
föreslår att en statlig kreditgaranti
skall kunna lämnas för
lån som avser nybyggnad
bostäder
i samtliga upplåtelsepermanenta
av
former samt för lån som avser ombyggnad
hyreshus
och bostadsrättav
shus.

1.20.3

Garanterat

Det garanterade
hyres-

och

egnahem.

beloppet

belopp

motsvarar högst 25 % av garantiunderlaget
bostadsrättshus
och högst 35 % av garantiunderlaget

Skillnaden

för
för

i garanterat
belopp
motiveras
av att statens
förlustrisker
dvs.
bostadsföretag
är avsevärt större för juridiska
personer,
och bostadsrättsföreningar
för
fysiska
än
personer.

överväganden

Kommitténs
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för

Garantiunderlaget

1.20.4

föreslår

Kommittén
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kreditgarantin

garantiunderlaget

att

och förslag

for

kreditgarantin

skall

för investeringsbidrag
se avsnitt 1.18. Vi
motsvara bidragsunderlaget
till garantiunderlatillägg
möjligt
skall
också
det
göra
att
att
vara
anser
ombyggnader.
till
både
underlaget
gäller
get. Detta
ny- som
höjs till 13 000 kronor per m’ för de
Vi föreslår att garantiunderlaget
och även för
första 35 m’ vid nybyggnad
av särskilda boendeformer
boende.
kretsloppsanpassat
som syftar till långsiktigt
det
ordinära
för
ned
på
underlaget
sätt
trappas
som
samma
boendet dvs. med 35 kr per m2 från nivån ll 000 kr per m’. Detta skall
dock inte gälla för de första 35 m2 bostadsyta
utan endast för den

miljöåtgärder
Därefter

Kreditgarantin
därutöver.
som tillkommer
m2
lägenhet.
bostadsyta
högst 120
per
Även vid ombyggnad
höjas,
kan garantiunderlaget

bostadsyta

i

ringar

uppvärmning

värmesystem

i stället

för

t.ex. för investevattenburna
energikällor,

förnyelsebara

med

och hissinstallationer

direktverkande

för

kan beviljas

vid

ombyggnad.

1.20.5
Det

för

Förmånsrätt

garanterade

garanterade

förmånsrätt

lånets

lån

som
av ett pantvärde,
Vid nybyggnad av hyreslokaler och av egnahem för

bestäms

och vissa tillägg.

motsvarar garantiunderlaget
och bostadsrättshus
görs tillägg

för vissa
150 000 kr.
för tomtmarken
den del av taxeringsvärdet
som överstiger
ombyggnaden.
före
taxeringsvärdet
för
tillägg
ombyggnad
För
görs
och
för hyreslånet placeras
för det garanterade
Pantsäkerhet
%
100
inom högst 90 % och för egnahem inom högst
bostadsrättshus
av pantvärdet.

1.20.6

Ersättning

ur

kreditgarantin

högst lämnas för förluster
att ersättning
ur kreditgarantin
%
50
lånet
garanterade
det
samt
av de tillägg för ränta och
som avser
jordabalken
3§
kap.
6
enligt
andra kostnader
som långivaren haft för det
garanterade lånet.
regler på så sätt att
innebär en förändring
Förslaget
av nuvarande

Vi

föreslår

tar en självrisk
de garanterade lånen.

långivaren

på 50 % för räntor

och andra kostnader

för

82
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1.20.7
För

överväganden

för

Avgift

kreditgarantin

kostnaderna

för

inledningsvis

till

den avgift

och förslag
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kreditgarantin

tas ut en årlig avgift som långsiktigt
administration
och förluster.
Avgiften
0,25 % av garanterat belopp.
i nuvarande system.

skall

täcka

fastställs

Det är en halvering

av

som gäller

1.21

Förslagens

effekter

har i inledningen

till

på hyresnivån

i ny-

bostäder

producerade
Vi

SOU

detta betänkande

konstaterat

att de generella
gynnar välsituerade
hushåll, vilket ur fördelningspolitisk
synpunkt är tveksamt. De restriktioi
statsbudgeten
gäller
för
denna
utredning liksom för alla andra
ner
som
subventionema

utredningar
bostäder.
Vi

vill

till

nyproduktionen

ger inte något
Ett sådant utökat

i dag främst

för ökat stöd till nyproduktion
utrymme
av
stöd har heller inte varit vårt primära syfte.

vidare

understryka
att ökningar
av boendekostnader
som
räntebidragen
minskar
enligt
gällande
regler inte är en följd
av att
för saneringen av
är en förutsättning
av våra förslag. Denna förändring
statsfinansema
och ger också ramen för statens utgifter inom bostadspolitikens
område. Vi har inte funnit att det nu finns utrymme
att utöka

följer

denna ram.
En omläggning
räntebidrag

hyreshus från
av statens bidrag till nyproducerade
till investeringsbidrag
basbidrag,
påverkar inte hyresnivån.

Det är nivån på bidragen som inverkar på hyresnivån
och inte formen
bidrag.
nivå
vi
har
valt
på
Den
basbidraget
kan
justeras både
av
som
uppåt och nedåt.
Det främsta

för vårt val av basbidrag, dvs. 10 % av bidragsupphör
20 % om fastighetsskatten
om
är att hyreshus skall få lika stor subvention
som egnahem.
nivå är således bestämt
mellan
av kravet på neutralitet
motivet

fastighetsskatten

underlaget
kvarstår

Bidragets

upplåtelseformema.
bostäder
Vi

Vi har valt

att inte subventionera

nyproduktion

av

därutöver.

har

enligt Danelläven föreslagit
att det eviga räntebidraget
skall
ned
skrivs ned med
systemet
trappas
genom att bidragsunderlaget
medför viss ökning av hyresnien 30-del varje år. Denna nedtrappning
våema jämfört
Vi

med nuvarande

har jämfört

hyresnivåema

Danellsystem.

i hus som är finansierade
enligt vårt
med hyrorna i hus som är finansierade
med räntebidrag
enligt
nuvarande
regler och också med räntebidrag
där bidragsunderlaget
förslag

Kommitténs
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skrivs

ned. I tabell

1.2 och 1.3 redovisas

överväganden

och förslag

för

Utgångspunkten

resultaten.

i ett nytt hyreshus skall vara lönsam
är att en investering
%
med
räntenivå
på
7,5
och
vid en
en uppräkning
av hyrorna med 2 %
Konsekvenser
se vidare bilaga
av
per år, dvs. i takt med inflationen
förslagen.
beräkningarna

Tab.

1.2

Hyra

per m

i nyproducerade

Räntebidrag
m. nuvarande
regler, 30%

hus

Räntebidrag
m. nedskrivet
bidragsunderlag

Utredningens
förslag,

basbidrag

10%

1 RoK

35m:

915

995

1 025

2 RoK

50m2

915

980

990

3 RoK

70m2

890

945

945

4 RoK

100m

825

875

875

5 RoK

l20m2

780

830

825

Tab.

1.3

Hyra

per månad

i nyproducerade

Räntebidrag
m. nuvarande
regler, 30%

hus

Räntebidrag
m. nedskrivet
bidragsunderlag

Utredningens
förslag,
basbidrag

10%

l RoK

35m:

2 669

2 902

2 990

2 RoK

50m:

3 813

4 083

4 125

3 RoK

70m

5 192

5 513

5 513

4 RoK

100m’

6 875

7 292

7 292

5 RoK

120m:

7 800

8 300

8 250

visar att vårt förslag med basbidrag till nyproduktionen
ger
bidragsunderladär
bostäder
med
räntebidrag
i
hyresnivåer
som
samma
get trappas ned. Detta framgår tydligt av tabell 1.3. Jämförelsen mellm
enligt nuvarande regler visar att skillnaden
vårt förslag och räntebidrag

Tabellema

Detta beror på att vårt förslag
är störst för små lägenheter.
11 000 kr per m2 för de första
beräknas på ett lägre bidragsunderlag,
Utfallet
med 13 000 kr per m2 i Danellsystemet.
35 m2 jämfört
är dock
i hyresnivå

relativt

gynnsammare

för de större lägenheterna

i vårt förslag.

83

84

överväganden

Kommitténs

Tab.

1.4

skillnad

Procentuell

förslag

och förslag

jämfört

SOU

mellan

hyresnivån

med nuvarande

i

Räntebidrag

m.
nedskrivet

m. nuvarande
regler, 30%
35m

2 RoK

utredningens

system

Räntebidrag

1 RoK

1996:156

bidragsunderlag

12,0

3,0

50m:

8,2

1,0

3 RoK

70m

6,2

0,0

4 RoK

100m’

6,1

0,0

5 RoK

120m:

5,8

-0,6

Hyresnivån

i nyproducerade

kommer

bostäder

med vårt förslag

den nivå som förutsattes år 1992 när Danellsystemet
Den snabba förbättringen
Detta belyses i bilaga
av svensk

överstiga

inte att
infördes.
ekonomi

kan minska något utan att
att statens stöd till nyproduktionen
Också detta förhållande
påverkas negativt.
därför hyresnivåema
är en
Vår
stabilitet.
del av bostadspolitikens
bidrag till allmän ekonomisk
bedömning
är därför att det av oss föreslagna
systemet medger en
medför

fortsatt

i den omfattning

nyproduktion

1.22

Statsfinansiella

1.22.1

Statens

Statens

utgifter

antagit.

vi tidigare

i

effekter
med

utgifter

nu

gällande

kommer

för bostadspolitiken

regler

att minska avsevärt även
regler. År 1996 beräknas

görs av nuvarande
om inga förändringar
uppgå till ca 37 miljarder kronor.
statens utgifter för bostadspolitiken
kr och bostadsbidrag
räntebidrag
27
miljarder
är
stora posterna
barnfamiljer

och

ungdomar

och bostadsbidrag

räntebidrag

som redan är tagna.
Sålunda
sjunkter
miljarder
kalkylema
reglema.

på

kr
bli

år 2009.

för

Därefter
över

miljarder

minskar

utgifterna

15 miljarder

Prognoserna

8,5

dock

kronor.
automatiskt

räntebidragen

ökar

utgifterna

till
igen

Utgiftema
genom

De
till
för

beslut

som lägst 7,3
och kan enligt

görs
om inga förändringar
räntebidragens
utveckling
äv gjorda

kr år 2025

I

av
av

Kommitténs
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Boverket

och

bygger

på

de

överväganden

och förslag

och
om bostadsbyggande
från i detta betänkande se bilaga 3.
beräknas vara 5,6 miljarder kronor år

antaganden

m.m. som vi har utgått
för bostadsbidragen
Utgiftema
utgift som sedan är oförändrad
årlig
1998, en
om inte t.ex. hyres- och
orealistiskt
det
dock
att inte höja
är
höjs. Vi anser
att
inkomstgränser
inflationen,
med
räknas
skulle
upp
bidragen. Om t.ex. bostadsbidragen

räntenivå

kronor år 2005
dvs. med 2 % per år, skulle utgiften vara 6,3 miljarder
har vi dock utgått från
kronor år 2010. I våra kalkyler
och 7 miljarder
beslutade.
de regler som nu är
för statens
hör även kreditförluster
för bostadssektom
Till utgifter
1996. Även
till bostäder, vilka uppgår till 1,3 miljarder
kreditgaranti
och beräknas ha upphört i de delar
successivt
minskar
dessa utgifter
år.
några
inom
som berör statsbudgeten
10,4
på totalt
till pensionärer
för bostadstilläggen
Kostnaderna
utan
inte anses vara en del av bostadspolitiken
således
kostnader
Dessa
är
pensionssystemet.
del
behandlas som en
av
Detsamma gäller
i statens utgifter för bostadspolitiken.
inte inkluderade
åtgärder.
arbetsmarknadspolitiska
bidragen för
de konjunkturrelaterade

miljarder

kr brukar

se tabell

1.5.

85

86

Kommitténs

Tab.

1.5

överväganden

och förslag

Statens

nettoutgifter
finansieringssystem,

för

SOU

bostadspolitiken

milj

med

1996:156

nuvarande

kr

1996

1998

2005

2010

Fastighetsskatt:
flerbostadshus

5 100

6 500

9 300

13 400

14 100

17 100

19 500

-16 700

-14 200

-13 600

-15 000

1 800

6 400

12 800

15 500

äldre regler

26 400

14 900

2 800

0

Danell-regler

l 000

2 100

4 900

7 700

ditgaranti

1 300

l 500

Bostadsbidrag

8 500

5 600

5 600

5 600

37 200

24 100

13 300

13 300

-35 400

-17 700

-500

2 200

10 400

10 000

10 000

10 000

6 000

2 000

1 000

l 000

egnahem

Ränteavdrag

för

ll

000

egnahem
Summa

intäkter

Räntebidrag:

Förluster

Summa

för kre-

utgifter

Netto

Bostadstillägg
pensionärer

Bidrag

arbets-

marknadspolitik

Med oförändrade
utgifter

för

fortfarande

utgifterna

successivt

ända till

Fastighetsskatten
stadspolitiken.

och bostadsbidrag

bli

kronor
ca 13 miljarder
13 miljarder
kronor
år 2010. År

vara ca
åter öka till

räntebidragen
utgifterna

regler för räntebidrag

bostadspolitiken

drygt

20

miljarder

ökar igen. I bilaga

kronor,
3 finns

skulle

statens
år 2005 och
2025

beroende

skulle

på

en framskrivning

att
av

år 2030.
kan

Vidare

betraktas
är

som en
egnahemsägamas

ñnansieringskälla

för

bo-

ränteavdrag

en förlorad
med bostadspolitiken
och

skatteintäkt
för staten som har starkt samband
kan ses som en kostnad för bostadspolitiken.
Statens netto för bostadspolitiken
blir med dessa utgångspunkter
intäkter från fastighetsskatten

Kommitténs
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överväganden

och förslag

ränteavdrag minus utgifter för bostadspolitiken
egnahemsägamas
enligt ovan. År 1996 beräknas statens netto vara minus 35 miljarder
kronor. År 2005 är bostadspolitikronor och år 1998 minus 18 miljarder
med
älvñnansierad
ett netto på endast minus 0,5
ken i stort sett
kommer att ge ett överskott på drygt
miljarder kronor. Bostadspolitiken

minus

kr år 2010

2 miljarder

Effekter

1.22.2
De

inledande

våra

av

förslag

i samma
redovisas
av våra förslag
de
medför
Våra förslag
större utgifter
nettoutfall
bättre
sikt
på
längre
ett
kommer
att
åren men
ge
effekterna

statsfinansiella

uppställning

se vidare bilaga 3.

i

tabell

1.6.

för staten.
I förslagen

nettoutgiften
har vägts in en uppskattning
av vilket
lika stora
inte
blir
investeringsbidragen
för
t.ex.
utgifter
Statens
faller ut,
betalas
bidragen
eftersom
ut
åren
de
första
som de anslagna medlen
det
inte
På samma sätt är
är färdigställt.
först när ett byggnadsprojekt
utvecklingsprogram
för statens stöd till kommunala
troligt att utgifterna
kommer

att falla

ut i full

utsträckning

de första

åren.

87

88

Kommitténs

Tab.

1.6

överväganden

Statens

och förslag

utgifter

utredningens

och

förslag,

SOU

intäkter
milj

1998

för

bostadspolitiken

1996:156

enligt

kr

1999

2000

2005

2010

9 100

10 400

Fastighetsskatt:
flerbostadshus
egnahem

Ränteavdrag
Summa

egnahem

6 500

7 000

7 500

14 100

14 400

14 700

17100

19 500

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

intäkter:

6 400

9 400

9 900

12 600

14 900

11 300

10 000

2 800

2 100

2 300

1 800

700

l 500

1 000

l 000

14 900

Räntebidrag:
äldre regler

Danellsystemet
Förluster

O
600

av kreditga-

rantier

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

5 600

5 600

5 600

5 600

5 600

24 400

21 100

21 000

12 200

9 300

-18 000 -11 700 -11 100

400

5 600

300

300

Bostadsbidrag
Summa

kostnader:

Statens

netto:

Höjt

värdeminsknings-

0

100

200

avdrag

Kommitténs

förslag

i kombination

med den automatiska

för räntebidragen
innebär
av statens utgifter
förbättring
statsfinansema
från
ett underskott
av
bostadsñnansieringen
år 1998 till ett överskott
2010.
I

kommitténs

basbidrag
1999-2010.
fallet

för

alternativ

på 20 % blir
Skillnaden
kommitténs

minskningen

således

en avsevärd
på 18 miljarder
kr för
på 5,6 miljarder

kr år

med

bibehållen
fastighetsskatt
och ett
nettoutfall
något mindre gynnsamt
åren
statens
kronor.
Här redovisas nettoutär ca l miljard

huvudförslag

jämfört

med

nettoutfallet

av

Kommitténs
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för de olika

av resultaten

redovisning
Tab.

I bilaga

ñnansieringssystem.

nuvarande

förslag

År

3 finns

en

och förslag

detaljerad

mer

åren.

utredningens
i statens nettoutgift
per år mellan
milj. kr.
bostadspolitiken,
till
stöd
och nuvarande

Skillnad

1.7

överväganden

förslag

Utredningens

Nuvarande

Skillnad

regler

1998

-18 000

-17 700

-300

1999

-ll

700

-11 000

-700

2000

-11

100

-9 400

700

2001

-8 900

-7 100

800

2002

-5 600

-4 200

400

2003

-3 500

-2 600

-900

2004

500

100

-400

2005

400

-500

900

2006

1 700

200

1 500

2007

2 800

800

2 000

2008

3 800

l 300

2 500

2009

4 900

2 100

2 800

2010

5 600

2 200

3 400

-41 100

-47 000

5 100

Summa

årens nettoutgifter

t.o.m. år 2010.
för vårt
på det här sättet visar att nettoutfallet
En enkel summering
förslag är mer positivt för staten än nuvarande stöd. Utfallet blir än mer
bilaga 3.
positivt
om man skulle summera till år 2020 och 2030 se
utfall
jämföra
att
korrekt
Givetvis
är det inte helt
genom en enkel
finns

I tabellen

summering.

de olika

summerade

i dag och de närmaste åren är mer värda
också
som ligger längre fram i tiden. Vi har därför
utfallet av vårt förslag och jämfört det med prognoser

Utgifter/intäkter

än utgifter/intäkter
nuvärdesberäknat

av nuvarande system.
fram till
En sådan nuvärdesberäkning
förslag
vårt
utfall
för
exakt
sett
samma

över utfallet

Skillnaden
omfattar

är mindre
nettoutfallen

ger i stort
system.
Om nuvärdesberäkningama

och med år 2010
och

för

nuvarande

än 0,1 miljard kronor.
ända till år 2030 ger vårt förslag

ca 30 miljarder

89

90

Kommitténs

kronor

överväganden

bättre

långsiktigt

nettoutfall.

Utgifter

Kommittén
för

för

SOU

Kalkylema

är statsfinansiellt

1.22.3

liksom

och förslag

visar

omläggning

således

av

bostadspolitiken

är medveten om de budgetrestriktioner
som gäller för denna
andra statliga kommittéer.
Prognoserna
och
över utgifter

intäkter

för staten visar att våra förslag ger underskott
i förhållande
till nuvarande stöd till bostadspolitiken.
Detta

2010.

att vårt förslag
bidragssystem.

än nuvarande

mer gynnsamt
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åren 1998-2004

underskott

Därefter

och finansierat
är dock inhämtat
statsfmansiellt
är våra förslag
mer

i sin helhet

år
ån

gynnsamma
Skillnaderna
beror främst på att vi
system med räntebidrag.
för vilka statens utgifter ökar
ersätter en årlig utbetalning
av räntebidrag,
från i år i takt med bostadsproduktionen
med ett engångsbelopp.
nuvarande

Vi

att konstruera
ett system där nuvarande
anser att det är omöjligt
räntebidrag
ersätts med investeringsbidrag
utan att staten får
utgifter för omläggningen.
Eftersom våra förslag innebär ett klart bättre
nettoutfall
för staten i ett längre tidsperspektiv
än om nuvarande regler
årliga

behålls

bör ske så snart som möjligt dvs. från
anser vi att omläggningen
den 1 januari 1998. Detta är motiverat
också av att en lång övergångstid
kan orsaka onödiga störningar
på bostadsmarknaden.
Statens

utgifter

för omläggningen
små de år då budär relativt
fastlagda,
0,3
miljarder
kronor
år
respektive
1998
0,7
är
getramama
miljarder
kronor
år 1999. Den successivt
sjunkande
räntenivån
bör
kunna ge lägre utgifter
geterats. Detta utrymme
finansiera
våra förslag.
föreslår

räntebidragen

litiken

för

ningen

av bostadspolitiken

Den

långsiktiga

dessa år än vad som budkunna användas för att

vår mening

vi att finansieringen
åren 2000-2004
inarbetas

I övrigt

1.22.4

för

bör enligt

av omläggningen
i budgetramama

kan ske från

1 januari

inriktningen

av

av bostadsposå att omlägg-

1998.

bostads-

politiken
Vår

sammanställning

visar att besluten
och
om höjd fastighetsskatt
räntebidragen
medför
bostadssektoms
belastning
att
av
på statsfmansema
har minskat kraftigt.
Vi visar också att 18 miljarder
omläggningen

kronor

kommer

Denna

förändring

antagna

från år 1996 till 1998.
att dras in från bostadssektom
viktig
del
i det av Riksdagen
är naturligtvis
en
för sanering av statens budget.
programmet

med

minska

Förutsättningarna

helt finansierat.

utgiftsområdet

kronor.

miljarder

17

ytterligare

för bostadssektom

nettoutgiftema

år 2005 kommer

Från år 1998 till

91

att
år

Detta

är
senare
för denna utveckling

och ger en fortsatt

är uthållig

politiken
är att den ekonomiska
räntenivå och låg inflation.

och förslag

överväganden

Kommitténs
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stabil

låg

och
att fastighetsskatten
noterat
boendekostnader
för
betydelse
har stor
taxeringen
av bostadsfastigheter
inte ingått i våra direktiv
att
Det har emellertid
och fastighetsekonomi.
Vi menar att det är angeläget
att fastighetsbeutreda dessa frågor.
vår
mål. Enligt
bostadspolitiska
viktiga
inte motverkar
skattningen
fastighetsbeskattningen
bör en översyn
göras av
uppfattning
ur ett
har

Kommittén

bostadspolitiskt
former

under

sitt

arbete

Översynen

perspektiv.

att förändringar

träda

kan

bör

i kraft

ske

skyndsamt
med

samtidigt

i sådana
våra

övriga

förslag.
vår uppfattning

bör i den fortsatta

politiska

beredningen

ett
prövas. Vi anser att det är angeläget att bostadsVi anser också att det
förbättras.
till barnfamiljer
bidragen framförallt
insatser för att sänka
riktade
eller
för generella
kan finnas utrymme
fastigheter.
fastighetsskatten,
t.ex. för de s.k. krisårgångamas
Enligt

antal utvecklingsvägar

Våra

förslag

bostadspolitikens
in redan nu.
Vi anser
erfordras

ger efter
område.

att vi med
för en långsiktigt

inom
för förändringar
ett utrymme
täckas
bör
inte
dock
utrymmet
att
anser

år 2005
Vi
våra
stabil

förslag

har

och social

skapat

det

bostadspolitik.

utrymme

som

SOU 1996:156

2

Samhällsekonomiska

2.1

Inledning

I detta
siktiga

Avsikten

bostadspolitik.

framtidens

förutsättningar

ekonomiska

förutsättningarna

de samhällsekonomiska

redovisas

avsnitt

förutsättningar

för

långbeskriva
är att översiktligt
bostadsboende
och
som påverkar

byggande.
utgår

Kommittén

från

utvecklingen

ekonomiska

bedömning

den

i finansplanen

regeringen

och i ekonomiska

gör av den
långtidspro-

för år 1996
i budgetpropositionen
är finansplanen
gnoser.
Tidsperspektiven
1995:4.
SOU
är fem
samt Långtidsutredningen
beskriver
tio år dvs. år 2001 och 2010. Långtidsutredningen
respektive
och är i
ett antal scenarier som ger uttryck för en önskvärd utveckling
Huvudkällor

egentlig

mening

kommer

att bli.

inte prognoser

Beroende

2.2

Den svenska

ekonomin

av

över hur den ekonomiska

utvecklingen

världsekonomin

har gradvis

blivit

alltmer

integrerad

i världseko-

en process som pågått ända
med
har samspelet
Under de senaste decennierna
sedan 1800-talet.
vidgats till att omfatta allt större flöden av kapital, teknologi
omvärlden
utspridda
över
har i dag sina tillgångar
kapitalägare
Svenska
m.m.
utländska
i
Sverige
näringslivet
ägs av
världen och en ökande andel av
intressen.
på öppna gränser med fritt
bygger
välståndsutveckling
Sveriges

nomin.

För industrisektom

har detta varit

marknainternationella
av varor och tjänster på väl fungerande
utgjort
omvärlden
har
med
der. Det växande handelsutbytet
en viktig
Sveriges inträde i EU
utveckling.
drivkraft
för den svenska ekonomins

utbyte

integrationen.
är en del i den ekonomiska
sektorer har
tjänsteproducerande
De flesta
handelsutbyte
sektorer ett litet
uproducerande
klaringen
till

i förhållande
med

till

omvärlden.

varFör-

nationella ligger
till att tjänstem arknadema i hög grad förblivit
i de olika länderna
natur. Tjänsteproducentema

en del i tjänstemas

94

Samhällsekonomiska

har också

förutsättningar

SOU
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skyddats

för utländska
av olika regelsystem
som försvårat
etableras
sig
på
de
inhemska
marknaderna.
att
En av de mest omvälvande
förändringarna
i världsekonomin
är den
starkt ökande integrationen
de
finansiella
marknaderna
i
olika
länder.
av
producenter

De finansiella
reglerade

marknaderna

i flertalet

har traditionellt

industriländer

och

varit

också

förhållandevis

skyddat

från

hårt

utländsk

konkurrens.
Under

1980-talet

utvecklats

har de finansiella

med

deltagare

marknaderna

och

nya
blev nödvändig

avreglerats

och även
instrument.
Ut-

finansiella

nya
blev alltmer
genom att de reala ekonomiema
integrerade. Insikten Ökade också om regleringamas
hämmande effekter
på den ekonomiska
utvecklingen.
En radikal förändring
har skett av den
finansiella
sektorn och därmed även förutsättningarna
för bl.a. den

vecklingen

svenska

bostadspolitiken.

Det har skett en stark ökning av kapitalflödena
länderna.
Svenska företag
och hushåll

serade

utsträckning

investerat

direktinvesterat

obligationer.

kastningen

utomlands

i Sverige
Kapitalet

är högst.

de industriali-

också

i växande

samtidigt

och ökat
kan

mellan
har

som utländska placerare har
sitt innehav av svenska aktier och

relativt

Det minskar

obehindrat
skillnader

söka

sig

i lönsamhet

dit

där

mellan

avolika

länder

men skärper också kraven på investeringsklimat.
Telekommunikation
och informationsteknologi
har minskat
aktionsoch informationskostnader.
Redovisningsregler
har

transbörjat

harmoniseras
och de internationella
kreditvärderingsinstitutens
roll har
ökat. Detta har lett till bättre information
internationella
investerares
om
kreditvärdighet.
Förbättringar
i clearingssystem
har reducerat
kostnaderna och osäkerheten för internationella
värdepappers-investeringar.
Trots
återstår

integration,

liberalisering

dock betydande

skillnader

och

den

kan möta i olika länder.
samma investering
del på det förtroende
den intemationelle
ekonomiska
asymmetrisk

politiken
dvs.

det

i de olika

ökade

kapitalrörligheten

i finansieringskostnader

länderna.

Skillnaderna
investeraren
Informationen

som en och
beror till stor
har för den

är dessutom
skaffa
sig information
att
om
utländska.
Olika interän motsvarande
kostsamma.
är fortfarande

inhemska

är ofta
investeringsaltemativ

nationella

transaktioner

lättare

Samhällsekonomiska

SOU 1996:156

Strukuromvandling

2.3

av

95

förutsättningar

svenska

den

ekonomin
Enligt

det svenska

håller

Långtidsutredningen

samhället

på att omvanddär såväl varu-

industrisamhälle
till ett samhälle
Inform ationsutpräglas av högt kunskapsinnehåll.
betydelse.
växande
får
kunskaps-försörjning
byte och
en
har påskyndats
Denna strukturomvandling
av den djupa lågkonlas från ett traditionellt
som tjänsteproduktion

junktur
i rad

som svensk ekonomi
minskade
1991-1993

av 1990-talet. Tre år
med totalt 5
produktionen

i början

genomgick
den

samlade

Den öppna arbetslösheten
procent. Mer än 500 000 arbeten försvann.
omkring
12
steg och var 8 procent år 1995. Totalt var arbetslösheten
åtgärder.
procent om man räknar in personer i arbetsmarknadspolitiska
bestå
och
kommer
strukturell
även
arbetslösheten
att
del
En stor
är
av
ökar.
om tillväxten
koncentration
Under de senaste två decennierna har en tilltagande
av
både

produktion

Stockholm,

och

och

till

skett

befolkning

Göteborg

Malmö

dvs.

storstadsregionema
antal

och

regionala

centra.
Falun/-

ett
Halmstad,
är Växjö,
märks i
En svagare utveckling
Borlänge,
träindusmåländska
det
och kring gamla industriregioner
t.ex.
som
striområdet,
runt Vänern och i Bergslagen.
till regioner med större befolkningshar koncentrerats
Befolkningen
till delar av att ungdomar
förklaras
underlag.
Denna koncentration

på sådana regionala
centra
Östersund Umeå och Luleå.

Exempel

flyttar

till

eftersom

högskoleorter
arbetsmarknaden

för utbildningen
för

medför

än utbildningsplatsema.
också att befolkningen

därifrån.

Arbetsfördelningen

centrerad

Långtidsutredningens

Den låga tillväxten
i

mellan

samtliga
regionerna

bedömning

senaste 20 åren.

för

arbete

är än mer koni vissa regioner

åldersgrupper
har dessutom

flyttar

ut

förstäkts.

skillnaderna
är att de regionala
klart bättre
uppvisar
som

De regioner

att bestå och förstärkas.
utvecklingsförutsättningar
är i huvudsak

kommer

och sedan vidare

de högskoleutbildade

desamma

som utvecklats

väl de
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2.4

Hushållens

2.4.1

Inkomstutveckling

Många

hushåll

arbetslöshet,
kommer

har

SOU

ekonomi

fått

sänkt

ekonomisk

sänkta tillgångsvärden
har

dock

standard

och höjda

sänkta ersättningsnivåer

Löneinkomstema

1996:156

till

följd

räntekostnader.

av bl.a.
Till detta

i transfereringarna.
ökat

realt

dvs.

de hushåll

som har
av sin inkomst från lön har haft en relativt bättre ekonomisk
utveckling
Barnfamiljer
har
än de som är beroende av transfereringar.
fått
relativt
inkomstutveckling
medan
pensionärerna
sämre
som grupp
en
bättre inkomstutveckling.
Det senare
som grupp har haft en relativt
huvuddelen

beror på att varje ny årgång pensionärer
pensionärerna.
Hushållens
1 %

under

disponibla

inkomster

tidsperioden

har bättre pensioner

än de äldre

har i reala tenner totalt ökat med
kommer
under tidsperioden

1994-95

och

1996-1997

2 % enligt fmansdepartementets
att öka med sammanlagt
De
reala
lönesummoma
ökar
samtliga
år men ökningen
prognos.
motverkas
delvis av höjda direkta skatter och minskade transfereringar
År 1998 beräknas de reala disponibla
till hushållen.
inkomsterna
öka
med

1,3 % och under

perioden

Finansdepartementet

att öka något mer än de disponibla
kommer
något.
Sett
att minska
hushållens
nellt

finansiella

perspektiv

2.4.2
Skillnaderna

med ca 2 % per år.
konsumtion
kommer
att hushållens
inkomsterna
dvs. hushållens sparkvot

1999-2001
från

utgår

i ett historiskt
perspektiv
ligger
på en mycket hög nivå. I ett intematiosparkvoten
inte särskilt hög.

sparande

är dock

Inkomstskillnader
i hushållens

mellan

inkomster

hushåll

minskade

från 1960 fram till mitten

skedde mellan åren 1967 och
utjämningen
av 1980-talet. Den kraftigaste
1975 då tillväxten
och
då
transfereringarna
till hushållen
var som störst
ökade. Framförallt
bidrog transfereringarna
till att utjämna skillnader
i
disponibla

inkomster

mellan

olika

olika

delar av landet. Löneskillnadema
däremot generellt sett små.

hushållsgrupper
mellan

olika

men också mellan
delar av Sverige är

Förvärvsinkomstema
disponibla

inkomster.

är både pensioner
betydelse.

Däremot

och bostadsbidrag

svarade
år 1967 för 73 % av hushållens
År 1975
var andelen 62 % och år 1987 55 %. Det
och inkomstförsäkringar
av olika slag som ökat i
har de skattefria transfereringar
i form av barnbidrag

förändrats

ganska

lite sedan år 1975.
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I mitten
disponibla
svenska

av 1980-talet
inkomsterna

ägde
började

har fortsatt

ekonomin

förutsättningar

ett trendbrott
rum då skillnaderna
öka. De senaste årens förändringar

97

i de
i den

denna utveckling.

får en betydligt
i transfereringarna,
Effekterna
av nedskärningar
där en
ekonomi
på orter med svag tillväxt
större effekt på hushållens
från transfår sina inkomster
betydligt
större andel av befolkningen
sjukersättning
Pensionsutbetalningar,
arbetlöshetsersättning,
fereringar.

disponibla
m.m. utgör i vissa områden mer än 60 % av befolkningens
förstärks dels av att en betydligt
Inkomstskillnadema
inkomster.
större
på orter med
från förvärvsarbete
andel av hushållen får sina inkomster
ökar medan

och dels av att löneinkomstema

tillväxt

transfereringarna

minskar.

2.4.3

Bostadsutgifter

Från år 1989 till

år 1995 har hushållens

kostnader

för boendet

ökat med

ca 9 procent per år, vilket medfört att hushållens bostadsutinkomsterna
nu utgör nästan 30 procent av de disponibla
Om man tar hänsyn till
med ca 25 procent under l980-talet.

i genomsnitt
gifter

brutto

jämfört

för egnahemsägare
m.m. var
av ränteavdragen
inkomsten
dock andelen bostadsutgifter
netto 24 % av den disponibla
år 1993
bostads- och hyresundersökning
enligt Statistiska Centralbyråns
bostadsbidrag

och värdet

BHU93.
De höjda

kostnaderna

bli
stor del förutsattes
Skatterefonnen
hushållen.

beror främst
finansierad

på 1991-års
med

höjda

skattereform

som till
bostadskostnader
för

som svensk ekonomi
och hushållens ekonomi försämrades.
in i en djup lågkonjunktur
kris Sverige
blev extremt hög under den ekonomiska
Realräntan
också
varierade
Räntenivån
under början på 1990-talet.
genomgick
genomfördes

samtidigt

gick

av osäkerheten om vad som skulle hända
Räntenivån
har stor inverkan på boendeför nya
de höga produktionskostnadema

kraftigt bland annat på grund
finansema.
med de offentliga
vilket

kostnaderna
bostäder

2.5

även

har.

Inflation

med relativt
har under en lång tid haft en instabil prisutveckling
konsu1950-70 var prisökningen
Under hela perioden
% och
1970-talet
9
4-5 % per år, under
i genomsnitt
mentprisindex
Sverige

hög inflation.
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8 %. Åren

1980-talet

SOU

1990-93

hade inflationen

och var endast 2 % i genomsnitt
åren 1994-96.
år 1996 beräknas
inflationen
Under
mätt

konsumentprisindex

till

uppgå

1,0 %.

sjunkit

till

1996:156

5 %

som förändring
av
i ett internationellt

Också

är den svenska inflationstakten
nu låg.
har som övergripande
Penningpolitiken
uppgift att säkerställa prisstabilibedömer att det är av yttersta vikt att Sverige kan
teten. Regeringen
bibehålla en prisstabilitet
på god europeisk nivå.

perspektiv

har definierat

Riksbanksfullmäktige
ökningen

skall

i konsumentprisema

målet

begränsas

om prisstabilitet
till två procent

uppåt eller nedåt.
om en procentenhet
kommer
relativt väl i linje
ligga
Inflationen
att

som att
med en

tolerans

på

2 %.

under

1998-2001

perioden

enligt

med inflationsmålet

Finansdepartementets

bedömning.

Räntenivå

2.6

räntenivån hög.
I en ekonomi med hög inflation
är också den nominella
Den som lånar ut måste gardera sig mot den värdeförsämring
som följer
skillnaden
säkert
realräntan
dvs.
inflationen.
däremot
inte
Det
är
att
av
mellan

den nominella

var heller
l990-talet

inte fallet

räntan
i Sverige

och penningvärdeförsämringen
under

var hög.
bostadslån
följer

1980-talet

är hög. Så
åren på

och de första

då inflationen

av den allmänna
räntenivån
för
5-åriga villalån
av
och för lån med rörlig ränta under perioden 1980-1996.
år
kraftiga variationer
visar på relativt
Diagrammet
av räntenivån
Kostnader

räntenivån.

från

för

Bild

utvecklingen

2.1 visar utvecklingen

år men också
1980-1992

perioden

räntenivån
under hela
på att den genomsnittliga
har varierat mellan
ll % och 15 %. Räntenivån
och är i september
1996 nere på
och 8 % för lån med fem års bindningstid.

har sedan år 1992 successivt
6 % för den korta

räntan

sjunkit
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Bild

2.1

Ränteutvecklingen

förutsättningar
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1990-1996

18,00
l
l600 14,00
12,0010,001

Spintabs
Räntenivån

har

omedelbart

inte

från hög till

omsvängningen

3-mån,

villaräntor:

5-års räntor.

följt

låg inflation.

neråt

med

under

den

Det har bl.a. berott

tvära

på att den
stabilt har

inte varit säker på att Sverige
hög i Sverige
Realräntan
är därför fortfarande

kreditmarknaden

internationella

fått en låg inflation.
till tidigare
förhållande

och i förhållande

räntenivån

till

i

i omgivande

länder.
Finansdepartementet

för sjunkande korta räntor
utrymme
allt lägre inflationsförväntningarna
möjliggöra
Sveriges

räknar med att det finns
även under år 1997. De gradvisa
statsfinanser
bör
och förbättrade

ekonomer

och flertalet

detta.
realränta

på 5-åriga

är i dag nästan drygt
i
ränta. Råntemarginalen

statsobligationer

tyska
högre än motsvarande
bli 6-7 %
den tyska räntan antas sjunka och räntenivån
på 2 % vilket i ett historiskt
dvs. ca 4-5 % realränta vid en inflation
hög räntenivå.
Det är därför
fortfarande
perspektiv
är en relativt
kan komma ned till 3 % vilket i ett historiskt
sannolikt
att realräntan
1 procentenhet

förhållande

till

är en mer normal nivå.
faktor
Räntenivån
är den enskilda
som på kort sikt har störst
bostadskostnadema.
En sänkning av den
betydelse för utvecklingen
av
skulle avsevärt förbättra
långa räntan och därmed bostadslåneräntoma

perspektiv

ekonomin

för hela bostadssektom

boendekostnader.

och därmed

även minska

hushållens
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för

Produktionskostnader

Den

kraftiga

1996:156

bostäder

för bostäder som
av produktionskostnadema
del
har
stannat upp. Produktionskostsenare
naden per kvadratmeter
bruksarea var enligt Boverket nästan på samma
nivå
1995 som år 1992 dvs. ll 000-12 000 kr/mz i genomsnitt
för
skedde

ökningen

under

1980-talets

hela landet.
Olika

för
av utvecklingen
av produktionskostnadema
i Sverige visar att det är möjligt
att bromsa upp kostnadsökningen och även sänka kostnaderna
genom att förbättra produktiviteten
i byggsektorn.
Bland studierna kan nämnas Produktivitetsdelegationens
analyser

bostäder

betänkande:

Drivkrafter

Swedens

Economic

byggande

i USA

Gunnar

för produktivitet
Performance

och

Stone mfl.

Sverige,

Dir.

1991:82,

sept 1995 och Bostadsstudie av Torn Miller,

en särskild byggkostnadsdelegation
med uppgift att aktivt och i samarbete med byggsektoms
för att långsiktigt
sänka produktionsoch förvaltnings-

1996:38
arbeta

kostnaderna

av McKinsey
en jämförande

SOU

1994.
har tillsatt

Näringsdepartementet
aktörer

och välstånd

för

bostäder.

Delegationen

skall

vara

verksam

år

t.o.m.

1999.
nya bostäder kostar
för Stockholmsregionen

Att producera
med undantag
skostnader
de

för bostäder.

bostäder

vare sig
betydligt
högre än vad
marknadsvärde
på orten.
Den

låga

fastighetens
värdet

ungefär

lika mycket

i hela landet,

som har något högre produktionPå de flesta orter är kostnaden för nyproduceradet är hyreshus,
bostadsrättshus
eller villor
som

motsvaras

av fastighetens

omedelbara

inflationstakten
värde

sjunker

inte är troligt
gör att det heller
att
öka.
Snarare
det
dvs.
gäller
motsatta
att
att
fastighetens
ålder. Det är endast på orter med

kommer

med

får ett
fastigheter
som nyproducerade
täcker
Förhållanden
på
den
produktionskostnadema.
som
bostadsmarknaden
på det sättet om bostadsinvestebestämmer
Om produktionskostnaden
alltför
uppfattas
som lönsamma.

bostadsbrist

och hög efterfrågan

marknadsvärde
lokala
ringar
mycket
stånd.

överstiger

marknadsvärdet

kommer

ingen

nyproduktion

till
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förutsättningar

Bostadsmarknaden

8

Nyproduktion

2.8.1

av

bostäder

från en inflationsekoför
har ändrat förutsättningarna
nomi till en ekonomi med prisstabilitet
några
på
bostäder
nyproduktionen
Sålunda har
bostadsbyggande.
av
på i genomsnitt
från en högt bostadsbyggande
ca 60 000
minskat
bostäder per år 1990-92 till mindre än 15 000 påbörjade bostäder åren
från en hög
till den snabba förändringen
1994 och 1995. Orsakerna
i utbeskrivits
har
produktion
låg
historiskt
till en
nyproduktion

Den svenska

delbetänkande

redningens
hög

En

dramatiska

ekonomins

realränta,

inneburit
knaden.
historiskt

1995:98.

produktionskostnader

finansiella

situation

för

har hittills

bostäder

samt

motverkat

en
svaga
har
arbetsmarknaden
på
Osäkerheten
av bostadsbyggandet.
skjuter upp inträdet på bostadsmaratt flera ungdomskullar
är antalet lediga lägenheter
Trots det låga bostadsbyggandet
högt. Detta gäller dock inte i storstadsregionerförhållandevis

bostadsföretagens

uppgång

SOU

höga

omsvängning

högskoleorter.
na och i vissa expansiva
En viss ökning av antalet påbörjade lägenheter kan noteras i slutet
1996. Till viss del kan detta förklaras
av
av år 1995 och i början av

ny- och ombyggnadsverksamhet.
utgår i sina prognoser från en successivt ökad bostadsproBoverket
2000. Se
duktion, från 18 000 påbörjade bostäder år 1996 till 45 000

investeringsbidrag

tillfälliga

tabell

2.2.

till

102
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Tab 2.2

förutsättningar

Bostadsbyggande

SOU

1970-2000,

År

antal

lägenheter

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,

Boverkets

Regional

analys av bostadsefterfrågan

över bostadsproduktionen
bygger
prognoser
Dessa utgår i sin tur från regionala

efterfrågeanalyser.
befolkningsökning,
disponibla

hushållsbildningsmönster,

inkomster

utveckling

1996
på regionala
över
prognoser
av hushållens

och boendekostnader

samt antal tomma lägenheter.
normalt
av bostäder brukar enligt Boverket
vara 5-6
bostäder
1000
invånare
och
år,
vilket
per
motsvarar
ca 45 000
lägenheter per år i Sverige. I dag produceras i genomsnitt
4,4 bostäder
per l 000 invånare.
Boverket
beräknar
på bostäder ökar med 233 000
att efterfrågan
Produktion

bostäder

t.o.m.

Boverkets
större.

Nuvarande

leda

Det

långsiktiga

Skillnader

behovet

i

av nya bostäder är enligt
per år framt till år 2010.

kostnaderna

hushåll

skillnader

108 arbetsmarknadsregioner
än 4,4 bostäder

att efterfrågetillväxten
med tillväxt.

centra
och byggas.

med god ekonomi

för nyproducerade

Stora regionala

enligt

Boverkets

bostadsefterfrågan

Boverkets
visar entydigt
prognoser
sker i storstäderna
samt i regionala
kommer nya bostäder att efterfrågas
och här finns

skulle

på ca 55 000
ett efterfrågeöverskott
sjunker ytterligare
blir efterfrågeöverskottet

45 000 nya bostäder

2.8.2

låga bostadsbyggande

till

prognos
Om räntenivån

bostäder.
analyser

år 2001.

av bostäder
På dessa orter

Hit sker en inflyttning
har
möjlighet
att betala
som

bostäder.
förekommer.
ökar efterfrågan

per l 000 invånare

I sammanlagt

enligt

24 av landets
med mer

Boverket

och år. Dessa regioner

har 56 % av

1996:156
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för 70 % av den totala ökningen
och svarar tillsammans
av bostadsefterfrågan.
7 % av befolkningen
I 34 regioner
som dock endast motsvarar
till år 2000. I övriga
fram
alls
bostadsbyggande
behövs knappast något
befolkningen
motsvarar
regioner
av
en dryg tredjedel
som omfattar
endast 2 till 4,4 bostäder
bostadsproduktion
efterfrågeökningen
om
en
per l 000 invånare och år.

befolkningen

2.8.3

bedömning

Alternativ

av

bostadsefterfrågan

troligen
på nya bostäder innehåller
prognoser av efterfrågan
alltför
på
bygger
bostadsefterfrågan.
Prognoserna
av
en överskattning
Det
bostadsefterfrågan.
uppfattningar
traditionella
av vad det är som styr
år
5-10
period
under en relativt lång
att bostadsefterfrågan
är sannolikt
både i
vanligt
kommer
att vara avsevärt lägre än vad som har varit
Sverige och i andra länder.
har det svenska bostadsbeståndet
Peter Englund
professor
Enligt
än den som i dag framstår
byggts i förväntan
om en högre inkomstnivå
subStyrande för detta har delvis varit de statliga
som sannolikt.
bostäder.
ägande
ventionema
av
som
av såväl produktion
år
Han anser att ett byggande om ca 15 000-20 000 lägenheter per
vad
mindre
än
vilket
är betydligt
är troligt,
fram till sekelskiftet
betänkandet
till
Bilaga
i
vidare
Se
visar.
Boverkets
prognos
utan subventioner".
"Vägen till en bostadspolitik
1996:156,
SOU
från en genomsnittlig
utgått
har i sina antagande
Kommittén

Boverkets

l

bostadsproduktion

2.8.4

på 20 000 nya bostäder

Ombyggnad

av

per år.

bostäder

är
bostäder varav 2,3 miljoner
det i dag ca 4 miljoner
kan grovt bedömas
Ombyggnadsbehovet
lägenheter i flerbostadshus.
lägenheter
miljoner
2,3
de
på
Medelåldern
som finns
efter husens ålder.
den
hälft
70-talets
genomvar
senare
i flerbostadshus
är 37 år. Under
64 år. Genomsnittsåldem
ålder vid modernisering
snittliga fastighetens
har senare sjunkit och är för närvarande under 50 år.
vid renovering
bostäder i Sverige åren 1941-1960
Det byggdes nästan en miljon
de närmaste tio
ombyggnad
planerad
aktuella för
varav en stor del är
efter år
färdigställts
har
åren. Hälften
av det totala lägenhetsbeståndet
1960.

I Sverige

finns
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har 358 000 lägenheter

modemiserats,
vilket är
statligt
stöd. Det
av de ombyggnader
som erhållit
18 000 lägenheter
motsvarar
17 % av det totala
per år och totalt
lägenhetsbeståndet.
Med modernisering
ombyggavses mer omfattande
nader där åtminstone
och rör jämte
stammar
köksoch våtrumsutrustning
byts.
två

tredjedelar

Graden

för modernisering

varierar starkt mellan olika län från 7 %
% i Kalmar,
26
Skaraborgs och Värmlands
ca
län. Av tabell 2.3 framgår
hur stor andel av lägenheter
med olika
produktionsår
enligt statistiken.
som är modemiserade
i Gotlands

kommun

Tab 2.3

Antal

till

modemiserade

lägenheter

Produktionsår
Före

under

åren

1975-1994

Antal

1901

Andel,

%

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

Källa:

Boverket

stencil 1996, Fördjupad
ombyggnad i flerbostadshus.

1,8

kartläggning

och analys av

I genomsnitt

har en modernisering
kostat 405 000 kr per lägenhet
senast 20 åren till en total kostnad av 7 miljarder
kr per år.
Privata
fastighetsägare
har investerat
68 miljarder
närmare
kommunala

bostadsföretag

tillsammans

25 miljarder

Den

genomsnittliga

46 miljarder
kr under

tjugoårsperioden

ombyggnadskostnaden

under perioden

från omkring
4 000 kr per m
7 000 kr per m’ 1991-1992.
Därefter
5 000 kr per m2 lägenhetsyta.

Boverkets

lägenhet
belopp

uppskattar

kommer

att

kr,

kr och bostadsrättsföreningar

omkring
drygt

de

investeringsbeloppet

att vara ca 300 000 kr vilket
än tidigare år.

fram

till

1995.

per lägenhet har ökat
i början på 1970-talet till
har kostnaden sjunkit till
för en ombyggd
är ett lägre investerings-

Samhällsekonomiska
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Boverket

förutsättningar
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bedömer

att ca 30 000 lägenheter per år kommer att byggas
Boverket
är
menar dock att ombyggnadspotentialen
38 000 lägenheter per år fram till år 2010.

om till
omkring

år 2000.

SABO
behöver

har

i sin

byggas om
åren 2000-2015

Under

lägenheter

tur uppskattat
att ca 25 000 lägenheter
per år
före sekelskiftet
i det allmännyttiga
beståndet.
beräknas

per år.
och Hyresgästemas

HSB:s

ombyggnadsbehovet

Riksförbunds

gemensamma
per år behöver

på ett att ca 20 000-30 000 lägenheter
bostadsrättsföreningar
åren 1995-2000.

2.9

effekter

Statsfinansiella

öka till

av

32 000

prognos visar
byggas om i

bostads-

politiken
Statens

ekonomiska

stöd

till

bostäder

för att underlätta finansiering
stöd till hushållen
som bidrag till

stödfonner
direkt

Stödet

till

att finansiera
enligt
ren och är generellt
hetsägaren behöver stödet
måste lösa in kreditgarantin

består

i dag

både

av ny- och ombyggnad
boendekostnadema.

bostadsproduktion

lämnas

till

av

olika
och av

fastighetsäga-

regler. Någon bedömning
om fastiginte görs inte. Undantag
är när staten
Detta
eller de tidigare statliga bostadslånen.

vissa
eller

endast för fastighetsägare
görs givetvis
som hamnat på obestånd.
till barnfamiljer
Det direkta stödet till hushållen avser bostadsbidrag
till
pensionärer.
och ungdomar
under
29 år samt bostadstillägg
Bostadsbidragen
boendekostnader

är behovsprövade
och inkomster.

både med

avseende

på hushållens

utgår i form av
ny- och ombyggnad
finns
utgiftsposten.
Dessutom
största
som
inom arbetsmarknadspolitiken
olika typer av engångs-/investeringsbidrag
byggarbetsoch syftar till att stimulera
som är konjunkturrelaterade
Även
innebär
för bostadsprojekt
marknaden.
den statliga kreditgarantin
stöd

Bostadspolitikens

räntebidrag,

också

till

är den

I princip skall dock garantin
för staten i form av kreditförluster.
självfinansierad.
vara
för lån med bostad som
Privatpersoners
avdragsrätt för ränteutgifter

utgifter

säkerhet

dvs. egnahem

eller

av statens stöd till boendet.
och ingår
kapitalkostnader
Många
boendet.

anser därför

bostadsrätt
Denna

kan även betraktas som en del
är dock generell för alla

avdragsrätt

som en del i det svenska skattesystemet.
inte skall betraktas som stöd till
att avdragsrätten
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tillfälligt

för arbetskostnader
även en avdragsrätt
bostäder.
Syftet
är att stimulera
av
och att en större andel av "svartjobb"
i sektorn

ombyggnad

byggarbetsmarknaden
sker lagenligt.
Stimulans
länder

till bosparande
mycket

men
ungdomssparande
dock

i Sverige

inga villkor
kan

gissa

man
bosättning/köp

knutna

I

till

tabellen

utgifter

för bostadssektom.

Tab 2.4

Statens

skall användas

använder

för

en

prognos

bostadspolitiken,

sina

till

även om
till

sparmedel

kan sammanfattas

i tabell

utvecklingen

över

milj

av

kr

1994

1996

1998

2005

l5 000

18 500

20 600

26 400

-14 000

-16 700

1 000

av fastig-

hetsskatt
Ränteavdrag

för

egnahem
Summa

ungdomar

även

utgifterna

Intäkter

vad sparandet

för bostadspolitiken

redovisas

utgifter

en form som är vanlig i andra
Staten ger en premie till
skulle kunna räknas hit. Det finns

i Sverige.

vilket

att många
av bostad.

Statens totala
2,4.

är ytterligare

begränsad

intäkter

Räntebidrag

200

-13 600

1 800

6 400

12 800

32 000

27 400

17 000

7 700

2 300

l 300

l 000

8 700

8 500

5 600

5 600

43 000

37 200

23 600

13 300

-42 000

-35 400

-17 200

-500

10 900

lO 400

10 400

10 000

l 500

3 200

l 000

l 000

-l4

av kre-

Förluster

ditgarantier
Bostadsbidrag
barnfamiljer
Summa

utgifter

Netto
Bostadstillägg
pensionärer
Bidrag

arbets-

marknadspolitik

Statens

kommer att minska avsevärt även
utgifter för bostadspolitiken
inga
förändringar
nuvarande
regler. År 1994 var de samlade
görs
om
av
för bostadspolitiken
kronor och år 1996 ca 35
utgifterna
43 miljarder

Samhällsekonomiska
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miljarder

kronor.

barnfamiljer
redan

är

successivt

107

och bostadsbidrag
till
De stora posterna räntebidrag
minskar
automatiskt
ungdomar
beslut
genom
som
Även
för kreditförluster
minskar
statens utgifter

och

tagna.
och beräknas

ha upphört

om några år. De uppskattade
kronor.
är ca 13 miljarder
Kostnaderna

förutsättningar

till pensionärer
på totalt ca 10
inte anses vara en del av bostadspolitiken
utan
behandlas som en del av pensionssystemet.
Dessa kostnader är således
bidragen för
inte inkluderade.
Det samma gäller de konjunkturrelaterade
miljarder

för

i de delar som berör statsbudgeten
för bostadspolitiken
år 2005

kostnaderna

kronor

bostadstilläggen

brukar

arbetsmarknadspolitiska

åtgärder.

för
betraktas
som en finansieringskälla
ränteavdrag
förlorad
är egnahemsägarnas
en
och
skatteintäkt
för staten som har starkt samband med bostadspolitiken
Statens netto för bostadskan ses som en kostnad för bostadspolitiken.
Fastighetsskatten

bostadspolitiken.

politiken
minus

blir

kan

Vidare

med dessa utgångspunkter

egnahemsägamas

ränteavdrag

intäkter

minus

utgifter

från fastighetsskatten
för bostadspolitiken

enligt ovan.
År 1996 beräknas

.
kronor och
statens netto vara minus 35 miljarder
i stort
kronor. År 2005 är bostadspolitiken
1998 minus 18 miljarder
kronor.
med
endast
minus
0,5
miljarder
på
självfinansierad
sett
ett netto

Bostadspolitiken
2010.

Se vidare

kommer
bilaga

att ge ett överskott

på drygt

2 miljarder

kr år
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3

Hushållens

3.1

Inledning

Detta

kapitel

boendesituation

hur hushållen

redovisar

bor och deras boendekostnader

beskrivning
som har den svåraste
av de hushåll
en särskild
för
Kapitlet redovisar också villkoren
på bostadsmarknaden.
situationen
och
hyresrätt,
bostadsrätt
de boende i de olika upplåtelseformema
med

egnahem.

Bostadshushåll

3.2
Det
1994.

fanns
Av

totalt
dessa

4,1 miljoner
1,7

bostadshushåll
miljoner

i Sverige

31 december
1,3

enpersonshushåll,

var
hushåll
sammanboende
utan bam och 1,1 miljoner
med bam. Fördelningen
185 000 var ensamstående
tabell.
framgår av nedanstående

med

miljoner

barn

varav
på familjetyper

l 10

Hushållens

Tab 3.1

Typ

boendesituation

Antal

SOU

bostadshushåll

av bostadshushåll

i Sverige

Antal,

1996; 156

1994-12-31

1000-tal

%

Andel,

Enpersonhushåll
samtliga

1 690

41

614

15

1 306

32

469

l l

pensionärshushåll
Samboende

utan bam

samtliga
pensionärshushåll
Hushåll

med bam

samtliga

l 099

27

makar

med

l barn

279

7

makar

med 2 bam

344

8

makar

med 3 och fler barn

165

4

ensamstående

med barn

185

5

126

3

bostadshushåll

4 095

100

Källa:

SCB InkomstfördeIningsundersökning

1994 HINK

3.2.1

Begreppet

övriga
Summa

hushåll

med barn

hushåll

Ett bostadshushåll

är alla som bori samma lägenhet. Ett bostadshushåll
familjer.
Makar med vuxna barn som bor hemma är
eftersom varje person över 18 år ibland 20 år är
i statistiken.
Enligt folkbokföringen
fanns det ca
en egen familjeenhet
5,2 miljoner
familjeenheter
år 1994 vilket
skall jämföras
med 4,1
miljoner
bostadshushåll.
kan bestå av flera
flera familjeenheter

Enligt

SCB:s

4 miljoner

bostads-

lägenheter.

700 000 bostadsrätter

och hyresundersökning
Av

dessa

år 1995 fanns totalt

6 miljoner

var
och 1,7 miljoner
egnahem.

ca

hyreslägenheter,

1 detta kapitel menas
när begreppet hushåll används.
Statistiska
SCB
Centralbyrån
gör varje år en urvalsundersökning,
bostadsoch
hyresundersökning
BHU
hushållens
som belyser
boendeförhållanden.
Boverket
har för kommittén
bearbetat
BHU93
genomgående

Boverket,

Hushållens

Huvuddelen
denna

bostadshushåll

källa.

boende.

av de uppgifter
som presenteras i detta kapitel använder
Materialet
dock
inte representativt
för ungdomars
är

Hushållens
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boende.

Se vidare

Vidare

kapitel

är

egnahem

l l l

boendesituation

utanför

tätorter

underrepresenterade.

Upplåtelsefonn

3.3

och
19 % i bostadsrätt
i hyresrätt,
43 % av hushållen
Av tabell 3.2
39 % i egnahem enligt bostads- och hyresundersökningen.
med olika familjesituation
hushåll
upplåtelsefonn
framgår
i vilken

År

1993 bodde

bodde.
fördelning

Hushållens

Tab 3.2

på upplåtelseformer,

Hyresrätt

Hushållstyp
utan barn
65 år

%

Egnahem

Bostadsrätt

Totalt

Ensamstående
-

upp till

pensionärshushåll

Samboende
-

upp till

utan bam
65 år

pensionärshushåll
med barn

Ensamstående
Samboende

med bam

Samtliga
Källa:
;

Boverket,

Hushållens

64

25

11

100

61

23

16

100

27

17

56

100

28

21

51

100

59

15

26

100

18

ll

71

100

43

19

39

100

boende, april

1996

både med och utan barn i stor ut att ensamstående
bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Endast ll % av ensamstående utan barn som är yngre än 65 år bor i egnahem. För ensamstående
med
pensionärer
är andelen något högre, 16 %. Av de ensamstående

Tabellen

visar

sträckning

t
l

barn bor 26 % i egnahem.
valt att bo i
med barn har i stor utsträckning
De Samboende
har flest valt
Även
barn
Samboende
bland
de
utan
egnahem,
71 %.
pensionärsbland
egnahem, 56 % i hushåll upp till 65 år och 51 %
Endast 17 % av de som bor i egnahem är ensamstående
hushållen.
med barn. Egnahem bebos således främst av
ensamstående
eller
vuxna
med samboende föräldrar och övriga hushåll med samboenbarnfamiljer
de vuxna.
Det övervägande

flertalet

ensamstående

bor i hyresrätter.
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Bostadsstandard

l statistiken

finns

uppgifter

antal rum i lägenheten
fastighetemas
byggår.

3.4.1

Antal

rum

bostadsstandard
vad gäller
om hushållens
och lägenhetens yta. Vidare finns uppgifter
om

i lägenheten

Flertalet

ensamstående
utan barn bor i 1-2 rum och kök, 80 % av de
bor
i
hyresrätter
och
68 % av de som bor i bostadsrätter.
Bland de
som
ensamstående
pensionärshushållen
andelar 72 % och
är motsvarande
60 %. Relativt

fler

pensionärer

bor således i större lägenheter
än vad
barn
gör.
utan
De samboende med barn som bor i egnahem har i regel 5 rum och
fler, 67 %. De samboende med barn som bor i hyres- eller bostadsrätt
andra ensamstående

har relativt

mindre

lägenheter,

46 % med tre rum och kök och 36 %
säkert till stor del av att en mycket
har fler än fyra rum. Endast 3 % av samtliga

med fyra rum. Skillnaden
liten andel hyreslägenheter

förklaras

hyreslägenheter
andelen
bostäder

är större än fyra rum och kök. Bland bostadsrätterna
är
5 %. De barnfamiljer
önskar
stora lägenheter
större
som
än fyra rum och kök är således i regel hänvisade till att köpa

egnahem.
De ensamstående

med barn som bor i hyresrätt har tre rum och kök,
rum, 24 %. De ensamstående
som bor i egnahem har
större lägenheter, 54 % med fem rum eller fler och 36 % med fyra rum.
60 % eller

3.4.2

fyra

Lägenhetsyta

var 50,4 m2 per person år 1993. Störst
ensamstående
utan barn ca 60 m2 per
per person
m2
i egnahem.
person i hyresrätt och bostadsrätt och ca 100
Relativt minst yta per person hade samboende med barn, ca 25 m2
och 35 m2 i egnahem. Samboende
per person i hyres- och bostadsrätt
Den genomsnittliga

lägenhetsytan

lägenhetsyta

hade

utan barn och ensamstående
per person ca 40 m2 i hyresHushållen
gäller

i Sverige

lägenhetsyta

med barn disponerade
och bostadsrätt

har således

per person

ungefär lika stor yta
och drygt 50 m2 i egnahem.

en hög bostadsstandard
och antal rum i lägenheten.

både vad

Hushållens
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3.4.3

äldre

ålder

Bostadsfastighetens

Fastighetens

byggår
kan

fastigheter

framgår
Av

boendesituation

standard även om
säjer en del om lägenhetemas
till
nybyggnadsstandard.
renoverade
Detta
vara

inte av statistiken.
samtliga
3,3 milj lägenheter
dock

som ingår i bostads- och hyresföre år 1965, 26 % åren 1966-75,

var 53 % byggda
och 8 % efter år 1986.

undersökningen
13 % 1976-85

byggda
bodde i fastigheter
70 % av pensionärshushållen
i de
pensionärer
före år 1966. Detta är en klar överrepresentation
av
Även
övriga ensamstående utan barn bodde till stor
äldsta fastigheterna.
gäller det
del i dessa äldsta fastigheter,
ca 60 %. För barnfamiljer
Närmare

omvända

dvs. att relativt

flest

bor i bostäder

byggda

efter

1965, över

60 %.
bodde i fastigheter

Ca 10 % av bamfamiljema
5 % av de samboende

medan

hushållen

bodde

överrepresentation

efter år 1986,

byggda

utan barn och endast 3 % av pensionärsDet är således en klar
i dessa årgångar fastigheter.
i dessa nyaste årgångar bostäder.
av barnfamiljer

3.5

Hushållens

3.5.1

Bostadskostnadens

bostadskostnader
andel

av

disponibel

inkomst
Hushållets
A
i

levnadsstandard

beror

på inkomsterna

och

personer som skall leva på inkomsterna.
boende finns
analys av hushållens
I Boverkets
inkomster
hushållens disponibla
per konsumtionsenhet.

på hur

många

beräkningar

av
Med disponibel

menas det hushållen faktiskt disponerar varje månad inklusive
socialbidrag,
bidrag
m.m. Den disponibla
som bostadsbidrag,
daghem
inkomsten
skall räcka till alla utgifter som mat, bostadsutgifter,
inkomst

olika

m.m.
Begreppet

konsumtionsenhet
används för att kunna göra jämförelser
ekonomisk
mellan hushåll av olika typer. Det
köpkraft
inkomster
och
av
1,0.
är ett viktningssystem
som innebär t.ex. att en vuxen har vikten
1,65, barn 0-15 år 0,57 och bam
Hushåll
med två vuxna har vikten
16-17

att använda detta begrepp kan man således väga
med olika
utgifter
per person är olika i hushåll

år 0,62. Genom

in att nödvändiga
sammansättning.
Hushållen

använder

per konsumtionsenhet

i genomsnitt
till

24 % av den disponibla
Bostadsutgiftema

bostadskostnader.

inkomsten
beräknas
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således nettoutgiften,
årshyra minus
netto. För hyresrätter
motsvarar
bostadsbidrag.
För egnahem är nettobostadsutgiften
lika med drift- och
ränteutgifter

minskat

I tabell

3.3 visas

Vidare

med räntebidrag,
den disponibla

visas konsumtionsutrymmet

hur stor andel av den disponibla
netto för de olika hushållstypema.
Tab 3.3

nettokostnader

disponibla

inkomster

Hushållstyp

per konsumtionsenhet.
när bostadsutgiften
är betald samt

inkomsten

Bostadens

och bostadsbidrag.

ränteavdrag
inkomsten

år

som används

1993,

andel

per konsumtionsenhet

bostaden

av hushållens
och månad

Konsumtions-

Bostadens

utrymme när
bostaden betalts

nettokost-

Disponibel
inkomst

till

nad, %

Ensamstående

med barn

6 500

4 800

27

Ensamstående

pensionär

7 200

5 200

27

Samboende

med barn

8 300

6 300

24

Samboende

pensionärer

9 700

7 700

20

Ensamstående

utan barn
utan barn

Samboende
Hushållen
Källa:

totalt
Boverket,

Ensamstående

med

konsumtionsenhet
hushåll

har

barn

7 100

28

10 200

20

9 100

6 900

boende, bearbetning

Hushållens

både

9 900
12 800

innan

den

lägsta

bostaden

24

av BHU93,

inkomsten

disponibla
är betald

SCB.

och

efter.

per
Dessa

använder

hela 27 % av den disponibla
inkomsten
till bostaden
del
hushållen
har
troligen
bostadsbidrag.
Netto
trots att en stor
av
och månad för
betalar dessa hushåll 1 700 kronor per konsumtionsenhet
bostaden.

Kvar

konsumtionsenhet.

disponibla
andra

för andra utgifter än bostaden finns då 4 800 kronor per
Även ensamstående pensionärer betalar 27 %
av sina

inkomster

utgifter

för

när bostaden

bostaden.

De har dock

är betald,

i genomsnitt

mer kvar
5 200 kronor

något

för
per

månad.
har hushåll med samboende utan barn. Dessa hushåll
inkomst till bostaden. De har
20 % av sin disponibla
dubbelt så stort konsumtionsutrymme
som ensamstående med bam och
Även samboende pensionärer har ett relativt
ensamstående pensionärer.
Högst

använder

standard
endast

högt konsumtionsutrymme.

Hushållens
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3.5.2
Hushåll

Hushållens
med

likartad

boendesituation
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betalningsförmäga
familjesituation

har

givetvis

förmåga eftersom alla inte har samma disponibla
har en analys gjorts
väga in inkomstspridning
som bedöms kunna
utgifterna.
de nödvändiga
hushållen

ha tillräckligt

olika

inkomst.

av hur
med inkomster

betalnings-

För att också
stor andel av
för att klara

utgifter för hushållen. Här
Det finns olika beräkningar
av nödvändiga
gjort
familjeekonomer
Sparbankens
har använts de uppskattningar
som
Fickekonomen
Källa:
utgifter för olika bostadshushåll
över nödvändiga
Sverige

1996, Sparbanken
är något högre
medräknade.

än

Inkom stuppgiftema
år 1994. Detta
inkomster

av familjemas
Kostnader
för bil

Uppskattningen

socialbidragsnormen.

utgifter
är

inte

utgår från SCB Inkom stfördelningsundersökning

av hushållens disponibla
en viss underskattning
år 1995-96
inte
inkomstökningar
eftersom eventuella

innebär

totalt

är medräknade.

AB.

Skillnaderi

disponibla

inkomster

mellan

åren 1994 och

Dessa
1996 är dock små för hushåll med de relativt lägsta inkomsterna.
och
till
transferingar
inkomster
från
del
sina
hushåll får en stor
som
av
Därför är det troligt
i storlek åren 1995-96.
med har minskat
att de
inkomsterna
inte har ökat, utan till och med kan ha minskat
disponibla
för dessa hushåll.
är att enperatt en acceptabel lägsta boendestandard
sonshushåll bor i ett rum och kök, sammanboende
utan barn och ensammed två
boende med två bam i tre rum och kök samt sammanboende
bam i fyra rum och kök.
1996 och beräknas öka till
680 kr/mz
Hyroma
är i genomsnitt
Vi har antagit

1997. Hyresnivån
700 kr/mz
är 800 kr/mz.
i

Tabell

både utgiften

för bostaden

byggda

under åren 1991-94

av hur stor andel hushåll i olika
inkomster för att klara
disponibla
utgifter.
och övriga nödvändiga

en uppskattning
som har tillräckliga

3.4 visar

farniljesituationer

för bostäder

1 16

Hushållens

Tab 3.4

boendesituation

Andel

hushåll

bostadsutgiften

Typ

SOU

inkomster
för att klara
som har tillräckliga
och andra nödvändiga
utgifter,
%

av bostadshushåll

Källa:

kr/mz:
800

80

76

och 2 barn

55

47

utan barn

93

91

80

77

och 2 barn

Sammanboende
Ensamboende

Hyresnivå,

700
Sammanboende
Ensamstående

1996: 156

utan bam

Bearbetning

av SCB inkomstfördeIningsundersökning

1994

Tabellen

visar att det stora flertalet hushåll i Sverige har tillräckligt
med
för att klara utgiften för en bostad med normal standard och
utgifter.
För 20 % räcker dock inte inkomster
även andra nödvändiga
och generella
transfereringar
till en normal
standard. Tabellen
visar
inkomster

också

med två eller flera barn är en utsatt grupp.
att ensamstående
hälften av dessa hushåll har tillräckliga
inkomster
om de bor i
med dagens standard.
en trerumslägenhet
Statistiken
redovisar genomsnitt.
Det finns hushåll som har billigare
Endast

bostäder än den genomsnittliga
hyresnivån.
Ett antal hushåll kan också
ha inkomster
redovisas
SCB:s
inte
i
inkomstundersökning.
som

3.6

Bostadsbidrag

Hushåll

med låga inkomster

Bidragen

boende

bostadsrätt

avser
och egnhahem.

Det finns
ungdomar

alla

till bostadskostnadema.
dvs.

upplåtelsefonnema

hyresrätt,

och
två typer av bidrag dels bostadsbidrag
till barnfamiljer
och dels bostadstillägg
18 och 29
till pensionärer.

mellan

Här beskrivs
boende,

kan i dag få bidrag
i

bostadsbidragen

behandlas

till

bostadsbidragen

för äldre och funktionshindrade,

3.6.1

Reglerna

Barnfamiljer
bostadsbidragen
hemmavarande

kan

få

beror
bam.

för

barnfamiljer.

I kapitel

till ungdomar

bostadstilläggen

bostadsbidrag

till

6 Ungdomars

och i kapitel
till

5 Boende

pensionärer.

barnfamiljer

Storleken
bostadsbidrag.
på
ett behovsprövat
inkomst,
på familjens
boendekostnad
och antal
Barn

får räknas

med

i bidragshushållet

till

och

Hushållens

SOU 1996:156

med

den månad

det

eller

då studiehjälpen

och med

Från

upphör.

barnbidraget

förlängda

begränsning

18 år eller

då det fyller

117

boendesituation

år 1997 införs

även en

bostadsytan.

av den bidragsgrundande
inkomst

Bidragsgrundande

inkomster
är hushållens
av tjänst,
för viss tid. Det bidragsbelopp
och kapital
näringsverksamhet
som
reduceras
bostadskostnaden
och
antal
barn
till
med
hänsyn
räknas fram
117 000
inkomster
med 20 % av den del av hushållens
som överstiger
för
inkomstgränser
1997 införs individuella
kr per år. Från och med
till 58 500 kr.
makar/samboende
Den

inkomsten

bidragsgrundande

Tab 3.5

år 1996 för hushåll

Bostadskostnadsgränser

kr/

med barn,

månad
Familjer

med

Bidrag

bidrags--

Lägsta

med

75% upp till
bostads-

grundande
bostadskostnad

kostnaden

Bidrag

med

50% upp till
bostadskostnaden

1 bam

2 000

3 000

5 300

2 barn

2 000

3 000

5 900

2 000

3 600

6 600

3 eller

flera barn

Bostadsbidragen
mellan
Bidrag

således

beräknas

som andelar

av bostadskostnadema

en övre och nedre gräns.
per barn

barn.
också ett bidrag per hemmavarande
månad
för
kronor
900
för
barn,
månad
1
per
Bidraget är 600 kronor per
Från
barn.
flera
med tre barn och
2 barn och l 200 kronor till familjer
och med år 1997 höjs bidraget till 1 500 kronor per månad för familjer
med fem eller flera
med fyra barn och till l 800 kronor för familjer
Bostadsbidraget

bam.

Höjningen

innehåller

sker

i

takt

med

att

flerbamstilläggen

fasas

ut.

l l8

Hushållens

boendesituation

Bostadens
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yta

Den bidragsgrundande
Tab 3.6

Antal

SOU

bostadsytan

Bidragsgrundande

är fr.o.m.

år 1997 följande:

bostadsyta

Yta, m2

bam

l

80

2

100

3

120

4

140

5 eller fler

160

Om någon

familjemedlem

är funktionshindrad

får en större bostadsyta

beaktas.

3.6.2

Förändring

Riksdagen

dragen.

har våren

Det

främsta

bostadsbidragen

av

1996 beslutat
motivet

för

statens utgifter för bostadsbidragen.
Ett nytt inkomstprövningssystem
minska

kostnaderna

Förändringen

med

i

om vissa förändringar
av bostadsbiförändringarna
har varit att minska
införs

l januari

storleksordningen

1997 som beräknas
miljarder
kr.

l,l-1,3

att villkoren

skärpning av inkomstprövningen
är en administrativ
i övrigt för att erhålla bostadsbidrag
ändras. Även

förändringar

genomförs

och som nämnts

Bostadsbidragen
Kostnaderna
år 1997,

utan
andra

som t.ex. breddad bas för inkomstprövningen
begränsning
bostadsyta.
av bidragsgrundande
1997-1999

för bostadsbidragen

5 640 miljoner

1999. Detta är belopp
1997-99. Minskningen

kronor

beräknas vara 5 910 miljoner
kronor
år 1998 och 5 600 miljoner
kronor år

för treårsperioden
som är inlagda i budgetramama
beror bl.a. på att inkomstoch bostadskostnadsgränserna
under perioden
vilket
innebär
antas vara oförändrade
att
bidragen successivt minskar i värde.

I maj

462 000 hushåll

fick

1996

barn.

fick

I genomsnitt

38 % samboende

barn,

med umgängesrätt

8 % ensamstående

hushållen

dessa var 41 %
med bam,

Av

bostadsbidrag.

hemmavarande

med

ensamstående

bostadsbidrag

med

Hushåll

3.6.3
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boendesituation
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till barn och 13 % ungdomar utan
kr per månad i bidrag. En

l 570

barn
med hemmavarande
av de ensamstående
de
88 %. Tabell 3.7 visar hur
som fick
som fick bidrag var kvinnor,
fördelade sig på olika grupper hushåll.
bostadsbidrag

majoritet

övervägande

Tab 3.7

som fick

Hushåll

bostadsbidrag

Antal

Hushållstyp

i maj

Belopp

hushåll

Kvinnor

1996

Män

per månad,

Kvinnor

kr

Män

165 800

22 100

1 970

1 550

med um-

6 900

32 900

l 100

940

utan bam

30 400

30 000

630

630

1 500
173 900
m. barn
Bearbetning av statistik från Riksförsäkringsverket

-

Ensamstående
hemmavarande
Ensamstående

med
barn

gängesrätt
Ensamstående
Sammanboende
Källa:

storlek efter hur många
också bostadsbidragens
med 4 eller fler
ensamstående
fick
Mest
barn som fanns i hushållet.
med 2 bam fick
Ensamstående
barn, i genomsnitt 2 800 kr per månad.
med sammanboende
vuxna fick i
l 910 kr per månad. Barnfamiljer
med
l 540 kr per månad i bidrag och samtliga ensamstående
genomsnitt

Enligt

reglerna

barn

1 780 kr.

3.7

varierade

Något

om

villkoren

i de olika

upplåtelseformerna
hyresrätt,
nämligen
tre upplåtelseformer för bostäder
ägarlägenheter
inte
som är en
bostadsrätt och egnahem. Däremot finns
i andra länder. Här görs en kortfattad
upplåtelseform
vanlig
relativt
I bilaga till
översikt
ur de boendes perspektiv.
av upplåtelseformerna
också
detta betänkande finns en beskrivning
av svensk boenderätt som

I Sverige

finns

120

Hushållens

boendesituation

SOU

till reglerna i andra nordiska
ger utblickar
Victorin
"Upplåtelse
av bostad i Sverige
,

3.7.1

länder av professor
och övriga Norden".

1996; 156

Anders

Hyresrätt

Hyra

och besittningsskydd

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

Hyressättningen
av en lägenhets
modemitetsgrad,

Hyresgästen

har

sker genom bruksvärdesprövning.
Vid bedömningen
bruksvärde
skall lägenhetens
standard t.ex. storlek,
planlösning,
läge inom huset m.m. vägas in. Även

omgivningen

läget skall påverka hyressättningen.
t.ex. det geografiska
hyra kan bruksvärdesprövas
i Hyresnämnden
vilket innebär
med hyran för andra lägenheter
att den jämförs
bedöms
ha lika
som
standard och läge. Den begärda hyran betraktas
oskälig
som
om den
En begärd

påtagligt

överstiger

hyran

för likvärdiga

lägenheter.

Förändringar

av hyresnivån bestäms som regel i förhandlingar
och hyresgästorganisationer.

hyresvärdar

Hyresgästen

mellan

har ett långtgående

besittningsskydd.
Utgångspunkten
besittningsskydd
är att hyresgästen har rätt till förlänom
gning av hyresavtalet
har ett godtagbart skäl för att
om inte hyresvärden
hyresgästen skall flytta. En hyresgäst kan även begära bruksvärdesprövför reglerna

ning

av hyran

om han/hon

tycker

att hyran

är oskälig.

Hyresnivåer
Hyresnivåema
skillnader.
med

all

skillnaden

i

Sverige

Formema
sannolikhet

är relativt
för hyressättning
inneburit

enhetliga
även om det
och bruksvärdesprövningen

en utjämning
av hyrorna.
i bostadsfastigheter
med

Den

finns
har
största
ålder.

olika
avser hyresnivåer
har de senast byggda bostäderna högre hyror än bostadsbeståndet i övrigt. Även bostäder som nyligen renoverats och byggts
om har
Hyresnivåema
i olika årgångar fastigheter
framgår
en högre hyresnivå.
av tabell 3.8.
Sålunda

Hushållens
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Tab

Genomsnittlig

3.8

fördelat

År fastigheten

efter

per m
fastigheten

hyra
när

lägenhetsyta

boendesituation

i januari
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1996

färdigställts

hyra kr/m2 lägenhetsyta

färdigställdes

689

1940
1941-1960

667

1961-1970

642

1971-1980

658

1981-1985

725

1986-1990

753

1991-1994

806
677

Samtliga

i genomsnitt

Källa:

SCB, Bostads- och hyresundersökningen

Att

de äldsta fastigheterna

25-35

år förklaras

är renoverade till
Hyresnivåema

har högre

av att en relativt
en högre standard.

1995

än fastigheter
som är
fastigheterna
äldsta
del
de
stor
av

hyresnivåer

är relativt lägst i 1960- och 1970-talets bostadsfastigär oftast dessa årgångar fastigheter
som ingår i de minst
På orter med bostadsöverskott
är det i regel
attraktiva bostadsområdena.
Även
skiljer det
lägst
hyresnivån
är
här det finns tomma lägenheter.
om
heter.

Det

och 20 % från hyresnii genomsnitt
inte mer än ca 5 % från hyresnivån
vån i de dyraste bostäderna som är byggda under 1990-talet.

Bostadsrätt

3.7.2
Insats

och årsavgift

Den som äger en lägenhet med bostadsrätt är medlem i en bostadsrättsVarje medlem har köpt sin
förening
äger fastigheten.
som gemensamt
med en egen insats och betalar en årlig avgift till bostadsbostadsrätt
för
kostnader
föreningens
rättsföreningen
som skall täcka samtliga

fastigheten.

Årsavgiften för bostaden
ens samlade

utgifter

för drift,

är direkt

av bostadsrättsföreningkan variera
lån m.m. Avgiften

beroende

förvaltning,

122
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mellan

främst

beroende
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av samma standard och ålder
lån.
av bostadsrättsföreningens
kan finansiera
del
Den som köper en bostadsrätt
en
av insatsen
bostadsrättshavaren
belåna
bostadsrätten.
Därigenom
får
att
genom
räntekostnader
för bostaden. Räntekostnadema
i inkom stär avdragsgilla
Även
de samlade
boendepåverkar
deklarationen.
denna belåning

bostadsrättsföreningar

på storleken

för hushållet.

utgifterna
Nya

olika

SOU

bostadsrättsföreningar

direkt
beroende
I nya bostadsrättsföreningar
är årsavgiften
av hur
har lämnat i insats för sin lägenhet.
mycket de enskilda medlemmarna
Om

bostadsrättsföreningen

årsavgiften
relativt

har

hög. Omvänt

relativt

blir
en hög belåning
av fastigheten
innebär höga insatser att avgifterna
är

låga.

måste den
får upplåta bostadsrätter
Innan en ny bostadsrättsförening
plan för den fortsatta verksamheten.
Den
ha upprättat
en ekonomisk
och
säkerhet ange årsavgiften
ekonomiska
planen skall med någorlunda
måste föreningen
Äldre

Om förutsättningarna

insats i föreningen.

bostadsrättshavarens

upprätta

förändras

en ny plan.

bostadsrättsföreningar

En bostadsrättshavare
därmed

bostadsrätten

som önskar flytta säljer lägenheten och överlåter
alltså inte
upplåter
Föreningen
till
köparen.

bostadsrätten

på nytt.
Priset på äldre bostadsrätt

bestäms

av en kombination
Eftersom
man

efterfrågan

och

föreningens

ekonomi.

årsavgiften

till

föreningen,

lägenhetens

skick

och

av marknadens
måste väga in
modemitetsgrad,

att renovera fastigheten
m.m. kan det vara svårt att
bedöma prisets skälighet.
Köparen av en bostadsrätt måste därför sätta
ekonomiska
förutsättningarna.
sig in i bostadsrättsförenignens
föreningens

behov

Ekonomisk

risk

ansvariga
i en bostadsrättsförening
är vid varje tillfälle
På
så
medlemmarna
för att samtliga fastighetens
utgifter betalas.
sätt är
åtaganden.
betalningsansvarig
för bostadsrättsföreningens
solidariskt
Medlemmarna

problem tidigare när det var bostadsbrist
bostadsrätterna
att
steg i värde. Det gick att sälja
I dag
bostadsrätten
utan förlust om man inte klarade av månadsavgiften.
och behöver
ekonomiska
problem
har många bostadsrättsföreningar
Detta

har inte varit

och inflationen

såg till

något

Hushållens
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framförallt

i nyproducerade

de boende

klarar

bostadsrättshus

boendesituation

ta ut högre

avgifter

123

än vad

av.
till föreningen
har rätt att lämna tillbaka bostadsrätten
inte går att
i lägenheten i minst två år. Om bostadsrätten

Den enskilde
om han bott
sälja förlorar

men är inte längre skyldig att
bostadsrätt
till
betala
En torn
ger inga intäkter
i bostadsrättsföreföreningen.
Det är i stället de övriga medlemmarna
ningen som blir skyldiga att täcka upp kostnaderna för tomma bostadsrätter.
risk för hela
Den som köper en bostadsrätt tar således en ekonomisk
bostadsrättshavaren

insatsen

månadsavgiften.

och också en risk för att övriga
inte skall klara sina åtaganden.

åtaganden

föreningens

bostadsrättsföreningen

3.7.3

medlemmar

i

Egnahem

Boendekostnader
stor del av priset på
fastigheten
när den köptes. Priset bestäms av tillgång och efterfrågan på
påverkar
hus med olika läge, standard, storlek m.m. Även ränteläget
utgifter
direkt påverkar hushållets
eftersom ränteutgiftema
efterfrågan
Boendekostnader

egnahem

för

påverkas

till

för bostaden.
småhus efterfrågas

Nyproducerade

inte om det på orten finns
till lägre priser. Nivån på

normalt

standard
ett utbud av äldre hus med jämförbar
på orten sätter därigenom taket för produktionskostnadema
villaprisema
för nya småhus eftersom högre kostnader innebär en förlust för den som
I

sälja de nya husen.
betalar
Egnahemsägaren

skall

m.m.
Villaprisema

varierar

i egnahem.

nadema
hösten

alla utgifter

1996 enligt

för bostaden

sophämtning,

VA-avgifter,

uppvärmning,

starkt

i landet

Genomsnittspriset

försäljningsstatistik

även boendekostpå sålda villor var 530 000 kr
och därmed

från Sparbanken

i Stockholms
var genomsnittsprisema
län, 359 000 kr.
lägst i Västernorrlands

AB.

Högst

Regionala
Som

skillnader

tidigare

egnahem.
kostnaderna

Fastighetsbyrå

län, 854 000 kr och

barnfamiljer

för

beskrivits

dvs. räntor på lån,
renovering

fastighetsskatt,

stor
en mycket
ekonomi
är därför

bor

Bamfamiljemas
för villaboende.

av bamfamiljema
i hög grad beroende

del

i
av
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Privatekonomi

skillnader

påverkar

hushåll

med

ningarna

har

AB

i lönenivå,

avgifter

SOU

Villapriser

barnfamiljers

baseras på genomsnittlig
minskat

med

en studie
kommunala

och

av hur regionala
skatter, taxor och
Som jämförelse
används ett

ekonomi.

föräldrar

samboende

i kommunen

gjort

1996: 156

och

två barn,

disponibel

genomsnittliga

5 och

inkomst

8 år. Beräk-

för barnfamiljer

boendekostnader

i småhus

och hushållskostnader
enligt Konsumentversamt bamomsorgskostnader
kets beräkningar.
Det belopp som återstår skall räcka till allt övrigt som
t.ex. resor, semester och sparande.
1 Danderyd,
inkomsterna
har betalts.

Täby

och

Lidingö

har

bamfamiljema

de

högsta

utgifterna
och också mest över efter det att de nödvändiga
Barnfamiljer
i Boden, Kalix, Arvidsjaur
och Kiruna har dock

inkomster
kvar trots att hushållens
disponibla
nästan lika mycket
betydligt
allt på betydligt
lägre utgifter
lägre. Detta beror framför
bostaden.

I tabell

Tab 3.9

Regionala
återstår

utgifter

3.9 redovisas
skillnader
sedan

ekonomi,
och

6 000
5 000
4 000
3 000

-

Källa:

Tabellen

belopp som
nödvändiga

Kommuner
Andel,

Antal

%

2

1

8 000

12

4

7 000

36

12

6 000

108

38

5 000

93

32

4 000

29

10

8

3

288

100

3 000
Summa

andra

betalts

8 000
7 000

av resultatet.

i barnfamiljers

bostadsutgifter

som återstår för annat
kr/mån
utgifter,
än nödvändiga

Belopp

en sammanfattning

är
för

kommuner
Postens Privatekonomi AB, Barnfamiljers
i landets 288 kommuner.

ekonomi 1995 och 1996

att i det stora flertalet kommuner,
i genomsnitt
mellan 4 000-6

70 % av kommunerna
000 kr per månad över

visar

får bamfamiljema

för annat än de nödvändigaste
utgifterna.
Undersökningen
visar också att kostnaderna för egnahem samvarierar
har låga
inkomster.
där bamfamiljema
med hushållens
I kommuner

Hushållens

SOU 1996: 156

boendesituation

lägre än i
betydligt
är också boendekostnadema
På det sättet sker en
har höga inkomster.
där familjerna
kommuner
standard i landet.
regional utjämning
av familjemas

disponibla

inkomster
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4

Boendesegregation

1

Inledning
förtydligar

Kapitlet

mångfald
några

innebörden

i begreppet

av faktorer som förhindrar
viktiga
segregationsmönster

möjligheterna

diskuteras

byggd

utvecklingssatsning

beskriver

segregation,

den

ett integrerat boende och pekar på
Vidare
på bostadsmarknaden.

att göra boendet mer jämlikt
genom bl.a. en
i utsatta bostadspå lokalt utvecklingsarbete

områden/stadsdelar.

4.2

segregation

Begreppsparet

och

integra-

tion
segregation

Begreppen

manhang,

utan
samhällsområden

och integration

kan användas

för

används

att beskriva
hela samhällen.

inte bara i boendesamförhållanden

inom

flera

eller t.o.m.
syftar
segregation

där olika
på ett samhällstillstånd
varandra.
avskilda
från
geografiskt
och
socialt
är
grupper
och
den
dynamik
de
innefattar
Begreppet
även
som orsakar
processer
segregation.
och upprätthåller
Begreppet

i samhället

och innebära
kan vara påtvingad
att vissa grupper
Segregation
social
likställdhet.
ekonomisk
och
nå
politisk,
att
fria
val
och
de
kan dock också vara resultatet
grupper som lever
av
Segregation

hindras

åtskilda
nader

ha likvärdiga
resurser och rättigheter.
segregationsbegreppet
som en synonym
Ökande
likställs
segregation
klassklyftor.

kan tänkas

Ibland

används

eller

till klasskillmed

ökande

och sociala klyftor
taget är dock inte segregation
riktigt samma sak. Ett samhälle som är mycket hierarkiskt
men där olika
åtskillnad
sociala
skikt
bor och verkar
är enligt
utan geografisk

klassklyftor.

Strängt

definitionen

ovan inte segregerat.
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Motsatsen

till

SOU

segregation

är integration,
olika
sociala

som

alltså

1996:156

betecknar

en
är skilda
process
grupper
geografiskt.
Liksom
och
ett segregerat samhälle kan vara både jämlikt
ojämlikt,
kan även det integrerade samhället innehålla sociala orättvisor.
situation

eller

I det tidiga

seklets

nedre botten
olika

där

storstäder

4.3
Begreppet

i gårdshuset

eller på

bodde på den övre våningen i gatuhuset. De
geografiskt
mycket
nära varandra
men hade

i boendet

segregation

olika

ofta arbetaren

och fabrikören

levde
grupperna
olika livsvillkor.

mycket

bodde

inte

boendesegregation

hushållskategorier

bostadsbeståndet

används

och sociala

för att beskriva
grupper fördelar

inom

ett givet geografiskt
tenderar att bo åtskilda

vissa kännetecken

område.

en situation där
sig ojämnt över
Hushåll som delar

från grupper

som inte delar

dessa kännetecken.
Begreppet

boendesegregation

kan användas

tillstånd
mått

för att beskriva både ett
är det ett statistiskt

och en förändringsprocess.
I det första fallet
beskriver
hur
olika
fördelar
hushållstyper
som

det andra fallet

fördelning

syftar
olika

över

sig över en stad. I
det på de processer som förändrar befolkningens
bostadsområden
och leder till segregation.
I det

senare fallet används ibland begreppet
Segregation
begrepp
är ett relativt

segregering.

hur befolkningssom uttrycker
i ett mindre geografiskt
område t.ex. ett bostadsomsig till befolkningssarnmansättningen
i ett större område

sammansättningen

råde

förhåller

t.ex.

den kommun

sättningen

där bostadsområdet

i bostadsområdet

råder segregation.

Frågan

skiljer

ingår.

Om befolkningssamman-

sig från genomsnittet

för kommunen

är dock vad som är segregerat

bostadsområ-—

det eller kommunen
Ett sätt att se på saken är att säga att det är kommunen
som
segregerad.
bostadsområde
Det
där befolkningssammansättningen

är

avviker

från genomsnittet
i sig snarast enhetligt genom att t.ex. ha
är
mycket
hög andel hög- eller låginkomsttagare.
en
Samtidigt
används allt oftare uttrycket "segregerade bostadsområden"
för

bostadsområden
befolkningsatt beteckna
som har en ensidig
sammansättning
och en social problembild.
Med det senare sättet att
använda begreppet
flyttas fokus från befolkningssammansättningen
i

kommunen

i dess helhet

problembild

tycks upphöra

Begreppet

segregation

och bostadsområden

som inte har en social
att vara ett problem ur segregationssynpunkt.
blir nästan liktydigt
med marginalisering.
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I detta kapitel

inte det perspektiv

används

på segregationen

som ligger
naturligare

Det förefaller
segregerade bostadsområden.
uttrycket
sig
fördelar
att säga att städer är segregerade genom att befolkningen
bostadsområden
med
stadsdelar/bostadsområden.
De
ojämnt
över
en
social problembild
som ofta benämns segregerade områden kallas här

bakom

"utsatta

bostadsområden".

Olika

4.4

Segregationens

typer
sociala

segregation

av

social

för att bedöma
är viktigast
graden av segregation
uppskatta
ålder etc. värderas i förhållande
inkomst-

-

är svår att definiera. Vilken variabel
eller olikhet och därmed för att

dimension

eller utbildningsnivå

likhet

Hur
till

börjar

skall

inkomstnivå,

varandra
sociala

Vid

vilka

utbildning,
skillnader

etniska och socio-ekonomiska
Tre typer av faktorer - demografiska,
Man talar därför
på segregation.
brukar användas som kriterium
också om tre typer av segregation:
mellan individer
åtskillnad
segregation
demografisk
är rumslig
av
också
räknas
brukar
olika kön och ålder. Hit
av
en skev fördelning
och ensamstående
olika hushållstyper,
t.ex. genom att barnfamiljer
till

äldre koncentreras

områden.

olika

Demografisk

segregation

uppstå genom
av vissa typer av kategoriboende,
till vissa områden.
och studentbostäder,
äldreboende
etnisk segregation innebär en rumslig åtskillnad mellan individer
koncentration

-

tillhör
-

i

uppstå

skillnader

olika

kulturer,

olika

social-,

som

folkgrupper,

segregation

socio-ekonomisk
tillhör

raser och religioner.
innebär åtskillnad mellan

kan
t.ex.

inkomst-,

individer

som

eller yrkesgrupper.

sammanfalla.
av segregation kan naturligtvis
begreppet
resursmässig
det mer övergripande
hushåll
med
där
utveckling
beskriva
större sociala
för
segregation
att
en
medan
områden
vissa
till
koncentreras
och ekonomiska
resurser
i andra områden.
resurssvaga hushåll blir överrepresenterade
De olika

Ibland

4.5

formerna

används

Den

geografiska

Hur stor skall den geografiska
tala om segregation

dimensionen

åtskillnaden

vara för att man skall kunna

undersöks graden av segregation inom en kommun
Normalt
genom
eller
i olika bostadsområden
att jämföra befolkningssammansättningen
segregation
knappast undersökningar
kvarter. Däremot förekommer
av
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mellan

olika

segregationen
hushåll

inom

sig mellan

framstå

Områdesindelningen
skall undersökas.

1996:156

ett enstaka bostadsområde.
belysas genom att studera hur

grupper
också

fördelar

hel region

SOU

olika

kommuner.

som segregerad.
kan vara avgörande
Om segregationen

kan följden
stora områden
områden som jämförs
förbli

bli

Vid

I en storstad kan
olika grupper av
sådana studier kan en

när segregationens

omfattning

mäts genom jämförelser
segregation
att en kraftig

dold.

Samtidigt

kan alltför

mellan
jg

för
de

små områden

skapa en svåröverskådlighet
i segregasom gör att förändringsmönster
försvinner.
En segregationsstudie
säger alltså någonting
om

tionen

graden

Däremot
av segregation mellan de områden som jämförs.
den ingenting om segregationen
inom de områden som valts.

4.6

drivkrafter

Segregationens

Segregation
och

kulturella

är resultatet
faktorer

säger

av komplexa
samspelar.

sociala
processer där ekonomiska,
De faktorer
orsakar
olika
som
både i strukturella
förhållanden
och på

särboende återfinns
gruppers
hushållsnivå.
segregationen
uppvisar

dessutom en betydande dynamik.
i många
är den sociala sammansättningen
förändring.
Accelererande
segregationsproces-

Inom

en storstadsregion
bostadsområden
i ständig

ser kan snabbt förändra ett områdes karaktär. Segregation är således ett
svårgripbart
fenomen som behöver belysas från flera olika infallsvinklar.

4.6.1
Den

Segregation
demografiska

samma

bostadsområden.

fria

val

med att olika
inte
kan
tillgodoses
inom
som
Bostadsönskemålen
formas i hög utsträckning

segregationen

har skilda

hushållstyper

genom

förklaras

vanligen

bostadsönskemål

sig. Hushåll
med barn, äldre
ett hushåll befinner
av var i livscykeln
hushåll,
ungdomshushåll
hos ett
etc. attraheras av olika egenskaper
bostadsområde.
Genom att många bostadsområden
med
är enhetliga
avseende

på hustyper,

varierande

önskemålen

upplåtelseformer,
till

att olika

lägenhetsstorlekar

typer

av hushåll

bosätter

etc. leder de
sig i olika

bostadsområden.

Forskning
förklaras
kulturella

av en koppling
tillhörighet.

socialgrupper
resurser

har visat

och

att den socio-ekonomiska
mellan valet av bostad
och livsstilar
Normer

påverkar

som används

vilken

andel

för bostadsändamål

segregationen

delvis

och ett hushålls
skiftar
mellan

socioolika

ekonomiska
av hushållets
i olika
samt tar sig uttryck

Baendesegregation
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hos ett bostadsområde.
Olika bostäder och
symbolisk
laddning och hushållen tenderar att
laddning som överensstämmer
med en symbolisk

värdering

av egenskaper
bostadsområden
har olika
välja bostad i områden

och identiteten.
Den valda bostaden
den egna sociala positionen
mått
social
prestige,
skall
samtidigt
visst
av
men
vara i
ge ett
och sociala tillhörighet.
självbild
Detta för att
samklang med individens

med

skall

social
till
ge möjlighet
bostadsområden
tenderar

trygghet,

gemenskap

och

umgänge.

Olika

att attrahera hushåll med en likartad
sedan genom
upprätthålls
segregationen
social tillhörighet.
att den
på de boende i området påverkar områdets
sociala sammansättningen
laddning

symboliska

och

därför

attraherar

nya

hushåll

från

samma

sociala

skikt.
Den socio-ekonomiska
kulturell

segregationen

tycks

alltså

att särboende
som indikerar
förekomma
även i ett samhälle utan inkomstskillnader.
distans
uttrycker
i lika hög grad social som ekonomisk

dimension
skulle

grupper
segregationen

ha en rent sociomellan olika sociala

mellan olika grupper i samhället.
Även den etniska segregationen

kan delvis förklaras av fria val. Visst
att invandrare
genom bl.a. sin utsatthet i det
släktingar
och vänner. Det har
söka
boende
skulle
landet
nära
ett
nya
särskilt
skulle
gälla
invandrargrupper
hävdats att detta
som kommer från
avstånd från Sverige.
länder med ett stort kulturellt
stöd finns

för hypotesen

1989: 111 Invandrare
i storstad påpekas att invandrare kan
för att lättare kunna behålla sin
med
sina
landsmän
bo
att
samman
samhörighet.
Med sina landsmän kan man
etniska identitet och etniska
med praktiska
och hjälp
kommunicera
lättare
samt få förståelse
I SOU

välja

bör dock
av en grupp som delar ens situation. Samtidigt
kan
hänga
sina
landsmän
bo
nära
sägas att en strävan att
samman med
samhället.
i det omgivande
attityder till invandrare
slutbetänkande
kommittén
redovisar
i sitt
Invandrarpolitiska

angelägenheter

som indikerar att den etniska segregatioval av upplåtelseform.
I
till
invandrares
koppling
nen
en
utomlands
födda
andelen
Sveriges 25 största kommuner
är
som
personer
högre än för gruppen födda i Sverige. Även om
bor i hyresrätt betydligt
SOU

1996:55

kan

undersökningar

ha

båda grupperna
andel invandrare

har samma inkomstnivå
än svenskar i hyresrätt.

återfinns
För många

större
en betydligt
invandrargrupper

i demografisäven om hänsyn tas till skillnader
Vistelsetioch åldersfördelning.
ka faktorer som familjesammansättning
i
skillnaderna
den i Sverige räcker heller inte för att helt förklara
bosättningsmönstcr.
kvarstår

denna skillnad

131

132

Boendesegregation

SOU

1996:156

är dock

Det

svårt att avgöra om dessa skillnader
i boendemönster
beror på fria val eller trots allt bottnar i resursskillnader
jfr.

verkligen
nedan.

4.6.2

och

Segregation

Ett hushålls

resursskillnader

möjligheter

dess tillgång

sina bostadsönskemål
avgörs av
att förverkliga
ekonomiska
och sociala resurser. Till de ekonomiska

till

inkomster,
resurserna hör främst hushållens
men även förmögenheten
spelar stor roll för möjligheten
insats av eget kapital
att klara nödvändig
till bostadsrätter
och villor.
Hushållens
ekonomiska
ställning bestäms i
sin tur av ett flertal faktorer
som
nivåerna i socialförsäkringssystemen,
Betydelsefullt
lån eller

bidrag

arbete,

ersättnings-

skattesystemets

ekonomiska

mellan
från

till

utformning
m.m.
resurser är också den vertikala
generationerna.
Hushåll med möjligheter
till

för hushållens

inkomstöverföringen

tillgången

föräldrar

eller

äldre

släktingar

inför

köp

av egen
försteg framför
hushåll som är hänvisade till
har ett betydande
och besparingar.
Det är emellertid
inte enbart skillnader
egna inkomster
i hushållens totala ekonomiska
deras val av bostad.
avgör
resurser som

bostad

Skillnader

en större eller
av boende.

är beredda att använda
resurser till konsumtion
skillnader

Betydande
gäller

kan innebära

i konsumtionsmönster

sociala

bostadsmarknaden,

kan

resurser.
sociala

också

Faktorer
kontaktnät

mindre
finnas

att olika sociala grupper
del av sina ekonomiska

mellan

information

som
och skillnader

olika

vad
grupper
lokala
den
om
i social status kan

att konkurrera
vara avgörande för möjligheterna
om attraktiva bostäder.
Välfärd
och segregation
dock
vad
i
Den viktigaste
är
resursen
som
på marknastorstadsregionerna
SOU
kallas
för
"senioritet
1990: 20
i
eller en region,
ett hushåll haft bostad i en kommun
är sannolikheten
att bostaden hör till de mest attraktiva.
Hushåll som är väl etablerade på bostadsmarknaden
har hunnit göra en
boendekarriär
tillgång
till
attraktiva
hyresbostäder
eller gett
som gett
möjlighet
Attraktiva
hyresbostäder
kan
att köpa villa eller bostadsrätt.
den".

Ju längre

desto

större

utnyttjas

för bostadsbyten

hetsökning

genom
Inkomstskillnader

segregationen.

och en ägd bostad kan ha inneburit
inflationsvinster.
kan

Den öppna

troligen

förklara

arbetslösheten

förmögen-

delar

av den etniska
för utländska medborgare
var

var ungefär tre gånger så
högt som för svenska medborgare.
Vidare redovisar Invandrarpolitiska
kommittén
SOU
statistik
där båda
1996:55
som visar att familjer
och åtminstone mannen i ett utomeuropeiskt
vuxna är födda i utlandetunder

första

halvåret

1996 hela 21 %, vilket

133

Boendesegregation

SOU 1996: 156

hade en inkomst på drygt 60 % av den disponibla
i genomsnitt
—
där båda vuxna var födda i Sverige uppgifterna
familjer
för
inkomsten
under år 1993.
inkomst
per s.k. konsumtionsenhet
avser disponibel
Även de familjer
en klart lägre
som vistats 20 år i Sverige uppvisar
där båda vuxna är födda i
för familjer
inkomstnivå
än genomsnittet

land

Enligt

Sverige.

resultaten

i SCB:s

levnadsnivåundersökning

ULF

för

24 %
kontantmarginal,
1992 saknade dessutom 41 % av invandrarna
och 15 % fick socialbidrag.
hade svårt att klara de löpande utgifterna
för svenska medborgare.
Dessa siffror ligger klart över genomsnittet
och personer
som råder mellan invandrade
utsträckning
mindre
invandrarhushållen
i
födda i Sverige förstärks av att
Ofta kan
mellan generationerna.
kan dra nytta av inkomstöverföringar
från en yngre generation
gå i motsatt riktning
inkomstöverföringama
små omständigheter
under
lever
föräldrageneration
i Sverige till en
som
möjligheter
invandrares
för
att
Detta ger effekter
i det gamla hemlandet.
del
och småhus och kan vara en
av
konkurrera
om bostadsrätter
i högre utsträckning
än personer födda
till att invandrare
förklaringen
i Sverige bor i hyresrätt.
Även skillnader
i sociala resurser kan vara väsentliga för att förklara
har mycket begränsade
Många invandrare
boendemönster.
invandrares
De

inkomstskillnader

på den ort där de anvisas bostad. De
om bostadsmarknaden
Genom
stöd
via bostadsfönnedlingen.
behov
har troligen
ett större
av
många
med
områden
tomma
anvisat bostad i
att bostadsförmedlingen
lägenheter, har de som invandrat - liksom många andra nyinflyttade
bostadsområdena.
i de minst attraktiva
fått börja sin boendekarriär

kunskaper

ä

är svåra att byta. Bland annat den låga
andelen svenskar i viss områden kan dessutom försvåra uppbyggnaden
i andra
till bostäder
som lättare ger tillträde
av sociala kontaktnät
områden.
områden

Bostäder

i dessa

4.6.3

Förhållanden

Till

de förhållanden
hör

segregationen

på bostadsmarknaden
på bostadsmarknaden

stadens

och

bebyggelsens

som är av betydelse
struktur,
fysiska

för
dvs.

struktur innefattar
av bostäder. Bebyggelsens
ägarkatepå upplåtelseforrner,
faktorer som bl.a. bostädemas fördelning
Även lokaliseringen
och lägenhetsstorlekar.
gorier, hustyper
av olika
olika
arbetsplatser,
till
förhållande
bostäder
i
centrum,
kategorier
av
för
attraktvitet
för
deras
betydelse
former av service m.m. är av stor

egenskaper

olika

hos utbudet

grupper

av hushåll.
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Genom

det svenska

bostäder

i småhus

SOU

bostadsbeståndet
och mindre

går en klar skiljelinje
i flerbostadshus.

bostäder

mellan
Enligt

1996:156

stora
Folk-

och bostadsräkningen
4 rok

och

återfanns

för 1990, fanns 72 % av alla lägenheter på
FoB
90 % av alla lägenheter
på 5 rok i småhusen.
Samtidigt
85 % av bostäderna
på 2 rok i flerbostadshusen.
Tio år

tidigare

var fördelningen
bostadsbeståndet
innebär

i stort sett densamma.
att hushåll som önskar

Denna

struktur

på

en bostad större än
hustyper inte blandas

3 rok vanligen är hänvisade till småhus. Om olika
inom ett och samma område kommer därmed hushåll
som önskar större
lägenheter
från
de
hushåll
att segregeras
som önskar högst 3 rok.
Barnfamiljer
skiljs automatiskt
som vill uppnå en hög utrymmesstandard
från pensionärshushåll,
ungdomar
m.fl. grupper.
Bostadsstorlek
form genom
lägenheterna
hus ingår
bostad

är också i stor utsträckning
kopplad till upplåtelse%
92
småhusen
upplåts med äganderätt och 70 % av
att
av
i flerbostadshus
Ägarbostäder i flerbostadsär hyresrätter.

inte i det svenska

hänvisas

till

bostad

men av olika
efterfrågan gällande.

bostadsbeståndet.

småhussektom
skäl

föredrar

och

Hushåll

hushåll

hyresrätt

som vill äga sin
som vill ha en stor
har svårt att göra sin

Hyresnivån
för en given hyresbostad
bestäms inte på en marknad,
fram på basis av lägenhetens
utan förhandlas
s.k. bruksvärde.
Lägenheter med samma bruksvärde
skall i princip
få samma hyra oavsett
hushållens faktiska betalningsvilja
för den aktuella bostaden. I tillämpningen av bruksvärdessystemet
beaktas inte bostadens läge i lika stor
utsträckning
vid
prissättningen
och egnahem.
som
av bostadsrätter
Hyran för en i övrigt
likvärdig
hyreslägenhet
kan vara i stort sett
densamma, oavsett om lägenheten är belägen i ett mycket attraktivt
eller
område. Denna hyresstruktur
ett mindre uppskattat
kan både motverka
Å
och skapa socio-ekonomisk
segregation.
ena sidan kan hushåll med
lägre inkomster

efterfråga

områden. Å andra
även i attraktiva
incitamenten
för hushåll med valmöjlig-

bostäder

sidan blir de rent ekonomiska
heter att bosätta sig i ett mindre attraktivt
område betydligt
mindre.
En ekonomisk
skiljelinje
går av naturliga
skäl mellan hyresrätten
där insats av eget kapital inte krävs
och de andra upplåtelsefonnema
Fördelningen
mellan olika upplåtelseforsom kräver egen kapitalinsats.
mer är därför av stor betydelse för vilka hushåll som kommer att bosätta
sig i ett område, särskilt
i bostadsområden
där marknadsprisema
på
bostäder
höga.
Höga priser på småhus leder automatiskt
är
till en
segregation där de boende i småhusen uppvisar högre inkomster
än de
boende i hyresrättema.

Sammantaget
ekonomiska

gör
villkoren

fördelningen
för egnahem

och de olika
av lägenhetsstorlekar
och hyresrätter
att bostadsområden
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tenderar att få en skev befolkningssammanmed bara en upplåtelsefonn
sättning. Såväl socio-ekonomisk
som demografisk och etnisk segregation
blir ofta resultatet.
Det
kan förmedlingen
Slutligen
av bostäder påverka segregationen.
här om hur stor del av bostadsfönnedlingen
- om
och
hur
bostadsfönnedlingsverksamhet
kommunal
styrs av
Hit kan också föras
fastighetsägare.
sköts av enskilda
med en svag
villighet
hetsägares
att ta emot hushåll

handlar

någon

- som
stor del som
olika fastigställning
i

har

bostadsföretag

på
större

Kommunala
t.ex.
till svaga
hyrt ut bostäder
fastighetsägare
än privata
behandling
Slutligen kan diskriminerande
grupper på bostadsmarknaden.
också
bostadsmarknaden
på
aktörer
m.fl.
bostadsföretag
av mäklare,
bostadsområden.
till
vissa
hushåll
styra t.ex. invandrare eller resurssvaga

bostadsmarknaden.
utsträckning

Segregationsmönster

4.7

åtminstone

har,

Boendesegregationen

en lång historisk
inom
en eller flera

i storstäderna,

av segregation
förändrats
över tid, är resultaten från olika
och hur denna
kommuner
olika
mätmetoder,
Olika
ofta motsägelsefulla.
omundersökningar
till statistik
gör det svårt att få en
och olika tillgång
rådesindelning
egentligen var/är.
entydig bild av hur starkt segregerad en kommun

bakgrund.

Vad

graden

gäller

Socioekonomisk

4.7.1

segregation

har ett starkt samband
och urbaniseindustrialisering
samhällsprocesser
med djupgående
som
för en större
underlag
skapade ett geografiskt
ring. Större samhällen
produktionsförhållanden
uppdelning
rumslig
av olika grupper och nya
Den

segregationen

socioekonomiska

i boendet

skiljelinjer.
och ekonomiska
gav upphov till nya sociala
storstäderna
uppvisade
ett boendemönster
som var
I början av seklet
kunde olika sociala
innerstädema
I
och segregerat.
både integrerat
på olika våningar och med mycket
grupper leva i samma hus, om än
åtskillnaden
som den
olika standard. Den rumsliga
var låg samtidigt
rumsliga
den
stadskärnoma
Utanför
stark.
sociala skiktningen
var
var
och
arbetare
för
områden
i
med en uppdelning
tydligare,
segregationen
urbaniseringen
Under den snabba
för bättre bemedlade.
villaområden
decennierna
delningen

före

andra

av staden.

världskriget

förstärktes

Stora sammanhängande

den

rumsliga

arbetarområden

uppuppfördes
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I

i förorterna

parallellt
med att de mest välbärgade villaområdena
fick en
allt mer homogen befolkning.
Studier som försökt
mäta graden av socio-ekonomisk
segregation
under efterkrigstiden
har gett motsägelsefulla
resultat.
Enligt
vissa
studier

minskade

minskade

segregationen

inkomstskillnader,

nyproduktionen.

fram

till

1960-talet

hyreskontroll

och

på grund

av bl.a.
områden
i

blandade

En annan förklaring
ytterområden

är att de nyproducerade
bostadsskulle ha fått en mera heterogen
befolkning genom att de tillkom
i en tid med stor urbanisering
och dito
bostadsbrist.
Stadens nya invånare var från olika sociala skikt
men var
alla hänvisade
till samma nyproducerade
områden i förorterna.
Andra
studier har emellertid
ifrågasatt tesen om den minskande
segregationen
områdena

och

i städernas

har

istället

understrukit

segregationens

ihärdighet

under

hela

perioden.
Den senaste mer omfattande
storstäderna gjordes av Statistiska

Storstadsutredningen
studerade

bl.a.

den

den

undersökningen
centralbyrån

tidigare

socioekonomiska

nämnda

i
av segregationen
på uppdrag av den förra
SOU

segregationen

1990:20.
med

SCB

avseende

på
socialgruppstillhörighet,
inkomst
och utbildning.
Fokus
som
låg på utvecklingen
under första hälften av 1980-talet.
I Stockholm
kompletteras
SCB:s undersökning
av en rapport från konsultföretaget
variabler

INREGIA,
stadsbyggnadskontor
som på uppdrag av Stockholms
hur segregationen
med avseende på inkomst förändrats mellan

studerat
1970 och

1990.
Både

SCB

segregation

och INREGIA
i

storstäderna.

kunde
Däremot

påvisa
gick

en tydlig socio-ekonomisk
inte att belägga
någon

utveckling

ökad segregation.
Tendenser
mot en generellt
till ökad
segregation
motverkades
SCB
Enligt
av tendenser i motsatt riktning.
fanns en segregerande
tendens i innerstädema
utflöde
genom ett
av
arbetarhushåll
och en ökad inflyttning
Dessa
av högre tjänstemän.
dock av att tjänstemännens
överrepresentation
i
processer uppvägdes

några av de yttre
småhusområdena
minskat.
Enligt
INREGIA:s
undersökning
i Stockholm
bidrog omvandlingen
i innerstaden paradoxalt
eftersom några innerstadsnog till att minska den totala segregationen,
områden härigenom
blivit mer blandade befolkningsmässigt.
Den mest allvarliga

slutsatsen i båda undersökningarna
kan sammanpolarisering
sker
i
storstäderna
mellan
att
och
centrum
som
en
periferi
samt mellan hyresrätt och småhus. Innerstäder och småhusomfattas

råden

i framförallt

medan
råden

utvecklingen
i förorterna

arbetare,

andelen

närförortema
i huvudsakligen

får en allt resursstarkare
befolkning
miljonprogrammets
hyreshusom-

går i motsatt
riktning.
Alla variabler
andelen
tjänstemän,
inkomsterna,
andelen socialbidragstagare,

Boendesegregation
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andelen

invandrare,
för

inom

den

indikerar
att hyreshusområden
får en allt ensidigare
miljonprogrammet

och hälsoläget

standarden

materiella

utbildning,

boende med eftergymnasial

andelen

137

det

s.k.

ramen
befolkningssarnmansättning.

De boende blir också resurssvagare

och får

sämre levnadsvillkor.
INREGIA
råden
inkomst

i många miljonprogramsomatt befolkningen
blandade med avseende
södra förorter
väl
var

på

bostadsområden

i

konstaterar

i Stockholms
år

1970.

har nästan alla
dominerar
där hyresrätter

till

Fram

södra förorter

Stockholms

1990

blir stora sammanhängande
svaga. Resultatet
från polariseringen
befolkning.
Undantagna

blivit

områden
mellan

mer resursmed resurssvag
villaområden
och

och
i närförorter
är dock hyreshusområden
andra
faktorer.
Det centrala läget tycks där väga upp

i in-

hyreshusområden
nerstaden.

4.7.2
Av

segregation

Demografisk

och hyresundersökningen

Bostads-

hushåll

olika

med

ålder

sakligen

från

18-24

åringar.

i egnahem

71

framgår

sig olika

att

fördelar

är koncentrerade
med
De samboende

till

hyresrätter

drygt

barn

återfinns

huvud-

medan de ensamstående

%

1993,

familjesituation

och

Ungdomar

upplåtelsefonnema.
80 % för

BHU

över

med barn oftast bor

Pensionärshushållen
uppvisar
bostadsrätt
74 %.
ett
i
samboende
bor
de
bamfamiljema
stor
mönster
som
i egnahem 51 %, medan de ensamstående huvudsakligen
utsträckning
i hyres-

eller

liknande

eller bostadsrätt

bor i hyresDen olika
betydande

fördelningen

%.

84

till stor del de
ensamstående, hushåll

förklarar

på upplåtelseformer

i bosättningsmönster

skillnader

mellan

i storstadsregionema

med barn och pensionärshushåll

istorstadsregionerna

som SCB kunde
1990:20.
SOU

och segregation
i innerstädema
att ensamstående
var överrepresenterade
i småhusomunderrepresenterade
kraftigt
och i hyreshusområden,
men
och lägst i centrum.
rådena. Andelen barn var högst i småhusområdena

belägga i Välfärd
SCB

fann

Detta mönster var dock under förändring
genom att andelen barn ökade
slutligen,
Pensionärer,
i centrum och minskade mest i småhusområdena.
och
förorterna
bostadsrättsområden
i
bosatta
i
utsträckning
i
stor
var
minskade

kraftigt

Orsakerna
pensionärerna

till

manslagningar

pensionärernas

helt enkelt

bostadsmarknaden,
och l950-talen,

sin andel i innerstaden.
stannat

dvs. i centrum
dels att saneringar

bidrog

till

tränga

var enligt SCB dels att
kvar i de områden där de kom ut på
byggda under 1940eller i närförorter

boendemönster

med höjda
ut pensionärer

hyror

och lägenhetssam-

från innerstädema.
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I

SOU

SCB:s

också
drogs
slutsatsen
rapport
att den
segregationen
troligen
i storstadsregionema
var kraftigare
tätorter. Detta på grund
hållna
bostadsområden
folkning.

Storstadsregionema

byggda

har

och sammanhållna

befolkning.
tillåter

av att storstadsregionema
med relativt
homogen

Vidare

än i övriga

har större

bebyggelse

sammanoch be-

också

har de en större
mellan

Etnisk

demografiska

stor andel sent
en relativt
med en ung och inflyttad
variation
som
av bostadsmiljöer

bostadsområden

en ökad differentiering

4.7.3

1996:156

olika

gruppers

boende.

segregation

Invandrarhushållens

boende

är svårt att beskriva generellt på grund av
gäller dock
grupper av invandrare. Allmänt

mellan olika
stora skillnader
längre ett hushåll vistats i landet, desto högre är sannolikheten
att
att
hushållet har ett boende som liknar ett hushåll vars medlemmar
är födda
och utrymmesstandard.
i Sverige i fråga om t.ex. upplåtelseforrn
1989:1 l l gjordes
I den tidigare nämnda Invandrare
i storstad SOU
på bostadsmarknaden
för utrikes födda och
en analys av situationen
Analysen visade just att invandrares boendemönutländska medborgare.
sammanföll
tid
blev
allt
Däremot
ster över
mer likt svenskarnas.
invandrares
skillnader
vistelse

och

svenskars

kvarstod

mellan

i Sverige.

boendemönster

olika

skillnader

De

aldrig

helt
och stora
även efter många års
invandrares
och svenskars

invandrargrupper
mellan

konstatera
var att invandrarna
som
i storstadsområden,
i hyresrätter
tenderade att vara överrepresenterade
bostadsområden.
och i miljonprogrammets
boendemönster

kunde

utredarna

Invandramas

till

koncentration

västeuropeiska

trend

för

flertalet

bodde

år 1989 cirka

storstadsregionema
länder.

Enligt

är en gemensam
något gamla siffror

eller Malmö.

Göteborg
hälften av de utlandsfödda
i Stockholm,
återfanns omkring
40 % av de
Bara i Stockholmsregionen

utlandsfödda.

Som jämförelse

har 16 %
na tillsammans
SOU
utredningen
1996:55
utlandsfödda

gruppen
i storstadsområdena.

kan nämnas att de tre storstadskommunerInvandrarpolitiska
av landets befolkning.

har senare kunnat konstatera
att halva
de
flesta
ligger
är bosatta i 11 kommuner,
varav
invandrare
i storstäderna
tenderar också
Andelen

orter flyttar
att öka genom att invandrare
som placerats på mindre
i storstäderna.
1992 hade de
vidare in till landsmän och arbetstillfällen
tre storstadsområdena
för
svarade samtidigt
medborgare.

Ett liknande

även i kommuner

% av den svenska inflyttningen,
men
26 % av inflyttningen
av utomeuropeiska
fanns
överskott av invandrare bland inflyttarna

16-17
hela

med 50 000-100

000 invånare.
I
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I

SOU

1989:

kunde

lll

utredarna
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konstatera

i
att invandrare
områden
inte
som
var
invandrartäta.
Om gränsen för ett invandrartätt
område sattes vid en
befolkningsandel
på 20 % utrikes födda, bodde enligt utredningen
cirka
huvudsakligen

storstadsregionema

70 % av gruppen utlandsfödda
Samtidigt
fanns dock mycket
öka.

att

befolkningen

till

i områden

som inte var invandrartäta.
bostadsområden
i alla tre

överrepresentation

områden

I vissa

i

invandrartäta

och invandrarnas

storstadsregionerna
tenderade

bodde

uppgick

i dessa områden

invandrarnas

andel

av

90 %.

dryga

bland de
att få en hög andel invandrare
som kommit
bland bostadsområden
med hyreslägenheter
vanligen
återfinns

De områden
boende

1990
inom ramen för miljonprogrammet
1965-1974.
som färdigställts
i lägenheter i sådana
bodde nästan 25 % av Sveriges invandrarhushåll
Motsvarande
andel för de svenska hushållen var 12 %.
bostadsområden.
och består till

sperioden

byggdes upp under miljonprogramfrån denna tid. En
stor del av bostadsområden
blivit
invandrarhushåll
har
här
att också
av
och
Södertälje
invandrartät.
l
Botkyrka
är
är

i storstadsområdena

Flera kommuner

effekt av koncentrationen
kommunen
i sin helhet

bostadsombefolkning
bosatt i invandrartäta
nära hälften av kommunens
andel av befolkningen
ligger kring 30 %.
råden och invandrarnas
för lnvandrarpolitiska
inom
Som nämnts
ramen
ovan gjordes
utredningen

en särskild
hushåll
svenskfödda
gjordes

mer bland
visade
att

på upplåtelseforanalys av fördelningen
och hushåll födda i utlandet. Analysen

i
som helhet
var överrepresenterad
inte
och underrepresenterad
i egnahem. Skillnaden
var
och var alltså inte ett storstadsfenomen.
beroende av kommunstorlek
förklaras
på upplåtelsefonner
fördelningen
Inte heller
kunde
av
invandrargruppen

hyreslägenheter

inkomstskillnader.

fanns

Däremot

grupper av olika nationalitet.
uppvisade
ett boendemönster
hushåll
från södra Europa,
koncentrerade

4.8
Studier

till

Utsatta

goda ekonomiska

mellan

invandrar-

och Mellaneuropa

medan
som låg nära de svenskföddas,
och Nordafrika
Mellanöstern
var starkt

hyresrätter.

bostadsområden

i segregationens

boendesegregationens

stora variationer
Personer födda i Nord-

utveckling

ständiga
och sociala

och

omfattning

konsekvenser

förutsättningar

samhällsutvecklingen
tenderar
att påverka
bostadsområdena.
attraktiva
Utsatta grupper
utsatta bostadsområden.

visar

att en av
är att hushåll med mindre
samt mindre möjligheter
att samlas
i samhället

i

de

minst

hänvisas

till
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I

levnadsvillkor

SOU

i

storstäder

SOU

1989: 67

delades

1996: 156

storstads-

regionerna

för att få en uppfattning
upp utifrån socialbidragsberoende
skillnader
mellan
i levnadsvillkor
olika
bostadsområden.
Ut-

om
redningen

kunde

20 områden

identifiera

21 bostadsområden

i Malmöregionen

och

i Stockholmsregionen,

10 i Göteborgsregionen

som hade
som i regionen i övrigt.
koncentrerade
till centralkommu-

så hög andel socialbidragstagare

mer än dubbelt
Områdena var i Göteborg

och Malmö

medan

15 av de 21 kommunerna
nema,
kranskommunema.

i Stockholmsregionen

låg i

i de utsatta bostadsområdena
ca 10 % av storstädemas
befolkning,
befolkning.
vilket
drygt 3 % av hela rikets
motsvarar
segregationen
inte enbart begränsad till storstäderna.
I
är emellertid
Totalt

bilaga

bodde

9 till

gjordes ett försök att definiera
riket
i
ett mått på den totala segregationen
genom att anta att segregatiostäderna var av lika stor omfattning
som
nen i de större och medelstora
skulle
i storstädema. Antalet invånare i de mest utsatta bostadsområdena
i så fall

1992 års Långtidsutredning

stiga till

På uppdrag

6-7

% av rikets befolkning.
Storstadskommittén
dir.

1995:35
görs en uppav
i olika bostadsområden
av levnadsvillkor
av de undersökningar
kräver en
i storstäderna
som redovisats
ovan. En sådan uppdatering
och resultaten har inte funnits tillgängliga
i tid
omfattande
undersökning
datering

Underhandskontakter
med
att kunna beaktas i detta betänkande.
Storstadskommittén
och de mindre undersökningar
som Bostadspolitiska

för

med dåliga
del av, visar dock klart att problemen
vuxit.
i ett antal utsatta bostadsområden
snarast
med utsatta bostadsområden
Den bästa kunskapen
om problemen
1995/96 har åtta
finns lokalt
Under budgetåret
ute i kommunerna.
kommittén

tagit

levnadsvillkor

kommuner

i storstadsområdena

beviljats

bostadsområden

4.14.

invandrartäta

dessa kommuner
klara belägg

lämnat

se

i samband

medel

för särskilda

De områdesbeskrivningar

insatser

i

som

om statligt stöd ger
fanns
I de åtta kommunerna

med ansökan

för att situationen
är allvarlig.
bosatta
i utsatta
personer

Genom att
bostadsområden.
hade en ovanligt hög andel bam och ungdomar,
var de också
åtta
för minst 120 000 människor.
kommuner
uppväxtmiljö
Förutom de
totalt

400 000

områdena

statligt stöd, inkom ansökningar
från ett tjugotal
andra
som beviljades
kommuner.
Av dessa låg mer än hälften utanför storstadsregionema.
och även några mindre kommuner
beskriver
Flera av residensstädema
i de utsatta bostadsområdena
en problembild
som visar att utvecklingen
ingalunda
kan begränsas till en fråga för storstadsregionema.
utmärks
De utsatta bostadsområdena
av att en stor andel av de
och har en
boende är socioekonomiskt
födda
utomlands
resurssvaga,
byggda under
relativt
är huvudsakligen
sett dålig hälsa. Områdena

områden

miljonprogrammets

finns

exempel
inte

på

ägda bostadsföretag.

för
ramen
bostadsföretag
som
av kommunala
i en del
Likaså
finns problem

bostadsområden

problembilden.

uppfyller

nästan alla av kommunala
i
bara återfinns
problemen

sagt att
eller hos kommunalt

och förvaltade

miljonprogrammet
ändå

inte

Därmed

bostadsföretag.

förvaltas

och

dagar

miljonprogrammets

Flera
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byggda

inom

och som
före miljonprogrammet
som är byggda
förvaltas
av privata fastighetsägare.
dåliga tekniska kvalitet,
otrygghet,
anonymitet,
Den storskalighet,
service och kommunikationer
bristande
etc. som ofta kännetecknar
försämra levnadsvillkor
bidrar till att ytterligare
utsatta bostadsområden
bostadsområden

förändra

att inte av egen kraft kunna
vanmakt och utanförskap.

med en upplevelse
sin situation kan skapa känslor

i kombination

livsvillkor

Hårda

och livschanser.

av
av

har i stort varit
bostadsområdena
utsatta
under
Vad som hänt
är dels
densamma under två decennier.
senare
blivit alltmera sammankopplad
segregationen
att den socio-ekonomiska
blivit oerhört svår
dels att arbetsmarknaden
med en etnisk segregation,
utbildning.
Dessa två
mindre
med
människor
och
för invandrade
finanser
med en sanering av statens
sammanfaller
förändringar
som
Problembilden

leder

till

vecklingen

i

de

besparingar
har drabbat

hårt och polariseringen

i bidrag

och

subventioner

till

hushållen.

Ut-

särskilt
i utsatta bostadsområden
och utsatta bostadsområden
välbärgade

människorna
mellan

har ökat.

4.9

En

sammanhållen

politik

mot

segregation
på segregation

i boendet,

dvs.

att
skilda
i
bo
människor
ur olika sociala och etniska grupper tenderar att
Det är dock tydligt
att boendeoch upplåtelsefonner.
bostadsområden
inte kan särskiljas från en bredare segregationsproblemasegregationen
förstärks
i boendet
tik. Effekterna
av segregerande
av segregation
utbildningsklyftor,
från arbetsmarknaden,
processer genom utestängning
Detta

kapitel

har hittills

fokuserat

hälsoskillnader
etc. Särskilt
av invandrade,
samband.
l utsatta
dessa
tydliggör
bostadsområden
i
situationen
utsatta
till
bidrar
faktorer
kombination
bostadsområden
är det en
som
av
utanförskap
och vanmakt hos många människor.

bristande

integration

För att bryta segregationen
inordnas i en sammanhållen

åtgärder
att bostadspolitiska
inom
segregation
motverkar
som

krävs därför
politik
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samhällslivets

alla områden.

krävs

på både nationell

åtgärder

Inom

politik
ramen för en sammanhållen
och lokal nivå. Riktade åtgärder mot

de mest utsatta grupperna
behöver
åtgärder inom t.ex. arbetsmarknadskombination
lokal

av riktade
Insatser för

nivå.

måste

samspela

boendet.

bostadsområdena

4.9.1

Segregationens
på

med

generella

mer
och utbildningspolitiken.

åtgärder

måste

Samma

genomföras

på

de mest utsatta bostadsområdena
främjar
integration
mer allmänt

sikt är det dock åtgärder
som har högst prioritet.

Berörda

hållanden

kombineras

och generella

att utveckla
insatser som

med

På kort

1996: 156

för att stödja

i

de mest utsatta

politikområden

karaktär
av komplext
bostadsmarknaden
bara

samhällsproblem

gör

kan

del

förklara

att

för-

en
av den
uppträder
i
städerna.
Följaktligen
kan
bostadspolitiken
som
bara bära en begränsad del av ansvaret för att motverka
segregation.
Bostadspolitiska
åtgärder mot segregationen
kan endast bli effektiva
i
samverkan med åtgärder inom andra politikområden.
segregation

Individens

integration

i samhället

En av de viktigaste

faktorer.

Deltagande

i arbetslivet

meningsfull

sysselsättning

marknaden

är nyckeln till
Arbetsmarknads-

i boendet.
hörnsten
Viktiga

ger ekonomiska
resurser, sociala
och social acceptans. Integration

i en sammanhållen
förutsättningar

utbildning,

är beroende
av en mångfald
faktorerna
till ett arbete.
är tillgång

integration
politik

språk och information.

på arbets-

även på flera andra områden,

och näringspolitiska
för

kontaktnät,

insatser

t.ex.
måste vara en

mot segregationen.
integration
på arbetsmarknaden

Utbildningspolitiska

är
insatser är därför

ingrediens
i en politik mot segregationen.
U n g d o m s
en nödvändig
politiken,
invandrarpolitiken,
jämställdhetspolitiken
är andra politikområden av stor betydelse för arbetet mot segregationen.
Bostadspolitiken,
slutligen,

kan medverka

till att olika grupper inte lever åtskilda från
bevaka
alla
människors
samt
rätt till en god boendemiljö.
Arbetet
segregationen
kan inte definieras
enbart
mot
som en
angelägenhet
för de offentliga
Möjligheterna
till
integration
organen.
påverkas
prioriteringar
och beslut inom
alla samav värderingar,
varandra

hällssektorer.

Enskilda

arbetsgivare,

och även privatfastighetsägare
har både i yrkesoch vardagsliv
del i ansvaret
för att
personer
integrationsarbetet
drivs framåt. Arbetet mot segregation
är ett gemensamt ansvar för hela samhället.
Ansvaret
insatser

inom

vilar
olika

dock

tungt på de offentliga
organen
politikområden
till en sammanhållen

att samordna
satsning för
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politik kräver gemensamma
mål och
krävs
genomförande
För ett framgångsrikt
på både kort och lång sikt.
integrationsfrågoma

En sammanhållen

ökad integration.

prioriteringar.

gemensamma
också en hög prioritet

bedrivs
ett arbete mot segregationen
insatser på lokal nivå och i den nationella

När

samverkan

mellan

lokala

och nationella

parallellt
politiken,

genom samtidiga
behövs även en

strävanden.

politiska

nivå har i det danska arbetet
av samverkan på högsta
tillgodosetts
mot segregationen
genom att den danska regeringen hösten
inrikesmibestående av bostadsministem,
1993 tillsatte ett "byudvalg"
socialministem
och invandkyrkoministem,
nistem, justitieministem,
Behovet

har den danska

Ministergruppen

rarministem.

leda en kraftfull
insats för att vända
områdena i Danmark.
I Frankrike

upprättades

att befrämja
fått fastare

uppdrag

senare
ministerium

4.9.2

under

utvecklingen
adminstrativ

för social

utvecklingen

uppdrag

i de utsatta

ett tvänninisteriellt
i utsatta bostadsområden.
1988

form

genom

att

ombildas

att
bostads-

råd med
Rådet har
till

ett

integration.

på nationell

Insatser

regeringens

och

lokal

nivå

På den
måste bedrivas
på flera nivåer.
mot segregationen
för
nivån krävs främst insatser som skapar förutsättningar
medborgare
förhindrar
vissa
sysselsättning
och
framförallt
att
en höjd

Arbetet

nationella

slås ut från arbetsmarknaden.
På lokal
nivå krävs framför

alla
utnyttjar
allt att kommunerna
allsidig
främjar
allmänt
i en politik
en
som mer
i olika områden. Insatser inom de utsatta
befolkningssammansättning
tillgängliga

styrmedel

strategi
i en kommunövergripande
måste integreras
Situationen
i de utsatta bostadsområdena
är resultatet
mot segregationen.
som inte kan spåras enbart eller ens primärt till
av segregationsprocesser
måste
förhållanden
inom dessa områden. Dessa segregationsprocesser
bostadsområdena

hejdas genom en kombination
av generella och riktade insatser. l kapitel
10 lyfts därför det kommunala
ansvaret för att främja ett integrerat
uppgifter i den framtida
boende fram som en av fyra viktiga kommunala
boendepolitiken.
som kan
tegration.

spela

Den ökande
råden

motiverar

drabbats

hårdast

I kapitel
en central

10 behandlas
roll

också

i en kommunal

av de styrmedel
politik
för ökad in-

några

mellan utsatta och välmående bostadsomde
riktade insatserna mot de områden som
att
förstärks. För denna uppgift krävs ett
av segregationen

polariseringen
också
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ansträngningar

gemensamma

från

stat
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och

Alla utsatta bostadsområden
bör ges möjlighet
att nå en självbärande
utvecklingsprocess
och livsvillkor
för
mot goda levnadsförhållanden
invånarna. Även de bostadsområden
landets
skall
mest utsatta
som nu är
bli väl fungerande
lokalsamhällen
där invånarna
har tillgång
till en
stimulerande

och trygg

närmiljö

samt känner stolthet över sin stadsdel.
har som en av målsättningarna
för den
framtida
bostadspolitiken
uttalat att alla människor
kön,
ålder,
oavsett
funktionshinder,
ekonomiska
förutsättningar,
etnisk
och kulturell
Bostadspolitiska

bakgrund
erbjuda

utredningen

skall ha rätt till

Boendemiljön
skall bl.a.
en god boendemiljö.
trygghet
och värdiga
samt bidra till jämlika
Boendemiljön
skall också särskilt främja en god

stimulans

och

levnadsförhållanden.

för barn och ungdomar.

uppväxt

Arbetet

bör resultera i att de utsatta bostadsområmot segregationen
dena uppfyller
de bostadspolitiska
målen i lika hög utsträckning
som
andra bostadsområden.

För att nå detta mål krävs att de boendes egna
möjligheter
och en god
att genom egna insatser skapa goda livsvillkor
miljö i stadsdelen stärks. Vidare krävs att ett gott underhåll
av fastigheter och lägenheter

säkras

även i bostadsområden
och/eller underhållsbehovet

lägre betalningsfönnåga

4.10
Goda

Lokalt
skäl

talar

där de boende

har

är stort.

utvecklingsarbete
för

levnadsförhållanden
i de utsatta
att förbättrade
bäst kan åstadkommas
sekorsövergripande
ett
genom
utvecklingsarbete
i respektive
stadsdel.
Inom ramen för det

bostadsområdena
lokalt

dåvarande
under

Bostadsdepartem

åren

samordnad

1985-1990
boendeservice.

entet gav den s.k. Boendeservicedelegationen
statligt
stöd till lokalt
utvecklingsarbete
Erfarenheterna

från

det omfattande

för

lokala

utvecklingsarbete

fördelar
som då påbörjades pekar på flera potentiella
med ett sådant arbetssätt:
Varje bostadsområde
har sina unika problem och förutsättningar.
Ett
utvecklingsarbete
lokalt
bedrivs
kan
lättare
riktas
in
på
vad
som
som

-

är relevanta åtgärder
Ett områdesperspektiv
för sambanden

-

mellan

i de enskilda
underlättar
sociala,

bostadsområdena

ett helhetssyn och skapar förståelse
fysiska och ekonomiska
faktorer

är det lättare att bryta ned ett
ett bostadsområde
ramen
traditionellt
sektorstänkande
och utveckla
samverkan
mellan olika
Inom

aktörer.

för

Detta skapar ett effektivare

utnyttjande

av befintliga

resurser

—

-
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har naturliga gränser skapas
till ett bostadsområde
och välbekant för
som är överblickbar
en ram för utvecklingsarbetet
de boende
Om avgränsningen

är det lättare att bygga upp en
ramen för ett bostadsområde
kring konkreta frågor i vardagen och
intresse- och värdegemenskap

Inom

av de boendes egna resurser underlättas.
varit
har hittills
utvecklingsarbete
mest framgångsrikt
service
försämrad
industrinedläggelser,
Utflyttning,
landsbygden.
mobiliseringen

på

Lokalt

att samlas kring.
utvecklingsarbetets

erfarenheterna

goda

De

i högre

möjligheter

utsatta bostadsområden.
Det lokala utvecklingsarbetets

osv.
och andra aktörer

för de boende

och akuta frågor

konkreta

har erbjudit

motiverar

utsträckning

att
prövas

det

lokala

i de större

städernas

har tidigare

och marginalisering

bidrag

de statliga

för

utsatta
existerade
boende

i

boendemiljön.
1987-1992

fysisk

miljö

till en lokal
mot segregationen.

möjligheter

i arbetet

Lokala

4.11

syftade

som
att engagera de
den totala
förbättra

bl.a. till

under
av både

förbättringar

perioden
social

och

unika

som kan bli en varaktig

mobilisering

för

utveckling

i utsatta bostadsområden
problem och möjligheter.

måste utgå från varje
Ett områdesperspektiv

i sin tur kräver en
om området ifråga, vilket
Vidare
önskemål
och klagomål.
de boendes kunskaper,
med nödvändighet
utvecklingsarbetet
att behöva omfatta både

god

lyhördhet
kommer

program

utvecklingsarbete

bostadsområdes
kräver

miljöförbättringsbidrag

skulle kunna bygga vidare på
arbetet mot segregationen
i utsatta
utvecklingsarbete
tidigare
vunnits
genom
som
utvecklingsarbete
Lokalt
samhällen.
och i mindre

bostadsområden

Lokalt

1975-1986

var avsedda att leda till
i utsatta områden.

de erfarenheter
innehåller

statliga

för att
utvecklingsprocesser
lokala
Även
fömyelsebidragen
de statliga

Det framtida

kraft

Det

perioden

under

under

som

bostadsområden.

för arbetet mot segregation
inom ramen
i viss utsträckning
riktats till
de senaste decennierna

betydelse
prövats

kännedom

för

många traditionella
och även överskrida
i de problem som skall
Komplexiteten
sektors- och myndighetsgränser.
angripas kräver ett brett samarbete mellan ett stort antal aktörer på lokal
Alla
och uthålligt.
måste arbetet vara mycket långsiktigt
nivå. Slutligen
sociala

och fysiska

dessa faktorer
för
ramen
utveckling.

ett

aspekter

att utvecklingsarbetet
sammanhängande
program

talar

för

behöver
eller

plan

bedrivas
för

inom

områdets
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Behovet av lokala planer eller program avspeglade sig redan i villkoren
för de statliga fömyelsebidragen
mellan 1987 och 1992. En åtgärdsplan
omfattande både fysiska och sociala åtgärder som upprättats av kommun
och bostadsföretag
Det

ovan
bostadsområden
upprättas.
lämnat

var ett villkor
nämnda
statliga

se 4.14

förutsätter

Invandrarpolitiska
till

förslag

för statligt
stödet

till

åtgärder

i

invandrartäta

också

att lokala handlingsplaner
SOU
har nyligen
1996:55

kommittén

ytterligare

stöd.

åtgärder

i invandrartäta

bygger

på vad som kallats lokala åtgärdsprogram
Det är angeläget att begreppsbildningen
kring

områden

som

se 4.14.

formerna för ett lokalt
i satsningarna
att lyfta fram långsiktigheten
och indikerar att arbetet inte bara handlar om probleminriktade
åtgärder.
skulle begreppet "lokala utvecklingsprogram"
Möjligen
vara ett sätt att

utvecklingsarbete

bidrar

till

fånga perspektivet
också

till

att

planarbetet.

I

utveckling.
Termen program bidrar
om en långsiktig
skilja
utvecklingsarbetet
från det vanliga
kommunala
den

fortsatta

texten

används

därför

begreppet

lokalt

utvecklingsprogram.

4.12

roll

Kommunernas

vid

lokalt

utvecklingsarbete
Kommunerna
har det yttersta ansvaret för kommuninvånamas
välfärd
och har genom Plan- och Bygglagen
1987:l0
ett tydligt
ansvar att
främja goda och jämlika
levnadsförhållanden
i kommunen.
Kommuneratt ha en nyckelroll
na kommer
arbetet, ge stöd
de processer
aktivt

främja

inblandade

en långtgående
i utvecklingsarbetet.

för

att inleda det lokala utvecklingssom sätts igång av de boende samt
samverkan
mellan alla aktörer som är
Kommunerna
har också ett ansvar för

fogas in i kommunens
allmänna
att arbetet i de utsatta bostadsområdena
allsidiga
och
goda
boendemiljöer.
Vidare
måste
strävan mot
en kraftfull
satsning
på utveckling
innebära
att
av de utsatta bostadsområdena
kommunen

tar särskilda hänsyn till dessa områden i samhällsplaneringi
den
lokala
näringspolitiken
och vid prioriteringen
en,
av kommunens
olika
mellan
bostadsområden.
resurser
Det kommunala

ligger
ansvaret för de lokala utvecklingssatsningama
med det ansvar för det praktiska genomförandet
bostadspolitiav
ken som kommunerna
haft under hela efterkrigstiden.
Kommunernas
i linje

har också en naturlig
ansvar för de lokala utvecklingsprogrammen
koppling till kommunernas
ökade ansvar för den lokala samverkan kring

arbetsmarknadspolitiken

prop.

l995/96zl48,

prop.

1995/962222,

bet.
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kommer en försöksverksamhet
13. I ett antal kommuner
för
finna
former
för
inom arbetsinledas
att
att
en ökad samverkan
Arbetsförmedlingsnämnder
med
marknadsområdet.
ett betydande
kommunalt
inflytande
skall
inrättas
i varje
kommun.
De lokala
1995/96:Au

som nu föreslås kommer att ge kommunerna
kräver
för sin lösning
nya samverkansfonner

utvecklingsprogram
en uppgift
metoder.

som

ännu
och

över levnadsförhållandena
behov
något särskilt
av
om
bostadsområden.
Målsättningen
bör
utvecklingsinsatser
i vissa
vara att
skall utarbetas för samtliga utsatta bostadslokala utvecklingsprogram
med
vanligen förknippas
områden. Även om de utsatta bostadsområdena
inom

visar

i övriga

sin överblick

bedöma

kommunen

storstäderna,
också

utifrån

måste

Kommunerna

finns

det

och dess negativa

sig segregationen

på lokala

större städer. Satsningar
bostadsområden
förbehållas

konsekvenser

utvecklingsprogram

som klart framstår som
för att vända utveckviktiga
instrument
mycket
kan
De
utsatta.
vara
negativ
har
hamnat
i
bostadsområden
lingen
i
en begynnande
som
konsekvenser
bör också
negativa
spiral. Arbetet
mot segregationens
behöver

inte heller

Kommunerna
utvecklingsarbetet
utvecklingsarbetets
förmåga
från".

insatser.

förebyggande

innefatta

och

de boende

i utsatta
framgång

kommer

bostadsområden.

för
att dela huvudansvaret
lokala
det
Mycket
av
att hänga på kommunernas
som växer fram "underi-

därför

kommer

att rätt hantera förändringsprocesser
och politiker
Kommunala
planerare

arbetsmetoder

låter

utvecklingsarbetet

måste

som
kommunalt
innefattar ett övergripande
Arbetet med de lokala
hand från kommunen.

finna

roller

och

av de boende men
ansvar och en stödjande

ledas

samtidigt

utvecklingsprogrammen

rika möjligheter
att pröva vägar till det
att ge kommunerna
samhällsplaneringen
ökade medborgarinflytande
över
som var ett viktigt
Ett
syfte bakom den senaste refonneringen
av Plan- och Bygglagen.

kommer

har varit att skapa
av Plan- och Bygglagen
sociala aspekter i den fysiska
att integrera
i utsatta bostadsområden
Genom att utvecklingsarbetet
planeringen.
måste rymma både fysiska och sociala aspekter erbjuder det ett praktiskt
för att utveckla en större helhetssyn i samhällsplaneringen.
sammanhang
annat mål med översynen
för
bättre förutsättningar

Under
aktörer.

utvecklingsarbetet
Bland

verksamhetsgrenar,

de viktigare

krävs

samverkan

aktörerna

bostadsföretag,

kan

mellan

nämnas

ett stort
kommunens

arbetsförmedlingar,

antal
olika

försäkringskas-

san, föreningslivet
m.m. En av de mest centrala aktörerna i utvecklingsoftast kommunala
arbetet kommer
att vara de bostadsföretag
- som
Bostadsföretagens
i
bostadsområdet.
förvaltar
fastigheterna
äger och
insatser

för att öka boinflytandet,

skapa rum för möten

och aktiviteter
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social
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miljön

och kulturell

att utgöra

värdefulla

komple-

förnyelse.

stöd

Statens

kommer

1996: 156

till

lokalt

utvecklingsarbete

Det statliga

stödet till lokala utvecklingsprogram
bör vara utformat
så
det
bidrar
till
långsiktigheten
i utvecklingsarbetet.
Utformningen
att
av
stödet bör också förutsätta
ekonomiskt
medansvar
och
ett kommunalt
främja ett gemensamt
resursutnyttjande
över sektors- och myndighetsgranser.

4.13.1

Tidsram

och

finansiering

Erfarenheter

har tydligt visat att utvecklingsav lokalt utvecklingsarbete
arbetet i utsatta bostadsområden
egentligen aldrig får upphöra. Segregationens mekanismer
måste kontinuerligt
motarbetas för att inte tidigare

framsteg
En

skall

omintetgöras.

satsning

verklighet
varaktig

på lokala

och

utvecklingsprogram

mycket

långsiktig
vara
framgång.
Förändringsprocesser

för
som

måste

avspegla

denna

till
att ha någon utsikt
också är demokratiska

processer kräver tid och de komplexa
processer som driver segregatiokan
endast
rubbas
mycket
långvarigt
arbete. Mot denna
nen
genom ett
bakgrund

bör

förutsätter

politiskt

stöd till lokala utvecklingsprogram
kvarstå
ett statligt
under en period av minst 10 år. För att inte skapa osäkerhet hos lokala
aktörer bör bidragets
långsiktighet
stå klar redan från början, vilket
samförstånd

över parti- och blockgränser.
planerade
insatser för utsatta bostadsområden
har
betraktats som tillhörande
Åtgärder har satts
ett visst politikområde.
utifrån en bostadspolitisk,
eller en invanden arbetsmarknadspolitisk
rarpolitisk
synvinkel.
Det politikområde
för
tillfället
ansetts vara
som
Aktuella

och

mest berört av problemen
statens stöd.
De

har i regel

svarat för hela finansieringen

av

problem

i vissa bostadsområden
är för
som nu föreligger
kunna
bemästras
med
från
enbart
att
ett
resurser
politikområde.
Kostnaderna
för statens stöd bör täckas genom samfinansiering
från flera politikområden;
bostadspolitik,
invandrarpolitik,
omfattande

för

näringspolitik,

arbetsm arknadspolitik

etc. Istället för att dessa politikominom var sin sektor för att bryta
segregationen,
bör delar av deras ekonomiska
resurser avdelas för en
gemensam stödinsats inom ramen för någon form av program för lokal
råden

genomför

skilda

satsningar
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medel på central nivå bör på lokal nivå bli

Sektorsuppdelade

utveckling.

för

ekonomisk

resurs
som tillskjutits
bostadspolitiska

en gemensam
sektorer.
Resurser
för

öronmärkas
tvärsektoriella

inom

insater

aktörer

från

många
inte

bör t.ex.
från bostadspolitiken
fritt
åtgärder
utan disponeras

till

ett program.

delfinansiering

Kommunal

4.13.2

samverkande

ansvaret för kommunmedlemmarnas
för lokala
samordningsansvar
viktigt
ha
och kommer att
livsvillkor
ett
den
instans
också
bör därför
Kommunerna
utvecklingsprocesser.
vara
har det övergripande

Kommunerna

utarbetas och
utvecklingsprogram
som ytterst ansvarar för att lokala
bidrag kan respektive
stödet. Efter beviljat
ansöker om det statliga
kanalisera medel vidare till andra aktörer på lokal nivå.
kommun
Kommunerna
men statens
avgör själva behovet av utvecklingsprogram,
där utvecklingsprotill de bostadsområden
stöd bör endast kanaliseras
gram utarbetats.
Det statliga

stödet

utvecklingsprogrammens
andra

lokala

resterande

aktörer

kan

lämpligen

kostnader.
som t.ex.

uppgå

till

Kommunerna

de berörda

maximalt

50 %

tillsammans

bostadsföretagen

svarar

av
med
för

kostnader.

kan
kostnader
av programmens
bostadsområden
l många
uppfattas som både generöst och otillräckligt.
redan i dag olika projekt utan något statligt stöd och en
förekommer
mellan lokala aktörer kan i sig leda till ett effektivare
ökad samverkan
Ett

statligt

stöd

på högst

50 %

ett ansvar för att förbättra
i utsatta bostadsområden
oavsett om något statligt
levnadsförhållandena
åtgärder
kräver arbetet mot segregationen
stöd ges eller inte. Samtidigt
och kan vara mycket resurskrävande.
med stor bredd och långvarighet

resursutnyttjande.

Kommunerna

har också

situationen

i kommunerna

innebär

dessutom

att även
verksamheten
i
med 50 % kräver hårda prioriteringar
en delfinansiering
Även med
verksamhetsområden.
och överförande
av resurser från andra
kan det finnas risk för att en del
ett bidrag på 50 % av kostnaderna
för ett utvecklingsprogram
finansiering
hitta
inte klarar att
kommuner
Den ekonomiska

av den typ som skisseras här.
Det är dessutom så att ett utvecklingsprogram
som är resultatet av
tidsödande
än ett vanligt
demokratisk
avsevärt
är
mera
process
en
för själva
därför
måste
med
tid
avsatt
Ordentligt
projektarbete.
vara
utarbetandet
Under
utarbetandet
av programmen
av programmet.
kommer

kostnader

etc. För att stödja

konsulttjänster
information,
att uppstå för utbildning,
lämpligen
bör
den demokratiska
en mindre
processen
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del av statens stöd kunna
stöd när programmen
ges som ett initialt
arbetas fram. Resterande del
det
statliga
stödet
disponeras efter det
av
att ansökan med färdigt utvecklingsprogram
beviljats.
Ett ekonomiskt
stöd till

planeringsarbetet

som inte har tidigare
områden.

4.13.3

Krav

Eftersom

varje

kan vara angeläget för framför allt kommuner
erfarenhet av utvecklingsarbete
i utsatta bostads-

på ett utvecklingsprogram

har sina särskilda
utsatt bostadsområde
problem
och
måste varje utvecklingsprogram
i stor utsträckning
vara
unikt. Utvecklingsprograrnmen
kommer
de lokala
att variera utifrån
förutsättningarna
och framförallt
utifrån vilka behov och önskemål de
boende i respektive område ger uttryck för. Någon allmängiltig
mall för
möjligheter

vilka

projekt ett utvecklingsprogram
bör innehålla kan inte slås fast.
Om staten ekonomiskt
skall bistå utvecklingsprogrammen
kan det
dock vara rimligt att uppställa vissa villkor för ett sådant stöd. Villkoren
bör utformas
så att de inte styr detaljutforrnningen
av programmen.
Däremot kan villkoren
vara ett sätt att säkra att varje program uppfyller
vissa grundförutsättningar
och behandlar
några nyckelområden
som
erfarenhetsmässigt
visat sig vara av central betydelse i många utsatta
bostadsområden.
Allmänna
Varje

villkor

utvecklingsprogram

bostadsområde
statligt

stöd

genomarbetad

måste baseras på ingående

där utvecklingsarbete
till

utvecklingsprogram

beskrivning

skall
bör

bedrivas.

kunskaper

om det

Ansökningar

om
en väl
och utvecklingsmöjligheter
därför

innehålla

av levnadsvillkor
En sådan beskrivning
utgör ett värdefullt
underlag för de
lokala aktörernas arbete och kan även utgöra
grund
för
prioriteringar
en
stöd
mellan
olika
bostadsområden.
statens
av
Programmet
måste också bindas samman
genom att innehålla
en
övergripande
plan för utvecklingsarbetet
för både
samt målsättningar
utvecklingsarbetet
i dess helhet och för projekt som ingår i programmet.
i området.

En

plan

kostnaderna
för programmet
och hur
som redovisar
fördelas på olika aktörer är
för ekonoen förutsättning
misk trovärdighet
och gör det möjligt att särskilja statens del i
programKostnadsplanen
mets totala finansiering.
gör det också möjligt för staten
att samordna de olika statliga stödfonner
som eventuellt kan komma att
riktas mot samma område.

finansieringen
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kommer
att innebära
i utsatta bostadsområden
Arbetet
sida.
åtaganden från kommunernas
och långsiktiga
omfattande
kommer också att omfatta många av kommui utsatta bostadsområden
och utsättas
ställa krav på nya arbetsformer
nernas verksamhetsområden,
innebär
detta
Allt
att
i form
m.m.
för påfrestningar
av konflikter
i kommunernas
måste vara väl förankrade
utvecklingsprogrammen
utvecklingsprogram
sig.
De
bakom
tyngd
politisk
ledning och ha stor
i sin helhet vara antagna av kommunfullmäktisom får statligt stöd bör
ge i respektive kommun.
anledning
av att
att överväga
finns
om inte behovet
Slutligen
lokalt
motiverar
ett
att
åtgärder
generella
och
riktade
kombinera
mer
lokala
det
hur
beskrivning
med en
inleds
av
utvecklingsprogram
strategi
utvecklingsarbetet
är integrerat i en mer kommunövergripande
sammanhållen
politik
Kommuner
för ökad integretation.
som har en väl
att kunna nå varaktiga
har bättre förutsättningar
mot segregationen

Utvecklingsprogram

resultat.
Delaktighet

och inflytande

är de som bor och
kommer i stor
utvecklingsarbetet
av
lyckas
aktörer
och andra
utsträckning
att bero av hur väl kommuner
idéer,
och ta till vara de boendes egna resurser i form av
mobilisera
verksamhetslust.
och
engagemang
bör av
stöd till utvecklingsprogram
Vid ansökningar
om statligt
säkra
ett avi programmet
avser att
ansökan framgå hur aktörerna
klart
måste
Utvecklingsprogrammet
boende.
de
för
görande inflytande
process där så många som
framstår som resultatet av en demokratisk
för att
De
närmare formerna
varit engagerade.
möjligt
av de boende
genomförande
och
av
över planering
säkra ett sådant inflytande
till de lokala
kunna
dock
måste
anpassas
utvecklingsprogrammen
i ett lokalt
Resultatet

aktörerna
De viktigaste
verkar i bostadsområdet.

utvecklingsarbete

förutsättningarna.
En

förutsättning

för

reell

boendemedverkan

i ett

långsiktigt
trygghet

utoch

är att de boende har en grundläggande
I utsatta
till sig själva och sin förmåga.
gemenskap
samt en tilltro
förutsättningar.
dessa
boende
de
många
saknar i dag
bostadsområden
av
behov av trygghet och social gemenskap måste mötas
Grundläggande
utvecklingshos många boende innan de kan deltaga med full kraft i ett
för en
förutsättningarna
sociala
skapa de nödvändiga
arbete. Att
utvecklingsarbete
del
nödvändig
ett
av
demokratisk
process är därför en
Insatser för att stärka demokratins
i de flesta utsatta bostadsområden.

vecklingsarbete
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sociala

förutsättningar

insatser

inom

kan både föregå

och löpa parallellt

1996; 15 6

med andra

ett utvecklingsprogram.
fundamentala
betydelsen

Den
egenmakt

och demokrati

ett av grundkraven
Förankring

av att bygga en grund för ökad
att åtgärder inom detta område blir
stöd till utvecklingsprogram.

motiverar

för statligt

i den lokala

organisationen

En annan grupp av vital betydelse för utvecklingsarbetet
är den personal
i kommunala
verksamheter,
bostadsföretagens
förvaltning
etc. som
verkar
i området.
Kunskaper,
och
initiativförmåga
hos
engagemang
denna grupp måste utnyttjas
fullt ut i utvecklingsarbetet.
utbildningsinsatser,
förankringsarbete
och
ett brett
förändringar

i den lokala

Utvecklingsprocesser

som inte
de boende

framgångsrika
organisation

och

förankras

och kunskaper
engagemang
stöd till utvecklingsprogram.

Behovet

troligen

även

i området.

kommer

verksammas
statligt

kräver

hos den personal

som är
bli
att
vare sig
Åtgärder för att förbereda personal och
eller varaktiga.
på utvecklingsarbetet
och för att utnyttja
de lokalt

området

närmast

organisationen

Detta

knappast

bör redovisas

i ansökan

om

av samverkan

Den nödvändiga
arbetssätt

samverkan

och roller,

kommer

leda till krockar

att kräva omprövningar
av rutiner,
mellan olika organisationskulturer,

etc. För att skapa en beredskap för dessa svårigheter bör
vara tidsödande
utvecklingsprogram
med statligt
stöd ge uttryck
för en genomtänkt
ansvarsfördelning
och strategi för samverkan mellan olika aktörer. God
samverkan
mellan

kräver

olika

mål, en kontinuerlig
dialog
samsyn och gemensamma
aktörer och flexibilitet
i arbetsfonnema.
Ett utvecklingspro-

gram bör ge uttryck för en medvetenhet
avspegla
efter ökad och
en strävan
aktörerna.

Åtgärder

för

ökad

samt
om dessa förutsättningar
samverkan
mellan
fördjupad

sysselsättning

står ofta en hög andel av invånarna
I utsatta bostadsområden
utanför
arbetslivet.
Situationen
bland många invandrargrupär särskilt allvarlig
där
mycket
hög
arbetslöshet
allvarligt
försvårar möjligheterna
till
per,
en
integration

i det nya hemlandet.
till ett arbete ger inkomster
och gemenskap,
bidrar till en
Åtgärder för att öka
meningsfull
tillvaro
samt stärker självkänslan.
sysselsättningen
bör därför
uppgift
för de lokala
central
vara en
Tillgång
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för att öka sysselsättåtgärder inom
ningen måste kompletteras
av Sysselsättningsfrämjande
betydelsen av
understryka
För
utvecklingsprogram.
varje
för
att
ramen
riktning
åtgärder
i
denna
bör
sysselsättningen
öka
att
vara ett villkor för
det statliga stödet till utvecklingsprogrammen.

Åtgärder

för

politiken

Den nationella

utvecklingsprogrammen.

skapa

att

meningsfull
Riksbekanta

i området.

bostadsförvaltningen

sysselsättning
försök

börja

kan

i

med självförvaltning

bostadsområdets
skötsel har genomförts
att de boende deltar
av
bostadsområdet
Holma. De sociala
bostadsföretag
i
kommunala
goda. Trygghet,
mycket
har varit
effekterna
av självförvaltningen
och vanisolering
har ersatt otrygghet,
och aktsamhet
gemenskap
har inte bara haft goda sociala effekter
Självförvaltningen
dalisering.
genom
Malmö

utan har också
förvaltningen.

en sänkt

gett

hyra

för

de hyresgäster

som

deltar

i

är värdefullt,
men ökar
åtgärder
Andra
på.
försörja
sig
går
knappast antalet
att
som
som
att skapa mer eller bättre lokaler för småföretag, höja utbildningsnivån,
stödja kooperativa
till området,
och institutioner
företag
lokalisera
insatser
Sysselsättningsfrämjande
krävas.
kommer
verksamheter
att
etc.
i bostadsförvaltningen

Boendemedverkan

arbeten

behöver
in

på

möjligheter
att komma
både mer allmänt stärka människornas
i själva
på
arbete
tillgången
och förbättra
arbetsmarknaden

bostadsområdet.
i

Särskilda

insatser

för

vissa

grupper

finns en hög andel människor
l de utsatta bostadsområdena
som av
med en
behov av stöd. Invandrarkvinnor
skäl kan ha särskilda
och få kontakter
till arbetsmarknaden
koppling
svag eller obefmtlig
behov
med
utanför hemmet brukar nämnas som en grupp
av särskilda

olika

Även

insatser.

äldre

och funktionshindrade

kan i vissa fall

är långtidsarbetslösa,
grupper med en svår situation
föräldrar
sysselsättning
meningsfull
samt
utan
ensamma
position.
ekonomiskt
och socialt utsatt

Andra

räknas

hit.

ungdomar
med

en

av invandrare befinner sig i en utsatt position genom
En redan svår process
en svag ställning på arbetsmarknaden.
försvåras
för allt för många
Sverige
liv
i
bygga
att
upp ett nytt
bidragsberoende.
och
invandrare
av arbetslöshet
särskilt
har i sina mål för bostadspolitiken
utredningen
Bostadspolitiska
Många

grupper

framförallt

får goda uppväxtmiljöer
av att barn och ungdomar
levnadsförhållanden
Förbättrade
sin
bor
under
de
uppväxt.
oavsett var
generation
för den nya
och livschanser
som växer upp i de utsatta
bostadsområdena
är av central betydelse för att förhindra utslagning och

uttalat

betydelsen
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marginalisering

i framtidens
samhälle. Insatser för att stödja barn och
måste sättas in tidigt i samarbete med föräldrarna.
Redan före
har många barn blivit
så utsatta och otrygga
att de inte

ungdomar
skolåldem
förmår

att fullt ut engagera sig i skolarbetet.
Ett villkor för statligt stöd till ett lokalt utvecklingsprogram
kan vara
innehåller
analys
vilka
i
behov
att programmet
är
en
av
grupper som
av
särskilda insatser samt förslag till åtgärder för att möta dessa behov.
Rätten
Om

till

god grundutbildning

skolorna

förmår

inte

generationen
i utsatta
ge den uppväxande
försämras allvarligt
barn och
en god grundutbildning
livschanser
och en allvarlig
ojämlikhet
uppstår mellan

bostadsområden
ungdomars
stadens

olika

etniska

delar.

Tidigare

erfarenheter

accelererar

segregationen

visar

också att främst den
i ett bostadsområde
inte
Svenska
barnfamiljer
lämnar

när skolorna

anses kunna
ge en god utbildning.
bostadsområden
där man befarar att barnens språkutveckling
hämmas
på grund av att mycket få klasskamrater
har svenska som modersmål.
Trots

särskilda

svårigheter

av bl.a. många elever med ett
än svenska och ett större antal elever med svåra
måste barn och ungdomar
som bor i utsatta bostads-

annat modersmål
hemförhållanden,

i form

områden

i
Detta förutsätter
att skolorna
ges en god grundutbildning.
upprätthålla
god
kvalitet
i
undervisningen
också
kan
att
en
ge
stöd till vissa elever. För att klara detta måste personalen
känna

förutom

extra
ett starkt stöd från kommunen
genom
utvecklingsarbete,
extra personalresurser,
hjälpmedel
m.m.
En

möjligheter

till

pedagogiskt

god tillgång

till

pedagogiska

i utsatta områden
sker redan i flera
av skolor
och skolorna i utsatta bostadsområden
håller i många fall en
mycket hög kvalitet.
Icke desto mindre bör prioriteringen
av rätten till
god
bostadsort
markeras
villkoren
för
grundutbildning
i
oavsett
en
för det statliga
Ett villkor
statens stöd till lokala utvecklingsprogram.
stödet till utvecklingsprogrammen
bör vara att programmen
innehåller

prioritering

kommuner

i bostadsområdet
skall
en plan för hur skolorna
lika god kvalitet
övriga
skolor
i
kommunen.
som

kunna

hålla

en minst

Ett jämställdhetsperspektiv
Bostadsmarknad
mellan

delning

producerar

Män

är

och

boende

kvinnor

bostäder
verksamma

präglas

och män.
och närmiljöer
som

av en skev
Något förenklat
medan

planerare,

kvinnorna

roll-

och

maktför-

kan sägas att män
konsumerar
dem.

byggentreprenörer,

byggherrar,
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från
frånvarande
är i stor utsträckning
etc. Kvinnor
och
beslut om utformningen
där viktiga
de forum
av bebyggelse
visar statistiska uppgifter att kvinnor
boendemiljöer
äger rum. Samtidigt
generellt
sett oftare arbetar i den färdiga bostaden, vistas större del av
fastighetsförvaltare

och oftare

sin tid i närmiljön
Mäns

olika

och kvinnors

nära bostaden.
och i vardagslivet
i bostadssektom

har sin arbetsplats
roller

en bristande demokrati
och kunskaper
om vardagslivets

och innebär

leder till

villkor

i olika

Detta gäller både
att bli underutnyttjade.
fömyelseåtgärder.
I utvecklingsprogrammen
för

satsningar

att

integrera

erfarenheter
att kvinnors
tenderar
boendemiljöer

vid

nyproduktion

ingå

bör därför

erfarenheter

kvinnors

och

och

vid

särskilda
i

kunskaper

utvecklingsarbetet.
och utvärdering

Uppföljning

en plan för hur uppföljning
skall bedrivas.
utvecklingsprogrammet
utvärdering
och vetenskaplig
av
med
och denna bör ske parallellt
Medel bör avsättas för utvärderingen

Till

bör bifogas

utvecklingsprogram

varje

utvecklingsarbetet.
och

utvärdering

Kontinuerlig

utgör
en nödvändig
gång och skapar underlag för

uppföljning

för lärande under processens
aktörerna
i olika utvecklingsprogram.
mellan
att sprida erfarenheter
utvärdering
Kontinuerlig
att snabbt uppmärksamgör det också möjligt
och
ekonomiska
på
juridiska,
nivån
centrala
på
den
aktörer
ma

förutsättning

i utvecklingsarbetet.

problem

organisatoriska

Stödberättigade åtgärder

4.13.4

har i alltför hög grad inriktats
i utsatta bostadsområden
Insatsema inom ramen för
ombyggnader
på kostsamma
av byggnader.
bör inte i första hand riktas mot husen
de lokala utvecklingsprogrammen
och byggnadOmbyggnader
boendemiljön.
och
människorna
utan mot

Tidigare

stekniska
kan

insatser

åtgärder

i stället

i undantagsfall

bör endast

stödjas

investeringsbidrag

genom

stödjas.
till

Sådana åtgärder

prioriterade

om-

byggnadsåtgärder.
existerande

stödforrner.

stöd genom
till kultur- och samlingslokaler
konstråd

skall

fördela

miljonprogramsområden.
via dessa särskilda

stöd.

att omfatta åtgärder som får
Boverket administrerar
t.ex. ett stöd
föreslås
och i prop. 1996/97:3
att Statens

kan komma

Utvecklingsprogrammen

bidrag

till

konstnärlig

utsmyckning

I sådana fall bör finansiering

i

bl.a.

i första hand ske
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I övrigt

bör

aktiviteter
-

SOU

de statliga

bidragen

kunna

stödja

ett brett

1996: l 56

spektrum

av

och åtgärder

för att:
boinflytande
och utveckla

förstärka

nya

former

av fastighetsför-

valtning
-

främja

i området

sysselsättning

genom

att t.ex. underlätta

företagse-

tableringar
-

utveckla
stärka

det kulturella
den lokala

förbättra

och sociala

kommunikationer

skapa bättre
förbättra

livet

samt stärka sociala

nätverk

demokratin

offentlig

den fysiska

och infrastruktur

och kommersiell

service

miljön

och variation
ge mera estetik, mångfald
utsmyckning
t.ex. konstnärlig
öka tryggheten

i bostadsområdet

genom

minska brottslighet,
våld och vandalisering
Flertalet
de
bostadsområdena
har en hög andel invandrare
utsatta
av
bland de boende. Särskilda insatser för att stödja invandrares integration
i samhället
insatser

bör kunna

inom

marknad,

ingå i utvecklingsprogrammen.

många

områden

som

t.ex.

skola,

Det kan här gälla

barnomsorg,

arbets-

vuxenutbildning.

I många

bor äldre människor
utsatta bostadsområden
som ofta bott
länge i samma område. Åtgärder för att hjälpa dessa människor
kan
att bo kvar i området genom att förbättra service och tillgänglighet
viktig
del
utvecklingsprogram.
ett
vara en
av

mycket

Exempliñeringen

av insatser som kan vara aktuella inom ramen för
utvecklingsprogram
kan naturligtvis
utvidgas ytterligare
och göras
ett
till pågående projekt i olika områden.
mer konkret genom hänvisningar
Det bör dock

betonas

åtgärder

kan

inte

vecklingsarbete
lokala

eller

bygger

förutsättningarna.

och åtgärderna,

att något färdigt eller
bör lämnas.
Själva

allmängiltigt

"recept"

med

på

lokalt

ansatsen
utpå att innehållet
i varje program anpassas till de
Det viktiga är heller inte de enskilda projekten

utan den helhetssyn

och det helhetsgrepp

som program-

men möjliggör.

4.13.5

Administration

och

samordning

Administrationen

av det statliga stödet till lokala utvecklingsprogram
av ett organ som har kunskaper om lokalt utvecklingsarbete
och villkoren
i utsatta bostadsområden.
Detta eftersom de villkor
för
bör hanteras

i detta kapitel kräver bedömningar
statens stöd som rekommenderats
av
hur utvecklingsprogrammen
uppfyller
vissa grundkrav.
Bedömningar
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skall
områden
från olika
även göras av hur ansökningar
innebär strävan efter
Vidare
inom en given bidragsram.
prioriteras
långsiktighet
att bidraget är tänkt att kunna ges under en IO-års period.
utan
kan inte bidrag ges för 10 år vid ett enda beslutstillfälle
Rimligen

behöver

om t.ex. området upphör att
att senare kunna följas upp och omprövas
bedömningar
krävs självständiga
av
vara utsatt. Vid sådana prövningar
är det svårt att med
det organ som administrerar
statens stöd. Slutligen
Detta
i "utsatta" bostadsområden.
någon exakthet definera innebörden
stödet.
administrerar
överväganden
kräver ytterligare
av det organ som
skulle det arbete som
Vid sidan av själva bidragsadministrationen
bedrivs inom ramen för de lokala utvecklingsprogrammen
mer allmänt
Det
och följas upp.
behöva samordnas
organ som ansvarar för stödet
i den statliga
kan även ha till uppgift att överväga vilka anpassningar
hänsyn till bl.a. behoven
som kan behöva göras med
skulle samma organ
nivå.
Vidare
lokal
på
samverkan
utveckla
utvärderingen
av utvecklingssatsningen
svara för den nationella
samt överväga behov av och formerna
utsatta bostadsområdena,

politiken

eventuellt

fortsatt

statligt

och

funktion

stöd. En ytterligare

stödja

att samordna
kommuner/bostadsområden.

erfarenhets-

och

Sammantaget

stödet få en viktig funktion
segregationen.
mot
möjliga
förefaller
Två huvudalternativ
innebär
statliga stödet. Det ena alternativet

administrerar

skulle

idéutbyte

av att
kunna
i de
för ett

kunna vara
olika

mellan

det
som
organ
länk i
sammanhållande
som
skulle

arbetet

administrationen
av det
på
läggs
administrationen
att
statsanslag
vilka inom ramen för ett årligt rambegränsat
länsstyrelserna,
inom länet. Det andra alternativet
fördelar medel mellan kommunerna
för att
delegation,
särskild
ett råd etc. skapas på riksnivå
innebär att en
m.m.
ansvara för administration

budgetåret

Under
särskilda
bil

insatser

1995/96

har

i invandrartäta

11, bet. 1994/95:Sfu

andra

med

Samordning

4.14

l3,rskr.

för

insatser

på
kronor
staten satsat 125 miljoner
1994/95:100,
bostadsområden
prop.
Åtta storstadskommuner
1994/951309.

har fått stödet för att i samverkan med andra lokala aktörer genomföra
med insatser som bl.a. syftar till att öka invandrarnas
en handlingsplan
arbetskraftsdeltagande.
motsvarande
245
bostadsområden
Vidare har insatser i invandrartäta
miljoner
SOU
till

kronor
1996:55.

kommunala

kommittén
av Invandrarpolitiska
föreslår ett statligt stöd
kommittén
för insatser
i utsatta bostadsområden

per år föreslagits
Invandrarpolitiska
åtgärdsprogram
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inom

fem

aktighet

SOU

verksamhetsområden:
och

arbetsmarknad,

för

engagemang

närmiljön,

vuxenutbildning,

skolan

samt

1996: 156

del-

ungdoms-

och

barnomsorg.
Det är angeläget
som nu aktualiseras

att de insatser till stöd för utsatta bostadsområden
från flera instanser samordnas inom ramen för
en
sammanhållen
politik.
Statens
insatser bör inte splittras
upp på
sektorsbetonade
insatser utan ges en bred gemensam
ram som ger
kontinuitet
och är tydlig för lokala aktörer.
Statens stöd till insatser i invandrartäta
bostadsområden
hari mycket
varit
arbete

avsett att inleda och samla
samt nå ökad samverkan

erfarenheter
mellan

från lokalt

lokala

aktörer.

utvecklingsDet

stöd till
här
diskuterats
bygger
i stor utsträckning
som
och kan betraktas som en utbyggnad av det tidigare

lokala utvecklingsprogram

på samma principer
stödet.
De lokala

utvecklingsprogrammen

rarpolitiska

kommitténs

ansluter

förslag

också

nära till

Invand-

kommunala

åtgärdsprogram.
om
av behovet av riktade insatser och av hur dessa skall
utformas
De aktiviteter
är på flera sätt likartad.
som föreslås ingå i
Invandrarpolitiska
kommitténs
aktionsplan
ryms inom ramen för de
lokala utvecklingsprogrammen.
Bedömningen

Följaktligen
naturlig

kan

fortsättning

bostadsområden.
de lokala

Till

de

lokala

utvecklingsprogrammen

ses som en
av nu pågående insater i utsatta
mot tidigare insatser och förslag har dock

och utvidgning
skillnad

utvecklingsprogrammen

ansats. De är inte att
en generell
och riktar sig inte enbart till
som en del av invandrarpolitiken
invandrartäta
bostadsområden
i storstäderna.
betrakta

Ytterligare

förslag

levnadsvillkor
och

till

insatser

i storstadsområden

kan

väntas

från

utredningen

Storstadskommittén

dir.

om
1995:35

dir.

1995:108.
Storstadskommittén
har i uppdrag
att föreslå
för utsatta bostadsområden
i
som skapar bättre förutsättningar
storstäderna att ta till vara befintliga
och
möjligheter
för
nå
att
resurser
Kommittén
fokuserar sitt arbete på åtgärder som
en positiv utveckling.
syftar till att förstärka den s.k. arbetslinjen,
öka människors
inflytande

åtgärder

över sin egen situation
i utsatta bostadsområden.

räkning

samt förbättra
I en antologi

har bl.a. möjligheterna

samverkan
skriven

mellan

olika

aktörer

för Storstadskommitténs

att utnämna utsatta bostadsområden
"frizoner"
behandlats. Möjligheterna

till

ekonomiska

stödområden

lokala

aktörer

bidrag

som

att på ett friare sätt disponera statliga och kommunala
riktas till människor
i utsatta bostadsområden
har också

eller

för

berörts.
De

förslag

slutbetänkande

lämnar
när Storstadskommittén
som presenteras
under
1997, kommer
troligen
att komplettera

sitt
och

Boendesegregation
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Kommitténs
arbete
en satsning på lokala utvecklingsprogram.
tankar
lokala
väl
i
linje
med
de
ligger
inriktning
om
som
en
här. Även mer regionalpolitiskt
utvecklingsprogram
som presenterats
med ett
stödområden
färgade förslag om ekonomiska
är väl förenliga

underlätta
har

utvecklingsarbete

inom

ramen

för lokala

utvecklingsprogram.
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for

Boende

5

äldre

och

med

personer

funktionshinder

1
Detta

Inledning
för äldre och personer
bostäder.

möjligt

som ställs för att göra
med funktionshinder
att ha tillgång

de särskilda

behandlar

kapitel

krav

det
till

ändamålsenliga

av de bostadspolitiska
för alla människor
skapa förutsättningar
formulering

kommitténs

Enligt

bostadspolitiken

målen

skall

att leva i goda

och trygg miljö.
i en stimulerande
och användbara
skall vara tillgängliga
Bostäder och boendemiljöer
skall vara
boendeformer
Särskilda
funktionshinder.
för människor med
Det skall vara möjligt
i bostadsområden.
att bo kvar i sin
integrerade
bostäder

invanda

och trygga

5.2

boendemiljö.

Kommunernas

ansvar

att svara för stöd och service i hemmet
med
och
för
äldre
underlätta
därmed
och
personer
personer
1980:620
funktionshinder
att bo kvar är reglerad i Socialtjänstlagen
funktionshindrade
för
vissa
och
service
stöd
och i lagen 1993:387
om
Skyldigheten

för kommunerna

LSS.
ett särskilt ansvar för de äldres
ger kommunerna
skall verka för att
gäller enligt 19 § att socialnämnden
och att ha en
får möjlighet
att leva och bo självständigt

Socialtjänstlagen
Allmänt

boende.

äldre människor
aktiv

meningsfull

och

tillvaro

i

gemenskap

andra.

med

Ansvaret

skall
i 20 § där det uttryckligen
förtydligas
sägs att socialnämnden
I samma paragraf
får goda bostäder.
verka för att äldre människor
också att de äldre som behöver stöd och hjälp i hemmet samt
föreskrivs
få detta. Vidare
service
skall
är
tillgång
till
annan lättåtkomlig
enligt

kommunen
service
I

och omvårdnad

begreppet

sjukhem,

att inrätta
för äldre människor

20 § skyldig

särskilda

ålderdomshem

boendeformer

särskilda
bl.a.

för

av särskilt stöd.
servicelägenheter,

med behov

ingår

och gruppbostäder.

boendeformer
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Socialtjänstlagen

ett
ger även kommunerna
människor
med
funktionshinder

SOU

1996: 156

ansvar för att
boende.
ett
gott
Socialnämnden
har enligt 21 § att verka för att människor
som av
fysiska,
psykiska
eller andra skäl möter betydande
svårigheter
i sin
livsföring
får möjlighet
gemenskap
och att leva
att delta i samhällets
tillförsäkra

tydligt

skall också medverka
som andra. Socialnämnden
bo på ett sätt som är anpassat efter hans/hennes
Liksom

vad gäller

bostäder

med

behöver

detta.

äldre har vidare kommunerna

särskild

för personer

särskilda

Kommunernas
funktionshinder
till

service

för
ansvar
även till uttryck

kommer

vissa funktionshindrade.

Kommunerna

till att den enskilde får
behov av särskilt stöd.
att inrätta
en skyldighet

med funktionshinder
boendet

som

för

med
personer
i lagen om stöd och service
är skyldiga att inrätta bostad

annan särskilt anpassad bostad för de vuxna
omfattas
med
som
av lagen. Barn och ungdomar
skall erbjudas
funktionshinder
som behöver bo utanför föräldrahemmet
eller bostad med särskild
service.
Målet
för
boende i familjehem

med särskild

service

eller

med funktionshinder

kommunens

insatser

skall

vara att den enskilde

får möjlighet

att leva

som andra.

5.3

Bostadssituation

äldre och personer
med funktionshinder
bor i
Det stora flertalet
självständigt
fullvärdigt
boende. Av personer över 65
bor 92 % i
vanliga bostäder. Även i så hög ålder som över 90 år bor ca hälften i
Även
med funktionshinder
bor till
eget boende.
yngre
personer
övervägande

del i eget boende.

Endast omkring
5 600 personer med
boendeformer
65
år
bodde
i
särskilda
än
som var yngre
december
Källa:
Statistik,
Socialtjänst
1996:7,
1995.

funktionshinder
den

31

Socialstyrelsen

Bostadsstandard

5.3.1
Äldre

i

Sverige

yrkesaktiva

har

befolkningen.

Boverket
rapport
hyresundersökning
upplåtelseform
ålder.

i

gjort
BHU

är främst

sett samma bostadsstandard
Det visar analyser i Hushållens

stort

med

underlag

från

år 1993. Avgörande
antal personer

SCB:s

som den
boende, en
bostadsoch

för bostadens

i hushållet

storlek

och

och inte de boendes

har

Pensionärema
befolkningen

i

således

och personer

inte

sämre
hushållsituation.

med funktionshinder

bostadsstandard

än

övriga

med
personer
yngre
Som nämnts bor
att utläsa ur statistiken.
flertalet i det ordinära boendet.

samma
bor går inte

funktionshinder

det övervägande

dock

äldre

Boende för
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Hur

Boendekostnader

5.3.2

har som grupp något lägre utgifter för bostäder än vad
har vilket främst beror
att en större andel av
bor i de äldre fastigheterna.

Pensionärema

befolkningen

övriga

pensionärerna

exempel

inkomster
har något högre disponibla
än
utgifter
är
när bostad och andra nödvändiga
har dock betydligt
pensionärerna
sämre
De ensamstående
Som
ensamstående
utan barn i befolkningen.
än övriga
50 000 personer som var äldre än 75
kan nämnas att omkring

år hade

mindre

pensionärer

Ensamstående

med

ensamstående
betalda.
ekonomi

år
inkomst
än 5 000 kronor i månaden i disponibel
Centralbyrån
och Boverkets
statistik från Statistiska
samboende
boende.
De
Hushållens
BHU93,
av
i
god ekonomi
har enligt undersökningen
en relativt

visar

1994. Detta
bearbetning
pensionärerna
förhållande

bam

till

andra hushåll

ekonomi

Pensionäremas

5.3.3

i befolkningen.

i förhållande

inkomststandard

Pensionäremas

låg enligt

av
hade de äldres

i aktiv

befolkningen
standarden för hushåll

till

i genomsnitt

en undersökning
skrift nr

inkomster

till

standarden

gängse beräkningsgrunder
ålder vid början av l990-talet.

yrkesaktiva

med hänsyn

till

för

den

på 80 %
År 1993

försörjningssituationen

ökat

för de aktiva åldrarna. Detta visar
90 % av inkomsterna
genomfört Välfärdsprojektet
Socialdepartementet
som

för pensionärerna
utvecklingen
som grupp
mer gynnsamma
har högre
65-åringar
på att varje ny generation
huvudsakligen
enskilda
dock
inte
innebär
föregående.
Detta
den
pension
att
än
Enskilda
pensionärer
standardutveckling.
motsvarande
individer har haft
Den

beror

har

fått

försämringar

transfereringssystemen.
läkemedel
utsträckning

höjts.

skatteförändringar
i
genom
för vård och service
har avgifter
Vidare

och

slag har dock i större
av motsvarande
befolkningen
yrkesaktiva
den
som dessutom har

Försämringar

drabbat

och

fått sänkta realinkomster

till

följd

av ökad arbetslöshet.
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90 %

ålderspensionärema
av
Socialdepartementet
en deklarerad
kronor.

enligt

förmögenhet,

har en förmögenhet
av pensionärerna
likvida
finansiella
Merparten
tillgångar.
är

5.4

Bostadstillägg

5.4.1

Reglerna

Bostadstillägg

för

till

bostadstillägg

på minst

300 000
175 000

pensionärer

bostadstillägg

till pensionärer

1995 de kommunala

1996:156

Välfärdsprojektet,
i genomsnitt

Hälften

kronor.

detta

har

SOU

BTP

bostadstilläggen.
också

utan

är statligt

och ersatte den 1 januari
Det är inte bara äldre som får
sjuk- och förtidspensionerade.

yngre
har sådan
med grava funktionsnedsättningar
yngre personer
pension. Under en övergångsperiod
kan de kommuner
som haft mer
det statliga bidraget med en kommunal
del
generösa regler komplettera

Många

som de själva finansierar.
Bostadstillägget
utgår

med samma belopp i hela landet. Sålunda
boendekostnader
mellan
100 och 4 000 kr med
85 %.
ersätts
Regeringen
har i budgetpropositionen
föreslagit
ersättningsgraden
att
skall sänkas från 85 % till 83 % från och med 1 januari 1997.
Bidraget

är inkomstprövat

förmögenhet
inkomster

överstiger
kan dessutom

och trappas av om årsinkomsten
tak. Pensionärer
ett specificerat
få ett särskilt bostadstillägg.

inklusive
med

låga

boendeform
kan också få BTP även om
som bor i särskild
bostaden inte är fullvärdig.
Hyrestaket
är 2 000 kr för den som bor i
tvåbäddsrum
och det dubbla för samboende makar. Boende i rum med
fler än 2 bäddar får inte BTP.
Den

Pensionärer

5.4.2
I juni

bostadstillägg

fick 544 600 personer
bostadstillägg.
Det övervägande
kvinnor,
408
300
Vilka
kategorier
personer.
var
personer som
bostadstillägg
framgår av tabell 5.1.

antalet
fick

med

1996

Tab

Personer

5.1

med bostadstillägg

och personer

för

med funktionshinder

pensionärer,

Kvinnor

Män

Kategori

1996

juni

Summa

Ålderspension

87 500

341 900

429 400

Förtidspension

48 700

62 000

110 700

100

4 400

4 500

136 300

408 300

544 600

Efterlevande-

pension

m.m.

Totalt

5.4.3

Statens

kostnader

1996 vara ca 10
beräknas för
för bostadstilläggen
år om
kr, en kostnad som inte beräknas öka under kommande
miljarder
inte
kostnaderna
till
orsaken
främsta
att
Den
reglerna är oförändrade.
långsiktigt
villkor
ekonomiska
på att pensionäremas
beror
ökar
och att därmed färre pensionärer behöver bostadstillägg.
förbättras
i BTP höjdes 1 januari 1995
Den övre gränsen för bostadskostnaden
pensionäremas
Eftersom
oförändrad.
dess varit
sedan
har
och
bostadstilläggens
ökar snabbare än pensionema försämras
bostadsutgifter
Statens

1

äldre

Boende för
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värde

5.5

kostnader

om den övre kostnadsgränsen

tillgänglighet

Bostäders

Funktionshinder

är oförändrad.

som
ställer

kan

innebära

nedsatt

rörelse-

och

i det ordinära
särskilda krav på tillgänglighet
orienteringsförmåga
bestämmelser
finns
som
bostadsbeståndet.
I den svenska lagstiftningen
och
tillgänglig
bostadsmiljö
och
bostad
mer
till
syftar
göra
att
användbar för funktionshindrade
personer.

5.5.1

Regler

för

bostäders

tillgänglighet

reglerar planläggning
1987:l0
av mark,
den
främja
samhällsutvecklingen
skall
PBL
vatten och byggande. Enligt
levnadsförhållanden
sociala
och
frihet med jämlika
enskilda människans
i dagens
för människor
hållbar livsmiljö
och en god och långsiktigt
innebär
Det
att
generationer.
kommande
för
och
samhälle
Plan-

och Bygglagen

PBL
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166
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planläggningen

måste ske på ett sådant sätt att miljön kring byggnaders
ändamålsenligt
med hänsyn till människor med nedsatt rörelse-

utformas

och orienteringsförmåga.
Lagen

egenskapskrav
på byggnadsverk
om tekniska
m.m. BVL
reglerar kraven på byggnadsverk
och byggprodukter
bl.a.

1994:847
vad gäller
nedsatt

regler

och användbarhet
för personer med
om tillgänglighet
och orienteringsförmåga.
Byggnader
som innehåller
arbetslokaler
eller till vilka allmänheten
har tillträde
skall

rörelse-

bostäder,
således

enligt

för alla oavsett
rörelsevara tillgänglig
Om någon ändring
orienteringsfönnåga.
sker av byggnaderna
kraven på användbarhet
och tillgänglighet
tillgodoses.
Plan-

och

bestämmelser
preciserade
i

BVL

byggutredningen

M

tillgänglighet.

om
krav även skall

områden

som
Tillämpningsbestämmelser
enligt

utredningen.

skall

sådana

inte

Vid

åtgärder

har

1992:03

PBL:s
sett över
har föreslagit
att mera

Utredningen

ställas

och
skall

på tillgänglighetsskapande

åtgärder

byggnader

allmänna
platser.
t.ex.
med krav på sådana åtgärder bör få utfärdas
är

byggnadsåtgärder
är lätta

som

i lokaler

att göra

och allmänna

platser

genomförda

före

vara

2000.
Boverket

har ett uppdrag

att utvärdera ändringar i byggregleringen.
på att bostäder
och
avser t.ex. hur kraven efterlevs
skall vara tillgängliga
och användbara för personer med

Utvärderingen
boendemiljöer
funktionshinder.

5.5.2
Lagen

Uppdraget

skall

vara redovisat

l oktober

1997.

Bostadsanpassningsbidrag
1992:1574

skyldighet

om

bostadsanpassningsbidrag
för

ger

kommunerna

handikappanpassning

bostäder.
av
av anpassade bostäder.
Enligt lagen lämnas bostadsanpassningsbidrag
till enskild person som
bruk. Bidraget
lämnas för
äger eller hyr en bostad för permanent
åtgärder avsedda att anpassa fasta funktioner
inuti eller i anslutning
till
att

Kommunerna

ansvara
ansvarar också

för

återställning

bostaden.
Det är således bostadsinnehavaren
som är berättigad till bidrag och
förutsättning
den
sökande
bori
är
att
eget boende. Bidragens belopp
en
skall motsvara
skälig kostnad
för åtgärderna.
Det finns inget övre
kostnadstak
för bidraget.
Kommunerna
har en skyldighet
att efter
prövning

finansiera

individuella

åtgärder med bostadsanpassningsbidrag.

på tillgängligheten

Synpunkter

5.5.3

med

och personer

äldre

Boende för
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funktionshinder

i

bostadsområden

och

i bostäder

Tillgängligheten

bostadsområden

för

människor

med

har alltsedan 1960-talet ingått som en del i planeringen
funktionshinder
som inte är
Trots detta är det många bostadsmiljöer
av bostäder.
utredningens
medlem
Mai
Almén,
funktionshindrade.
för
av
tillgängliga
handikappför
representant
beslut inför framtiden
krav på nödvändiga
redovisar
för funktions"Bostadsbyggande
detta betänkande

organisationerna,
till

2

i bilaga

och

referensgrupp

bostadssociala

hindrade".
bör

Författningstödet

således

enligt

handikapporganisationema

olika
ansvar och krav på de
lagstiftningen
Idag innefattar
i byggprocessen.
aktörer
som deltar
Kraven skall
orienteringsförmåga.
och
rörelsepersoner med nedsatt
dvs.
även allergiker,
alla grupper
omfatta
av funktionshindrade
Tillämpningsm.fl.
hjärnskadade
synskadade,
utvecklingsstörda,

stärkas

både

föreskrifterna

vad

gäller

måste

kommunernas

tydligare

beakta

dessa personers

behov

och inte

möjligheter

att
på enbart
personers
vara fokuserade
personalens
innefatta
måste kraven
Vidare
boendemiljön.
utnyttja
och
för att ge personlig omvårdnad
arbetsmiljö
bra
till
möjligheter
en
rörelsehindrade

stöd i bostaden.
för
bostäder
till
är tillgången
frågor
som är angelägna
lägenheter
antal
Det finns ett begränsat
funktionshinder.
personer med
när personer
betydande restriktioner
medför
vilket
tillgängliga
som är
kan
Allergiker
bostad.
t.ex. inte i
byta
önskar
med funktionshinder
dem.
för
fungera
förväg veta om en ny bostad kommer att
om
är förenat med stora svårigheter
Att flytta till en annan kommun
med
Ungdomar
måste
lägenheten
den
anpassas.
innebär
det
att
nya
har t.ex. svårt att ordna bostaden vid studier på annan
funktionshinder
starkt begränsad. Se
av bostad är därför
ort. Den reella valfriheten
vidare bilagan till betänkandet.
Andra

r

5.6

Särskilda

5.6.1

Regler

boendeformer
för

särskilda

boendeformer

20§ skyldiga
att inrätta och
är enligt Socialtjänslagen
Kommunerna
vårdbehov
sina
få
kan
inte
för den som
anvisa särskilda boendeformer
boendeformer
är ett
Särskilda
bostad.
i en vanlig
tillgodosedda
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168
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samlingsbegrepp

och personer

för bostäder

som är speciellt
Bostäderna
förmedlas

funktionshindrade.

socialtjänstlagen

eller

funktionshindrade

Gemensamt

den boende

med/funktionshinder

i olika

lagen

grad

Liksom

vad

har tillgång

gäller

till

har

att inrätta

vissa funktionshindrade

för äldre och
beslut

personal

enligt

och service

räknas det man traditionellt
och sjukhem.

de personer med funktionshinder
särskilda ansvar kommer
även till
till

efter

1996:156

vissa
är att
dygnet

benämner

gruppbostäder

äldre

skyldighet

anpassade

stöd
och
service
för
om
för de särskilda boendefonnema

runt. Till särskilda boendeforrner
servicebostäder,
ålderdomshem,

socialtjänstlagen

SOU

vidare
bostäder

kommunerna
med särskild

enligt
service

för

som behöver detta. Kommunernas
uttryck i lagen om stöd och service

LSS.

Intentionema

är att de särskilda boendeforrnema
skall ge de boende
hög
grad
en
till
av trygghet
genom närhet till service och tillgång
personal dygnet runt. Det skall vara möjligt
att bo kvar till livets slut.
De särskilda
vanlig

boendefonnema

bebyggelse,

upplåtelseavtal
utrustning

är

boendeforrner.

skall

ha normal

för

enskilda

dock

olika

Detsamma

så långt

lägenheter.
i

möjligt

i
vara integrerade
och det skall finnas
Standard,
utformning
och

bostadsstandard
de

gäller

enheter

omfattningen

som

benämns

särskilda

av den vård och service

som erbjuds.

5.6.2
År

Behovet

1994 fanns

av

särskilda

boendeforrner

sammanlagt

135 400 bostäder i särskilt boende och de
%
1,5
Behoven av omfattande service
av befolkningen.
och vård ökar med åldern. Det är därför i de äldsta åldersgruppema
som
relativt flest bor i särskilda boendeforrner,
i åldrarna över 90 år drygt
hälften av alla personer. Endast 4 procent
av de boende var yngre än 65
år den 31 december 1995.
boende

utgjorde

Befolkningens
behoven
särskilda

ålderssammansättning

Tabell
av särskilda boendefonner.
boendeforrner
i olika åldrar.

påverkar
5.2 visar

därför

i hög

andelen

grad

boende

i
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Tab

i olika
personer
år 1994
boendeformer

5.2

—

65
so

Andel,

—

med funktionshinder

bodde

som

i

särskilda

%
0,5

64

—

och personer

åldrar

Andel

Ålder
0

äldre

79

3

89

23
51

90
Statistik,

Källa:

1996:7, Socialstyrelsen

Socialtjänst

boendeformer
har ofta medfödda
som bor i särskilda
yngre
eller har fått
utvecklingsstörning
funktionshinder
som t.ex. psykisk
funktionshinder
genom sjukdom eller skada senare i
grava kvarstående
livet. Framförallt
är det psykiska funktionshinder
som försvårar boende
De

i det vanliga

andelen
personer
befolkningen.
Medicinsk

med

finns

och hemtjänst.
av hemsjukvård
och trygghetslarm
som kan täcka vissa

utbyggnad

genom
dagverksarnheter

av social
anpassas för olika

i det

i ökad utsträckning

tillgodoses

och social omvårdnad

behov

som talar för att
kommer
att öka i

i dag inget

funktionshinder

grava

boendet

ordinära
Vidare

Det finns

bostadsbeståndet.

gemenskap

och

trygghet.

Bostäder

kan

också

ofta

Många behov som tidigare
av funktionshinder.
på
kan därför i dag tillgodoses
tillfredsställdes
i särskilda boendeformer
särskilda
annat sätt. Andelen
som bor i
av den äldre befolkningen
boendefonner
har minskat. År 1984 bodde nästan 40 % av personer 80
;

boendefonner

år och äldre i särskilda
Enligt

i

former

SCB:s

jämfört

med 33 % år 1994.
inte de äldre

kommer

befolkningsprognos

definierat

65 år och äldre att öka i antal de närmaste tio åren.
som personer
och äldre att fortsätta att öka i antal
Däremot kommer de äldsta, 80
från 408 000 personer år 1994 till 486 000 år 2005. Den stora ökningen
av antalet
pensionsålder.

äldre

blir

framåt

år

2010

då

40-talistema

uppnår

Det kommer dock dröja ytterligare
ca 20 år innan dessa
når de höga åldrar där behoven av särskilda
stora befolkningsgrupper
Tabell
5.3 visar prognoserna
boendefonner
över antalet
är uttalade.
äldre i befolkningen

1994

-

2025.
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170
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Tab 5.3

äldre

Prognos

och personer

antal

över

med funktionshinder

äldre
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i befolkningen

1994-2025,

1996:156

1000-

tal

Ålder
65

1994

2000

2010

2025

79

1 132

89

358

389

396

497

50

66

86

85

Summa

1 538

1 499

1 697

2 029

Hela bef.

8 816

9 015

9 234

9 570

18,4

21,2

80

—

90

Andel

%

Källa:

17,5
Statistiska

kunna

baseras

befolkning,

I994:3

En sådan
som år 1994 bodde i särskilda boendeformer.
visar
på ökande
behov
särskilda
boendefonner.
av

skulle

boendefomier

det

behövas

år 2010 jämfört

behoven
inte

de

i särskilda
ca 25 000 fler bostäder
med vad som fanns år 1994. År 2025

ha ökat med ytterligare

En sådan framskrivning
avgör

1447

skulle
av behoven av särskilda boendeformer
på befolkningsprognosema
och den andel i de olika

framskrivning

skulle

rapporter

Sveriges framtida

1215

framskrivning

åldersgruppema
Sålunda

17,0

Centralbyrån,

demografiska
En enkel

1074

framtida

är dock
behoven.

ca 25 000 bostäder.
vansklig
att göra. Behoven i dag
Om man blickar
på
tillbaka

utvecklingen

har de ökande kraven på insatser från
av äldreomsorgen
följd
den
stora ökningen
som en
av antalet äldre under
av
1970- och 1980-talet
kunna
med andra insatser
mötas främst
än
särskilda boendefonner
viss
utbyggnad
har
skett.
även om en
År 1960
äldre än 65 år en andel
var endast 12 % av befolkningen
%.
Dessutom
har
varje
äldre haft
18
är
nästan
som nu
ny generation
samhället

lägre behov
och

lever

svårbedömt

stöd. De äldre har helt enkelt blivit friskare
av samhällets
längre.
Om denna utveckling
kommer
är
att fortsätta

men det mesta talar för att även framtida äldregenerationer
utsträckning
kommer att kunna bo kvar i sina bostäder och där
få service och vård.
i ökande

Boende för
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5.6.3
Staten

att fler
under 1990-talet.

bostadskvalitet

och

inrättas

och personer

med funktionshinder

boendeformer

till en högre
av bidrag försökt stimulera
boendefonner
med fullvärdiga
särskilda

fonner

har med olika

bostäder

särskilda

till

Bidrag

äldre

Många

bostäder

boende-

i särskilda

t.ex. är de boende på sjukhem

har en låg bostadskvalitet
del hänvisade till flerbäddsrum.
former

till

stor

Räntebidrag
finansiering
räntebidragen
av små
gynnar
baseras på schablonbelopp
lägenheter.
Det beror på att räntebidragen
med betydligt
större bidrag för de första 35 m2 i bostaden. För särskilt
Genom

konstruktion

sin

sig de högre bidragen upp till 45 m2.
till särskilda boendeformer
för att erhålla räntebidrag
är
bruk och ett självständigt
är avsedda för permanent
att bostäderna
Avsteg från det
boende, dvs. det skall finnas normala upplåtelseavtal.

boende

sträcker

Ett villkor

senare kravet får göras om lägenheterna ägs eller hyrs av kommun eller
ett landsting eller om dessa på annat sätt har insyn i verksamheten.
BFS
1993:57 med ändringar BFS 1995:17
byggregler
I Boverkets
kraven

konkretiseras

på

bostäders

på fullvärdig

skiljer

Reglerna

och gruppbostäder

bostad,

och

utformning
särskilda

tillgänglighet.

boendeformer

för äldre

för åldersdementa.
boendeformer

För en mindre grupp boende i särskilda
för
och utrustning
inredning
bostadens

för äldre får

för
matlagning,
utrymme
delvis
för
daglig
del
utgöras
samt rum
samvaro
av rum
till de enskilda lägenheterna.
i anslutning
utrymmen
av gemensamma
för vårdpersonal.
skall också medge god arbetsmiljö
Bostäderna
eller

matplats

ombyggnadsbidrag

Särskilt

bostäder

har funnits

ombyggnadsbidrag

Ett särskilt

och

boendefonner

till
för

ombyggnad
projekt

till

som skapar
som påbörjades

av befintliga
i särskilda
bostäder

ombyggnad
nya
före

oktober

1995

och

kr
till 420 miljoner
var rambegränsat
storlek
Bidragets
och gavs endast i samband med räntebidrag.
var år
och tillkom
för räntebidragen
utöver
1995 20 % av bidragsunderlaget
1996. Bidraget

avslutades

under

de vanliga

räntebidragen.

Stimulansbidrag
Staten

har

inrättandet

stimulerat
bidrag SFS 1994:28
tillfälliga
genom
nybyggnad
sjukhem
ombyggnad
gruppbostäder,
samt
av
av
också
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Medel motsvarande
3 miljarder
av äldrebostäder.
våren 1996. Bidraget utgick med 500 000 kronor
gruppbostäder
psykiskt

för

åldersdementa,

störda

Bidrag

psykiskt

SOU

kronor

1996:156

utgick

t.o.m.
per inrättad enhet för
utvecklingsstörda
och

utgick

även med 50 000 kronor per
vid ombyggnad
av sjukhem eller för
varje nytillkommen
lägenhet
vid nybyggnad
samt
av äldrebostäder
200 000 kronor
för långvarigt
psykiskt
per enhet i kollektivboende
störda personer.
personer.
enbäddsrum/lägenhet

nytillkommet

Socialstyrelsen

gör bedömningen
att de statliga stimulansbidragen
antalet
bostäder
i särskilda boendeformer
ökat betydligt
att
de senaste fem åren. Sammanlagt
har ca 29 500 lägenheter för äldre
beviljats
bidrag. Av dessa avser en relativt stor andel ombyggnad
av
bidragit

till

särskilda

befintliga
uppskattas

till

boendefonner

drygt

t.ex.
20 000 bostäder.

ålderdomshem.

Nettotillskottet

Framförallt

har utbudet
för åldersdementa
ökat
av gruppboende
sjukhem
för
fler
skapa
avsevärt de senaste åren. Ombyggnad
att
av
enkelrum
har dock inte skett i någon större skala. Den främsta orsaken
är att det är förenat med stora kostnader att bygga
resultatet blir vård- och boendemässigt
attraktivt.

5.6.4

synpunkter

Kommunernas

om sjukhem

så att

och

utvecklingsplaner
De

statliga

särskilda

bidragen

har

boendefonner.

syftat
Centrala

till

att påskynda
bestämmelser

utvecklingen

av

lokalisering,

om
för verksamhetens
innehåll har
samt förutsättningar
boendefonner.
i hög grad kommit
att styra utvecklingen
av särskilda
Enligt Svenska Kommunförbundet
att centrala
anser många kommuner
standard,

utformning

bestämmelser

och statsbidragens

utformning
styr förutsättningarna
att
vård och omsorg.
i ökande utsträckning
söker
Det finns flera skäl till att kommunerna
alternativ
till en fortsatt
boendeformema.
utbyggnad
av de särskilda
Boverkets
enkäter till kommunerna
och
över bostadsmarknadsläget

kostnadseffektivt

förväntat

bedriva

bostadsbyggande

boendeformer
4 000

har minskat.

bostäder

uppskattades

till

Det

i särskilda

visar att planerad
År 1995 redovisade
boendefonner

2 300 och för år 1997 till

av särskilda
projekt med ca
antalet för år 1996

utbyggnad
enkäten

medan
l 200.

mellan länen i planerat
är dock stor skillnad
särskilda boendefonner.
Närmare 40 % av kommunerna
på nyproduktion
funktionshindrade

antal

bostäder

redovisar

planer

boendeformer
för äldre och
av bostäder i särskilda
under 1996-97 och i bortåt hälften av kommunerna

i
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finns

ombyggnadsprojekt

äldre

och personer

med funktionshinder

som avser sådana bostäder.
dock
skall
Här
tidigare.

Detta
påpekas

är en
att

med
i regel inte ger något tillskott
av bostäder. Det är en
innebär
ofta
vilken
åstadkoms
standardhöjning
även
en minskning
som
boendet.
av bostäder i det särskilda
enkät uppgav ca 60 % av kommunerna
att behovet av
l Boverkets

minskning

jämfört

ombyggnadsprojekt

boendefonner
för äldre kommer
att täckas de närmaste åren
behovet
inte kommer
att
%
kommunerna
20
att
uppgav
av
ca
behovet
inte
bedömer
kommuner
täckas. En stor del av de
att
som
och Bohus
län samt Göteborgskommer att täckas ligger i Stockholms
särskilda

och

län.
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Ungdomars

6

1

boende

Inledning
etablerar

När ungdomar

sig i vuxenlivet

en central roll.
föräldrarna,
ger ett

spelar bostaden

från
är en symbol för självständigheten
i
för vidare etablering
bas
och
ansvarstagande
utgör
en
eget
uppdrag ingår därför att
utredningens
I bostadspolitiska
vuxenvärlden.
skall kunna säkras i
ungdomar
för
utreda hur bostadsförsörjningen

Bostaden
ökat

framtiden.
bostadssituation
samt
ger en översikt över ungdomars
på
ställning
ungdomars
påverkar
faktorer
de viktigaste
som
av de
förbättra
möjligheter
också
att
diskuterar
Kapitlet
bostadsmarknaden.
för
bosparande
kring
Frågor
för ungdomar.
bostadsförsörjningen
Detta kapitel

däremot

i kapitel

ungdomar

behandlas

6.2

situation
Ungdomars
bostadsmarknaden

ll.

beror
att etablera sig på bostadsmarknaden
lägenheter i
på små och billiga
tillgången
främst av deras inkomster,
faktorer
dessa
Bakom
utveckling.
boendekostnademas
beståndet samt
arbetspå
ställning
ligger i sin tur ett antal variabler
som ungdomars

Ungdomars

möjligheter

i andra hushålls bostadsefterfrågan
m.m.
måste
bostadsmarknaden
på
situation
ungdomars
En översikt
av
ungdomsgruppen.
inom
åldersklasser
olika
mellan
beakta skillnaderna
skiljer sig ofta markant för t.ex.
och sociala situationen
Den ekonomiska
Problemet
år att en uppdelning
av
och en 20-åring.
en 26-åring
leder till viss statistisk osäkerhet
undergrupper
i
åringar
18-29
gruppen
i varje grupp blir begränsat. Den statistik
eftersom antalet ungdomar
att relatera
flertalet fall ses som en möjlighet
som redovisas nedan bör i
situationen
olika grupper till varandra, men inte som absoluta mått på
inom varje grupp.

marknaden,

förändringar

176

Ungdomars

6.2.1

SOU 1996: 156

från

Flyttningen

Flertalet

ungdomar
Folk-

senaste
domarna
20-24

boende

flyttar

och

i åldern

25-29

flyttat

Kvinnor

hemifrån

innan

bostadsräkningen

år låg andelen

ungdomarna

föräldrahemmet

1990,

år flyttat

utflyttade

hemifrån

de fyller

25 år. Enligt

den

hade hela 94 % av ungÄven i åldersintervallet

hemifrån.

på 70 %. Däremot

hade bara 21 % av

före 20 års ålder.

flyttar

i regel hemifrån tidigare än män. 1990 var t.ex. 38 %
i 20-24 års åldern etablerade i eget boende,
av kvinnorna
men endast
22 % av männen. Skillnaderna
mellan könen har dock minskat under de
senaste decennierna.
Statistiken
bor vanligen
Enligt

visar också på regionala
kvar

SCB:s

längre
statistik

skillnader.

än ungdomar
andelen ungdomar

förändrades

inte nämnvärt under perioden
dock ungdomars
kvarboende

1975-1990.
ha ökat.

publicerade

ökade kvarboendet

med 3 procentenheter

tidigare

29 år och med 6 procentenheter
kvinnornas
kvarboende
var

1990 och 1994 tycks

den ungdomsrapport

Krokig

väg till
för ungdomar mellan

för tonåringarna.

som
vuxen,
25 och

Ökningen av de unga

för männen.
större
än ökningen
vad gäller tidpunkten
för att flytta hemifrån
att minska efter 1990.

Ungdomshushållen

År 1993 fanns enligt
hushåll

i

i glesbygd

i tätorter.
i eget hushåll

De

skillnaderna

alltså fortsatt

6.2.2

Mellan

Enligt

Ungdomsstyrelsen

könsbunda

Ungdomar

i föräldrahemmet

Bostads-

och

deras

boende

och hyresundersökningen

där den äldste i hushållet

har

BHU

342 000

var under 30 år. Detta motsvarar
på 4,1 miljoner.

drygt

8 % av det totala antalet hushåll
De flesta ungdomar bor ensamma.

Enligt 1993 års BHU var andelen
utan bam 73 % av ungdomshushållen
upp till 24 år och
56 % av hushållen
mellan
25 och 29 år. Andelen
samboende
och
andelen hushåll med barn stiger med åldern. Tydligast
vad
är skillnaden
ensamstående

gäller

andelen

hushåll

med bam.

11 % av hushållen i kategorin
under
med 22 % för gruppen mellan 25 och 29 år.
Enligt
boende utförd
en undersökning
av ungdomars
av HyresRiksförbund
och HSB under 1995 Ungdom
gästernas
och boende,
är
"kompisboende"
ovanligt
bland
ungdomar.
Endast
någon
enstaka
25 år har bam jämfört

procent av de undersökta
med en kamrat.
Hyresrätten
Liksom

ungdomarna

är den klart dominerande
andelen

ensamstående

i åldern

16-27

upplåtelsefonnen
hushåll

sjunker

år delade lägenhet
bland ungdom
andelen

boende

i

Ungdomars
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hyresrätt

med stigande
åringama,

18-20
andelen
Att

stiger

inneha

Enligt

av
Mycket

i hyresrätt.

åringama

ålder.

82 %

1993 bodde nästan 90 % av
och 66 % av 25-29

BHU

åringama

21-24

få tonåringar

bor

i bostadsrätt,

med åldern

bostad

boende

och når närmare 20 % för 25-29
bland
med äganderätt är mycket ovanligt

men
åringama.

ungdomar

25 år. I gruppen 25-29 år äger dock 16 % sin bostad.
bor
ensamstående utan barn
Det vanligaste ungdomshushållet
- en
rok.
Enligt
hade
endast
på
i lägenheter
l-2
BHU 1993
huvudsakligen

under

1 % av 18-20
än 2 rok.

6.2.3

och 11 % av 25-29

åringama

1990-talets

har arbetsinkomstema

lågkonjunktur
inom

för alla ålderskategoriema

ungdomsgruppen,

stora
arbetslöshet

heten

för befolkningen.
som genomsnittet
och SCB :s arbetskraftsundersökningar
i åldersgruppen
20-24 år har en högre andel
så hög

är mer än dubbelt
Arbetsm arknadsstyrelsens

statistik

också att ungdomar
och personer
långtidsarbetslösa
åldersgrupper.

visar

i

g
y

med

villkor

ekonomiska

Ungdomars

som lever på marginalerna
Ungdomshushållen
omständigheter.

hushåll
med

på grund

ökningen

siffra

,

kraftigt

sjunkit

främst

av
drabbad
Mest
av
av ungdomsarbetslösheten.
i åldrarna 20-24 år, där den öppna arbetslösär ungdomar
Denna
år 1995 låg på 16,9 % för män och 14,5 % för kvinnor.

den

i

en större bostad

inkomster

Ungdomars

Under

åringama

socialbidrag,

får

arbeten

än

andra

kan även beskrivas genom andelen
eller under mycket små ekonomiska

vanligen

men
Socialstyrelsens

tillfälliga

bland hushåll
är överrepresenterade
belopp och
bidrag med mindre

att 15 % av ungvid ett eller flera tillfällen
domama i åldern 18-24 år fick socialbidrag
under 1995. Antalet unga som någon gång under året fått socialbidrag
har fördubblats
mellan 1990 och 1995.
under

6.2.4
Enligt

kortare

tid.

Boendekostnademas
beräkningar

gjorda

ungdomshushållen

yngsta
boendekostnadsökningar

statistik

visar

utveckling

vid

Institutet

-20

år mellan

på

i genomsnitt

för

har de

bostadsforskning

1989 och 1995 fått vidkännas
27 %

i

1993

års

priser.

Ökningen var något högre för 21-24 åringama, vars boendekostnader
ökat med 36 %. Hushållen från 25 år och uppåt hade under perioden en
boendekostnadsökning

på 32 %.

177

178

Ungdomars

Stigande

boende
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boendekostnader

i kombination
med en svag inkom stutveckling
i att allt fler ungdomshushåll
lägger en hög andel av sin
disponibla
inkomst
på boendet. Utvecklingen
för ensamstående
utan
bam framgår av tabell 6.1 nedan.
har resulterat

Tab

6.1

Andel
40

ensamstående

hushåll

med

bostadsutgiftsandel

%.

1985

1989

1993

18-20

år

25

30

49

21-24

år

6

8

28

25-29

år

6

6

15

8

9

15

30 år
Källa:

BH U och bearbetningar

Statistiken
den

av Institutet för bostadsforskning

visar att framförallt
många tonåringar lägger en hög andel av
inkomsten
på boende, men samma tendens finns för

disponibla

övriga

ungdomar

under

25 år. Däremot

är andelen ungdomar mellan 25
och 29 år med en hög bostadsutgiftsandel
inte högre än genomsnittet
för
alla ensamstående
över 30 år. Det bör tilläggas
att det statistiska
underlaget
för siffrorna
i tabellen inte är helt tillförlitligt,
särskilt vad
gäller tonåringarna.

6.2.5

Bostadsbidragen

Ungdomar

till

ungdomar

18 och 29 år utan bam kan få ett ungdomsbostadsbi
drag med 75 % av bostadskostnaden
i intervallet
l 800 till 2 600 kronor
och med 50 % av bostadskostnaden
i intervallet
2 600 till 3 600 kronor.

Bidraget

mellan

och minskas
är inkomstprövat
41 000 kr/år för ensamstående

överstiger

med

1/3 av den inkomst
som
och 58 000 kr/år för samman-

boende.
Enligt
mellan

från Riksförsäkringsverket

uppgifter

domshushåll

bostadsbidrag

1995

studerande
studiemedel.
med bidrag.

och

1996

har ökat
Under

under
års hushåll

kraftigt.

fick

maj månad

1995

med

knappt

67 000 ungskillnad

1996. En tydlig

bostadsbidrag

hade knappt

1996 utgör de studerande

är att andelen
hälften av hushållen

nästan 65 % av hushållen

i

Ungdomars
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hushållet

genomsnittliga

Det

bostadskostnad

med

boende

hade under 1996 en
på
och mottog ett bostadsbidrag
och
finns dock mellan studerande

bostadsbidrag

3 000 kr/mån

på knappt

strax under 600 kr. Stora skillnader
Studenter får vanligen
övriga ungdomar.

på
ett oreducerat bostadsbidrag
inkomst.
studiemedlen
räknas
i
bidragsdelen
endast
som
av att
de har förbidrag eftersom
Övriga ungdomar
får i regel ett mindre
värvsinkomster
som leder till att bidraget reduceras. De studerande får

grund

därför

också

bostadsbidraget

en något högre andel av sina boendekostnader
på 19 %.
än genomsnittet

Av statistik
med

att en klar majoritet
ensamstående.
1994

framgår

från tidigare

ungdomsbostadsbidrag

är
89 %. Det står också klart

ensamstående

har mycket

har studiemedel

1994 var 55 000 kr/år.
Den totala kostnaden
beräknas

6.2.6

Ungdomars

genom

av hushållen
var andelen

till

ungdomar

utan barn

per år.

kronor

boendeekonomi

1993 gör det möjligt

Data från BHU
boendeekonomi

av

att de av hushållen
som inte
Genomsnittet
för
låga förvärvsinkomster.

för bostadsbidragen

ca 600 miljoner

till

täckta

att

relatera

att få en helhetsbild
boendekostnader

av ungdomars
till disponibla

inkomster.
I tabell
bostaden

6.2 redovisas
betalts

disponibla

konsumtionsutrymme

inkomster,

bostadskostnadens

andel

som bor i hyreskonsumtionsutiymme

de ungdomar

inkomsten

för

disponibel

inkomst

konsumtionsenhet,

och
och

dvs. hänsyn

har tagits

till

när

av den disponibla
Både
och bostadsrätt.

är beräknade
per s.k.
hur många som ingår i

hushållet.
och antalet ungdomshushåll
BHU är en urvalsundersökning
i
tabellen
redovisas
hushållstyper
är mycket begränsat,
i vissa av de
som
i tabellen behandlas med viss försiktighet.
bör siffrorna
Eftersom

179

boende

Ungdomars

180

Disponibla

Tab 6.2

betalts
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inkomster,

konsumtionsutrymme

och bostadens

nettokostnad

Disponibel

Hushållstyp

när bostaden

%

Konsumtions-

Bostadens

inkomst

utrymme när
per
konsumtionsenhet
bostaden betalts

nettokostnad
i procentz

Ensamstående
år

24
25-29

år

7 300

4 900

33

9 500

6 900

28

9 300

7 300

22

100

8 800

20

6 600

5 000

23

7 100

5 400

24

4 500

2 600

38

5 600

3 800

28

Sambo/
gift

utan barn
år
24
ll

25-29
Sambo

m. barn
år

24

25-29
Ensam
24

m. bam
år

25-29

år

Vägt belopp som tar hänsyn till antal personer i hushållet
7 Boendekostnad minus bostadsbidrag/disponibel
inkomst
Källa:

Bostads- och hyresundersökningen
räkningar.

BHU

1993 och egna be-

har lägre
25 år oavsett hushållstyp
år.
i åldrarna 25-29
För den vandisponibla
ensamstående
ligaste hushållstypen
utan bam - är skillnaden
- en
har också ett mindre
2 200 kronor per månad. De yngre ungdomarna
efter det att bostaden är betald och lägger i de
konsumtionsutrymme
på boende.
inkomsten
flesta fall en klart större andel av den disponibla
Tabellen

under
att ungdomar
inkomster
än ungdomar

visar

under
Den klart svagaste ekonomin har de ensamstående ungdomarna
har ett konsum25 år med barn, som när bostaden betalats i genomsnitt
Inom
tionsutrymme
på 2 600 kr per månad per s.k. konsumtionsenhet.
grupp tar också
disponibla
inkomsten
denna

den största
bör samtidigt

bostadskostnaden
38

%.

Det

är svagast för denna
tillförlitliga.
inte
helt
stuppgiftema
är
kan jämföras
Ungdom ars boendeekonomi
statistiska

underlaget

ungefär

framgår
lika

noteras
av hushåll.

av den
att det
Inkom-

med de genomsnittssiffror

Vid en
som redovisats i kapitel 3 i betänkandet.
under 25 år har
ungdomarna
att de ensamstående
pensionär,
inkomst
hög disponibel
som en ensamstående

för hela befolkningen
jämförelse

grupp

andelen

Ungdomars
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på boendet,

högre andel av inkomsten
ungdomar
27 %. Ensamstående
inkomst

ungefär
år

65

Ungdomarna

med 7 200 kr/mån.

jämfört

7 300 kr/mån

33 %jämfört

lägger

boende

dock

en

med pensionäremas

år har en disponibel
efter betalt boende som ligger
och ett konsumtionsutrymme
för alla ensamstående utan barn under
i nivå med genomsnittet
konsumtionsenhet
9 500
inkomst
disponibel
resp.
per
25-29

i åldern

och ett
Den största skillnaden mellan ungdomshushållen
för alla hushåll under 65 år finns inom gruppen samboende
genomsnitt
för
inkomsten
Den disponibla
barn.
per konsumtionsenhet
utan
genomsnittet
kr/mån
lägre
500
3
än
barn
är
samboende under 25
utan

9 900 kr/mån.

för alla samboende

utan bam.

Bostadsbeståndets

6.2.7

för särskilt

Ett problem

ensamstående

gradvis

sammansättning

struktur
ungdomar

förändrats
mot en
och bostadsräkningarna

är att bostadsbeståndets
andel mindre
minskad

har andelen lägenheter
perioden 1960-1990.
%
under
34
på högst 2 rok minskat
minskat
i absoluta tal.
också
De minsta lägenheterna på högst l rok har
på högst 1 rok.
78 000 lägenheter
försvann
Enbart under 1980-talet
i regel renoverats
har de mindre lägenheterna
upp till fullt
Dessutom
Enligt

lägenheter.

Folk-

från 58 % till

modern
tröskel

standard,
till

innebär

högre

hyror

och en höjd

ekonomisk

bostadsmarknaden.

under 25 år kan oftast inte efterfråga nyproducerade bostäder utan är beroende av att hushåll som är etablerade på
och frigör billiga
flyttar vidare i sina boendekarriärer
bostadsmarknaden
bildat familj
kanske
De något äldre ungdomarna
smålägenheter.
som
på
ofta äldre egnahem och är beroende av en viss rörlighet
efterfrågar
Framförallt

.

vilket

ungdomar

villamarknaden.
och
är i dag relativt låg. Pensionärsbl.a.
egnahem,
sina
i
kvar
bor i hög utsträckning
föräldragenerationema
när lånen betalats av. Många hushåll
på grund av låga boendekostnader
skäl "låsts inne" i bl.a. vissa bostadsrätter
har också av ekonomiska
Inom denna grupp av hushåll återfinns
1988-1993.
byggda under åren
och
villamarknaden
ett antal ungdomar i åldrarna 25-29 år. Stelheten på
och
flyttkedjor
antalet
minskar
i krisårgångama
inlåsningseffektema
Rörligheten

därmed
komma

i bostadsbeståndet

utbudet av hyreslägenheter
bostadsmarknaden.
in på
också

för ungdomar

som försöker

181

182

Ungdomars
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boende
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Konkurrensen

Mellan

små

om

och

billiga

bostäder

1960 och 1990 ökade andelen hushåll

bestående av 1-2 personer
nästan 71 %. Merparten
låg hos
av ökningen
enpersonshushållen,
vilka nu utgör 40 % av hushållen. Denna utveckling
har inneburit
konkurrerar
med allt flera hushåll om allt
att ungdomar
färre smålägenheter.
från

drygt

47 %

till

Merparten

efterfrågar
hyresrätter
med låg hyra i
av ungdomarna
lägen. De bostäder ungdomar vill ha finns därmed inom den del
är störst, där byten mellan hyresgästerna
av beståndet där konkurrensen
där risken för svarta lägenhetsaffärer
är vanligast,
är stor och där
centrala

omvandlingar
Alla

till bostadssrätter

dessa faktorer

naden,

eftersom

ekonomi

missgynnar
de inte

än många

6.2.9

av de medelålders

Studenternas

De studerande
i särskilda

har

samt hårda saneringar är mest frekventa.
ungdomar
som är nya på bostadsmarkbytesmöjligheter
och vanligen
svagare
hushåll

de konkurrerar

med.

boende

bor både i lägenheter

studentlägenheter.

Av

i det vanliga
kostnadsskäl

bostadsbeståndet
väljer

eller

en del studenter

också att bo hemma under studietiden.
Enligt
Ungdomsstyrelsens
ungdomsrapport

finns idag ca 41 000
ägs av studentsamm anslutningar, kommunala
bostadsföretag
och av enskilda studentnationer.
Boendekostnadema
för t.ex. en etta med pentry i en studentbostad
varierar
kraftigt
mellan
olika Studieorter.
Enligt
Sveriges
Förenade
Studentkårer
varierade årshyran under 1995 mellan 36 600 och ll 000
studentrum

kronor.

eller studentbostäder.

Bostäderna

Genomsnittshyran

Enligt

Sveriges

var cirka 22 500 kronor per år.
Förenade Studentkårers
enkäter hade under

hösten
1995 nio av högskoleortema
kötider till studentbostädema
på mera än
På två orter var kötiden
för en studentbostad
flera år.
en termin.
Samtidigt har emellertid
flera av orterna ingen eller mycket kort kötid.
Enligt Boverkets
bostadsmarknadsenkät
för 1996 uppgav bara 9 av
drygt 30 högskoleorter
bostäder för
att det rådde brist på lämpliga
studerande.
Den framtida

bostadssituationen
för de studerande påverkas av den
den
högre
utbildningen
1989
av
som pågår. Höstterminen
fanns totalt 165 000 studerande vid landets universitet
och högskolor.
Enligt SCB:s senast tillgängliga
siffror från hösten 1994 fanns detta år
utbyggnad

231 000 studenter.

Regeringen

avser att fortsätta

utbyggnaden

av den

högre

genom att inrätta
1995/96:25.
prop.

utbildningen

sekelskiftet

till

boende

Ungdomars
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fram

30 000 nya högskoleplatser

ökar trycket på bostadsav den högre utbildningen
på just studentEfterfrågan
högskoleorterna.
på många av
marknaden
studietiden
lägenheter ökar ytterligare
per
genom att den genomsnittliga
resultatet på bostadsefterfråstudent har blivit längre. Det sammanlagda
Utbyggnaden

andel av studenterna som redan bor
gan påverkas dock bl.a. av hur stor
för
flytta
på orten och inte behöver
att bedriva sina studier.
för att kunna tillgodose
Förutsättningarna
en ökad bostadsefterfrågan
Framförallt
de största
inom beståndet är olika på olika högskoleorter.

vakanser

antalet

Uppsala,

Lund,

Stockholm,

få

mycket

har

studieortema

hos de kommunala

I

bostadsbeståndet.

i

vakanser

Umeå,

Linköping,

och

Växjö

under

bostadsföretagen

t.ex.

Skövde

är
2 % av
andelen

är däremot
av de mindre högskoleorterna
lägenheter
outhyrda
andelen
bilden
hör
Till
%.
5
ofta
att
vakanser
över
kommunala
de
hos
lägre
något
i regel är
än
hos privata fastighetsägare
På flera

bestånden.

bostadsföretagen.
fram till
bostadsefterfrågan
av den regionala
kommer
högskoleorterna
och
att ha den
universitets2010 visar att
betyder
Detta
perioden.
under
att föruthögsta bostadsefterfrågan
på
kommer att vara relativt gynnsamma
för nyproduktion
sättningarna
analys

Boverkets

men också att bostadsbrist

dessa orter,

Slutsatser

6.3

och

lätt kan uppstå.

åtgärder

möjliga

primärt
av att
på
utvecklingen
har drabbats hårt av
under 25
ungdomar
framförallt
arbetsmarknaden.
Hög arbetslöshet, deltids- och visstidsanställningar
ger
än under den högkonjunktur
som
klart lägre och osäkrare inkomster
svårigheter

Ungdomars

avslutades

i

1990-talets

på bostadsmarknaden

inledning.

De

orsakas

minskade

arbetsinkomstema

då boendekostnadema

i ett bostadsmarknadsläge
i beståndet är begränsad. Ungdom ars situaoch rörligheten
i bostadsbeståndet
förändringar
strukturella
tion försvåras ytterligare
av
minskar.
smålägenheter
som innebär att andelen
Trots dessa svårigheter har knappast ungdom ars situation på bostadsungdomar
Andelen
genomgått någon drastisk försämring.
marknaden

drabbar
stigit

ungdomarna

kraftigt

har stigit, men det är inte fråga om några
som bor kvar hos föräldrarna
ungdomar kan när de flyttar hemifrån
flesta
De
förändringar.
dramatiska
bo i en egen lägenhet och behöver inte dela bostad med någon kamrat.
till ett sarnboförhållande
är också ovanligt.
Att flytta direkt hemifrån

183

184

Ungdomars

Statistiken

boende

från
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1993

boendeekonomi
visar att det är
om ungdomars
under 25 år som har lägsta disponibla
inkomsterna
och det
konsumtionsutrymmet
efter det att boendet är betalt. Deras eko-

ungdomarna
minsta
nomiska

situation

hushållens.

före och efter betalt boende

Den

ungdomar

allra

med bam.

svagaste
Ensamstående

är i nivå med pensionärsfinns
hos ensamstående

ekonomin
ungdomar

som är 25 år och äldre
bättre de ensamstående

har däremot

en boendeekonomi
som är klart
pensionäremas
och bara är marginellt
svagare
hushåll bestående av en ensam person.

6.3.1

ökat

Ett

Kombinationen
stigande

bygg-

utbud

lämpliga

av

än genomsnittet

för alla

ungdomsbostäder

arbetsinkomster
av minskade
och boendekostnader
innebär

för många ungdomar

och

att ett stort antal ungdomar
inte kan få sina bostadsbehov
lösta genom nyproduktion
av ordinarie
lägenheter.
Ungdomarna
hänvisade till att söka
är i ökad utsträckning
bostad inom det något äldre bostadsbeståndet
och kan där ha svårigheter
med andra hushållsgrupper.
att konkurrera
Hyresrabatter
bostäder
rabatter

riktade

inom beståndet
förekommer

till

ungdomar

ekonomiskt

i flera kommunala

för att minska antalet
miljonprogramsområden

vakanser.

har varit

överkomliga

bostadsföretag

I andra fall

medvetet

ett sätt att göra fler
för ungdomar.
Sådana

har vakanta

utnyttjats

som en strategi
bostäder i s.k.

för att ordna

bostäder

till

studenter.
En annan väg för att förbättra ungdomars
situation är att genom nyoch ombyggnader
producera särskilda ungdom sbostäder där kostnaderna
så långt möjligt
hålls nere genom att bostäderna
får en enklare utformning
Produktion
än ordinare nyproduktion.
särskilda
ungdomsav
bostäder har ibland ansetts mindre lämpligt
därför att det skulle kunna

skapa ett kategoriboende
för ungdomar och leda till återvändsgränder
uden ordinarie
bostadsmarknaden.
Försök att pressa byggkostnadema kan också leda till bristande kvalitet som leder till höga förvalttanför

ningskostnader

och svårigheter

Rätt genomförda

att utnyttja

bostäderna

långsiktigt.

kan dock

även satsningar på produktion
av billiga
bostäder öronmärkta
för ungdomar
framkomlig
Bostäder
väg.
vara en
för ungdomar behöver inte uppföras avskilda från övrig bebyggelse utan
kan skapas genom
ombyggnad
eller förtätning
av den befintliga

bebyggelsen.
socialt
boendet.

utsatta

När

ungdomsbostäder

hyreshusområden

placeras

kan de bidra

i villaområden
till

en ökad

eller

integration

i
i

Ungdomars
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Inom

för ungdomsbostadsprojekt

att
boendet

produktionskostnadema,

ramen
minska

boende

kan också nya idéer prövas för
och utforma
boinflytandet

öka

SigtunaI Sigtuna planerar bostadsföretaget
mera ekologiskt.
och SABO
Tekniska
Högskolan
med Kungliga
hem att tillsammans
med hjälp av nya
lägenheter
uppföra ytsnåla och billiga
Utveckling
i
ett par exempel där ungdomar
och
på
skötsel
fastighetemas
eget
tar ett stort ansvar
Exempel finns även på
har skapat system för kompostering.

tekniska

finns

för

kollektiv
initiativ

projekt

I Göteborg

lösningar.

har medverkat

där ungdomar

högre grad. Olika
vänt sig till

genom

har ungdomars

I Storbritannien

former

ungdomar.

att rita sina egna bostäder.
i än
utnyttjats
engagemang

egna
har prövats i flera projekt som
av självbyggeri
Brittiska
ungdomar som saknar både arbete och

projekt kunnat bygga sig ett eget
ramen för kooperativa
"Bygg din
projekt som förebild planerar föreningen
hem. Med brittiska
inom
Rinkeby
där
ungdomar
Stockholmsförorten
framtid"
ett projekt i
bostad har inom

skall få möjlighet
ett kooperativ
tänkt att ske i samverkan mellan
Svenska

bostadsföretaget

att bygga sin egen bostad. Projektet är
och
Stadsdelsförvaltningen
föreningen,

Bostäder.

ansåg i sitt huvudbetänkande

Generationsutredningen

1994:77

SOU

att sänka
nu ökat möjligheterna
av byggnadsreglerna
På förslag av
för ungdomar.
för bostäder lämpliga
fick Boverket
Generationsutredningen
mot slutet av 1995 i uppdrag av

att förändringar
byggkostnadema

samt sprida
att samla, utvärdera
Boverket
kommer
ungdomsbostäder.

regeringen

kring
idéskrift
slutfört

anordna

och

l januari

Ökad

6.3.2

en arkitekttävling

och nya idéer
bl.a. att sammanställa
en
skall vara
innan uppdraget
erfarenheter

1998.

tillgång

information

till

om

bostads-

marknaden
Flera

skäl

finns

angelägen

för

är särskilt
om bostadsmarknaden
ungdomar
det
så
de
är
att
som
eller riktar sig
utnyttjar egna kontaktnät

till att information
Framförallt
ungdomar.

vanligen
för att få en bostad. I landets större orter finns en
mångfald
att vända sig till. För att nå
av små och stora fastighetsägare
och
få
kännedom
fastighetsägare
med
dessa
kontakt
om deras fastighetsoch tidsödande
bestånd, uthymingsprinciper
m.m. krävs ett omfattande

tänker

flytta

direkt

till

sökarbete.

hemifrån

hyresvärdar

Bostadssökandet

skulle

underlättas

och förkortas

för många

till av någon form av lätt tillgängligt
om de hade tillgång
Särskilt
bostadsmarknaden.
lokala
den
infonnationsmaterial
om
bostad
och
har ofta svårt att finna en
med funktionshinder
ungdomar

ungdomar

185

186

Ungdomars

skulle

boende

ha god hjälp

innehålla

uppgifter

hyresnivåer,
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Ett informationsmaterial
av ökad information.
bestånd
viktigare
fastighetsägamas
de
om

eventuella

kösystem

för att kunna ta kontakt
Ur konsumentpolitisk
ungdomarnas
som gäller
ytterligare

kunskaper

på framförallt
ungdomarnas
konflikter

problem,

m.m. samt ge de uppgifter
med fastighetsägarna.

kan
och

som behövs

synvinkel

är det också angeläget att stärka
de
möjligheter,
rättigheter och skyldigheter
om
hyresmarknaden.
Sådana kunskaper underlättar
bostadssökande

med

fastighetsägare

och

att flytten
av det faktum
från
upplåtelsefonn,
byte
ett
av
hyresrätt eller möjligen
bostadsrätt.
understryks

förebygger

ekonomiska

etc. Behovet
av information
hemifrån
för många ungdomar

innebär

villaboende

till

ett boende

i

stärks
möjligheter
på bostadsmarknaden
av att ungdomarnas
understrukits
på
information
har
tidigare
ökad
tillgång
av
genom
SOU
1994:77.
Generationsutredningen
Vikten

om bostadsmarknaden
och helst aktivt spridas till

Information
tillgänglig

har prövats
Generationsutredningen.
av
kommuner
och Helsingborgs

sprida information
fördes

fram

till

ungdomar

ungdomama.

till ungdomar

måste
Flera

ute kommunerna

vara
metoder

lätt

att
och andra

ungdomar
i gymbostadsfrågor
på
om
Informationsverksamheten
finansieras
och drivs av företag
lektionstid.
och organisationer
inom bostads- och fastighetsbranschen.
I Malmö

avgångsklasser

nasieskolomas

får alla

information

kan också ges via bostadsförmedom bostadsmarknaden
verksamhet.
har
sådan
I Göteborg fanns
i de kommuner
som

Information
lingama

Ungbo, som inte
ekonomi och
också
råd
boendets
utan gav
om
i dessa frågor.
juridik
samt gav ut informationsmaterial
och rådgivning
ansåg att information
Generationsutredningen
om
bostadsmarknaden
borde införas på prov i de medborgarkontor
som
under

1987-93

bara förmedlade

ungdomsbostadsfönnedling,

en särskild
bostäder,

ge konsumentfrågor
och önskade
i gymnasieskolan
större utrymme
att ett datoriserat
informationssystem
skulle byggas upp för bostadsmarknaden.
tillgång på
Oavsett vilka metoder som väljs för att öka ungdomarnas
står
klart
infonnationsbostadsmarknaden,
det
information
att
om
och
försörjningen
bäst kan skötas i ett samarbete mellan kommunerna
finns

i flera

andra aktörer

kommuner.

Utredningen

på den lokala

ville

bostadsmarknaden.

också

Ungdomars
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6.3.3

Uppföljning

av

studenternas

boende

bostadssituation

byggs nu ut i snabb takt genom riksdagens beslut
under åren 1997-99. En stor andel
årsstudieplatser
att inrätta 30 000 nya
utanför
högskolor
kommer
att tilldelas
av de nya utbildningsplatsema
universitetsortema.
Många som önskar påbörja högre studier kommer att behöva flytta

Högskoleutbildningen

bostad på
en annan ort för att studera och måste då snabbt hitta en
utredningar
Tidigare
bostadsmarknad.
okänd
helt
dem
en för
har stor
har också visat att studenternas bostadssituation
SOU
1993:85
högre
till
den
rekrytera
för möjligheterna
betydelse
att
nya grupper

till

de mindre

kan särskilt

Vidare

utbildningen.

väletablerade

högskolorna

för
att brist
studerande.
Det är därför angeläget
att den utbildningssatsning
som
genomförs
inte hindras av brist på bostäder för studerande.
för studerande har regeringI syfte att förbättra bostadsförsörjningen
för
investeringsbidrag
föreslagit
1996/97:1
ett tillfälligt
en i prop.
Bidrag föreslås lämnas med maximalt
produktion
av studentbostäder.
skall enligt förslaget
Bidraget
för varje studentrum.
25 000 kronor
utanför

städerna

de större

påverkas

negativt

på bostäder

31
1996
som påbörjas under tiden l oktober
påbördecember
1999 och färdigställs
senast ett och ett halvt år från
kronor.
jandet. Den totala ramen för bidraget föreslås vara 300 miljoner
för
bidraget kommer att förbättra bostadssituationen
Det föreslagna
bostäder

till

lämnas

på högskoleorter

framförallt

studerande

ordinarie

bostadsbeståndet.

följa upp studenternas
nationellt
perspektiv.
undersökningar
undersökningarna
finns

Planeringen
försvåras

boendesituation

studenternas

är en svårfångad
grupp i statistiska
ingår inte i bostads- och hyresoch studentlägenheter
Kunskaperna om studenternas bostadssituation
BHU.
Studenterna

på lokal

huvudsakligen

de lokala

och

ningsplanering

bostadssituation

i det
som har få vakanser
riktade
mot
av framtida insatser
dock av att möjligheterna
att
i ett
är begränsade, framförallt

bostadsförsörjgenom kommunens
uppföljningar
studentkåremas
av med-

nivå

bostadssituation.
lemmamas
skulle skapa ett
Ökade kunskaper
bostadssituation
om studenternas
bättre underlag för beslut om stöd till studenternas boende i framtiden
samt stödja

6.3.4

kommunernas

Mer

Bostadsbidragen

högkostnadsskydd

arbete med bostadsförsörjningsplaneringen.

ändamålsenliga

bostadsbidrag

29 år är avsedda
ungdomarna.
för de mest inkomstsvaga

till

ungdomar

under

att vara ett
Inriktningen

187

188

Ungdomars

boende

de inkomstsvaga
redan vid

SOU 1996:156

hushållen

visar sig i att bidraget börjar trappas ned
överstiger
41 000 kr/år för ensamboende
och
som
för samboende.
41 000 kr/år motsvarar ungefär gällande

inkomster

58 000 kr/år

socialbidragsnorm.

Den relativt

bidragsavtrappning

vid inkomster

Den låga inkomstgränsen
något

till

arbetar

kompletteras

över inkomstgränsen
33 % jämfört
med 20 %.

än för bamfamiljema,
leder

låga inkomstgränsen

och den relativt

märkliga

och samtidigt

effekter

för

som ligger

av en
högre

hög bidragsavtrappningen

ungdomshushåll

som förvärvsför
av effekterna
eller har arbetslöshetser-

får bostadsbidrag.

Beräkningar

ungdom som förvärsarbetar
en ensamstående
sättning visar att denne vid alla tänkbara kombinationer

av boendekosthar en disponibel
inkomst efter avdrag
för boendekostnadema
som ligger mycket långt under socialbidragsnorför
ensamstående
ca 3 500 kr/mån. Vid den mest gynnsamma
men
en
nad, inkomst

och bostadsbidrag

kombinationen
l 100 kr/mån.

boendekostnad
och bostadsbidrag
får en
av inkomst,
inkomst efter betalt boende på ca
ungdom en disponibel
inkomsten
Den disponibla
ligger
i detta fall drygt

2 000 kronor

under

ensamstående

de samboende
Hur

socialbidragsnormen.

Effekterna

blir

likartade

för

ungdomarna.

ungdomshushållen

med bostadsbidrag
försörjer sig är inte helt
hög
andel
%
har
socialbidrag
och andra får
38
men en
—
bidrag från sina föräldrar.
Den höga andelen ungdomshushåll

klarlagt,
troligen

med både bostadsbidrag
dragen

snarast fyller
socialbidragskostnadema

och socialbidrag

att lyfta
för ungdomar.

ett hushållsekonomiskt
dragen bättre för studerande

perspektiv

Ur

bidragsdelen
blemet

i regel

fungerar

ungdomsbostadsbi-

ungdomar.

Anledningen
är att endast
Studenterna
förvärvsinkomst.
som
sig ett oreducerat bostadsbidrag.
Pro-

tillgodogöra

med bostadsbidragen

att ungdomsbostadsbiav kommunerna
en del av

räknas

i studiemedlen

kan därför

innebär

funktionen

är snarast att bidraget är så
att det kan bidra till att
pass generöst vid höga boendekostnadsnivåer
driva upp byggkostnadema
för t.ex. nya studentlägenheter.
En studerande med
3

till

studenterna

vid bidragssytemets
övre boendekostnadsen boendekostnad
600 kr får ett bidrag på l 100 kr/mån.
Tillsammans
med

gräns
studiemedel

på drygt

7 000 kr/mån

disponibel

inkomst

månadslön

på 11 700 kr före skatt.

Framförallt

efter

30 %

ger bostadsbidraget
kommunalskatt
som

den höga arbetslösheten

bland ungdomar

i detta fall

en

motsvarar

en

under 25 år kan

motivera

för de ungdomar
ett fortsatt stöd till boendekostnadema
som
Ungdomarna
studerar.
är också i högre utsträckning
än andra
arbeten och deltidsanställningar.
Stödet
grupper hänvisade till tillfälliga
inte

till studenternas

boendekostnader

motiveras

främst

av att studenterna

har

boende

Ungdomars
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för nyare studenttäcka kostnaderna
att enbart med studiemedel
lägenheter.
I samband med den utbyggnad
av den högre utbildningen
studentlägenheter
flera
kommer
att behöva
sker
tusen
nya
som nu
produceras.
Mot denna bakgrund har riksdagen i samband med behandlingen
av
svårt

SOU

betänkande

bostadsbidragsutredningens

kvarstå

skall

ungdomsbostadsbidragen

1995:133

beslutat

att
regler

nuvarande

enligt

1995/96:B0Ul1.
Om

skall

ungdomsbostadsbidragen
behöver

arbetsmarknadsläget

dock

bör ske så att marginaleffekter
effekter av bidraget inte ökar.

ringar

hänvisning

till

justeras så att ickenytta av bidraget. Sådana förändkostnadsdrivande
och eventuella

bidragsreglema

kan dra större

ungdomar

studerande

med

motiveras

skulle kunna se ut enligt följande: den högsta
till ersättning sänks till 3 000 kr samtidigt
berättigar
som
l 800-3 000 kr.
till
65 % i hela intervallet
sätts
som ersättningsgraden
ensamstående
och
höjs något till 50 000 kr/år för
Inkomstgränsema
vid inkomster
över
70 000 kr/år för samboende. Bidragsavtrappningen
Ett förändrat

regelverk

boendekostnad

sänks

inkomstgränsen

från

33 %

till

20 %

den

av

överskjutande

inkomsten.
effekter.
ha flera positiva
system skulle
Bidraget skulle förstärkas för icke studerande ungdomar, vilket i sin tur
Vidare skulle risken
socialbidragskostnader.
skulle minska kommuneras
minska
över
effekter
att kostnader
för kostnadsdrivande
genom
Ett

sålunda

3 000 kr/mån
aldrig

inte

blir

berättigade

till

skulle

bidrag

med
än 65 % jämfört
minska
marginaleffektema

högre

blir

Slutligen

reformerat

genom den lägre avtrappningen
skulle det reformerade
systemet
bostadskostnaden
bidraget
om

75 %

och

ersättningsgraden

i nuvarande

och arbetsincitamenten

system.
öka

av bidraget. För studerande ungdomar
förändringar
bara betyda marginella
av

eller lägre. Däremot
är 3 000 kr/mån
för en
med 320 kr/mån
minska
för
kostnad
kr/mån.
Denna
bostadskostnad
på
3
600
studerande med en
studentnyproducerade
för
boendet ligger dock klart över kostnaderna

skulle

det

rum.
Enligt

oreducerade

bidraget

ovanstående
skulle
på Finansdepartementet
kostnader
medföra
högre
inte
ungdomsbostadsbidragen
förändringar
av
kronor per år som dagens system betingar.
för staten än de 600 miljoner
i den riktning
i bostadsbidragssystemet
Förändringar
som beskrivits
för
synvinkel
bostadspolitisk
angelägna
att
ge bidraget bättre
ur
ovan är
träffsäkerhet.
och större
funktion
förslag
ovanstående
behöver
I ett längre perspektiv
om ungdomsberäkningar

bostadsbidragen

vägas in i en helhetssyn

på statens stöd till ungdomar.

189

190

Ungdomars

Även

boende

fördelningen

mellan
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bostadsbidrag

och andra stödformer

som t.ex.
Sådana
över.
ses
överväganden
kan ske inom ramen för den ungdomspolitiska
utredning
dir.
1995:154
situation
som nu arbetar med att analysera ungdomars
och ser över vissa ungdomspolitiska
frågor.
Ungdomspolitiska
ut-

arbetsmarknadspolitiska

åtgärder

redningen

sina förslag

skall

redovisa

för

ungdomar

i februari

bör

1997.

191
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ställdhetsperspektiv

7

Järn

7.1

Inledning

ur ett könsperi kvinnors och mäns bostadssituation
spektiv. Kapitlet belyser skillnader
bebyggelseplanering
mäns
markanvändning,
hur
m.m. påverkar
samt
maktfördelningen
också
beskriver
Kapitlet
levnadsvillkor.
och kvinnors
boende

behandlar

kapitel

Detta

och samhällsplanering

lyfter kapitlet
Slutligen
och män inom bostadssektom.
fram några av de krav och visioner som fonnulerats
av kvinnoorganisationer som arbetar med bygg- och boendefrågor.
på boendet finns i Och så
material om ett könsperspektiv
Ytterligare
räkning
en essä skriven för kommitténs
var det det där med kvinnorna,
Essän ingår i betänkandets
Inga-Lisa Sangregorio.
av journalisten
med
bilagedel
expertrapporter.
separata
mellan

kvinnor

Jämställdhetspolitiken

7.2

bostads-

och

politiken
övergripande

Jämställdhetspolitikens

skyldigheter

ha samma rättigheter,
områden av livet. En jämn arbetsKvinnor
och män skall eftersträvas.
makt

till

utbildning
hem

inflytande,

och

arbetsmarknad

och

barn.

1993/94:147,
I praktiken
varit

ha

och

inriktat

prop.

och män skall
alla väsentliga

mål är att kvinnor
inom
och möjligheter
och maktfördelning

mellan

kvinnor

och män skall bl.a. ha lika tillgång
inom
utvecklingsmöjligheter
samma

och ha samma
bet.
1987/882105,

ansvar för arbetet med
1987/88:AUl7,
prop.

bet. 1993/94:AU17.
arbetet nästan uteslutande
har det järnställdhetspolitiska
från
har utgått
Jämställdhetsarbetet
arbetslivet.
mot

har
Jämställdhetsfrågan
som är en del av arbetsrätten.
områden.
I framtiden
sakpolitiska
i övriga
varit svagare förankrad
i ökad utsträckning
att behöva
jämställdhetsarbetet
kommer emellertid
områdena
sakpolitiska
olika
i
de
arbetet
ordinarie
integreras i det
Jämställdhetslagen

J ämställdheten
Jämställdhet

behöver
uppnås

också förankras

eller förloras

ytterligare

i vardagliga

i människors

situationer,

vardag.

i små beslut
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också våra möjligheter
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påverkar

liv.
bostädemas lokaliseav bostäder och boendemiljöer,
till andra verksamheter
och möjligheterna
att förflytta

Utformningen
ring i förhållande
sig mellan

SOU

stadens eller

bygdens olika delar påverkar på ett avgörande
för mäns och kvinnors
vardagsliv.
Vardagens
strukturer
och mönster kan påverka kvinnors
och mäns vardagsliv
på olika sätt
och dessutom ge mer eller mindre goda förutsättningar
för att leva ett
jämställt
liv. Sett ur detta perspektiv
markanvändning
och beär
sätt villkoren

byggelseplanering

viktiga

delfrågor

Behovet

av ettjämlikhetsperspektiv
i plan- och bygglagens portalparagraf.
portalparagrafen

till att främja
levnadsförhållanden.

sociala

grundläggande
prop.

syften

för jämställdhetspolitiken.
på samhällsplaneringen
Lagens bestämmelser

en samhällsutveckling
Enligt
förarbetena

att främjajämställdheten

uttrycks
syftar enligt

med bl.a. jämlika
är

mellan

ett av lagens
kvinnor och män

1985/86:l.

7.3

Kvinnors

Enligt

SCB:s

årsskiftet

mäns

boende

inkomstfördelningsundersökning

1994/95

man/kvinna

och

eller

ca 1,9 miljoner
en ensamstående

hushåll
förälder

HINK
bestående
med

bam.

fanns

vid

av en ensam
Dessa hushåll

utgjorde

ca 46 % av det totala antalet hushåll på knappt 4,1 miljoner.
ett jämställdhetsperspektiv
är det intressant
att studera hur
bocndestandard
och boendekostnader
fördelas mellan de 1,9 miljonerna
Ur

eller rent "kvinnliga"
hushållen.
rent "manliga"
Enligt bearbetningar
års
1993
Bostads- och hyresundersökning
av
BHU,
tenderar kvinnor
bo
större än män. Denna tendens gäller i
att
både hyres- och bostadsrätter
och oavsett om hushållet
har barn eller
inte.

För

kvinnorna
männen.
rok eller

hyresrätter
gäller
att nästan 30 % av de ensamstående
med drygt 10 % av
utan barn bor i mer än 2 rok, jämfört
Av de ensamstående
kvinnorna
med barn bor drygt 30 % i 4

andel för ensamstående män med barn är
större. Motsvarande
ca 12 %. Vad gäller de ensamstående med barn kan dock en stor del av
skillnaderna
i lägenhetsstorlek
förklaras av olika familjestruktur.
Det är
vanligare
ensamstående
kvinnor
har
två
eller flera bam.
att
Kvinnors

och mäns boendeekonomi
kan beskrivas
till hushållens disponibla
inkomster.

bostadsutgiftema
visas

disponibel

inkomst,

konsumtionsutrymme

betalats

och bostadskostnadens

hushåll

med

en ensam

vuxen

genom att relatera
I tabell 7.1 nedan

efter det att bostaden
andel av den disponibla
inkomsten
för
kvinna
eller man. Tabellen
omfattar

Jämställdhetsperspektiv
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i alla upplåtelseforrner.

hushåll

Den disponibla

inkomsten

193

omfattar

inte

efter
är inräknade i konsumtionsutrymmet
Både disponibel
det att bostaden är betald och i bostadsutgiftsprocenten.
inkomst
och konsumtionsutrymme
efter det att bostaden betalats är
bostadsbidrag,

beräknade
köpkraften
Tab 7.1

vilka

däremot

ett mått som tar hänsyn
per s.k. konsumtionsenhet,
varierar beroende på antalet personer i hushållet.
konsumtionsutrymme

Inkomster,

bostadsutgiftsprocent

för

Disponibel

Hushållstyp

inkomst

efter

kvinnor

betald

till

hur

bostad

och

och män

Konsumtionsutrymme
när bostaden betalats

Bostadsut-

giftsprocentz

Kvinnor
En person
En person
Med

64

år

9 300

6 500

30

64

år

6 600

4 700

28

6 300

4 600

27
28

bam

Ml
En person
En person

64

år

64

år

Med barn
g
i

.
E
l

100

7 300

8 700

6 500

25

6 900

4 900

29

l0

Summan är uträknad per s.k. konsumtionsenhet
2 Bostadsutgifter
bostadsbidrag/disp.
inkomst
Källa:
SCB, BHU 1993 och egna beräkningar
Kvinnorna

har

lägre

disponibla

inkomster

för hushållen med barn

än männen, oavsett
gruppen ensamstående

hus-

med
är minst vad gäller
och manliga
finns mellan kvinnliga
bam. De största inkomstskillnaderna
har
pensionärerna
De ensamstående kvinnliga
ensamstående pensionärer.
Skillnaden

hållstyp.

med 8 700
inkomst
på 6 600 kronor per månad jämfört
en disponibel
ensamstående
för
kronor per månad för männen. Med undantag
gruppen
också en större andel av sin disponibla
med bam, lägger kvinnorna
på boendet
inkomst
Kvinnor

i alla

kvar när bostaden
pensionärer
ensamstående
Skillnaderna
ytterligare
hushåll

har ett mindre konsumtionsutrymme
här är skillnaden
störst inom gruppen
och minst bland de ensamstående med bam.

hushållstyper
betalats. Även

mellan

kvinnors

utan den kompensation
med barn och bostadstillägg

skulle
och mäns boendeekonomi
bostadsbidrag
sker
genom
som
till

pensionärer.

Inom

öka
till

hyressektom

där merparten
av de ensamstående hushållen bor - har kvinnor högre
~
högre hyror
Kvinnors
hyror än män. Detta gäller alla hushållstypema.
bostäder
har
genomsnitt
de
i
effekt
än
män. Efter
större
är en
av att

194

SOU

Jämställdhetsperspektiv

1996: 15 6

har emellertid
både de ensamstågenom bostadsbidragen
och de ensamma mammorna
pensionärerna
en klart lägre
med män.
hushållstyper
nettoutgift
för boendet än motsvarande
visar att 88 % av de ensamståenStatistik från Riksförsäkringsverket

kompensation

ende kvinnliga

På grund
i maj 1996 var kvinnor.
de med bam som fick bostadsbidrag
fick
kvinnor
och
högre
boendekostnader,
de
har
lägre
inkomster
av att
ensamstående
också
bidragsbelopp
med barn
män med
än
ett större

7.4

med

jämfört

1 970 kr/mån

barn,

och

Kvinnovardag

Kvinnor
ofta

och män lever

skilda

utbildningar,

marknaden

och fördelar

l 550 kr/mån.

mansvardag
De väljer

skilda vardagsliv.
i stor utsträckning
till olika
sektorer
koncentreras

på arbets-

sin tid olika

och obetalt

hem- och omsorgsarbete.

Den delvis

mellan

betalt lönearbete

könssegregerade

vardagen

innebär

Den
och män ibland har skilda erfarenheter och kunskaper.
att kvinnor
innebär också att kvinnor
och män inte alltid påverkas på samma sätt
utformas.
bostadsområden
och hela samhällen
av hur bostäder,
Byggande,
Den

och samhällsplanering

boende

könsneutrala

kan därför

inte betraktas

kanske

vardagsliv
utanför

viktigaste
skillnaden
mellan
kvinnors
och mäns
sin tid olika mellan
betalt lönearbete
är att de fördelar
hemmet och obetalt arbete i eller i anslutning
till bostaden.

Enligt

SCB:s

undersökningar

mellan

20-64

år lika

visserligen
män och
vecka
ca 60 timmar,
per
men
förvärvsarbetar
och arbetar hemma utan lön i 33
27 timmar
medan män ägnar 41 timmar
förvärvsarbete
och arbetar i 20
utan lön. Totalt
av det obetalda

sett utför kvinnor 40 % av lönearbetet,
arbetet i hemmen.

arbetsbörda

oförändrad.

i hemmet

Kvinnors

Mängden
barn under

Mest

7 år, nästan

Män

obetalt

förvärvsarbetar

arbete

50 timmar

ägnar 27 timmar
När arbetsbördan
ökar i hemmet
timmar

När

timmar
timmar

men drygt

60 %

mellan könen är att
de senaste decennierna
medan mäns
förvärvsarbete
har ökat och deras arbetstid

familjesituation
arbetstid.

kvinnor

under

visserligen

som tidigare,
men de har inte ökat sitt
obetalt hemarbete varierar kraftigt mellan

familjesituationer.

kvinnor

med arbetsfördelningen

ökat

är oförändrad.

utsträckning

arbetar

mycket

Det anmärkningsvärda
kvinnors
varit

som

verksamheter.

ett par får barn
i veckan och kvinnans

utför

samboende

per vecka. Mannen
obetalt arbete.

i lika

obetalda
olika

hög

arbete.

åldrar

kvinnor

och
med

i motsvarande

är det också kvinnor
som justerar sin
ökar mannens obetalda arbete med 6
med

25 timmar.

Intressant

nog

ägnar

I
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män med småbarn en högre andel av sin tid till förvärvspå
däremot förefaller
arbete än samboende
män utan bam. Kvinnor
i hemmet: 72 %
efter arbetsbördan
olika sätt anpassa sitt förvärvsarbete
under 1994 var kvinnor och
av de personer som tog ut föräldrapenning
med 7 % av männen.
arbetar deltid jämfört
29 % av kvinnorna
och män är intressant
kvinnor
mellan
Arbetsfördelningen
ur

samboende

synvinkel

bostadspolitisk

på två sätt. För det första innebär arbetsfördelmer tid med att arbeta i eller i anslutning

tillbringar

att kvinnor
till bostaden. Kvinnor
ningen

är storkonsumenter
av bostäder
och är alltså mer beroende än män av att bostaden
Kvinnor
hälsosam.
är också i genomsnitt
mera
För det andra innebär
bostaden och dess utrustning.

och boendemiljöer
väl och är

fungerar

brukare

erfarna

av

arbetsfördelningen

ofta har
med familj
att kvinnor
som förvärvsarbetar
för hem och
och huvudansvaret
yrkesarbetet
dubbla arbetsuppgifter
förarbetsuppgifter:
fyrdubbla
bam. Ibland talas även om kvinnors
och
bambamen.
hemmet, föräldrarna
värvsarbetet,
mellan

könen

dubbla

Kvinnors

Kvinnor

ningar.

för att ta sig till
uträtta ärenden, hjälpa
kvinnor

Liksom
vecka,

ägnar

kräver

ofta förflytt-

under
genom många förflyttningar
och från arbetet, hämta och lämna barn, göra

ihop vardagen

tidspress

inköp,

arbetsuppgifter

eller fyrdubbla

håller

gamla

och män

de också

totalt

föräldrar

etc.
sett arbetar lika

lika

ungefär

lång

mycket

under

varje

tid

en
vecka.

resor
kortare och resorna sker oftare
resor är däremot i genomsnitt
Kvinnor
transportmedel.
med kollektiva
ägnar lika lång tid
en
ressträcka på 33 km som män gör för en ressträcka på 53
genomsnittlig
Kvinnors

km.

Makten

7.5

över

boendet

har ett vardagsliv
—
vars sysslor gör att de är mer utsatta än män för hur bebyggelse, trafik
och lokaliseras.
En
och annan infrastruktur,
service m.m. utformas
kvinnor
har att påverka
följdfråga
blir vilka möjligheter
angelägen
Många

kvinnor

villkoren
de

och i synnerhet

för sin vardag.

politiska

byggande,

-

och
boende

På nationell

Finns

ekonomiska

ca 40 %.

långt

kvinnor

med barn

representerade

organisationer

som

i ledningen
har

makten

för
över

och samhällsplanering

politisk

nivå

för män och kvinnor uppfyllts
långt efter. Även de politiskt
kommit

kvinnor

har målsättningen
inom regeringen
valda

mot jämställdhetsmålet

om lika representation
och riksdagen ligger inte

församlingarna

i kommunerna

med en kvinnorepresentation

har
på

SOU
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ojämnt
och män är mycket
är att kvinnor
av nämnder. Enligt Svenska kommunförbun-

över olika typer
kvinnliga
ordinarie
statistik
1995, är andelen
per l januari
har
endast 26 % i nämnder
nämndledamöter
ansvaret för insom

fördelade
dets

samt planfrågor.
gatu- och fastighetspolitiker
52 % inom nämnder
är andelen kvinnliga
som
Liksom
i arbetslivet
för frågor som rör vård och omsorg.
främst

frastrukturfrågor
Samtidigt

ansvarar
verkar kvinnor
hämtar

och

bygg-,

män

sina erfarenheter
representationen

politiska

och

omsorg
påverka

vårdfrågor

de fysiska

inom olika sektorer
i stor utsträckning
och kunskaper från olika områden. Sett till
har kvinnor
i sig,

ramarna

goda

betydligt

men
för både

obetalt

och
den

att påverka
sämre möjligheter
att
och betalt vård- och

möjligheter

omsorgsarbete.
för kvinnors

Villkoren

bostadsföretagen.

inflytande

320 verkställande

Av

är ännu sämre i de kommunägda
direktörer
el. motsvarande

i

En liknande
SABO-företagen
är 13 personer - eller ca 4 % - kvinnor.
där 97 % av de högsta cheferna är
situation råder inom byggbranschen,
män.
Kollektivtrafiken

med en politisk
styrs av länsvisa trañkhuvudmän
%
mandatperiod
20
styrelse. Under innevarande
var
av styrelseledamöintresseorganisaI Trafikhuvudmännens
tema i dessa styrelser kvinnor.
tion Svenska
Enligt

är andelen kvinnor i styrelsen 27 %.
Arkitektförbundet
var under 1994/95 endast

Lokaltrafikföreningen

uppgifter

från

kvinnliga
kvinnor,
trots att andelen
av alla stadsarkitekter
arkitekturstuderande
legat på ca 50 % sedan l970-talet.
i stor
Sammanfattningsvis
finns ett tydligt
mönster
att kvinnor
för
fattas
många
villkoren
frånvarande
beslut
utsträckning
när
är
om
av
ll

%

vardagsliv

7.6

och nänniljö.

"Kvinnokrav"

på boende

och

samhällsplanering
Försök

att formulera
och samhällsplanering
Myrdal
husen.

på boende
ett kvinnoperspektiv
åtminstone
sedan 1930-talet, då Alva

och konkretisera
har pågått

var en av de drivande
Debatten om byggande

kvinnorna

bakom

och boende

synvinkel
tog
ur kvinnlig
fler samhällsfrågor
började

när allt
senare ny fart under 1970-talet,
granskas utifrån ett kvinno- eller könsperspektiv.

de första

kollektiv-

Nedan
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de krav och visoner kvinnor
en redogörelse för några av
från
på programskrifter
baseras
Redogörelsen
boendefrågor.
i

finns

fört fram
föreningen

Kvinnors

Finns

7.6.1

Byggforum.

det ett

kvinnoperspektiv

kvinnoett enhetligt och fullständigt
Det är mycket svårt att formulera
kan
vara gemensamt
som
perspektiv på boende och samhällsplanering
bostadsort
livsstil,
etc.
för kvinnor
ursprung,
oavsett klass, etniskt
kvinnors
på
tanke
med
möjligt
att
överhuvudtaget
det
är
Frågan är om
och livsmönster
är så olika.
livssituation
i synen
lika stora variationer
finns rimligen
På individnivån
mellan olika kvinnor som mellan kvinnor
boende och samhällsplanering
och män. Detta behöver inte motsäga att det på en mer generell nivå går
och
i erfarenheter
skillnader
ett mönster
av könsbundna
att urskilja
kopplade till boendet.
värderingar
är att kvinnor
som
En given utgångspunkt för ett kvinnoperspektiv
byggfrågor
och
i
planinflytande
tillnärmelsevis
samma
grupp inte har
också att kvinnor har begränsade möjligheter
vi
Därmed
vet
män.
som
i liten
erfarenheter
att ställa krav enligt sina intressen och att kvinnors
och
för utformningen
grund
till
ligger
av bostäder
utsträckning

närmiljöer.
är det angeläget att ta del av de krav
en sådan utgångspunkt
sig kring
själva uttryckt
när de formulerat
och visioner
som kvinnor
där kvinnor
intressant
Särskilt
är att studera exempel
boendefrågor.
och boendemiljöer.
omsatt sina tankar och idéer i konkreta bostäder
Med

7.6.2

Bostäder

villkor

på kvinnors

på ett byggande på kvinnors
två
Örebro.
omfattar
Projektet
i
villkor
är det s.k.
färdigställdes
och
med tillsammans
bostadshus
ca 30 hyreslägenheter
är unikt så till vida att det helt styrts av kvinnor
1992. Athenaprojektet
ägare.
från idé till färdig byggnad. Husen har också en kvinnlig
Det hittills

viktigaste

konkreta

exemplet

Athenaprojektet

vackra bostäder som
var sunda, praktiska och
medvetenhet
samt ger trygghet.
gemenskap och ekologisk
underlättar
avspeglar sig i på flera sätt i husens form, utrustning
Målsättningama
Målet

för Athenahusen

och konstruktion:
-

av lägenheterna
och olika
hållsstorlekar

många

kan ändras
familjers

för

behov.

att anpassas

till

V
olika

hus-
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för rörelsehind-

rade.
husen

innehåller

många möjligheter
till möten och gemensamma
och kompoav odlingar i trädgården, sopsorteringsstrum, gemensamhetsrum
och förstukvistar
till varje lägenhet. De
har också utformats
utrymmena
gemensamma
med omsorg för att
tillföra
estetiska värden.

-

aktiviteter

husen är allergivänliga
lättstädade lägenheter.

-

-

i form

genom sunda material,

centraldammsugareoch

husen

är ekologiska
och praktiska
genom bl.a. väl genomtänkta
och kompostering.
system för sopsortering
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 ger ett säkrare boende
genom att innehålla en rad anordningar
för ökad säkerhet som bland annat
ger de boende lägre försäkringspremier.

En särskilt

intressant

detalj

i Athenahusen
är de gemensamma
tvättstuofta belägna i källaren och
goma. I vanliga hyreshus är tvättstugoma
nås genom trånga och mörka utrymmen
som kan upplevas som otrygga.
Tvättstugoma
är avskilda från övriga verksamheter
husen. I Athenahulagts mitt i de stjämformade
sen har tvättstugoma
husen på andra
våningen
och öppnar sig mot övriga huset och gården
genom stora
fönster samt glasväggar mot trapphusen.
Frågan är om Athenahusen
verkligen
skall ses som resultatet
av
särskilda
"kvinnokrav".
Kanske är det mera rättvisande
att säga att de
innehåller
kvaliteter
boende rimligen
borde efterfråga.
som flertalet
Athenahusens
utformning
underlättar vardagslivet
för både kvinnor och
män och säger på så sätt mera om det goda boendet
än om det
"kvinnliga"
boendet. Däremot kan det finnas anledning att fundera över
om det goda boendet inte förutsätter
en hög grad av brukarinflytande
från den grupp som generellt sett känner bostaden och dess utrustning
bäst, dvs. kvinnorna.

7.6.3
Kvinnors

Krav

på nämiiljön

Byggforums

och

stadsdelen

visioner om ett boende på kvinnors
villkor
står
den storskaliga
och funktionsuppdelade
staden.
Stadens delar skall inte ha renodlade funktioner
utan skall vara blandade
med bostäder,
butiker,
arbetsplatser,
service,
rekreationsmöjligheter
för
skapa
levande
miljö
att
med
möjlighet
till många aktiviteter
m.m.
en
i stark

opposition

till

j
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staden härstammar
mot den funktionsuppdelade
för att knyta ihop
bördan
får bära den största
att kvinnorna
och
Vidare
vardagsliv.
av arbetsplatser
ses en blandning
ett splittrat
samhälle, där kvinnor
för ett mera jämställt
boende som en förutsättning
yrkesarbeta.
har samma möjligheter
som män att
med
framhålls
dessutom
att bostadsområden
I programskriftema
Motståndet

och möten.
ur insikten

transporter.
kan minska behovet av miljöstörande
kan de flesta resor ske till fots eller per cykel. Längre
i första hand lösas genom en väl utbyggd kollektivtra-

funktioner

blandade

I sådana områden
skall

transporter
fik.

för ett boende på kvinnors villkor
i programmen
i bostadsområdena
strukturen
och organisatoriska
är att den fysiska
En stor del av de
vardagsliv.
bättre
skapa
för att
ett
måste förändras
det
kvinnorna,
hushållen
enskilda
uppgifter
som idag vilar på de
eller
kan kompletteras
eller näringslivet
organisationer
offentligas
En viktig

hörnsten

nivå som brukar kallas "mellannivån".
ersättas av en organisatorisk
skall vara en arena där de som bor och arbetar i ett område
Mellannivän
behov och problem.
på vardagens
kan söka lösningar
gemensamt
boenpå
helhetsperspektiv
skall
mellannivån
ett
Genom
och organisatoriska
och
det offentliga
mellan
gränsen
funktionsuppdelning.
boende
de
mellan
samarbete
det privata livet skall luckras upp genom
och t.ex. personal inom barn- och äldreomsorg.
organisatoMellannivän
har inte beskrivits
som en formell och fast
förutsätts
stadsdelsnämnd.
Den
form
någon
liknande
risk struktur
av
I sin
hushållsgränsema.
samarbete över
kunna baseras på ett informellt
innebära att de boende tar ett gemensamt
enklaste form kan mellannivån

de-omsorg-arbete

ersätta

dagens

geografiska

Den konstgjorda

och vård av närmiljön.
fastighetsskötsel
ansvar för stora delar av
bör enligt Kvinnors
mellannivå
bildandet
För att underlätta
av en
och utrustning
lokaler
med
bostadsområden
Byggforum
vara välförsedda
bör även i övrigt
Boendemiljön
vara
aktiviteter.
för gemensamma
främjas.
grannkontakter
och
så att möten
utformad
Grunden
social
konkret

idéerna

för

gemenskap,
motiv

för

kring

gemensamt
mellannivån

är en hög värdering
av
en mellannivå
Ett
arbete och gemensamt
mera
ansvar.
är att den anses främja jämställdhet

skulle en större del av
män. Via mellannivån
till män och därmed
föras
kunna
över
ansvaret för det obetalda arbetet
Enligt
arbetsliv.
och
att delta i samhällsstörre frihet
ge kvinnor
skulle dock även män gynnas av ett gemensamt
Byggforum
Kvinnors
eftersom den totala arbetsbördan för
mellannivån,
för
arbete inom ramen
varje hushåll skulle minska.

mellan

kvinnor

och
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En annan form
för att gemensamt
lösa vardagens
uppgifter
och
samtidigt
skapa öka trygghet
och gemenskap
är kollektivhusboende.
Sedan början
har det byggts drygt 60 kollektivhus
i
av 1980-talet
Sverige, de flesta på initiativ
kvinnor.
Kollektivhusen
bygger
på
av
principen
att varje hushåll har en egen lägenhet med kök och bad, men
avstår från visst lägenhetsutrymme
till förmån
för större ytor till
aktiviteter.
De gemensamma
gemensamma
ytorna ger möjlighet
att
samarbeta

om vardagssyssloma,

vilket

ger tidsvinster

och stärker sociala

nätverk.

Enligt

Kvinnors

kollektivhus

Byggforum

bör

det

finnas

möjlighet

att

bo

i

i alla bostadsområden.

7.7

förslag
jämställdhetsarbete

Boverket

fick

Boverkets

i september

markanvändning,

1995

bebyggelse

till

fortsatt

i uppdrag

och rumslig

att studera
av regeringen
utveckling
i ett jämställd-

hetsperspektiv
Uppdraget
motiverat.

samt att föreslå åtgärder för att uppnå jämställdhetsm
ålen.
var inte bara jämställhetspolitiskt
utan också miljöpolitiskt
Målet om en hållbar samhällsutveckling
förutsätter kunskaper

behov och livsmönster
erfarenheter
om kvinnors
samt att kvinnors
tas
till
i
bl.a.
samhällsplaneringen.
Uppdraget
har
utförts
i nära
vara
samarbete med andra myndigheter
och organisationer
verksamma
inom
miljöoch planområdet
och rapporterades
till regeringen 30 september
1996.
Boverket

betonar

i sin rapport 1996:4 Hela samhället
-jämställdpå fizsisk planering
och byggd miljö
att män och kvinnor
till stora delar lever olika vardagsliv
och att olika vardagsliv
ger skilda
erfarenheter
och kunskaper.
Boverket
lyfter också fram forskning
som
visar att män och kvinnor
ofta uppmärksammar
olika värden i den
fysiska omgivningen,
frågor på olika sätt och har
närmar sig rumsliga

hetsaspekter

skilda

arbetsformer

och erfarenheter

i planeringsfrågor.

behöver

därför

Mäns

och kvinnors

kunskaper

i ökad utsträckning

vägas samman för
att nå en god samhällsutveckling.
Makt och inflytande
måste därför
delas lika mellan kvinnor och män på alla nivåer i samhällsplaneringen.
Enligt
Boverkets
rapport bör en satsning på kunskapsuppbyggnad
och attitydförändringsarbete
spektiv

på fysisk

kommunerna
skall

planering

föreslås

efter särskild

inledas
och

för att stärka ett jämställdhetspermiljö.
Försöksverksamhet

byggd

bli en hörnsten i detta arbete. Ett tiotal kommuner
ansökan väljas ut att med statligt stöd driva projekt

i

i
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på fysisk planering
och byggd miljö.
ett jämställdhetsperspektiv
kommunförsöken
med
kronor
föreslår att
stödjs
4,5 miljoner
Boverket
anvisats
från det anslag på l miljard kronor som av Miljödepartementet

kring

för hållbar

för ett program
från Arbetsm

utveckling.

föreslås

Alternativt

medlen

tas

järnställdhetsåt-

anslag för särskilda

gärder.
dokument,

l

kap.

l §

ändras

"jämlika".

begrepp

bl.a.

fogas
genom att ordet "jämställda"
Till PBL bör också fogas bestämmelser

för samverkan

Boverket

lättare

föreslår

om den byggda miljöns
sambanden
mellan miljöfrågor
om

på utbildning

och
samt

och

Svenska

kommunförbundet

tillsatte

och integreras

fokus

jämställdheten
våren

under

Kommunerna

namnet

en politisk
jämställdheten.

1995

och

konkretiseras
att arbeta för att jämställdheten
Verksamhetsomordinarie verksamheter.
i kommunernas

har i uppdrag

Beredningen

skola,

barnomsorg,

äldreomsorg,

och fritidsverksamhet

kultur-

planinstrument

för män och kvinnor
och människors
vardagsliv.

Kommunerna

med

ett

betydelse

8

programberedning

gällande

till

som innebär
skall kunna utläsas. Vidare

stärkas som
och engagemang.
dessutom
ökade satsningar

forskning

rådena

portalparagraf

och bygglagens

bör plan-

för jämställdheten
att konsekvenserna
översiktsplanen
bör den fördjupade
lämpligt

i lagstiftning

tydliggöras

nivå bör jämställdhetsperspektivet

På statlig
och i andra

för beredningens

samt miljö-

individ-

och familjeomsorg,

och samhällsplanering

står i

arbete.

JÄMKOM,
drivs projektet
som har i
ramen för beredningen
uppdrag att finna och sprida erfarenheter kring nya metoder att integrera
nämnder
från olika
politiska
Ett tiotal
ett jämställdhetsperspektiv.
Inom

medverkar

kommuner

i projektet.

Både programberedningen
l juli

kommer

att arbeta fram till

1997.

9

Slutsatser

Den

byggda

kliga

beslut

för

och JÄMKOM

miljön

dominerande

tillkommer.
lång livslängd

och städernas

och handlingar.
livsmönster

De blir
och

är resultatet
av mänsuttryck
på detta sätt ett materiellt
vid den tid då de
värderingar

utformning

och annan infrastruktur
att byggnader
och värderingar
fortsätter tidigare livsmönster

Genom

har mycket
under lång
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tid att påverka
denna tröghet
planerats
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livsvillkoren
i vår

för nya generationer.
vardags materiella
ramar

Den

stora förändring
har inte heller

inneburit

hur bostäder

som
finns

kraftigt
ökad förvärvsarbete
som kvinnornas
lett till några genomgripande
förändringar
av

och bostadsområden

med hög förvärvsfrekvens
förenas

innebär

att det samhälle
och
hemmafru
fortfarande
man
en

för en yrkesarbetande
i vardagen.

inbyggt

Mera konkret

1996:15 6

planeras

och utformas.

och långa arbetstider

Ett samhälle

för båda könen

med

skall nu
närmast

och en stadsutformning
en byggd miljö
som
en inbyggd hemmafru.
Trots detta har utfonnningen
och övriga
av bostäder, bostadsområden
fysiska strukturer
påverkar
våra
livsvillkor
länge
betraktats
som
som
förutsatte

könsneutral.

formning

Samma
har

könsneutrala
könsbundna

skillnader

uppmärksammade.
prioriteringar,

flertalet

i livsvillkor

och

av bebyggelseutmän. Bilden
av den
börjar
dock
brytas
ned av de
och livsmönster
som blivit alltmera
kvinnor

val

och

Kvinnor

och män kan ha skilda behov,
måste beaktas i samhällsutvecklingen.

vilket

De gällande
inflytande

planeringsmodeller

ansetts gynna både
samhällsplaneringen

jämställdhetspolitiska

i alla samhällssektorer
organisationer

målen
skall

innebär

delas lika

intressen

och

bl.a. att makt och
könen. Inom

mellan

organ som är knutna till samhällsmycket
skev maktfördelning
till kvinnoren
nackdel.
Kvinnorna
frånvarande
till
del
vid
de
beslut som
är
stor
nas
inflytande
på
människors
avgörande
vardagsliv.
innebär
Detta
utövar ett
byggandet

och folkvalda

råder emellertid

jämställdhet
mellan
könen inom en sektor som berör
en bristfällig
centrala delar av välfärden.
Till
de jämställdhetspolitiska
målen hör också att skillnaderna
i
veckoarbetstid
mellan könen skall minskas och att ansvaret för hem och
barn skall

delas.

mäns och kvinnors
samhällsplaneringen
främja

kvinnors

En jämställd

samhällsplanering
som utgår från både
kan i detta sammanhang ha en nyckelroll.
underlätta
vardagslivet
och på så sätt dels

vardagsliv
kan
möjligheter

i bl.a. arbetslivet,
att delta på lika villkor
dels underlätta
ett ökat ansvar för det obetalda arbetet hos männen.
Ett ökat kvinnoinflytande
kan
över boende och samhällsplanering
betraktas

led i ett ökat brukarinflytande.
Kvinnor
är den
som ett viktigt
i
samhället
allmänt
tillbringar
tid
och
i
bostaden
sett
mest
grupp
som
bostadsområdet.
Kvinnor
utnyttjar
i större utsträckning
hemmets
utrustning,

och utnyttjar i större utsträckning
de
rör sig mera i närmiljön
till
och
från
bostadsområdet.
kvinnogruppen
I
transporterna
troligen
de största erfarenheterna
och kunskaperna
om hur det

kollektiva
finns

goda boendet

bör vara utfonn

at. Detta som en konsekvens

av att arbets-

j
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mellan

ansvarsfördelningen

och

kunskaper

könen

orsakar

vissa

203

könsskiljande

och erfarenheter.

för
formulerat
är det tydligt att flera av de mål kommittén
boendet.
på
också förts fram som ett kvinnoperspektiv
bostadspolitiken
skall stimulera till gemenskap
Detta gäller t.ex. målen att boendemiljön
Slutligen

och

aktivitet,

boendemiljön

skall
att bostäderna
trygghet.
erbjuda
skall

vara

estetiskt

tilltalande

och

att

kräver
samhällsplanering
för en jämställd
att
ingår som en naturlig del i den ordinarie planeringsverktillhör
kring jämställdhetsfrågor
projekt
Sidoordnade
ett
samheten.
Kommunförbundet
arbetar
Svenska
tidigare skede i jämställdhetsarbetet.
Ett

genombrott

jämställdheten

att ge jämställdhetsfrågoma
en konkret innebörd i
nu med inriktningen
Boverkets
förslag till åtgärder syftar till att
planarbetet.
det vardagliga
förstärka denna inriktning
samt förankra den i en satsning på kunskaps-

uppbyggnad
Ett

och attitydförändringsarbete.
förslag skulle vara en strategisk
av Boverkets
kommunal
nivå. Kommunförsöken
på
jämställhetsarbetet
av
och dessa
erfarenheter
i ett antal kommuner
konkreta

genomförande

förstärkning
skulle

ge
kan sedan spela en viktig
kommuner
Erfarenhetsåterföring,
kommuner.
utvärderingar

måste

därför

vara

för andra
roll som inspirationskälla
kvalificerade
och
kunskapsutbyte

viktiga

beståndsdelar

i kommunför-

söken.
kan följas upp
i kommunerna
av jämställdhetsarbetet
På uppdrag av regeringen lämnade länsstyrelsergenom länsstyrelserna.
i respektive
strategisk
plan för jämställdhetsarbetet
oktober
1996
i
en
na
boendepolitiken
kommunala
den
påverka
möjligheter
län. Kvinnors
att
för jämställdi de regionala strategiema
bör vara en central komponent
En aktivering

het och är en viktig
länsstyrelserna.

uppgift

att bevaka

för de jämställdhetsansvariga

på
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8

Ekologiskt

8.1

Inledning
beskrivs

avsnitt

I detta

perspektiv

långsiktiga

övergripande

på boendet.

miljöaspekter

Med
inom

av miljöarbetet
avses organisationen
miljöBoendets
på miljön.
belastning
boendets
markanvändning,
transporter och den miljöbelastning

på boendet

miljöaspekter

och

boendesektom

omfattar
eller rivning av bostäder att göra.
förvaltning
produktion,
med
har
som
mål för ett ekologiskt
har formulerat
kommittén
Den bostadspolitiska
utreda
uppgift
inte till
att särskilt
har dock
Kommittén
boende.
tillsatt
har
myndigheter
olika
och
Regeringen
boendet.
i
miljöfrågor

påverkan

miljöområdet.

enligt

1990/91:90

prop.

"En

god

till

livsmiljö"

~

syftar

miljöpolitiken

svenska

Den

inom

syfte

Miljöpolitikens

8.2

—

uppgifter

med specifika

utredningar

olika

bevara
skydda

att:
mångfalden,
den biologiska
hälsa,
människors

med naturresurserna
samt att
hushållning
en långsiktig
kulturlandskap
och
skydda naturdet
för
1994/95:120
rskr
har antagit
Riksdagen
ett program
hållbar
för
politik
betonas att en
arbetet. I programmet
miljöpolitiska
—

främja

utveckling

måste

långsiktiga

bärighet

utgå

av nästa sekel skall
hållbart samhälle.
ekologiskt

början
insikt

finns

människornas

människans

från

att

problemen

beror

miljöpolitik
menar också att en aktiv
samtidigt
sektor tar sitt miljöansvar,
som åtgärder
samordnas.
Riksdagen

och

Visionen

ekosystemets

är att Sverige i
för att skapa ett

vara ett föregångsland
Miljöproblemen
är globala

än tidigare
dagliga livsföring.

i dag

villkor

och i världen.

i Sverige

men en större
på de enskilda

förutsätter
inom

olika

att varje
sektorer
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milj ökonsekvenser

De hus som byggs i dag kan komma att stå i många årtionden, kanske
i upp till hundra år. Den senaste tjugoårsperioden
tillfördes
bostadsbeståndet i genomsnitt
motsvarande
omkring
2 % av
nya bostäder
beståndet per år. Genom det minskade byggandet är tillflödet
nu mindre.
Det byggs för närvarande så lite att det inte på ett avgörande sätt går att
endast genom nybyggnad
påverka miljöproblemen.
Miljöförbättringar
måste framför

8.3.1

allt åstadkommas

i det befintliga

bostadsbeståndet.

Energianvändning

Boendet

utgör en stor förbrukare
av energi. Miljöbelastning
framför
allt från direkt energianvändning
vid

kommer

från boende
brukande

av
påverkar miljöbelastningen.
av uppvärmningssystem
Bostäder får en stor del av sin energiförsörjning
genom elkraft från
vatten-, olje- och kärnkraftverk
samt genom värme som produceras med
hjälp av främst olja, sopor eller biobränslen.
bostaden.

Valet

Energin

släppen

till

och

bostäderna
utsläppen

kväveoxidutsläpp.

en relativt
organiska

genererar
av flyktiga

Energianvändning

för

stor andel av koloxidutämnen samt viss del
uppvärmning
bestäms
av

bostadens

boendevanor
och val
yta, värmeegenskaper,
utetemperaturen,
energikälla.
Energianvändningen
från
installationer
och apparater
av
bestäms av energieffektiviteten.
Samhället
bostäderna

8.3.2

står inför
avseende

en energiomställning
som är av stor vikt
både miljöpåverkan
och kostnader.

Rivningsmaterial

Miljöbelastning

från

och

för

hushållsavfall

hushållsavfall

och från rivning
av byggnader
hur
samhället
lyckas
organisera
ett kretslopp.
av
Återvinning av glas, metaller och papper minskar uttaget av naturresurStora mängder
ser och ianspråktagande
växtav mark för avfall.
bestäms

i hög grad

näringsämnen
i

övergödning,

ozonproblem

passerar bostäderna.
förorening
av
samt energiåtgång

för

Därmed

brutna

grundvatten,
att kompensera

kretslopp

resulterar

växthuseffekt
förluster

och
av växt-

näringsämnen.
En miljöanpassning
minska

råvaruuttaget,

andelen

avfall

av byggande och rivning åstadkoms genom att
öka återanvändningen
samt minska
av material

som deponeras.

Olämpliga

8.3.3

bebyggelse

i befintlig

ämnen
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En stor del av de ämnen som skall hållas borta från
kadmium,
i bostäder. Bl.a. bly, kvicksilver,
förekommer
och utgör problem
bostadsbebyggelse
finns i befintlig

sunda kretslopp
PCB och asbest
och
vid rivning
Även
radon
sikt.

på lång
och antas orsaka hälsoproblem
pågår vidare
Diskussion
åtgärdas.
behöver
problem
utgör ett
som
fenolfonnaldehyden
andra
från
flera
miljöpåverkan
ämnen som t.ex
mineralull
samt PVC i byggnadsmaterial.
renovering

om
i

Markanvändning

8.3.4

för bostadsändamål.
bör vägas in vid markanvändning
mångfalden,
den biologiska
begränsa
kan bebyggelse
Exempelvis
mängd och
för grundvattnets
och ge konsekvenser
odlingsmöjligheter
kvalitet.

Miljöaspekter

orsakad

Trafik

8.3.5

varierar

Miljöbelastningen

av

boendet

beroende

trafikens

på

service-

organisation

och fritidsresor

boendet. För arbets-,
Om samhällena
med stöd av fysisk planering.
kan vid rätt pris på resekostnad och rätt pris
flex-funktionellt,
med
ske, som hindrar att ohämmad rörlighet
en omflyttning
och
Varumiljökonsekvenser.
får oacceptabla
transporter
till

anslutning
"växa

porter

fram"

till

8.4

kan lätt leda till

boendet

en okontrollerad

regler

Lagstiftning,

och

i

kan närhet
byggs upp
på boendet
resor eller
godstrans-

miljöbelastning.

handlingsplaner

och Renhållningslagen,
PBL, 1987:l0
för olika
och
regelsystem
miljölagstiftning
RL 1979:596
samt annan
miljöfrågor
på en rad
lokalt inflytande
har kommunerna
energifrågor
de allmänna
Till
och boende.
för bostadsbyggande
med effekter
Genom

intressen

Plan-

och Bygglagen,

som
tillståndsgivning

och
planering
vid
beakta
har
att
hushållning
bestämmelserna
i
Lagen
även
om
i denna lag
12. Bestämmelserna
NRL, 1987:

kommuner
räknas

med naturresurser
m.m.,
skall
i övrigt
miljön
syftar till att marken,
vattnet och den fysiska
social och samhällsekonomisk
så att en från ekologisk,
användas
synpunkt

långsiktigt

god hushållning

främjas.
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Olika

långsiktiga

aspekter

perspektiv

på miljöfrågor

SOU

1996:156

har behandlats

i en översyn av Plan- och
varit att den fysiska planeringen
skall ses som en integrerad del i en samlad miljöpolitik.
En omfattande
avreglering
av reglerna som styr byggandet har skett genom att ett ökat
ansvar lagts på byggherren.
Bygglagen.

En utgångspunkt

Ändringama
vid

i lagtexten

översiktsplanering

ökade

har därvid

innebär

främst

i kommunerna.

ökade

krav

Därutöver

på miljöhänsyn

innebär

ändringarna

krav på användning

En sådan
av miljökonsekvensbeskrivningar.
skall upprättas om en detaljplan medger åtgärder som innebär betydande
inverkan på miljön, människors
hälsa eller hushållningen
med resurser.
Vidare
innebär
lagändringen
att regler för förberedelse
av omhän-

dertagande

införts
Rivningsanmälan,
rivningsplan,
av rivningsmaterial
kvalitetsansvarig
för rivningsarbete
krävs vid de flesta typer av
rivning.
Lagändringama
trädde i kraft vid årsskiftet
1995/96.
och

Genom
styra

Plan- och Bygglagen

har kommunerna

bebyggelseutvecklingen.

Lagen

Översiktsplanen

är ett obligatoriskt
det
allmännas

planer:

vägledande

och

visar

för bebyggelse. Detaljplaner
m arkanvändning
vid
efterföljande
prövning
är bindande
kommunen
till enskilda markägare.
Lagen
bestämmelser
byggnadslov

l juli

att aktivt
tre sorters

planinstrument
intresse

när

det

som är
gäller

och områdesbestämmelser
och

är

föreskrifter

från

anger att Naturresurslagens
planläggning
och
i ärenden
om

fått i uppdrag att senast till den l oktober
de nya bestämmelser
som gäller från den
och Bygglagen.

Exploatering
ring

av

l prop. 1990/91:90
och vattenområden
särskilt

vid

för

har av regeringen
upp och utvärdera

1995 i Plan-

8.4.1

gälla

regler

och förhandsbesked.

Boverket
1997 följa

skall

möjligheter

innehåller

känsliga

av

mark

och

vatten

samt

plane-

transporter
"Miljön
med

områden

vårt gemensamma
ansvar" anges att marksärskilt höga naturvärden
liksom
ekologiskt

så långt möjligt
skall undantas
från exden
fysiska
planeringens
huvuduppgifter
att
anges
skall vara att säkerställa en långsiktigt
god hushållning
med mark- och
främja
fömuftig
lokalisering
vattenresurser,
en långsiktigt
av bebyggelse,
anläggningar
och infrastruktur
rik
och
samt utveckla
en
levande stadsmiljö.
Även
andel av de totala arealerna är
om trafik- och transportytomas
mycket begränsad, är trafikens
effekter på miljön
desto större. Trafikbuller utgör också ett landsomfattande
problem. Enligt Naturvårdsverket
ploatering.

Vidare

Ekologiskt

SOU 1996:156

långsiktiga

perspektiv
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är en delkomponent,
även om
störs var fjärde svensk av buller. Trafiken
minskats genom att trafik avletts från bostadsområantalet bullerstörda
planeras allt mer från uppsatta
bör således i framtiden
den. Tätortema
miljökrav.
mellan

nerna och hos staten.
Områden
för friluftsliv
Enligt

omfattning.

8.4.2

Många

Någon

samlad
och

Lagstiftningen
särskild

parter

rekreation

1990/91 :90

skall

bör

avsättas

behovet

sambanden
i kommui tillräcklig

av grönområden

planeringen.

delar

ansvar

för

miljöfrågor

i boendet finns inte, utan ansvaret
Även ansvaret för miljöarbetet
inom
byggandet
av bostäder är delat på många olika parter.
är inte samlad även om arbete pågår för detta genomen
plan för miljöfrågor
myndigheter.

på olika

är fördelat
boendet

och

prop.
i den kommunala

tillgodoses

har betydelsen
av
fått mer uppmärksamhet

1993/94:lll
prop.
och trafik gradvis

Enligt

bebyggelse

miljöbalk.

Många

av miljöarbetet.
I många fall drivs

måste samverka

intressenter

för att få ett gott

resultat

miljöarbetet

i projektliknande

samarbetsformer

och planeringen
t.ex. som för Agenda 21-planema
av FN-konferenser
hoc-insatser".
När
"ad
har ofta karaktären
för miljön.
Arbetet
av
vilket försvårar en långsiktig
projekten slutförts upplöses organisationen
lokal

och erfarenhetsuppbyggnad.

kompetens-

på lokal nivå och länsstyrelserna
Det kan övervägas om kommunerna
samordnat
för statens del bör tilldelas
ett tydligt
ansvar för boendets
kunde för detta område utfärda erforderliga
Regeringen
miljöfrågor.
föreskrifter.

8.4.3

Handlingsprogram

för

boendesektoms

miljö-

frågor
till boendet hanteras
med anknytning
är angeläget att miljöfrågor
och politik
hållbar struktur på författningar
så att en långsiktigt
snarast
Med hänsyn till ekologi och sund fastighetsekonomi
åstadkommes.
samt
Det

samhällets

totala

resursavvägning,

och tidsplan

för

form kunde lokalt
permanent
aspekter
och
i miljöfrågor

hos

bör en prioritering

detta fastställas.
Agenda

21-planema

kommunerna
boendemiljön
ställning

utgöra
utgöra

av planerna

i en mer
huvudplan

på

sammanen del av denna plan. Övergripande
nivå görs bara när särskilda behov
på nationell

2l 0

Ekologiskt

långsiktiga

perspektiv

S OU 1996: l 5 6

finns,

på samma sätt som för dagens Agenda 21-arbete.
goda exempel från detta arbete löpande kunna samlas
kompletterad

successivt
genom

modern

8.5

idékatalog

exempelvis

och

och

boende

in centralt

i en

lättåtkomligt

lagrad

propositioner

ett urval utredningar
boendefrågor
ur ett ekologiskt

8.5.1

Miljölagstiftningen

och

redovisas

SOU

Miljöbalksutredningen

att totalt 16 miljölagar
1998. Syftet med förslaget

föreslår

1996:103

innebär

förslag
och

som

samlas

fr.0.m l januari
i en miljöbalk
är att ersätta det nuvarande regelverket
som varit
därmed
miljön
motsägelsefullt
och
ge
inrättas

propositioner

vissa

perspektiv.

sammanförs

Miljöbalksutredningens

om

miljö

behandlar

miljödomstolar

borde

informationsteknik.

Utredningar

Nedan

Däremot

svåröverskådligt
bättre

ett
också

och
skydd.

särskilda
att
får föra talan i

att miljöorganisationer

domstolarna.

8.5.2

21

Agenda
i boendet

s.k. Agenda

Zl-arbetet.

miljöarbetet

utvecklades

också vikten
Agenda
tillsammans

internationellt

har behandlats

Miljöfrågor

FN:s

miljöengagemang

bredare

bl.a. vid den s.k. Riokonferensen

av det lokala miljöarbetet
21 skall leda till att lokala
med

av FN genom det
för det globala

berörda

invånare

år 1992 där

betonades.
planer
och

utarbetas

organisationer.

och förverkligas
Boendefrågor

utgör
en del av de frågor som
arbetar med att ta fram sina Agenda 21behandlas. Svenska kommuner
planer. En uppföljning
av dessa skall bland annat ske i FN:s regi i juni
för Agenda 21 skall även följa upp arbetet
år 1997. Nationalkommittén
med

anknytning

till

med handlingsplanema.

miljön

i regel

Ekologiskt

SOU 1996:156

8.5.3

perspektiv

21 l

Habitat

Sverige
1996

långsiktiga

i FN:s

deltog

och

där miljö

för kommuner"

i Istanbul

i juni

och

hand-

antogs i mitten av juni
på ZOOO-talet. I slutdeklarationen

1996.

"världstoppmöte
utveckling

behandlades.

Ett

princip-

"Istanbul-deklarationen",

lingsprogram,

från
vara vägledande
skall
ha
till
konferensen
rätt
ett
sägs bland annat att varje människa
på
rimligt
boende och att man skall arbeta för att öka tillgången
Denna

skall

bostäder

priser.

överkomliga

till

återfinns

I nationalrapporten
till

år 2000.

hållanden
för

svensk

del

uppföljning

en hållbar
miljöfrågor

således

framtida

städernas

planfrågor,
fortsatt

och

alla

Fram åtsyftande

bebyggelse.
handlar

utgår

Programmet
för

ett program för svenska insatser fram
bostadsförfrån de två målen, rimliga

av Agenda

utveckling
initierade

av våra städer och
av Habitatkonferensen

om bygg- och bostadsfrågor,
bosättningsmönstret
utveckling,
samt
frågorna
21-arbetet.
De viktigaste
är
främst

följande:
-

efter nya förutsättningar,
en allmän social bostadspolitik
krav
anpassa byggnader och byggda miljöer till kretsloppssamhällets
för alla,
och god tillgänglighet
och kraven på sund inomhusmiljö
utveckla

skapa bättre

livsvillkor

konsolidera

kommunernas

förstärka
utveckla

och företag,
för människor
olika orters attraktionskraft
markanvändingsmönster
som främjar städers kretsloppsan-

passning
-

i utsatta bostadsområden,
kapacitet och handlingsutiymme,

samt
integrationen

förbättra

av

invandrare

och

utveckla

den

lokala

demokratin.

8.5.4

och

Konsumenterna

miljön

miljofrågorna,
av de konsumentpolitiska
i juni 1996 avgivit ett betänkande
"Konsumentema
1996:108.

Utredningen

Dir.

1995 :46

och miljön"

har

SOU

med
i samråd
att Boverket
skall
fram
Konsumentverket
ett system för
ta
i
miljöoch energideklaration
av bostäder. Den energi som förbrukas
totala
landets
fjärdedel
enligt utredningen
boendet
motsvarar
av
en
Utredningen

energiproduktion.

föreslår

bland

annat
och Naturvårdsverket

av utsläppen av koloxid och en fjärdedel
organiska ämnen samt utsläpp av kväveoxider

En femtedel

av utsläppen av flyktiga
kommer från boendet.
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långsiktiga

är svårt
miljöegenskaper

för

Det

miljö-

och

konsumenter

andra

och energiförbrukning

på

skulle

att bedöma
anskaffningen.

vid

på

sikt

miljöanpassande

mer
Hushållen

energiförbrukning.

föreslås

rikta

i lägenheter

1996: 15 6

en bostads
En allmän

konsumenternas
och

bostäder
i utredningen

lägre

debiteras

efter

mätning

av

individuell
genom
i flerfamiljhus.

energiförbrukning

energiförbrukningen

5.5

S OU

och

energideklaration

efterfrågan
faktisk

perspektiv

Kretsloppsdelegationen

samhällsutveckling
för en kretsloppsanpassad
i de riktlinjer
1992/93:l80
Kretsloppspropositionen
i
är bland annat att
som ges
skall
mål
och
riktlinjer.
Vidare
staten ange de
staten skall
ange
regelsystem
inom vilka olika aktörer skall verka.
Grundtanken

skall
1995:23
samt dir.
införande
producentansvar
genom
av
har också i uppdrag att föreslå
Delegationen
dir.

Kretsloppsdelegationen
utforma

strategier

1993:67

för utvecklingen

för bland

annat byggvaror.
varuproduktion.
en strategi för en kretsloppsanpassad
för producenten
fortsätter
miljöansvar
Diskussionen
om
med anknytning

för skilda

varugrupper
Kretsloppsdelegationen

föreslagna

till

gruppen

bör införas

bostadsproduktion.
bör bli en viktig

Den av
del i detta

arbete.

8.5.6

för

Programmet

hållbar

till

omställning

utveck-

ling
I samband

med att riksdagen fattade beslut om regeringens proposition
för ett femårigt
riksdagen
kronor
anvisade
1 miljard
för omställning
till hållbar utveckling
med investeringsbidrag

1995/961222

program
bet. 1995/96:FiUl5,rskr.
sysselsättning
teknisk

främst

infrastruktur.

l995/96:307.

Programmet

syftar till att skapa
och
av byggnader

genom kretsloppsanpassning
Programmet
väntas även få stor

betydelse

för

bostäder.

8.5.7

Byggfelsförsäkringen
mentskydd

En

särskild

utredare

i byggandet
har

regeringens

och

frågor

om

konsu-

till

oktober

m.m.
uppdrag

att

1997

Ekologiskt

SOU 1996:156
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perspektiv

långsiktiga

samt konsumentom byggfelsförsäkring
till
komma
För
rätta med bland
skyddet vid byggande av småhus.
att
annat byggfel finns för småhus ett system med garantier, s.k. småhusgaranti, som verkat sedan år 1984. Utredaren skall vidare belysa frågor
och förvaltningen,
i byggprocessen
göra en översyn
om kvalitetssystem
ventilationssystem
samt
funktionskontrollen av
av den obligatoriska
fukt- och
åtgärder
till
stödet
statliga
det
mot
behovet
analysera
av
i egnahem.
mögelskador

1993:320

utvärdera

lagen

8.5.8

Kreditprövning

miljösynpunkt

ur

som under 1996
en särskild utredare M 1996:01
bl.a bankerna
för
förutsättningar
bättre
skapa
kan
hur
skall
man
kreditprövning
såväl
vid
miljösynpunkt
som
att bedöma företag från
skall skissera hur ett system för sammanUtredaren
kapitalplacering.
har tillsatt

Regeringen

utreda

ställning

och analys

av miljöinfonnation

kan skapas.

Altemativbränsleutredningen

8.5.9

till

förslag

8.6

miljöklassningssystem.

hyresgäster

enskilda

Bostadsföretag,

1996 att
och hur dessa

i december

bränslen

fastighetssektorns

och

Bygg-

till

planerar

på alternativa

kvalitetskrav

i förhållande

bör behandlas

1995:06

M

Altemativbränsleutredningen
redovisa

om företag

och

miljöarbete
påverkar

bostadsköpare

bostäder. Kunderna
är i
genom att efterfråga miljöriktiga
Detta
miljöarbete.
för
företagens
drivkraften
viktigaste
dag den allra
framgår bland annat av en aktuell bedömning
som gjorts av ett ledande
och frivilliga
Man menar vidare att producentansvaret
byggföretag.
Ett ökat allmänt
förändringsinstrument.
miljöåtaganden
utgör kraftfulla

miljöarbetet

bidrar

miljömedvetande
Vissa

företag

miljökontrollsystem
bolaget

kommunala
Företaget

också till

planerar
har

att
redan

företagens
införa
lokalt

miljöarbete.
Enklare

miljökontrollsystem.
prövats

exempelvis

i

det

i Borås som äger ca 7 000 lägenheter.
träffat avtal om en
med Hyresgästföreningen
på
Exempel
punkter.
utifrån
15
fastigheterna
AB Bostäder

har tillsammans

miljökontroll
kontrollpunkter

av
är radonkontroll,

besiktigad

och godkänd

ventilation,
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men också
miljövänliga

långsiktiga

perspektiv

frågor

SOU

sophantering,

om
kemikalier

byggavfall,

vattenbesparing

1996:156

och

i fastighetsskötseln.

De senaste åren har det blivit
vanligt
att företag inför en särskild
miljöpolicy.
En rad stora projektorer,
förvaltare
samt byggare har infört
omfattande
miljökrav
i sin respektive miljöpolicy.
Miljöfrågoma
har på
detta sätt kommit

att bli centrala

Byggföretagen

står

inför

agerande.

utmaning
att
genom
samt vatten och avlopp delvis behöver
har stor inverkan på boendet och miljöfrågoma
i

försörjningssystemen
förnyas.

i företagens
en

stor

för energi

Dessa frågor

framtiden.

8.6.1
Ett

Byggsektorns
kontaktorgan

"Byggsektoms

mellan

byggsektorn

kretsloppsråd"

handlingsplan

för frivilligt

sig i handlingsplanen
—

Kretsloppsråd
och

har skapats.

miljöansvar

myndigheterna

Rådet

har arbetat

för byggvaror.

Byggsektom

att bl.a. verka för följande:
kompetens och kunskap i miljöfrågor

Skapa förbättrad

kallat
fram

en
åtar

ökade

genom

utbildningsinsatser.
-

Begränsa

framtida

nadsverk

och byggprocesser.

Utforma

och tillhandahålla

miljöproblem

genom

miljöanpassning

byggvarudeklarationer

av bygg-

senast under

år

1997.
-

Kretsloppsanpassa
under

-

branschstandarder,

avtal

och

handlingar

senast

1998.

Identifiera

miljöfarligt

avfall

från nybyggnad,

underhåll,

ändring

och

rivning.
-

Källsortera

restprodukter
senast under år 1997.
avfall
endast
lämnas
till godkända avfallslämnare
att
Halvera byggsektoms
deponimängder
senast år 2000.

Tillse

Kretsloppsdelegationen
på

kretsloppsrådets

miljöbesiktning.
fall

har föreslagits

utvärdering.

hari

februari

handlingsplan

En särskild

1996 lämnat ett förslag som bygger
kompletterad
med
obligatorisk

lag för hantering

samt en partssammansatt

av bygg- och rivningsavoch
grupp för uppföljning

Ekologiskt
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8.6.2

Forskning

och

utveckling

byggande

och

boende

primära

Naturvårdsverkets

långsiktiga

perspektiv

miljöaspekter

om

på

är att
vad gäller miljöforskningen
vetenskapligt
fram
dels
miljöhot,
ta
nya
inom olika sektorer
samt för
miljöarbetet

uppgift

och förebygga

dels upptäcka

som grund för
konventionsarbete.
internationellt
miljöforskningen
Den tvärvetenskapliga

underlag

och åtgärda

för att
är en förutsättning
Arbetet bidrar också
miljöproblemen.

kartlägga
att tidigt upptäcka nya miljöhot.
projekteras och uppföras eller ändras i
bör konstrueras,
Byggnader
och
akt och mening
att ge de boende skydd mot den yttre miljön
riskfri och hälsosam inre miljö.
erbjuda en komfortabel,
samtidigt
miljöproblem
leder ofta till senare
som kan orsaka ohälsa
Byggfel
forskning
Ytterligare
t.ex. allergier på grund av fukt- och mögelskador.
i boendet kan
och miljöproblem
miljöaspekter
krävs. Vissa allvarliga
projekt
särskilda
stödja
också
kan
som kan
Staten
behöva djupstuderas.
miljöanpasför
demonstrationsprojekt
och
mer
fungera som utvecklingsNutek, Byggforskningsbostadsproduktion.
för framtida
sade tekniker
bidra i dessa
m.fl. kan med sina olika kompetenser
rådet och Boverket
samordning
En
forskningsarbeten.
och
av insatserna
viktiga utvecklings-

upptäcka,
till

sker genom

Investeringsbidrag

8.7
Ekologiskt
l

Naturvårdsverket.

i

Regering

;

svenska

byggande
och

riksdag

är på lång
har i olika

för
sikt

både

lönsamt

sammanhang

på alla områden

miljöpolitiken

miljöåtgärder

skall

ligga

och

understrukit

angeläget.
att den

i miljöforskningens
och
åvilar Boverket

genomförs
att politiken
aktuella stöd och i länsstyrelsemas
administrerar
som
Reglerna för investeringsbidrag
fall också svarar för statens uppföljning.
så
utformas
att de också utgör effektiva
kan även i fortsättningen
för att uppnå särskilt angelägna miljömål.
styrmedel
med miljöpolitiska
Under år 1995 fanns olika investeringsbidrag
bidrag
bidrag till installation
av ackumulatortankar,
syften: radonbidrag,
inomhusmiljön
förbättring
vid
av
till solfångare samt investeringsbidrag

framkant.

Ansvar

för

Länsstyrelserna

eller

inomhusklimatet.

varit strax under 1,5
av dessa bidrag
och
har varit tidsbegränsade
Flertalet
kronor.
miljarder
av bidragen
inriktade.
arbetsmarknadspolitiskt
Sammanlagt

har omfattningen
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Bidragen

långsiktiga

perspektiv
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har administrerats

Stöden har
av Boverket och Länsstyrelserna.
efter varje typ av miljöåtgärd
med olika
ersättningsnivåer
och olika regler som ibland
ändrats. Genom
den
individuella
utformningen
har regelkomplexet
blivit svåröverskådligt
för
konsumenter,
finansinstitut,
myndigheter
och producenter,
vilket skapat
varit

individuellt

utformade

behov

information
av omfattande
bidragen är omfattande.

Tidsbegränsningen
verksamheten

och

av bidragen
administrationen

och utbildning.
har ibland

Administrationen

komplicerat

av

informations-

kunnat göras mer
som sannolikt
effektiv
med
enhetliga
ersättningsnivåer
med
något
längre
mer
varaktighet.
Det har dock genomförts
hel
rad
miljöinvesteringar
med
en
stöd av bidragsreglema.
Med anledning

har riksdagen dessutom nyligen
av prop. l995/96:222
om en ram för investeringsstöd
1999
om l miljard kronor tom.
till investeringar
i bostäder och infrastruktur
syftar
till
ekolosom
en
giskt hållbar utveckling.
Åtgärderna skall främst utföras inom avfalls-,
avlopps-,
och
byggnadsmaterialområdena
bilaga
se vidare
beslutat

Investeringsbidrag

m.m.

SOU
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1

Inledning
kapitel

Detta
mål

kvalitet

ingår.

kvalitetsmålen

beskriver
De

och

tekniska

i bostadspolitiken

miljömässiga

där estetiska

kvalitetskraven

behandlas

annat i kapitel 8 och 10.
god
och bibehålla
diskuteras
medel för att utveckla
Avslutningsvis
kvalitet
i bostäder med tonvikt på den estetiska utformningen.

9.2

Bostadspolitiska
kommande
bostadens

utvecklat

utformning.

beaktas

har för att anpassa målen till aktuella
särskilda
mål för boendets närmiljö

Avsikten

har varit

att den totala

och
och

boendemiljön

i ökad utsträckning.
har också

formulerat

flera

delmål

beträffande

boendets

tillskall vara estetiskt tilltalande,
att "boendemiljän
vardagsstimulera
till
gemenskap
och
aktivt
trygghet
gänglig,
samt
ge
för människor
skall utgöra
"Boendemiljön
liv".
i
en god livsmiljö
och med hänsyn till kulturmillandskapet
harmoni
med det omgivande
"i
och utemiljö skall vårdas och underhållas.
jön. Bostadsfastigheter
närmiljö

l
ll
i
l
i

kommittén

behov

Kommittén

bland

kvalitetsmål

Nya

skall

i utredningen,

i andra kapitel

närmare

bl.a.

9.3

Kvalitetsproblem

Att det finns
för människors

med hög kvalitet är viktigt
i en boendemiljö
i regel
levnadsvillkor.
I dag har de svenska hushållen

goda bostäder

god utrymmesstandard

med hög teknisk

standard

avseende

bostäderna.

med
avser främst bostadsområden
som förekommer
samhället
vad
samband
med
det
övriga
miljöer och dåligt

De kvalitetsproblem
sterila,

tråkiga

gäller

arbete,

kultur,

och andra problem
orsakade

kommersiell
i s.k. sjuka

av dålig byggkvalitet,
helhetssyn
i byggprocessen.

service m.m.
hus. Problemen

Vidare

upplevs

hälso-

med dessa hus är ofta
och avsaknad av
brister i samordning
kan
användning
T.ex.
av olämpliga
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orsaka

byggmaterial

eller

en

olämplig

kombination
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av

problem

vara buller från
är utsatta för
grannar.
förfulande
och
vandalisering
vanvård,
klotter
eller
m.m
som är
besvärande för bostadsmiljön.
Slutligen
är en rad bostäder och bostadsmiljöer
tillgängliga
och användbara
för äldre och
inte tillräckligt
Andra

trafik

problem

eller

från

bostäder

i dagens

störande

kan exempelvis

Vissa

personer med funktionshinder.
för kvalitet
De tidigare normerna
utformning
än på hela boendemiljön.

bostadshus

tog oftare
Planeringen

mellan olika funktioner
en zonindelning
kommersiella
lokaler,
kommunikationer

sikte

på lägenhetemas

utgick

såsom bostäder,

också ofta från
arbetsplatser,

av detta har i
men yttre eftersatt
miljö. Ibland kännetecknas
denna miljö av stereotypa lösningar och en
produktionsteknik
inriktad
på rationell
storskalighet
varit
än
som mer
och
trygghet,
trivsel, stimulans
människors
behov av överblickbarhet,
flera

fall

blivit

med utmärkt

bostäder

av estetiska värden.
De alltför produktionsinriktade

Resultatet

osv.
inre standard

behov

lösningarna

och ibland

mindre

goda

i boendet på sina
en utarmning
av kvaliteten
blivit mindre attraktiva.
Detta
håll och bidragit
till att bostadsområden
med
ökad
problem
segregation
har i sin tur ofta lett till en
samt
planer

har medverkat

till

för berörda bostadsföretag.
I en del
varit
eftersatt.
fastigheterna
dessutom
av
med problem av denna art har en
l vissa enstaka större bostadsområden
skett på senare år,
hela
boendemiljön
upprustning
samt
av lägenheter
uthyrning

och ekonomiska

ofta till

av mycket

stora investeringskostnader.

Kvalitetskrav

i regelsystemet

priset

9.4

problem

har underhållet

bostadsområden

för

byggande
kvalitet

Bostadsproduktionens
ningen,

Plan-

och Bygglagen,

styrs
PBL

av planlagstiftoch erfarenKunskaper

i dag i huvudsak
l987:l0.

SBN m.fl.
t.ex. Svensk byggnorm,
teknisk
kvalitetsbestämning.
ännu till vara vid
tas sannolikt
för byggande har skett
avreglering
En omfattande
av detaljkraven

heter från tidigare

sedan

år 1992.

tydligare

nonnsamlingar

reviderats.
Ett
annat har Plan- och Bygglagen
åvilar
vid produktion
för de samlade kvalitetsfrågoma

Bland

ansvar
i dag enligt lagstiftningen

byggherre

utse

kvalitetsansvarige

byggherren/beställaren.

Exempelvis

för byggnationen.
kvalitetsansvarig
en särskild
upprättas
är ansvarig för
att en kontrollplan

måste
Den
som

SOU

Estetisk

1996: l 56

följs.

normkrav

samhällets

hur

visar

skall

Planen

godkännas

före byggstart.

byggnadsnämnd

med kommunens

samrådsmötet

kvalitet
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vid

Många

en väsentligt vidgad roll
ger dessutom den kvalitetsansvarige
för kvalitetsincitament
Ofta finns i dag ekonomiska
i kvalitetsarbetet.
höjande åtgärder hos byggherren genom att efterfrågan finns på kvalitet

byggherrar

bostadskonsumenter

från kunniga

Staten har löpande
annat
handlingsplan

8 Ekologiskt

byggutredningen
miljöns

långsiktiga

och Byggnadslagen,

Plan-

M

enligt

och

industrin

har

handlingsplan.

en särskild
perspektiv.

åtagit

avser
och
sig

Se vidare

setts över av Plan- och
krav på bostäders och boendeför äldre och personer med
användbarhet
PBL,

1992:03

tillgänglighet

bostadsbyggandet

för

Därvid

miljön.

till

för byggvaror

miljöansvar
kapitel

anknytning

med

genom

Överläggningama

kvalitetsfrågor

tekniska

för

samt beställare.
med byggmaterialindustrin

Kretsloppsråd.

Byggsektorns

bland

rivning

överläggningar

har bl.a.

avseende

funktionshinder.

9.4.1

Kommunernas

Kommunernas

möjligheter

boendemiljöer,

däribland

påverka

bostadsmarknadens

ansvar

enligt

att målstyra
den estetiska
aktörer.

PBL

kvaliteter

i

bostäder

och

handlar
om att
för detta har kommu-

kvaliteten,

Som medel

nerna främst PBL. Syftet framgår av dess kap.l, §1:
människans
frihet främja
"att med beaktande
en
av den enskilda
och en
och goda levnadsförhållanden
med jämlika
samhällsutveckling
hållbar miljö för människorna
i dagens samhälle och for
god långsiktigt
kommande

generationer."

gäller 2 kap. i PBL
lokalisering
av bebyggelsemas
struktur och
markanvändning,
med sina fyra paragrafer om lokalisering,
utformning.
För byggnader m.m. gäller kap. 3 som i sin tur hänvisar till
på byggnadsverk
egenskapskrav
2§ Lagen om tekniska
m.m. BVL,
egenskapskrav
med sina nio så kallade tekniska
1994:847
som ram för
skall vara underlag för en
Lagen med förordningar
kvalitetsbegreppet.
För planläggning

Kraven
med krav från samhällets utgångspunkter.
för
kvalitetsinstrumenten
kontrollplan
i en
dokumenteras
som är ett av
enligt PBL ansvarar endast för att planen
Kvalitetsansvarig
säkring.
upprättas och följs, inte för vad som står i den.

kvalitetsbestämning

vad gäller energihushållställs inte bara en rad funktionskrav
krav
säkerhet
tillgänglighet,
ning, arbetsmiljö,
osv, utan även uttryckliga
på varsamhet vid förändringar:
l PBL
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"Tillbyggnader,

SOU

ombyggnader

och andra

ändringar

utföras

särdrag beaktas
varsamt så att byggnadens
stekniska,
historiska,
kulturhistoriska,
miljömässiga

l
tas till vara.
PBL ger kommunerna

värden

miljövärden.
"Byggnader
hänsyn

1996:156

av en byggnad skall
och dess byggnadoch konstnärliga

§

ett stort ansvar för att ta till vara kultur- och
I 3 kap. uppställs vissa krav på byggnader m.m. l §:
skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med

lill stads- eller landskapsbilden

och till natur- och kulturvärdena
ha en yttre form och färg, som är lämplig
för byggnaderna
som sådana och ger en god helhetsverkan."
så att
Vid ändring av byggnader
ställs således krav på varsamhet
historiska,
byggnadens
särdrag beaktas och dess byggnadstekniska,
på platsen.

Byggnader

kulturhistoriska,
l0

§.

och

miljömässiga

Byggnader

historisk,

skall

miljömässig

denna

av
yttre skall dessutom
anpassas till byggnadens

Byggnaders
skall
13

§.

allmänna

till

på hänsyn
andra

även
platser.
Lagens

karaktär
hållas
värde

byggnadsteknisk
granskning

inte

i vårdat
från

som ingår i ett
förvanskas
12 §.

skick

historisk,

och underhållet
kulturhistorisk,

tomtmark
än byggnader,
på skydd för kulturmiljön
gäller

anläggningar
krav

av lov och kan utökas ytterligare
eller i områdesbestämmelser.
i detaljplan

för

får

karaktär
samt till omgivningens
värden i kulturmiljön
omfattar
i viss

prövning

Bygglovsprövningen

tas till vara.
kulturhistorisk,

synpunkt

och konstnärlig

Kraven

utsträckning

värden

från
värdefulla
som är särskilt
eller konstnärlig
synpunkt eller

bebyggelseområde

miljömässig

konstnärliga

genom

och
vid

skyddsbestämmelser

gjorde en
att byggnadsnämnden
av projekten och nämnden ansvarade även
Från l juli
under själva byggprocessen.

innebar tidigare

granskning
och kontroll

uppfyller
reglerna
1995 har ansvaret för att ett byggprojekt
förordning
Boverkets
med vidhängande
samt
konstruktionsregler
lagts över på byggherren.
verkslagen

i byggnadsbygg-

och

vissa sanktionsmöjligheter
PBL ger slutligen kommunen
gentemot en
bestämmeli
lagen
eller
de
fastighetsägare
bryter
reglerna
mot
mot
som
stöd
meddelats
med
lagen.
av
ser som
PBL

setts över och lagändringama
Boverket.
av

har nyligen

utvärdering

är föremål

för separat

SOU

Estetisk
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9.4.2

brister

avseende

Utredning

kvalitet

i arkitektonisk

kvalitet
har i augusti

Regeringen

vilken

undersöka
vilket

roll

kvalitet.

arkitektonisk

för

stöd

1996 tillsatt

lagstiftningen

har också beställt

Regeringen

och

omsorg

skall
där Boverket
en utredning
spelat med avseende på brister i
skönhetsvärden

om

för
en redogörelse
PBL
nuvarande

innehåller.

9.4.3
Ett

styrrnöjlighet

Kommunernas
för

problem

kommunerna

hur

är

genom

i
av kvaliteter
Detta
nyexploatering.

utvecklingen

ska styras när den inte kan ske genom
Schéele, från Centrum
Annika
av arkitekt

bostäder

har påpekats
möjligheter
framtagits
kvalitet

kvaliteter

att målstyra
på kommitténs

och kvalitet

för

stadsmil-

i Örebro,

på Högskolan

jöforskning

PBL

uppdrag.

inom

i en utredning
om kommunernas
boendemiljöer
i bostäder och
som
Med kvalitet menas här både teknisk

bl.a miljöområdet

och estetisk

kvalitet.

I rapporten till utredningen
se separat bilaga till detta betänkande
inte har möjlighet
att bevaka kvalitetssyspåpekas även att kommunerna
utan först något senare. I
temen under skedet med kvalitetsbestämning
dennes konsulter
eller
att
byggherren
på
krav
formellt
dag finns inget
som i regel
före
Först minst
tre veckor
slutförs
någon månad före byggstart.
Detta
byggstart behöver byggherren
ta kontakt med byggnadsnämnden.
detta
i
kvalitetskrav
kommunens
kostnadsfördyringar
kan medföra
om
byggnationen.
i planeringen
skede leder till förändringar
av

kontakta

kommunen

under

produktbestämningsskedet

kan övervägas hur
av lagstiftningen
skede än idag så att
i ett tidigare
blir
kommunen
utan att ändringskraven

revidering
en kommande
bättre kan ske
kvalitetsstyming
Vid

utformningen

kan påverkas

av

fördyrande.
har anledning att på ett tidigt stadium
av bostadsfastigheter
estetiskt kunniga
låta involverade
parter inklusive
i planeringsprocessen
planeringsprocess
tidig
kvalitetsfrågoma.
En
samråda
av
experter
om
blir bättre hanterade och förs
detta slag kan leda till att kvalitetsfrågoma
Beställare

i projektet
att genomföra.

så tidigt

att ändringar

är praktiskt

och ekonomiskt

möjliga
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Kvalitet

Arkitekten

har

roll vad
en viktig
och hela boendemiljöer.

byggnader
viktig

arkitektur

genom

gäller

och

kvalitet

På detta

1996: 156

estetik

i utformningen

för

sätt är arkitektens

roll

för de boende.

Arkitekturen

är en konstart,
Arkitekturen

en brukskonst
som inte behöver innebära
är också ett uttryck för skiftande tiders
livsmått
och förhållanden.
Den finns för att ge oss själva och vårt
samhälle identitet och utgör samtidigt en viktig del av det kulturarv
som
vi överlåter
kommande
generationer.
Arkitekturen
ger ett uttryck för

kostnadsökningar.

och gestaltar

samtiden.

Goda estetiska
välbefinnande.

värden bidrar

Vidare

sannolikt

har vi i landet

även positivt

till vårt psykiska

en tradition

av kvalitetspräglat
det
viktigt
är
att värna om.
som
Arkitekturen
spelar även en viktig
roll för att skapa viktiga
landmärken och igenkänningsmarkeringar
i det fysiska landskapet.
Detta
byggande

underlättar
känner

orienteringen.

igen och hittar

exempelvis
användas

i entréer

Vidare
bättre

ökar

tryggheten

i sin boendemiljö.

för de boende,
Konst

som
och färgsättning

och trappor och andra gemensamma
lokaler
barnen
för
indentiñera
"sitt"
trapphus,
att
av

inte minst

port osv.
Den konstnärliga

kan
sin

utsmyckningen

kan leda till att minska förstörelse
Därmed reduceras underhållskostnader.
samt vandalisering.
erfarenhet har bl.a. vissa bostadsföretag
dragit.

och klotter
Denna

Ett bostadsområde
byggnader
tecken

eller

och människor

på segregation,

leder till

enhet med
en bygd kan vara en harmonisk
i samklang, men det kan också visa tydliga

likriktning

en bättre

gestaltning

området

kvalitet

eller disharmoni.
av miljön

bidrar

till

Estetiska
bättre

krav som
bostadsområ-

den.
Inom
Estetisk

kvalitet

finns också mätproblem.
genom arkitektur
kan vara en sak för den kulturella
eliten och recensenannat för beställare eller de boende. En löpande och

terna och något
levande dialog och
respektive

9.6

Ett omfattande

i samhället

inom

Säkrandet

av

god kvalitet

eller upprustning

både estetiska

i större utsträckning.

bör pågå om vad

som

är låg

arkitektur.

underhållsarbete

Vid ombyggnad
nybyggnad,

debatt

hög kvalitet

krav

måste successivt

i

bostäder

ske i bostadsbeståndet.

av den yttre miljön måste, liksom vid
och miljökrav
i fortsättningen
beaktas

SOU
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bostäder har i dag ofta producerats
och även ombyggda
för
till höga kostnader och måste
att kunna vara prisvärda för bostadsoch beställare
Byggindustri
planeras med hög kvalitet.
konsumenterna
bostäder

Nya

kvaliteten
i byggproduktionen
att upprätthålla
av
är i dag angelägna
Miljöosåld.
produkten
förblir
skäl,
företagsekonomiska
strikt
annars
ställs i ökad utsträckning
och andra kvalitetskrav
av bostadskonsumentema själva som blivit allt mer medvetna och kunniga i dessa frågor.
och lagfästa kvalitetskrav
mellan frivillighet
Kombinationen
genom
avvägd
någorlunda
förefaller
i
dag
rätt
författningar
PBL och andra
vara
skall värnas.
för att en god kvalitet
att genom PBL ställa kvalitetskrav

i planer

vid nyproduktion

detta kan god kvalitet i nya bostäder
säkras.
bostäder vid förändringar
Genom

arkitektur

för

Handlingsprogram

9.7

har stora möjligheter
med stöd av denna lag.

Kommunerna

och äldre

och

samhällsbyggande
Estetisk

9.7.1

konst

och

utformning

vidare och utveckla byggnadskonsten
För att kunna föra byggnadsarvet
med krav
perspektiv
krävs ett medvetet humanistiskt
och nyskapandet,
och
skönhetsutfonnning,
kvalitet
i
på
sida
samhällets
från
omsorg om

upplevelsevärden
Enstaka

och långsiktigt

god konstnärlig

lösningar.

hållbara

utsmyckning

kan inte användas

för att skyla
och bostads-

bostäder
dåligt estetiskt utfonnade
över eller komplettera
från början vid
redan
måste
medvetet
estetiskt
tas
miljöer.
Ett
grepp
skall kunna
kvaliteten
estetiska
den
för
eller renovering
att
nyproduktion
innebära
ibland
kan
Detta
höjas och därmed påverka boendet positivt.
först måste rivas eller byggas om
att vissa byggnader eller anläggningar
med
höjas
kunna
skall
kvaliteten
som
för att
nya bättre investeringar
framtiden.
för
boende
bättre
skapa
för
ett
att
beaktar de estetiska kraven
lösningar är viktiga
med genomgripande
Den estetiska utformningen
och omdaning i många av de områden med
och aktuella vid ombyggnad
dagens

segregationsproblem

kommunala
angeläget

som

utvecklingsprogram.
och kan sannolikt

ex. begränsad

konstnärlig

kommer
Att

höja

inte begränsas
utsmyckning.

att omfattas
av särskilda
kvaliteten
är där särskilt
till enbart punktinsatser

med
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kvalitet

SOU

Arkitekturpolitiskt

För första

gången

konstarten

arkitektur.

handlingsprogram

har en kulturpolitisk
utredning
i Sverige behandlat
Detta har skett i Kulturpolitikens
inriktning
SOU

1995:84

i avsnittet
Den kulturpolitiska

vå avseende

1996: 156

och samhällsplanering.
om arkitektur
utredningen
konstaterar att den höga ambitionsni-

estetiska

värden som tidigare fanns i byggandet
i Sverige
år
reducerats. Intresset för arkitektur
ökar dock. Konkreta
senare
avseende en särskild
politik
för arkitektur
och samhällsprogram
byggande finns exempelvis
i Holland,
Danmark och Norge. Ett sådant
har bedömts som
program saknas i Sverige. De utländska programmen
under

intressanta

Utredningen
föreslår
därför
av Kulturutredningen.
en
nationellt
arkitekturpolitiskt
av ett liknande
program
som
grundval
för en humanistiskt
inriktad
förvaltning
och
gemensam
förnyelse av vår byggda miljö:

utformning

"Programmet
~

-

bör utgå från:

"skönhet"
och "beständighet"
en politik,
som återuppväcker
som
bärande kvalitetskrav
fördjupad
"bekvämlighet"
med
fortsatt
samt
den sociala ambition
svenskt byggande när det
som karaktäriserar
var som bäst.
en politik,
som syftar
och indentijfikation
beställare,

respekt

till god livsmiljö,
och

som
och förtroende

och kvalitetsmedveten
Arbetet

siktar
för

byggbransch."

Boverket

med programmet
som övergripande

berörda

myndigheter,

skulle

rik på upplevelser

av skönhet
kravställande

kunniga

mot
arkitektyrket

samt en kunnig

ur SOU 1995:84

lämpligen

och samordnare

drivas

i projektform

med

i samverkan

intresseorganisationer

med en rad
skribenter
och

samt

forskare.
I den kulturpolitiska

handlingsprogram
arkitektur

skötseln

långsiktiga

prop.

arkitekturpolitiken

och formgivning

skall utformas
och

propositionen
för

goda

så att de tydligt
av det byggda

föreslås

att ett
skall
som
ge
Lagar och regelverk

förutsättningar.

bidrar
ger

1996/97:3
utarbetas

till att utformningen,
förvaltningen
resultat
i
hela
samhällets
är
som

intresse.

Regeringen
perspektiv

långsiktig

anser vidare att inget är så ändamålsenligt
gestaltad
arkitektur,
som omsorgsfullt
som

användbarhet,

materialtillgång,

teknik,

i ett långt
utgår
från

produktions-

distributionsvillkor

med pengar och natur.
samt från hushållning
och underhållsaspektema
framhålls
särskilt
viktiga.
som
Staten
gäller

själv

byggande,

är viktigt

att

och
Drifts-

skall

i sina kvalitetskrav
bl.a. när det
vara ett föredöme
inredning
och upphandling
med offentliga
medel. De

de offentliga

beställama

ökar

sin

kompetens

och

sitt

SOU

1996: 156

Estetisk

kvalitetsmedvetande.

Svensk

tillfälle

i ett fruktbart

att utvecklas

9.7.3
Innehållet

arkitektur

och formgivning

internationellt

Kommunala

arkitekturprogram

i de kommunala

planerna

styrande

för de arkitektoniska

kontroll

och besiktningskrav

regleras

kvalitet

bör också ges

samarbete.

i PBL.

kvalitetsfrågoma.

Lagen är i hög grad
styr dock endast
nödvändiga
bostads-

PBL

men inte den övriga

förvaltningen.
har stora möjligheter
att stödja den arkitektoniska
mål.
arkitekturpolitiska
medverka
till att förverkliga
fastställda planer saknar i dag aktualitet genom att de på lång tid

Kommunerna
kvaliteten

Många

och

inte reviderats.

Det är också vanligt
krav på exempelvis

att planen inte innehåller
arkitektonisk
utformning.

särskilda

Ett sätt
sannolikt
i
sådana
påverka
kvalitetsfrågoma
bättre
är
att
preciseras.
fastställer
planer
där
kvalitetskraven
fall att kommunen
nya
skulle också kunna utarbetas av varje
Ett särskilt handlingsprogram

eller

tillräckliga

för kommunen

för kommunen.
I detta deklaremed en lokal arkitekturpolitik
kvalitetsfrågor,
estetiska
och
andra
uppfattning
i
både
kommunens
ras
olika
inom
kommunen.
Delar
delar
generellt och för
av arkitekturpro-

kommun

grammet kan också arbetas in i översiktsplanen.
för avkan sedan utgöra underlag
Det kommunala
programmet
och
projektanknutna
kvalitetsprograrn
stämning med byggherrars
egna
I

kvalitetskrav.

l

V
stimuleras
handlingsprogram
av särskilda
frågor,
kommunerna
att säkra sin kunskap i estetiska och arkitektoniska
utvecklar
och
vilket har ett stort egenvärde. Arbetet med programmen
till de som deltar i arbetet. Kommunen
tillför kunskap och kompetens

l
i
i

Genom

utarbetande

och till principiella
även till tidiga samråd med byggherrar
på
och byggbranschen
med byggherre/fastighetsägarkollektivet

stimuleras
samråd

sannolikt

kvalitetsarbetet

förankras

mycket

orten. Genom detta
tidigt i byggprocessen.

kan

med kostnadsdrivande

I vissa fall kan ett
senare i projektet.
leder till senare
att för låg kvalitetsnivå
och förvaltningskostnader.
dyra underhålls-

tidigt

kvalitetssamråd

problem

och onödigt

Detta kan också undvika

fördyrande

omplanering

effekter

undvika

antas av kommunfullmäktige
men kan inte utan
medför bygglov
vidare vara prövningsunderlag
utan byggherrens
för
prövningsunderlaget
Detaljplanen
givande.
är det avgörande
Programmen

bygglov.

borde
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9.7.4

SOU

Estetiskt

vid

helhetsperspektiv

ny-

och

1996:156

om-

byggnad
Estetiska

kvaliteter

på den yttre och inre
kan via ett helhetsperspektiv
skapa bättre
vid ny- och ombyggnad

bostadsmiljön

gemensamma
levnadsförhållanden

och
samt leda till lägre underhållsför
helhetsperspektiv
kan
konstnärlig
ett
ramen
estetiska
utsmyckning
spela en viktig roll för att tillföra
boendemiljöer
och ge dem en identitet.
upplevelser
Sedan början av 1960-talet har estetisk omsorg tidvis främjats genom
driftskostnader.

särskilda
ningen.

krav

för de boende,

Inom

för

utsmyckatt öka den konstnärliga
för statliga lån
utsmyckning
har varit ett villkor
direkta
bidrag.
budgetåret
1995/96 har
För
genom

och stimulanser

Konstnärlig

eller har uppmuntrats
en ram om 22,5 miljoner

kronor

anslagits

för ett statligt bidrag på 40 %
eller
vid ombyggnad

för utsmyckning/gestaltning

av en skälig kostnad
förbättring
av flerbostadshus.

För 1997 föreslås i årets budgetproposition

en omorganisation
av dessa bidrag samt en viss höjning
Investeringsbidrag
m.m.
bilaga
4
även
för
särskilda
reservationer
Vissa rekommendationer
konst finns

också för t.ex. en del offentliga
avsätts för konstnärlig

tionskostnadema

av anslaget

se

av medel för
lokaler, där "l % av produkvarit en föreutsmyckning"

kommande

norm.
inom
För att bidra till framväxten
av ett estetiskt helhetsperspektiv
möjligen
byggandet
skulle någon form av krav eller rekommendation
En investerare
kunna knytas till statens stöd till ny- och ombyggnad.
skulle kunna rekommenderas
att använda en
som får investeringsbidrag
viss
andel
eller t.o.m. en
angiven del av statens stöd
av hela produkåtgärder genom
tionskostnaden
till kvalitetshöjande
ett estetiskt
utsmyckning.
eller ökad konstnärlig
helhetsgrepp
i stället formuleras
är att rekommendationen
som ett
kan
sådant
krav
huvud
få
investeringsbidrag.
Ett
krav för att över
taget
och även andra problem i vissa projekt. Behov
dock ge kontrollproblem
utsmyckning
och konstnärlig
till estetiskt helhetsgrepp
och möjligheter
Ett alternativ

varierar

kraftigt

mellan

olika

projekt,

exempelvis

beroende

på projektets

De resurser som behöver avsättas
storlek eller omgivningens
för estetisk omsorg kommer att variera beroende på projektens karaktär
och det är svårt att finna en för alla projekt rimlig andel. Ett direkt krav
skall avsättas för
på att en viss andel av bidrag eller produktionskostnad
karaktär.

förefaller
därför inte motiverat.
att ge högre estetiska kvaliteter
uppställa riktmärken
kan stat och kommun
Däremot
som dels ger
på estetisk omsorg i byggandet,
uttryck för någon form av minimikrav
dels ger en signal

om att stor vikt

måste läggas vid estetisk

kvalitet.
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10

i bostads-

roll

Kommunernas

politiken

10.1

Inledning

klarlägga

politiken
uppfylla

i uppdrag
att
bostadsframtida
i
den
ansvar
för att
behöver
kommunerna

enligt

har

utredningen

Bostadspolitiska

bostadspolitiska

kommunernas

direktiven

medel
vilka
samt överväga
sitt ansvar. Detta kapitel innehåller en genomgång
av kommuutredningens
dag
och
i
styrmedel
bostadspolitiska
samt
ansvar

nernas
överväganden
Några

kring

väsentliga

bostadspolitiken.

roll i den framtida

kommunernas

för boendefrågor

delar av det kommunala
ansvaret
Kommunernas
i betänkandet.

ansvar för att nå
Tillkapitel
i
hållbara
ekologiskt
boende
inom
ett
ramar tas upp
utreds
boende
funktionshindrades
gänglighetsaspekter
samt äldres och
roll i kapitel
Vidare berörs kommunernas
i kapitel
som fokuserar
13
bör nämnas att kapitel
Slutligen
i boendet.
på kvalitetsaspekter

behandlas

beskriver
nala

i andra kapitel

de juridiska

kapitel

Samma

bostadsföretagen.

som gäller för de kommuockså företagens
behandlar

situation.

ekonomiska

10.2

villkor

och finansiella

Förändrade

för

villkor

kommunal

bostadspolitik
har vilat
bostadspolitik
av efterkrigstidens
för
Staten har lagt fast kvalitetskrav
på både stat och kommuner.
finansieringen
säkrar
och svarat för åtgärder
byggandet
av
som
har ansvarat för genomförandet
bostadsbyggandet.
Kommunerna
av
Ansvaret

för förverkligandet

bostadspolitiken

på lokal

ombyggnadsbehovet
byggelse.

Kommunerna

nivå,

gjort

bedömningar

samt svarat för planeringen
har också deltagit i förmedlingen
bostadsförmedlingar.

kommunala
genom
och förvaltat
producerat
och stiftelser.

och
av nybyggnadsav mark och be-

bostäder

genom

Vidare

har

kommunägda

av bostäder
kommunerna
bostadsföretag

228

roll

Kommunernas

Under

första
de

SOU
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halvan

för kommunernas
av 1990-talet har dock villkoren
förändrats.
har berört
kraftigt
Förändringarna
ansvar

bostadspolitiska
både

i bostadspolitiken

ekonomiska

villkoren

för

boende

och

byggande

och

det

regelverk

bostadspolitiska
som styr kommunernas
ansvar och styrmedel.
i regelverket
har framförallt
inneburit att merparten av den
speciallagstiftning
den kommunala
bostadspolitiken
som reglerade

Ändringama
avvecklats.

10.2.1
När

Bostadsñnansieringen

de statliga

bostadslånen

upphörde

den

l januari

1992

upphörde

roll i administrationen
av bostadslån.
en tidigare kommunal
fattas idag
enligt det s.k. Danellsystemet
Beslut om statligt räntebidrag
bostadsenheter
kommunal
medverkan.
länsstyrelsemas
utan
av
och den senare
Enligt Bostadsñnansieringsförordningen
1974:946

samtidigt

1986:692

Nybyggnadslåneförordningen

tidigare

statliga

låneansökan.
tillstyrkt
kommun
Förom berörd
till
villkor
för
lån
uppställa
kommunerna
rätt
även
att
gav
och ombyggnader.
Bl.a. kunde nybyggnadslåneförord-

bostadslån

endast

ordningama
nyproduktion
ningen

beviljades

till viss del av
förmedlingsrätt
för att kräva kommunal
inbyteslägenheter.
lägenheterna
samt alla eventuella

användas

de nybyggda

Ett kommunalt

utövades

inflytande

också via det s.k. markvillkoret.

lån var i princip att det
ägde rum på mark som upplåtits av kommunen.
aktuella byggprojektet
avstyrka lån eller ställa särskilda
Om så inte var fallet kunde kommunen
villkor för projektet.
De statliga bostadslånen var också kopplade till ett
Byggprojekt
konkurrensvillkor.
som beviljades lån skulle i princip vara
En förutsättning

upphandlade
kommunen

för finansiering

med statliga

skulle
Vid behandling
av en låneansökan
till
pröva produktionskostnaden,
ta ställning
aktuella
bostäderna
samt bedöma den lånesökandes

i konkurrens.
dessutom

behovet

av de
förutsättningar
att förvalta

bostäderna.

10.2.2

Bostadsförsörjningen

Den l juli

1993 upphävdes

lag ålade tidigare

Bostadsförsörjningslagen

kommunerna

att upprätta
med en bedömning
av bostadsbyggnadsbehovet
kommunens
planerade åtgärder inom området.
och sedan
av kommunfullmäktige
dåvarande länsbostadsnämndema.

1947:523.

Denna

bostadsförsörjningsprogram
samt en redovisning
av
skulle antas
Programmen

underställas

länsstyrelsen

och

de

Kommunernas

SOU 1996:156

innebar

Bostadsförsörjningslagen

bostadsförmedling

avgiftsfri

anordna

bostadsförsörjningen.
bostadsfönnedling
bostadssökande

den

var
information

en
ändå

i bostadspolitiken

också att en kommun var skyldig att
om detta behövdes för att främja
inrätta
inte
valde
kommun
att

skyldig
att på begäran kunna ge
lokala bostadsmarknaden.
den
på
läget
om

Bostadsanvisning

10.2.3
Den

Om

roll

1 juli

bostadsanvisningsrätt
Lagen om kommunal
möjlighet
kommun
att ansöka hos
Denna
gav en
i
lägenheterna
till
en viss fastighet.
om anvisningsrätt
och
mellan kommunens
hade att göra en avvägning

1993 upphävdes
lag

1987:1274.

hyresnämnden
Hyresnämnden

anvisningsrätt
och gav kommunen
om inte
dock
förutsatte
Bostadsanvisningslagen
att
oskäligt.
detta framstod som
anvisningsrätt
avtal
i första hand skulle sluta frivilliga
kommunerna
om
kunde tillämpas först när
Bostadsanvisningslagen
med fastighetsägarna.

fastighetsägarens

försök

intressen

att nå sådana avtal misslyckats.

10.3

Kommunernas

och

bostadspolitiska

ansvar

kompetens

baseras efter den l juli
ansvaret för bostadspolitiken
SocialtjänstKommunallagen,
ramlagarna
de
på
väsentligt
1993 i allt
tre
lagen samt Plan- och bygglagen.

Det kommunala

1 0.3.
Sedan

l

Kommunallagen
bostadsförsörjningslagen

upphävts

baseras

det

kommunala

på kommunernas

frågor huvudsakligen
i bostadspolitiska
engagemanget
Denna ger
1991:900.
Kommunallagen
enligt
kompetens
allmänna
intresse
allmänt
verksamheter
i
sig
kommunerna
rätt att engagera
av
Kommuområde eller medlemmar.
till kommunens
som har anknytning
kommunala
för
den
markerar
gränserna
nallagens
tre grundprinciper
befogenheten:
bara får bedriva
innebär
lokaliseringsprincipen
att en kommun
område
2 kap l§.
till
kommunens
anknytning
med
verksamhet
skall
kommunmedlemmama
innebär
likställighetsprincipen
att
behandlas lika om inte sakliga skäl finns för annat 2 kap 2§.
får bedriva näringsinnebär att kommunen
självkostnadsprincipen
—
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om denna sker utan vinstsyfte och går ut på att
allmännyttiga
anläggningar
eller tjänster inte lagfäst,

tillhandahålla

men framgår av rättspraxis
Vissa undantag finns från de tre principerna
finns ett undantag från likställighetsprincipen
nalt stöd till

boendet

1993:406,

till enskilda

hushåll.

Denna

enligt

I fråga om boendet
genom Lagen om kommuvilken kommunalt
stöd får utgå
ovan.

lag utgör i dag den enda speciallagstiftning
kommunernas
befogenheter
på det bostadspolitiska

som reglerar
området.
I samband

med att Bostadsförsörjningslagen
upphävdes uttalade både
och riksdag att avregleringen
inte innebar någon förändring
av
kommunernas
grundläggande
Mot
ansvar för bostadsförsörjningen.

regering

bakgrund

av detta
kommunerna

gav
ningsområdet

ansåg Bostadsutskottet

att Kommunallagen
kompetens
på bostadsförsörjen omfattande
1992/93:BoUl9.
Utskottet
fann bl.a. att Kommunallaansvar

att t.ex. skapa och
gens regler inte reser några hinder för en kommun
driva bostadsföretag
på olika
samt stödja de egna företagen
sätt.
Hittillsvarande
rättspraxis
har bekräftat denna kommunala
kompetens.

10.3.2
Enligt

Socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen

har kommunen

1980:620

det yttersta ansvaret
får det stöd och den hjälp som de
bistånd av kommunens
socialnämnd

för att de som vistas i kommunen
behöver. Den enskilde har rätt till
för

sin försörjning

tillgodoses

"skälig

och

på annat
levnadsnivå"

självständigt

liv.

sin

livsföring

sätt. Biståndet
och

Dessutom

stärka
skall

i övrigt
skall

om
tillförsäkra

hans/hennes
socialnämnden

behoven

inte

kan

den enskilde

en
att leva ett
resurser
främja den enskildes

rätt till

bl.a. en bostad.
Socialtjänstlagens
bestämmelser

levnadsnivå
om skälig
ger inte
rätt att få bistånd till bostad. Varje persons biståndsbehov
och bistånd
prövas individuellt
"inte kan
ges endast om behoven
tillgodoses
på annat sätt". Detta innebär att t.ex. bistånd till hyresskuld
eller hjälp till ny bostad inte ges om behoven kunnat tillgodoses
genom
generell

den sökandes
storlek

reglerar heller inte vilken
egna medel. Socialtjänstlagen
och standard hos bostaden som skall anses motsvara en skälig

nivå.

Socialtjänstlagen
och funktionshindrades
Vidare

ett särskilt
ger även kommunerna
boende se kap. 5.

ansvar för äldres

kommunens
socialtjänst ett mera allmänt
ger Socialtjänstlagen
för
bidra
till goda levnadsförhållanden
för kommuninvånama.
att
ansvar

på nämndens

bygga

skall

och särskilt

erfarenheter

sociala

i samhällsplaneringen

medverkan

Socialnämndens

i kommunen.

miljöer

och i samarbete
i samhällsplaneringen
goda
främja
och enskilda
organisationer

samhällsorgan,

andra
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syfta

till

Vidare

att
skall

bostadsområden.
av nya och äldre
till och bevaka att åtgärder
initiativ
övrigt
i
ta
även
för
och goda förhållanden
samhällsmiljö
god
vidtas för att skapa en
samhällets
behov
har
av
barn och ungdom, äldre och andra grupper som
särskilda stöd.
utformningen

påverka

socialnämnden

l987:l0

PBL

bygglagen

och

Plan-

bygglagen

och

Plan-

10.3.3

ger

kommunerna

ett allmänt

för bebyggelseutveckav mark och vatten samt
område. Lagen är liksom Socialtjänstlagen
en
avgöranden.
lokala
för
att lämna stort utrymme

ansvar för användningen
lingen inom kommunens
och är avsedd

ramlag

PBL:s

Enligt

1 kap, l § syftar

portalparagraf

lagens bestämmelser

främja
en
av den enskilda människans frihet
levnadsförhållanden
sociala
goda
och
jämlika
med
samhällsutveckling
livsmiljö..."
hållbar
och en god och långsiktigt
tydligt
att ansvaret för att nå en sådan
Av lagens 2 § framgår
med beaktande

"...att

till

Paragrafen slår fast att
användningen
planlägga
angelägenhet att
av mark
det är en kommunal
plankommunala
s.k.
det
och vatten och lägger därmed grunden för
på kommunerna.

vilar

huvudsakligen

utveckling

monopolet.
som uttrycks
ett
portalparagrafen
ansvar för att goda
genom
i PBL:s 2 kap där
tydligare
skapas. Detta ansvar blir
boendemiljöer
lagen redovisar de allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering
av bebyggelse m.m. 2 §:
skall, med beaktande av natur- och kulturvärden,
"Planläggningen
grönområden,
struktur
främja
av bebyggelse,
en ändamålsenlig
Även
och andra anläggningar.
kommunikationsleder
en från social
Den

för

målsättning

allmänna

samhällsutvecklingen
indirekt

innefattar

god

synpunkt

skall främjas.

samt en
i övrigt
och vatten och med energi och
i angränsande
skall tas till förhållandena

goda

god hushållning

långsiktigt
råvaror

livsmiljö,

Hänsyn

miljoförhållanden

med mark

kommuner."
För områden
ljön

skall

med sammanhållen

utformas

med hänsyn

bebyggelse
till

behovet

att bebyggelse-miparker och andra
bl.a.
av
med nedsatt rörelse- eller

gäller

för personer
samt möjligheter
orienteringsförmåga
att använda området. Kommunen

grönområden

har också

att ta
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och kompletteringar
av förändringar
lokaliseras
till mark som är lämplig

1996:156

i bebyggelsen.
med hänsyn

till
t.ex. möjligheterna
Vidare betonas särskilt att
att ordna samhällsservice.
det inom
eller i nära anslutning
till områden
med sammanhållen
bebyggelse
skall finnas lämpliga
platser för lek, motion
och annan
utevistelse
samt möjligheter
att anordna en rimlig samhällsservice
och
kommersiell

service.

10.4

Kommunala

10.4.1

Samhällsplanering

Den kommunala

styrmedel
och

lovgivning

planeringen

underlag för beslut
utgör både ett viktigt
insatser och fungerar som ett eget styrmedel.
Planering
om kommunala
kan ske i form av särskild
bostadssom rör boende och byggande
försörjningsplanering
eller samordnas med övrig planeringsverksamhet.
Enligt Boverkets
bostadsmarknadsenkät
har andelen kommuner
som
gör särskilda bostadsförsörjningsprogram
minskat från 72 % till 29 %
mellan 1992 och 1996. Det är de största kommunerna
som arbetar med
aktuella
bostadsförsörjningsprogram.
De kommuner
som inte gör
bostadsförsörjningsprogram
integrerar i regel bostadsförsörjningsfrågor
med annan planering,
eller fördjupade
t.ex. översiktsplanering
översiktsplaner.

Andra

ekonomiska
Den
Plan-

behandlar

bostadsförsörjningen

i samband

med den

verksamhetsplaneringen.

huvudsakliga

och

kommunala

Bygglagens

som viktiga

bestämmelser

planeringsverksamheten
med

översikts-

sker enligt

och detaljplaner

styrmedel.

Översiktsplanen anger hur kommunen

i stort avser att använda mark
och vatten samt hur utvecklingen
bör ske. Av planen
av bebyggelsen
skall framgå grunddragen
i fråga om den avsedda användningen
av
mark- och vattenområden
samt bl.a. kommunens
syn på hur den byggda
miljön

skall

utvecklas

och bevaras.

Detaljplanerna

omfattar
geografiskt
område
inom
ett begränsat
och anger mera i detalj hur mark och vatten skall utnyttjas
och bebyggelsen
utformas.
Vidare reglerar detaljplanen
rättigheter
och
skyldigheter
mellan
kommunen
och markägare
olika
samt mellan
kommunen

markägare.
vanligen

detaljplan
antagen

Detaljplan

välja

är i vissa fall obligatorisk,
detaljplan
behöver upprättas

om
skall upprättas.

detaljplan

kan

när
och
antas av kommunfullmäktige
bindande. Den ger under en viss bestämd

Detaljplaner

är rättsligt

men kommunen
och avgör alltid

roll
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i planen och är
rätt att bygga enligt bestämmelserna
bygglov.
bindande vid prövningen
av t.ex.
finns också en form av styrning genom
Vid sidan av planstynnedelen
tillståndsprövningen.
De olika formerna
den kommunala
av planer är
genomförandetid

vägledande
prövning
PBL:s

direkt

eller
även

styrande
direkt

kan grundas

lovprövningen,

även om en
i PBL. Enligt

på bestämmelserna

söka tillstånd
hos
en fastighetsägare
påverkar
för en mängd
åtgärder
som
I PBL och i Lagen om tekniska
och markanvändningen.
måste

bestämmelser

byggnadsnämnd

kommunens
bebyggelsen

på byggnadsverk

egenskapskrav

anges vilka krav
omfattar såväl allmänna

förordning,
Kraven

för

av bebyggelse
utformning.

som

krav

m.m. 1994:847
som skall uppfyllas

på

med

vidhängande

principer

vid planering

att få bygglov.
och lokalisering

enskilda

byggnaders

egenskaper

för

och

uppfyller
gällande regler ligger sedan
för att ett byggprojekt
vissa sanktionsmöjligPBL ger kommunerna
1995 på byggherren.

Ansvaret
l juli

heter gentemot en fastighetsägare
de bestämmelser
som meddelats

10.4.2

Markpolitik
bostadspolitiska

I de kommunala
markinnehav
Ett kommunalt

möjligheterna

ingår

styrmedlen

samt strategiska köp och försäljningar
markinnehav
underlättar exploatering
markprisema

att påverka
möjligheter

ger en möjlighet
Kommunernas
1967:868,

som bryter mot lagens regler eller mot
med stöd av lagen.

till

förköp

inom

att få tillgång
eller expropriation

Expropriationslagen

1972:719.

till

kommunala

också

av byggbar mark.
och byggande och

kommunens
byggbar

område.

mark

ökas av
Förköpslagen

av mark
Enligt Förköpslagen

kan

träda i en köpares ställe vid
under vissa förutsättningar
en kommun
bl.a. om
har rätt till förköp
Kommunen
överlåtelse
av en fastighet.
eller behöver rustas upp. Kommufastigheten
behövs för tätbebyggelse
de andra villkor
det
pris
och uppfylla
sådant
fall
betala
skall
i
ett
nen
överens om.
som parterna kommit
med tvång kan förvärva
innebär att en kommun
Expropriation
en
till exproansöker hos regeringen
fastighet.
Kommunen
om tillstånd
behövs för att
priation.
Regeringen beviljar tillstånd om expropriationen

för köpet

eller för att genomföra
av mark för tätbebyggelse
bostadsområden.
Tillstånd
till expropriation
i större
större förändringar
på annat
inte kan tillgodoses
lämnas bara om syftet med expropriationen
säkerställa

sätt.

behovet
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i kommunal
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markägare.

exploateringsavtal
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som
tecknas

Exploateringsavtal

eller i samband med att
för ett markområde
exploatör.
I exploateringsavtalet
en

fastställs

innan
mark

räknas

kan
även
med enskilda

tecknar

SOU

ägo överlåts till
för exploateringen.

tecknas
I de fall exploateringsavtal
anges villkoren
ofta ställa långtgående
kan kommunen
innan marken är detaljplanerad
kostnadsfördelning
och bevillkor
vad gäller
t.ex. markreglering,
byggelseutformning.

10.4.3

Kommunala

bostadsföretag

ägare till en stor del av
22 % av alla bostäder ägs av ett kommunalt
företag och på hyresmarknaden
är andelen cirka 50 %. Ungefär
var
bostadsföretag.
femte hushåll bor hos ett kommunalt
Kommunerna
landets

är genom
fastighetsbestånd.

sina bostadsföretag

Företagens

antal
ett mindre
på den
ställning

variationer,

i genomsnitt

Endast

kommuner

äger företagen

men
kommun.

respektive
Närmare
kommunala

saknar egna
bostadsmarknaden

lokala

22 %

bostadsföretag.
uppvisar

stora
bostäderna
i
av

bostadsföretagen
90 % av de allmännyttiga
är helägda
initierade bostadsstiftelser.
bostadsföretag
eller kommunalt
i respektive

Kommunfullmäktige

kommunala

bostadsföretaget.

fullmäktige

fastställa

kommun

är ytterst
kommunallagen

Enligt

ändamålet

för

verksamheten,

ansvarig
skall
utse

för

det

kommunsamtliga

yttra sig innan beslut av principiell
Kommufattas
betydelse eller av större
om bolagets verksamhet.
verksamhet
skrivs in i
med det egna bostadsföretagets
nens intentioner
tillsatta styrelsen har
Den av kommunen
och ägardirektiv.
bolagsordning
i bolaget

styrelseledamöter

och

vikt

verksamheten.
att följa upp och kontrollera
möjligheter
således
goda
har
Kommunerna
att styra sina bostadsföremål som kommunfullmäktige
tag utifrån de bostads- och socialpolitiska
möjlighet
kommunerna
fastställt. De egna bostadsföretagen
att direkt
ger
och förvaltning
produktion
av bostäder på den lokala
Även
bostäder
i de kommunala
förmedlingen
marknaden.
av

påverka

bostadsbostads-

intentioner.
bestånd kan styras enligt kommunfullmäktiges
bostadsföretagen
i regel har en hög andel av
att de kommunala
kan de bli normkommun
i respektive
framförallt
hyresbostädema

företagens
Genom

bildande

för övriga

kommunala
referenspunkt

fastighetsägare.

Inom hyressättningssystemet

en lagfäst
vid bruksvärdesprövningar.

bostadsföretagen

roll

som hyresledare

har de
och som

x

l
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omgavs tidigare av särskilda bidragsoch de
särregler har upphävts
dessa
av
villkor som
har därigenom fått ekonomiska
bostadsföretagen
övriga fastighetsägares
se kap. 13.

De kommunala

skatteregler.

och

i bostadspolitiken

roll

kommunala
är mer lika

bostadsföretagen
Merparten

Bostadsförmedling

10.4.4

tagit ett stort
bostadsförmedlingar
har genom kommunala
baserad på
bostäder
av
en förmedling
ansvar för att upprätthålla
Kommunala
bostadssociala
hänsyn även under tider med bostadsbrist.
har setts som en garanti för en rättvis fördelning
bostadsförmedlingar
av

Kommunerna

Det
segregation.
för att motverka
som ett verktyg
alltid
har
bostäder
inom förmedlingen
kommunala
engagemanget
av
har
förmedlingar
åtagande och antalet kommunala
varit ett frivilligt
ekonomiska
och kommunernas
växlat beroende på bostadsmarknadsläge
och

bostäderna

situation.
ägt rum inom den
av 1990-talet har stora förändringar
Boverkets årliga bostadsbostadsförmedlingsverksamheten.
kommunala
bostadsförmed kommunal
marknadsenkäter
visar att antalet kommuner
Sedan början

sjunkit

medling

från

83 till

41

mellan

hösten

1992

och

årsskiftet

bostadsförmed-

1995/96 fanns alltså kommunal
årsskiftet
Bland de kommuner
15 % av landets kommuner.
som har
och Malmö
återfinns Stockholm
bostadsfönnedling
kommunal
helt
en
innehåller
I övrigt
i Stockholmsregionen.
samt ett antal kommuner
Vid

1995/96.

ling

i endast

Till de kommuner
små kommuner.
företrädesvis
som hade
gruppen
bostadsfönnedling
kan läggas ett 30-tal kommuner
kommunal
som hade
kommunala
det
lät
förmedling,
kommunägd
delvis
eller
en privat
lägenheter eller
förmedla
bostadsföretaget
även andra fastighetsägares
på annat sätt hade någon
samhet.
I 215
varje

kommuner

fastighetsägare

finns

form

av mera övergripande

ingen

förmedlar

organiserad
själv

förrnedlingsverk-

bostadsfönnedling,

utan

I gruppen finns
får i dessa kommuner

sina lägenheter.

De bostadssökande
av alla storlekar.
på egen hand ta kontakt med var och en av de lokala fastighetsägarna.
kommunerna
ålade visserligen
Den tidigare bostadsförsörjningslagen
bostadsfrämja
för
behövdes
så
bostadsfönnedling
att
att anordna
om

kommuner

själva som avgjorde när behov
men det var kommunerna
för staten att ålägga en kommun
att inrätta
förelåg.
Den möjlighet
har
bostadsförsörjningslagen
i
inskriven
bostadsfönnedling
som var
försörjningen,

aldrig

utnyttjats.

lingsverksamheten

Däremot
genom

fönnedhar staten främjat den kommunala
för kommunerna
att
att skapa möjligheter
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lägenheter

till

både

SOU

nyproducerade

lägenheter

och
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till

i beståndet.

Tillgång

på bostäder

huvudsakligen

beståndet
att förmedla i det befintliga
frivilliga
avtal
med
främst
genom

skapats

kommunala

bostadsföretagen,

med

har dock

de egna
fastighetsägare.

privata

men även
Den ovan nämnda Lagen om kommunal
bostadsanvisningsrätt
var också
konstruerad
så att endast kommuner
med att träffa
som misslyckats
frivilliga
avtal kunde utnyttja lagen.
Efter den l juli

1993 bygger kommunernas
möjligheter
att få tillgång
förmedla
praktiskt taget uteslutande på frivilliga
avtal.
att
Enda undantaget är den möjlighet
Jordabalken,
som 35 § i Hyreslagen
12 kap.
få anatt via ansökan till hyresnämnden
ger kommunen

till

lägenheter

visningsrätt

till

förmedling.

lägenheter

i "inbyte"
till en kommunal
som kommer
paragraf
kan självfallet
bara åberopas
av de

Denna

kommuner

som har en kommunal

10.4.5

Stöd

till

bostadsförmedling.

hushåll

enskilda

och

kommunal

borgen
Den tidigare

bostadsförsörjningslagen

kommunerna

möjlighet

innehöll

att särskilt
upphävdes

bostadsförsörjningslagen

bestämmelser

vissa

gynna
infördes

i

som gav
fastighetsägare.
När

stället

den

tidigare

nämnda

Lagen om kommunalt
stöd till boendet 1993:406
som ger
kommunerna
stöd i syfte att
rätt att lämna enskilda hushåll ekonomiskt
minska
deras kostnader
för att anskaffa
eller inneha en permanentbostad.
Ytterligare

ett,kommunalt

Kommunerna

har

borgensåtaganden
miljarder
till

de

styrmedel
borgen.
är att ge kommunal
siffrorna
från 1992
senast tillgängliga
krediter
till bostäder
motsvarande
drygt
100

enligt
för

kronor.

de

Merparten

av borgen
bostadsföretagen.

kommunala

kommunala

bostadsföretagen

borgen

lån

för

lagstiftning
ningar,

till

tillåter

eftersom

har

egnahem
dock

för bostäder
Vid

avser borgen för lån
sidan av borgen
till de

kommunerna

och

tidigare

bostadsrättsföreningar.

även

lämnat

Nuvarande

inte ny kommunal
borgen till bostadsrättsföreinte kan betraktas som stöd till enskilda

sådan borgen

hushåll.
1990-talets
mycket
lämnat

borgen

bostadsmarknad
analyser.

kris på fastighets-

betungande
till

ekonomiska

bostadsföretag
kräver

kommunala

och bostadsmarknadema

har medfört

åtaganden

i ett antal kommuner
som
och bostadsrättsföreningar.
På dagens

borgensåtaganden

noggranna

risk-

Utvärdering

10.5

av
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de kommunala

styrmedlen
I

hur

utvärdera

regelsystemen

senaste årens förändringar
formella
inverkat på kommunernas
de

att ta ett övergripande
ansvar
har också haft
Kommittén

inom

direktiven

enligt

ingår

uppdrag

kommitténs

Bostadspolitiska

i

de

att

bostadspolitiska

och reella möjligheter

bostadsförsörjningen.

i uppdrag

att överväga
bostadspolitiken.

vilka

styrmedel

Utgångspunkten
behöver för den framtida
på
själv bör förfoga över styrmedlen
här vara att varje kommun
införas
skall
bara
kommunerna
för
regler
om så
eget ansvar. Tvingande
rätt till
krävs för att skydda tredje man eller för att främja medborgarnas

kommunerna
skall

insyn

och inflytande.

Konsekvenser

10.5.1

av

regelförändringar

tidigare

till
i inledningen
beskrevs översiktligt
roll i den statliga bostadsfinatt kommunernas
lagstödda möjlighet
att nå förmedlingsansieringen
samt kommunernas
uppgifter
kommunala
blev
Dessutom
upphörde.
som
rätt i princip
i regelsystemen

Förändringarna

detta kapitel.

De innebar

förmedling
och
om
av information
efter att tidigare ha varit obligatoriska.
inte medfört
flera skäl att anta att regelförändringama
De
bostadspolitiken.
för den kommunala
konsekvenser
skulle
för att kommunerna
uppställas
kunde
tidigare

bostadsförsörjningsplanering
bostadsmarknaden
finns

Det
några

större

villkor

tillstyrka

som
statliga

frivilliga

bostadslån

-

markvillkoret,

produktionskostnadsprövningen

blev

under

konkurrensvillkoret
1980-talet

allt

och
mindre

Kommunerna
gav ofta dispens från
som styrinstrument.
det i
gjorde
vid bostadsproduktion
och tidspressen
markvillkoret
krav på anbudsupphandpraktiken svårt att utnyttja konkurrensvillkorets
har senare ersatts av förändringar
ling. Produktionskostnadsprövningen

betydelsefulla

som gav en press på produktionskostpå byggherren.
nadema och lade över en del av ränteriskema
innebar att bostadspoliregelförändringama
övriga
de
Merparten
av
Förändringarna
obligatoriska.
istället
för
frivilliga
tiska styrmedel blev
i bostadsfmansieringssystemet

innebar

dock

försämrades.
särskild
bostäder

möjligheter
inte att kommunernas
tidigare
har liksom
Kommunerna

bostadsförsörjningsplanering,
samt informera

om den lokala

att utnyttja
möjlighet

styrmedlen

att bedriva
sig i förmedlingen
av

engagera
bostadsmarknaden.
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lagen

bostadsanvisningsrätt
upphävdes
minskade
om kommunal
kommunernas
möjligheter
få
anvisningsrätt
till
att
t.ex. privata
hyresbostäder.
Detta skulle kunna försämra
möjligheterna
att klara
formellt

bostadsförsörjningen

för s.k. svaga
bostadsförmedling.

hushåll

liksom
möjligheterna
att
Det är dock svårt att uttala sig
En anledning
till detta är att
om effekterna
av att lagen upphävdes.
lagen var utformad
så att den endast kunde tillämpas
om frivilliga
överenskommelser
misslyckats.
Det faktum att lagen tillämpats
i mycket
bedriva

kommunal

liten utsträckning

kan därför tolkas antingen som att lagen inte behövts
dess
blotta existens möjliggjort
frivilliga
att
överenskomsom
melser. Hur det verkligen
förhåller sig är svårt att utröna. När lagen om
kommunal
bostadsanvisningsrätt
upphävdes 1993 tillsatte den dåvarande
eller

regeringen

med uppdrag att följa bostadsförsörjningen
en arbetsgrupp
kan
ha
svårt
att göra sig gällande på bostadsmarknaden
som
Arbetsgruppen
med uppgift
för svaga
att följa bostadsförsörjningen

för hushåll

hushåll.
från

Arbetsgruppen

flera

Kommunförbundet

Arbetsgruppen
utredningar

tycks

möjligheter

bostadssociala

10.5.2

för svaga grupper.
av bostadsförsörjningen
hittills
kommunerna
klarar att få fram
är att

kommunerna
driva

att

en

kan dock ändras om bostadsmartill brist på bostäder.

även med nuvarande regelverk
aktiv
bostadspolitik
och klara

av

nya

sitt

styrmedel

Det är av flera skäl svårt att dra några generella
styrmedel.
nernas behov av nya bostadspolitiska

bostadspolitiska

problemen

beroende

på

och möjligheterna
balansen

bostäder,

den ekonomiska

storleken

på segregationsproblemen

sin

egen bostadspolitiska
påverkar handlingsutrymmet
aktörer

ha

ansvar.

Behovet

kommuner

och hyresgäster

sorterar under Inrikesdepartementet.
tagit del av de kartläggningar
och

svaga grupper. Situationen
skulle skifta från överskott

Sammantaget
goda

gjorts

och består av företrädare
Även
Svenska

myndigheter.

för fastighetsägare

Arbetsgruppen

slutsatser

verksam

statliga

har fortlöpande

som

Arbetsgruppens
knadsläget

och

och företrädare

finns representerade.

bostäder

är fortfarande

departement

på den lokala

situationen
historia

mellan

slutsatser

om kommuEn anledning är att de

ser mycket olika ut i olika
utbud och efterfrågan
på

i de kommunala

bostadsföretagen,

etc. Varje kommun
där tidigare
vägval
kommunernas

samt
bostadsmarknaden.

har dessutom
och

relationer

strategier
till

andra

En annan faktor av betydelse i sammanhanget
är att bostadsmarkfortfarande
befinner
sig i ett övergångsskede.
Nya regelverk,

naden
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mellan aktörer osv.
vilka
svårt
det
är ännu
att urskilja
har inte fått fullt genomslag
att visa sig mer
på bostadsmarknaden
förändringar
som kommer
bedöma
att långsiktigt
varaktiga.
Detta minskar givetvis möjligheterna
rollförskjutningar

villkor,

ekonomiska

förändrade

och

nya styrmedel.
av att tillföra
från en bostadsproduktionspolitik
Vidare innebär övergången
insatserna kommer
kommunala
boendepolitik
att de viktigaste

behovet

till

en
att riktas

och inte mot nyexploatering
bostadsbeståndet
av nya
mot det befintliga
i
förhållandena
förbättra
möjligheter
Kommunernas
att
boendemiljöer.
möjligheterna
att styra
blir mer väsentliga
boendemiljöer
än
befintliga

styrrnedlen.
Detta reser nya krav på de kommunala
generellt sett haft ett
måste beaktas att bostadsmarknaden
överskott på bostäder under de senaste åren. Detta förbättrar kommunerför
att t.ex. uppfylla sitt ansvar för bostadsförsörjningen
nas möjligheter
på denna
Bedömningar
av behovet av nya stymiedel
svaga hushåll.
i kommupunkt kan därför inte bara utgå från den aktuella situationen

nyproduktionen.
Slutligen

överväganden
nerna utan måste även omfatta
situation med brist på bostäder.
styrmedel
Den genomgång av kommunala
detta kapitel

visar

styrmedel

flertal

att det kommunala
från övergripande

interventioner

om konsekvenserna

i en

som redovisats tidigare i
ansvaret kan uppfyllas
genom ett
till
och målstyming
planering

genom det egna bostadsföretaget.
arbete har vidare stor vikt lagts vid att undersöka
Under utredningens
bostadspolitiska
kommunernas
av ytterligare
egen syn på behovet
eller
Kommunförbundet
Svenska
med
kontakter
Varken vid
styrmedel.

direkta

i marknaden

har
referensgrupper
som förts med utredningens
några tydliga önskemål om nya styrmedel framkommit.
har också fil. dr. Annika Schéele gjort en
På uppdrag av utredningen
i
kvaliteter
möjligheter
att målstyra
undersökning
av kommunernas
kap. 3 i separat bilaga med expertrapporbostäder och boendemiljöer
har behovet av en anpassning
kommunerna
av
ter. I de undersökta
de diskussioner

vid

befintliga
klart

styrmedel

till

för förvaltning
en boendepolitik
stymiedel.
helt
nya
av

större än behovet
således
förefaller

Det

som

om

frarnstått

som

kommunemas bostadspolitiska

i ett
Särskilt
anpassas än kompletteras.
snarare behöver
följa upp kommuneravseende finns dock stor anledning att fortlöpande
Detta gäller frågan om kommunerstyrmedel.
nas behov av ytterligare
för
sitt ansvar för bostadsförsörjningen
att upprätthålla
nas möjligheter
Både
möjlighet
att nå anvisningsrätt.
svaga hushåll utan någon lagstödd
för svaga
bostadsförsörjningen
följa
uppgift
med
arbetsgruppen
att
utvecklingen
följa
för
viktigt
att
hushåll och Boverket har här ett
ansvar
någon
Det tycks dock inte finnas skäl att nu återinföra
i kommunerna.

styrmedel
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till

stöd för kommunerna.

frivillighet

och

motiveras

utifrån

förtroende.

En

några konkreta

möjligheterna

och samverkan

missförhållanden

kommunernas

Kommunala

Med utgångspunkt

uppgifter

från befintlig

lagstiftning

formulerat
som kommittén
den kommunala
bostadspolitiken:
Skapa goda

boendemiljöer

Kommunala

insatser

de målsättningar
kommitténs

boendet

och de mål för bostadspolifyra centrala

uppgifter

för

alla

att spela en avgörande roll för att uppfylla
och närmiljön
som kommer till uttryck i
bostadspolitiken
och i plan- och bygglagens

för

uppgift

kommer

att kräva
bostadsområdena.

de mest utsatta

bostadsförsörjningen
eller

boendepolitik

kommer

Denna

i särskilt

för

framträder

i en

för boendet

mål

portalparagraf.

Säkra

kan snarare försvaga
att nå samförstånd

möjligheter

med fastighetsägarna.

tiken

insatser

De allra flesta kommuner

utan alltför stora problem. Det är
i första
ansvar enligt socialtjänstlagen
med fastighetsägarna
bygger
på
som
återinförd
lagstiftning
inte
kan
som

att kommunernas
hand säkras genom ett samarbete

10.6
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lösa bostadsförsörjningen

också angeläget

än förstärka

SOU

för

en svag ställning

människor

med

stora

särskilda

kommunala

behov

på bostadsmarknaden

En av de viktigaste
förutsättningarna
för ett självständigt
och värdigt liv
till en egen bostad. En av den sociala bostadspolitikens
är tillgång
huvuduppgifter
är därmed att lösa bostadsbehovet
även för hushåll som
inte på egen hand klarar detta. Kommunala
insatser för äldre och
funktionshindrade
socialtjänstlagen
Kommunernas

och
utgör

för
viktiga

andra

hushåll

med

behov av stöd
i en boendepolitik.
bostadsförsörjningen
innefattar

enligt

beståndsdelar

också
ansvar för
människor
För sådana grupper
som är hemlösa eller hotas av vräkning.
kan bostaden vara en väg tillbaka
till en bättre tillvaro
eller den sista
kvarvarande
kopplingen
till ett ordnat liv. Ansvaret
för dessa utsatta
mellan bostadspolitik
och socialpolitik
grupper kräver en nära koppling
samarbete mellan bostadsföretag,
kronofogde
samt ett väl fungerande
och socialtjänst
i enlighet
med intentionerna
i Socialtjänstlagen
och
Hyreslagen.

i
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bostadsförsörjningen

inom sitt område det övergripande
ansvaret för
bostadsbestånd
och
måste
boendemiljöer.
Kommunen
av
stå för en helhetssyn
och väga marknadsintressen
på boendefrågoma
l det övergripande
mot samhällsintressen.
ansvaret ingår att göra en
balansen
mellan
utbud och
långsiktiga
samlad bedömning
den
av

Varje

kommun

har

utvecklingen

samt avväga behovet
beståndet.
i det befintliga

på bostäder

efterfrågan
behovet

av nyproduktion

mot

av åtgärder
kommuner
I flertalet

behöver
det övergripande
ansvaret omfatta
människors
och
förbättrar den
underlättar
bostadssökande
som
information
lokala bostadsm arknadens funktionssätt.
Lätt tillgänglig
om
bostadsmarknaden
bidrar till ett motverka segregation i boendet och öka

åtgärder

rörligheten

på

bostadsmarknaden.

En

centralt

organiserad
roll

kan spela en viktig bostadspolitisk
på bostäder är växande.
där efterfrågan

lingsverksamhet
kommuner
Främja

förmed-

i särskilt

större

boende

ett integrerat

kräver inte bara
boendesegregation
för att motverka
bostadsområden.
måste
Kommunerna
särskilda insatser i redan utsatta
för ett integrerat boende med
också mer långsiktigt
skapa förutsättningar
bostadsområden.
allsidigt
sammansatta
Det lokala

Vid

byggelse

arbetet

bör bostäder

ett gott boende

10.7

viktiga

för

olika

grupper

av hushåll.

boendepolitik
ansvar står fast har
förändrats i flera
bostadspolitiken

bostadspolitiska

kommunernas

avseenden.

formas

för många

en

beav befintlig
kan
erbjuda
så att de

komplettering

och boendemiljöer

som är tillgängligt

Styrmedel

Samtidigt
som
förutsättningarna

och

ombyggnad

nybyggnad,

för den kommunala
En tidigare

stabil

och förutsägbar

bostadsmarknad

styrmedel har
och administrativa
med stort inslag av statliga politiska
situation
med
hög
grad
förutsägbar
mindre
ersatts av en
en
av markfortsättningen
kommer
i
nadsstyming.
Kommunerna
även
att ta ett
andra
grundläggande
men många
ansvar för bostadsförsöijningen,
aktörer
Den

befintliga
former

på bostadsmarknaden
situationen

nya
kommunala

får ökad betydelse.

styrmedlen

och med ökad flexibilitet.

och en aktiv

hantering

gör att många av de
i nya
utnyttjas
behöva
att
handlande
Betydelsen
av strategiskt

på bostadsmarknaden
kommer

av styrmedlen

ökar.

Varje

kommun

bör ha en
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klar bild av vilka styrmedel
för en kommunal
som står till förfogande
bostadspolitik
hur
dessa
kan
och
bör
användas på den nya
samt
bostadsmarknad
som trätt fram.
De överväganden

kring de kommunala
styrmedlen
som redovisas
många
avsedda
bidrag
till
den
förnyelse
är
som ett av
av
styrmedelen
själv är ansvarig för. I många kommusom varje kommun

nedan

vad gäller
ner finns redan en mycket hög ambitionsnivå
och ett innovativt
utnyttjande
befintliga
stymiedel.
av

10.7.

1

bostadsfrågor

Planeringsverksamheten

bostadsförsörjningsplanering
kommer
av flera
roll även i den framtida
kommunala
att spela en viktig
bostadspolitiken.
plan för bostadsförsörjEn aktuell och genomarbetad
En

aktiv

kommunal

anledningar

ningen

underlag
för att upprätthålla
det övergripande
ger ett viktigt
Om den utnyttjas
rätt underlättar
ansvaret för bostadsförsörjningen.
planen också för kommunen
handla
strategiskt
och
ligga
i framkant
att

på

utvecklingen.

Planen

kan

med andra aktörer

kunskapsutbyte

underlag
ett viktigt
på den lokala bostadsmarknaden.

även

utgöra

för

för att föra ut kommunens
intentioner
inom
är den ett hjälpmedel
och nå ett samordnat
handlande.
Slutligen
bostadspolitiken
är besärskilda
hovsplanering
absolut nödvändig
i fråga om kommunernas
ansvar för hushåll med särskilda behov i boendet.
Vidare

Under efterkrigstidens
för bostäder

främst

syftat

på exploateringsområden
och

satsningar

utsträckning

att nästan
bostadsförsörjningsplanering

nybyggnadsbehovet

till

och

tillbyggnad

Boverkets

har

bara

i viss

bostadsmarknadsenkät

bedriver
inte aktivt
som
också har ett nästan obefintligt
nybyggan-

kommuner

de. Bostadsförsörjningsplaneringen

kopplad

planeringen

byggande
att att genomföra
ett storskaligt
städernas
utkanter.
1980-talets
stadsförnyelse
i

omdetta perspektiv.

samtliga

har den kommunala

till

på reparation,

rubbat

visar

bostadspolitik

tycks

idag

även i dag betraktas

i flera kommuner

finns

som nära
inget behov

i träda.
av nya bostäder ligger också bostadsförsörjningsplaneringen
kunna
lösa
framtidens
bostadspolitiska
uppgifter
behöver
den
För att
kommunala
präglas av en helhetssyn
där utveckling
planeringen
av
bostäder.
Med
befintlig
bebyggelse
väger tyngre än nyproduktion
av
dagens stora bestånd av moderna bostäder är det naturligt
om kommuförsta
hand
från
den
befintliga
bebyggelsen
och
utgår
planering
i
nernas
de behov

och möjligheter

som där öppnar sig. Tillskott
av nya bostäder
utvalda
och
inplacerade
komplement
till
varsamt
som noga
bostadsbestånd.
Redan i de ändringar som under l980-talet

bör betraktas
nuvarande

i
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i den nu upphävda bostadsförsörjningslagen
förväntades
planeringsverksamheten

gjordes

i bostadspolitiken

roll

kommunala

betonades
handla

om

att den
bostads-

än enbart bostadsbyggande.
fokus från bostadsEn förskjutning
av den lokala bostadspolitikens
bestånd kräver en planering i delvis
byggande till förnyelse av befintligt

försörjning

bemärkelse

i bredare

nya former.

Att

utveckla

kommer
i en sådan riktning
att
bostadskommunala
för
den
uppgifterna

planeringen

vara en av de mest angelägna
under det närmaste decenniet.
politiken
Planering och genomförande
av förnyelse

i det befintliga

bostadsbe-

om de sker i nära
boendemiljöer
befintliga
Utvecklingen
kontakt med de boende själva.
av
mening. Däremot
kommer inte att kunna "planeras fram" i traditionell
övergripande
och
bära
sig
i
kan kommunen
ett
ansvar för
engagera
bli hållbara

kan endast

ståndet

och ändamålsenliga

som successivt växer fram ur de boendes engagemåste i ökad utsträckning
planeringsapparaten
mang. Den kommunala
som ibland kallas dialogplanering.
anpassas till den form av planering

utvecklingsprocesser

planering

En
måste

kunna

för

integrera

utveckling
sociala

av redan
och fysiska

boendemiljöer

existerande
aspekter.

Den måste

behov

också

och materiella

Den väv av aktiviteter,
vara sektorsövergripande.
vardag kan inte med någon större
människors
omständigheter
utgör
som
måste anpassas
Planeringen
delas in i olika sektorer.
meningsfullhet
och synsätt inom
av nya metoder
användning
ökad
skulle befrämjas
sainhällsplaneringen
av ett
av en
tillsammans
När kommunen
stadsdels- eller bostadsområdesperspektiv.

efter

detta

faktum.

Framvâxten

och utvecklingsarbete
engagerar sig i ett planeringssektorsövergripande
synsätt
lättare
skapas
bas,
med en stadsdel som
ett
Avståndet
möjligheter.
och
behov
på stadsdelens
och en helhetssyn
blir också
vardag
och människors
verklighet
planeringens
mellan
med andra aktörer

kortare.
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kommun

samhet

lokala

med

utgjorde

bedrevs
områdes-
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en försöksverkDessa planer

en del av översiktsplanearbetet,
Syftet med de stadsdelsinriktade

stadsdel.

bara en
men omfattade
planerna var att bättre ta till
i översiktsplanering
och bostads-

vara lokala och sociala kunskaper
försöijningsplanering.
De lokala

planerna

utarbetades

av lokala
distriktsnämnds-

arbetsgrupper

bestående
tjänstemän,
av kommunala
m.fl. Erfarenheterna
från Trollsamt boende, organisationer
hättan
bl.a. att stadsdelsperspektivet
visar
helhetssyn
på
gav en
situationen
inom varje stadsdel. Denna helhetssyn kan i sin tur ge både

politiker

ekonomiska

och en bättre kvalitet i omsorg och service.
i kapitel
om lokala utvecklingsprogram
som diskuteras
4 i detta betänkande är avsett att ge flera kommuner
erfarenheter
av ett
stadsdelsperspektiv
och av ett sektorsövergripande
arbete som kan
vinster

Det förslag

komma

till

nytta

Samtidigt
angelägen,

även i övrig

samhällsplanering.

ökad

som
kommer

omsorg
komplettering

boendemiljöer
om befintliga
beståndet
av
genom nybyggnad

är

av
också att utgöra en viktig aspekt av bostadsförsörjningen.
Den
på bostadsmarknaden
kräver dock noggranna
analyser
nya situationen
vid planering
för nybyggnad.
De djupa kunskaper
av efterfrågan
om
bostäder

bostadsefterfrågan
andra

aktörer

kreditgivare,
Slutligen
integrerat
Vid

med
som behövs kan bara nås genom samverkan
på den lokala bostadsmarknaden
bostadsföretag,
som
mäklare etc.
innebär kommunernas
nyckelroll
i arbetet mot ett mera

boende

viktiga

funktioner

för den kommunala

planeringen.

planeringen

för nya bostäder bör den nya bebyggelsen
lokaliseras
och utformas för att främja integration.
Genom att nå en blandning
av
upplåtelseformer,
hustyper och lägenhetsstorlekar
kan nya bostadsområden bli
också

attraktiva
användas

slags bostäder
terfrågan

hos många

vara av central

10.7.2

för bredare grupper av hushåll. Ny bebyggelse
kan
för att komplettera
befintliga
bostadsområden
med de
som saknas för att området skall kunna möta bostadseftyper
betydelse.

Information

av hushåll.

till

Valet

av upplåtelseform

kan här

hushållen

Kommunerna

har en nyckelroll
för att bygga upp och förmedla kunskap
den
lokala
bostadsmarknaden
till konsumenter
m.fl. Kommunen
har
om
utveckling
på flera områden goda
över kommunens
genom sin överblick
förutsättningar
att bilda navet i ett lokalt nätverk för utbyte av kunskap
om bostadsmarknadens

utveckling.
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kunna ge
skulle
på att kommunerna
motiverat
främst
bostadsmarknaden
hushållen information
av att
var
om
på information
om
det rådde en absolut brist på bostäder. Tillgången
med bättre balans
kan dock även i en situation
bostadsmarknaden
Det

tidigare

mellan

utbud

lagfästa

vara av central betydelse för vissa grupper
har i regel större
och nyinvandrade
nyinflyttade
än hushåll som redan är etablerade i en kommun.

och efterfrågan

av hushåll. Ungdomar,
behov av information
Bristande

kravet

information

om den lokala bostadsmarknaden
mellan
villkor
i bostadssökandet

bidrar
olika

således

kategorier

att skapa ojämlika
sökande efter en
också hushållens
troligen
hushåll.
Det förlänger
av
Vidare
på bostadsmarknaden.
bostad och minskar på så sätt rörligheten
information
på offentlig
kan en situation där tillgången
om bostadsmarsegregationsprocesser
att förstora
förstärka
knaden
genom
är liten
olika
mellan
och information
skillnader
i kontaktnät
grupper av hushåll.
kan
bostadsmarknaden
till information
God tillgång
om den lokala
aspekter och som ett sätt att
både utifrån bostadssociala
alltså motiveras
Därav
funktionssätt.
bostadsmarknadens
lokala
den
förbättra
allmänt

till

aktörer
flera
gynnar
att en god informationsförsörjning
—
och fastighetsägarna
etc.
kommunen
medborgarna,
för 1996 är det bara i ett 60Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät
få inmöjlighet
har
inte
att via kommunen
medborgarna
tal kommuner

följer

Flertalet av de
om den lokala bostadsmarknaden.
små kommuner,
men bland de
kommuner
som inte ger sådan service är
med mer än 50 000 invånare.
sextio finns även ett tiotal kommuner
eller ligger i storstadsområden
högskoleorter
är
Dessa större kommuner
på bostäder. Här kan
få en fortsatt hög efterfrågan
och kan förväntas

formation/rådgivning

för att stödja medborgarett stort behov av informationsinsatser
inforbör tilläggas att den kommunala
bostadssökande.
Dessutom
nas
till
sig
inskränkte
kommuner
60-tal
i ytterligare
en lista
mationen
ett
möjligheller
inte
Boverkets enkät ger
över de lokala fastighetsägarna.
informationsmaterialen.
på de kommunala
het att bedöma kvaliteten
finns
bostadsbristen
är bortbyggd
generella
den
där
situation
I en
rådgivning
och
information
behov
i medborgarnas
av
stora variationer
måste därför bedöma vilket
Varje kommun
mellan olika kommuner.
behov av information
som finns inom
om den lokala bostadsmarknaden
ökar i regel med
Behovet
just den egna kommunen.
av information
kommunerna
är
de
bostadsmarknaden.
I
större
lokala
storleken på den
lediga
till
tillgången
och
svåröverskådlig
bostadsmarknaden
mer
bostäder mindre.

finnas
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till

den stora betydelse som bostaden har för människors
är det dock rimligt
i alla utom de minsta
att medborgarna
kommunerna
åtminstone
har tillgång
till den mest grundläggande
välfärd

informationen

den lokala

bostadsmarknaden.

Ett minimikrav

vad
är att det finns en lätt tillgänglig
förteckning
över de större fastighetsägarna,
var dessa har sina fastigheter
och hur man når kontakt
med respektive
fastighetsägare.
Ett sådant
material
grund
för
medborgarnas
bostadssökande
och
ger en
egna
om
information

gäller

minskar

till

hushållen

de segregationsskapande

och sociala

skillnader

i tillgång

till

information

kontakter

som råder mellan olika grupper.
Information
till medborgarna
kan
om den lokala bostadsmarknaden
knappast ses som en uppgift enbart för kommunen.
Ett nära samarbete
med framförallt
de lokala fastighetsägarna
för att kunna
är nödvändigt
hålla informationsmaterial
aktuella och relevanta. God information
till
medborgarna

kunder,

är också

hyresgäster/
ett sätt att nå ut till potentiella
måste vara av självklart
intresse för fastighetsägarna.

vilket

10.7.3

Fönnedlingen

bostäder

av

Ett kommunalt

i förmedlingen
engagemang
av bostäder kan motiveras
bostadssociala
skäl
eller
av
som ett sätt att skapa en mer välfungerande
lokal bostadsmarknad.
Ett viktigt

bostadssocialt

kommunalt

inflytande

bostadsförsörjningen
gott boende.
kommunernas

skäl är att en förmedlingsverksarnhet
under
kommunens
arbete med
att säkra
för människor
som har svårt att själva ordna ett
stödjer

Det handlar

här om personer som faller inom ramen för
socialtjänstlagen,
t.ex. funktionshindrade

enligt

med särskilda

ansvar
behov i boendet,

bruksproblem,

psykiskt

med
socialaeller
misspersoner
sjuka m.fl. Många människor
har också svårt att

bli accepterade

märkningar,

betalningsansom hyresgäster på grund av arbetslöshet,
tidigare sociala problem eller på grund av att de utsätts för

diskriminering.

Ett

fönnedlingsverksamhet
För detta krävs
kötid

dock

bostadssocialt

skäl

för

en kommunal
segregation
i boendet.
är att den kan motverka
strikt förmedlar
efter behov och
att förmedlingen
annat

och har tillgång

till

ett stort

antal lägenheter

som är väl spridda

över kommunen.
En centralt
för

anordnad

den lokala

lings-

och infomiationsverksamhet

och fastighetsägare
bruk,

förrnedlingsverksamhet

bostadsmarknadens

vilket

i

sin

funktionssätt.

kan spela en viktig roll
En effektiv
förmed-

gör det lättare
Därmed

att mötas.
tur leder till

tas lediga
ökad rörlighet

för bostadssökande
bostäder

snabbare

och

effektivare

ett

i
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På detta sätt ger bostadsförmedlingen
av bostadsbeståndet.
för både hushåll och fastighetsägare.
underlättar
en service som
om
Bostadsförmedlingsverksamhet
är också en källa till information
informatiokan
analyserad
Rätt
bostadsmarknaden.
läget på den lokala
kunskaper om balansen
värdefulla
och fastighetsägare
nen ge kommun
I de
inriktning.
samt om efterfrågans
utbud och efterfrågan
mellan
samarbetar om en gemenoch fastighetsägare
där kommun
kommuner
forum för informaviktigt
kan denna vara ett
sam bostadsförmedling,
problem.
och samarbete kring gemensamma
tionsutbyte
inflytande
under kommunalt
kan en bostadsförmedling
Slutligen
för
genom att minska utrymmet
skapa ökad trygghet för konsumenterna
i
de
största
problem
bostadsförmedlingar
som är ett
de oseriösa privata

utnyttjande

kommunerna.
önskar engagera sig i
anledningar
som av ovanstående
frihet att välja formerna för förmedförmedlingen
av bostäder har stor
kan vara ett viktigt
bostadsförmedling
En central
lingsverksamheten.
drivas
styrmedel utan att för den skull
som en traditiobostadspolitiskt
bolag. Under
eller som ett helägt kommunalt
förvaltning
nell kommunal
för förmedformer
de senaste åren har också nya organisatoriska
kommuner.
etablerats i några
lingsverksamheten
i nya former är BostadVästerås
Ett exempel på bostadsförmedling
det
1993 och ägs gemensamt
bildades
av kommunen,
AB. Bolaget
RiksHSB,
fastighetsägareföreningen,
bostadsföretaget,
kommunala
serviceföretag
definieras
som ger
som ett
byggen m.fl. BostadVästerås
Fastighetsägarna
och fastighetsägare.
både bostadssökande
fördelar
Kommuner

erbjuds

marknadsföring,

snabb tillgång

samt service
till bostadssökande
samarbete med
Förmedlingens

frågor.
i bostadssociala
och inte på skrivna avtal. Vid
bygger på frivillighet
fastighetsägarna
också en
har BostadVästerås
sidan av funktionen
som serviceorgan
på ett
frågorna. Här bygger verksamheten
viktig roll i de bostadssociala
och berörda
fastighetsägarna
mellan BostadVästerås,
samverkansavtal
för
samordningsansvaret
BostadVästerås
har
förvaltningar.
kommunala

och

garantier

de
behövande
grupper och fördelar
att få fram bostäder till särskilt
och upplåtelseforbostadsområden
sökande mellan olika fastighetsägare,
den ordinarie
kompletteras
Slutligen
segregationen.
mer för att minska
studeranderumsförmedling,
ett
särskild
förmedlingsverksamheten
av en
roll
som
för bostäder inom alla upplåtelseformensamt en
marknadstorg
marknadsförare

av Västerås

som bostadsort.
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bostads-

företagen
De kommunala

bostadsföretagen

Flertalet

är ekonomiskt

företag

arbetar
stabila

under

mycket

olika

villkor.

och fungerar

trots en ibland låg
på den lokala bostads-

andel eget kapital som en stabiliserande
faktor
marknaden.
Samtidigt
finns också ett antal företag med
en ekonomiskt
osäker situation på grund av bla. låg soliditet och vakanser i bostadsbeståndet se vidare om bostadsföretagens
ekonomi i kapitel 13.
Beroende på i vilken kommun
företagen verkar finns också stora
skillnader
i de problem
och möjligheter
som råder på den lokala
bostadsmarknaden.
I många större kommuner
kring
är det problem
boendesegregationen
och de krav denna ställer på företagens verksamhet
som står i centrum. I flera mindre
och möjligheterna
egna ekonomi

kommuner
att

finna

är det i stället

användning

företagens
för

vakanta

bostäder

som är i fokus.
Utvecklingen
har inneburit

bostadsföretagen
att de kommunala
affärsdrivande
bolag
med
som
samma behov som
andra bostadsföretag
följa
bostadsefterfrågan
och agera på marknaatt
dens villkor.
Förändringen
understryks
mot ökad affärsorientering
av att
flera kommuner
har utnyttjat möjligheten
och
att ställa upp avkastningssoliditetsmål
för sina bolag inom ramen för självkostnadsprincipen.
tydligare

trätt

Parallellt

med

flexibilitet

fram

den ökande marknadsorienteringen
och kundanpassning
omfattas företagen

med

krav

på ökad

fortfarande

av vissa
och sin roll i hyressättningssystemet.
genom Kommunallagen
Den nya situationen
på bostadsmarknaden
ger ett starkt ekonomiskt
förändringstryck.
Samtidigt
har de kommunala
bostadsföretagens
bostadssociala
roll inte blivit
mindre
viktig.
Tidigare
bostadssociala
särregler

målsättningar
försvårande
om en jämn bostadsproduktion,
av spekulation och stabilitet
i förvaltningen
framstår i ljuset av tidigare turbulens
på fastighetsmarknaden
för en boendepolitik.
som viktiga förutsättningar
Den bostadssociala
målsättningen
och det
om en låg hyresnivå
bostadssociala
ansvaret för hushåll med svårigheter
att hitta en god
bostad

är fortsatt angelägna.
Den uppkomna
situationen

ställer

stora krav på strategisk ledning av
Kommunernas
politiska ledning måste som ägare ta ett tydligt
för bostadsföretagen
och via ägardirektiv
formulera
ansvar
m.m.
målsättningar
för företagens
verksamhet.
Bostadsföretagens
roll
i

företagen.

respektive

kommuns

formuleras

måste

företagens

boendepolitik

vara så tydliga
ordinarie
verksamhet

måste

definieras.

De mål som
att de får en styrande effekt på hur
bedrivs.
Detta gäller
särskilt
de
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som hittills varit både mindre vanliga än
och mer vagt utfonnade.
målsättningar
företagsekonomiska
bostadsföretagen
Den utmaning som nu ligger framför de kommunala
bostadssociala

målsättningarna

med ett bostadsfastighetsekonomi
är att förena en sund och långsiktig
för
förutsättning
det
goda
boendet.
En
socialt ansvar och en vision om
är en god kommunikation
möta en sådan utmaning
att framgångsrikt
företagsledning
och
förståelse mellan bostadsföretagens
och ömsesidig
tillsatta

deras politiskt

De kommunala
mellan

variera

olika

och behov.

sättningar

ägare.
bostadsföretagens

beroende

kommuner
I särskilt

roller

två avseenden

och uppgifter
på lokala

kommer

önskemål,

har dock företagen

att
förut-

viktiga

Det gäller arbetet för ett kretsloppsanatt spela i alla kommuner.
och jämlika
för
att skapa rättfärdiga
samt arbetet
passat boende
boendeförhållanden
mellan olika bostadsområden.

roller

gjordes efter andra världskriget
bostadspolitiken
ett
skulle
bostäder
bostadsföretagens
kommunala
de
innebar
att
som
från många europeiska
Till skillnad
vara öppna för alla medborgare.
inte haft s.k. sociala hyresländer har Sverige under efterkrigstiden
l den svenska

vägval

bostäder
naden.

som endast är avsedda för
har bl.a av denna
Sverige

många av de länder som
som kännetecknar
för denna
En förutsättning
använder
sig av sociala hyresbostäder.
haft
bostadsföretagen
varit att de kommunala
har sannolikt
utveckling
för
bostadsmarknadema
lokala
marknadsandel
de
på
tillräckligt
stor
en
samtidigt
bostadssocialt
att kunna ta ett nödvändigt
ansvar utan att
på bostadsmarknaden.
framstå som ett andrahandsaltemativ
segregation

långtgående

I

i

utsatta grupper på bostadsmarkden
undvika
anledning
kunnat

unika modell som de kommunala
perspektiv
Den i ett internationellt
segregationstendenser
står för hotas av de tilltagande
bostadsföretagen
i
utvecklingsprogram
förslag
utredningens
om lokala
som föranlett
Mot denna bakgrund
är det en
att med hjälp av sina bostadsföretag
Det
förutsättningar
i alla bostadsområden.

utsatta bostadsområden
se kap.
angelägen uppgift för kommunerna
skapa

värdiga

viktigaste
är en av kommunens
resurser i
och
för att nå en kretsloppsanpassning
av bostadsområden
mellan olika bostadsområden
att etniska och sociala klyftor

kommunala
arbetet
undvika

fördjupas.

och jämlika

4.
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aktörer

uppgifter kommer kommunerna
i högre
För att lösa sina bostadspolitiska
och samförstånd
utsträckning
än tidigare
att behöva söka samverkan
förmed andra aktörer. Väl underbyggda
analyser av bostadsefterfrågan
utsätter
givare,

inhämtar
att kommunen
m.fl.
byggentreprenörer
för

övergripande
genom
aktörer

kunskaper

De kunskaper

utvecklingsprocesser

ansvar
kontakter
med boende,

bostadsföretag,

som verkar på stadsdelsnivån.
boendemiljöema
borde i sig leda till

påverkas

boendemiljön
En särskilt

viktig

De

boende

En helhetssyn

på utvecklingen

breda samverkansformer,

av så många verksamhetsområden
fråga som behöver lösas genom
med en svag ställning
löses oftast via det kommunala

uppgift

kommunala

kredit-

som krävs för att ta ett
i utsatta stadsdelar nås
och andra
föreningsliv

för hushåll

bostadsförsörjningen
naden. Denna

från fastighetsägare,

av
eftersom

och aktörer.
samverkan

är

på bostadsmarkbostadsföretaget.

utsatta hushålls
med en ibland oklok fördelning
av hushållen
orsak till segregation och till en negativ utveckling

bostadsföretagens

huvudansvar

för

har tillsammans

varit

en bidragande
i vissa bostadsområden.

att på både lång och kort sikt kunna
måste de utsatta hushållens boende löses
inom ramen för ett samarbete där även privata fastighetsägare
samt
verksamt
medel
ingår. Förutom
bostadsrättsföreningar
mot
att vara ett
motverka

För

boendesegregationen

ger ett sådant samarbete också en allmänt säkrare grund
En
kommunens
att uppfylla
ansvar för bostadsförsörjningen.
skall fungera
för att samverkan med privata fastighetsägare
förutsättning
aktivt följer upp hur boendet
via främst socialtjänsten
är att kommunen
segregationen

för

i det
och stödjer fastighetsägarna
för de utsatta hushållen
frivilligt
åtagit
sig.
de
ansvar
Ytterligare
är ansvaret för
en fråga som kräver aktiv samverkan
kommunala
och privata
vräkning.
Många
människor
som hotas av

fungerar

bostadsföretag
hårdare

linje

dag snabbare

skäl börjat tillämpa
har av fastighetsekonomiska
en
leder i
med hyresskulder.
En hyresskuld
mot människor
till vräkning.
Här måste ett samarbete mellan bostadsföre-

insatser kan sättas
etableras som gör att preventiva
tag och socialtjänst
in. En hyresgäst bör inte kunna bli vräkt utan att långt tidigare ha fått
representanter/socialtjänsten
besök av bostadsföretagets
ett personligt
samt erbjuder t.ex. en avbetalningsplan
som klargör hotet om vräkning
Grunden för ett
för den som är beredd att försöka gottgöra skulderna.
Hyresvärdar
lagstiftning.
sådant samarbete är lagd i befintlig
är enligt

hyreslagen
vräkning.

skyldighet

socialnämnden
skyldiga
att informera
om någon hotas av
socialnämnden
bestämmelser
sedan
Socialtjänstlagens
ger
i
utredning
frågan.
inleda
dröjsmål
att utan
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för svaga
ansvaret för bostadsförsörjningen
kommunens
mellan
koppling
att det måste finnas en nära
grupper
Socialtjänsten
har en viktig roll för att
och bostadspolitik.
socialpolitik
i
måste delta aktivt
Socialtjänsten
få till stånd en sådan koppling.
och allmänt bevaka de svaga
bostadsförsörjningsplanering
kommunens
och möjligheter
situation
att få en bostad.
gruppemas

Överhuvudtaget

innebär
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Bosparande

1 1.1

Inledning
till särskilt

Ett förslag

bosparande

har tidigare

av Utredningen
Förslaget
1994:121.

redovisats

SOU
om ett nytt statligt premierat bosparsystem
har fått ett blandat
kreditgarantisystem
statligt
på
byggt
ett
som var
utredningen
Den bostadspolitiska
bland remissinstansema.
mottagande
En översikt
bosparande.
frågan
har i uppdrag att på nytt se över
om

bosparande,

görs här av nuvarande
regelsystem.

Förutsättningar

11.2

för

förslag

inkomna

samt

aktuella

sparande

konstaterar
att även hushåll med
om bosparande
kan ha ekonomiskt
låga inkomster
utrymme till sparande
förhållandevis
utgifter har betalts. Som exempel anförs både
efter det att nödvändiga
och
med en fulltidsarbetande
tvåbarnshushåll
respektive
ensamhushåll
1994

års utredning

med normala inkomster
som antas ha l 750- 3 940
en deltidsarbetande
betalats.
kostnader
kr/månad kvar när nödvändiga
i början av årtiondet var hushållssparandet
Före skatteomläggningen
1980 var högsta marginalskatten
beskattning.
ca
utsatt för en kraftig
års
skatteÅr
i
1990
första
%.
det
i
75
I
den
steget
1985 var
85 %.
nere
till 65 %. Det andra stereform sänktes den högsta marginalskattesatsen
med
för kapitalinkomster
bl.a. att ett nytt inkomstslag
get innebar
enhetlig

efter

Realräntan
till

som 1990 utgjorde
Finansdepartementets

skatt

5,5 % enligt

att den högsta
dagens 30 %.

1991. Detta medför

sedan 1980 sänkts från 85 % till

skattesatsen
stigit

på 30 % inrättades

skattesats

1,1 % har till
statistik.

juli

Realräntan

1994
har

att vara hög sedan dess. Höga nomitrots
med en hög realränta
1990-talet
i kombination
hela
nella räntor under
och det nya skattesystem
ovan har varit generellt
som beskrivits
ökning
för ett ökat sparande. En drastisk
faktorer
av
gynnsamma
"Samhällshar också skett se vidare kapitel
sparkvot
hushållens

sjunkande

ekonomiska

..".

inflation

Även

fortsatt

bosparandet

har gynnats

av denna

dramatiska

254
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förutsättningarna

av

skattepolitiken

11.3

Sparfonner

Bosparande

för

har vidare medfört

i många

olika

sparkassor

samt i aktier, obligationer
värdepappersfonder.
Vissa alternativ

sparformer
och

andra

lanseras

i t.ex. bank och
värdepapper
eller i

speciellt

utformade

för

andra mer allmänt fångar upp hushållens sparande.
de
särskilda
bosparformema
dock
är
av begränsad
i förhållande
till hushållens
totala sparbehållning.
Inom

och ungdomens
ramen för allemanssparandet
statliga former för bosparande kompletterade
Under

av

är förmånligt.

medan

Sammanlagt
omfattning

Omläggningen

att amorteringssparande

på marknaden

förekommer

bosparande

sparande.

1996: 156

den

bosparande

finns särskilda

med viss lånerätt.

treårsperioden

har flera former
av särskilt
Sannolikt
har de sparsystem
noterat en minskning.
som
köpoäng till köp av nya bostäder förlorat i attraktionskraft
i takt
senaste

bosparande
fördelat

med att bostadsproduktionen
avtagit och ett lägenhetsöverskott
uppstått.
Motiven
till att stå i kö med sparmedel
för att få förtur till köp av
nyproducerade
bostäder
har minskat.
Sparinstituten
har sökt öka
intresset

höjd

genom

11.3.1

eller genom

sparränta

att erbjuda

lånerätt.

i bank

Sparkonto

Fördelen för bosparare ligger främst i att sparmedlen är likvida och kan
tas ut även för andra ändamål. Skatten på banksparande
är 30 %. Hur
mycket medel hushållen avsatt för framtida boinvesteringar
är inte känt.
Vissa banker,
främst
sparbankema,
har speciella
bosparkonton
som
beskrivs

närmare

1 1.3.2

Privatobligationer

Privatobligationer
kastningen
Sparande

legat
räntor

på

utges bl.a.
privatobligationer

av

staten
varierar

kan ske med årlig avkastning

obligationer
inlösen.

nedan.

där avkastningen

Sparande

över

bankräntan

för

som realisationsvinster

normala

bostadsinstituten.

beroende

på

eller med så kallade

betalas

i privatobligationer

och

vald

Av-

löptid.

nollkupong-

vid
ut i form av en kursvinst
har ökat mycket kraftigt då räntan

inlåningskonton.

är 30 %.

Skatten

på såväl

Bosparande
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11.3.3

Aktier

och

aktiefonder

ligger främst i den
med att bospara i aktier eller i aktiefonder
tillväxten.
En nackdel är ett relativt högt
genomsnittliga
höga förväntade
har varierat
på fondbörsen
Utvecklingen
risktagande.
av generalindex
Fördelen

kraftigt
medan

de senaste åren. T.ex. ökade
det inte ökade alls under
ökat

generalindex
långa perioder

generalindex
1992.

år 1993 med 54 %

Genomsnittligt

har

dock

Sett över
åren 1988-1993.
Kapitalskatten
avkastning.
god
mycket
en
på svenska aktier höjdes år 1995 från 12,5 % till

17,5 % under

exempelvis

har aktier givit

för realisationsvinst
30 %.

11.3.4

Bosparande

pensionssparande

och

genom att satsa på det egna
sparar för sin pension
i hopp om att kunna sälja
ägandet av bostad före pensioneringen
bostad t.ex. i
till mindre
och flytta
eller bostadsrätten
egnahemmet
Den eventuella
vid pensioneringen.
bostadsrätt
eller
hyresboende
Många

hushåll

och
pensionen
kan komplettera
som uppkommer
eventuellt
ersätta behov av annat sparande.
kunde
prövade om ett nytt bosparsystem
1994 års Bosparutredning
Utredningen
pensionssparandet.
individuella
det
med
kombineras

realisationsvinst

för såväl pensionssom
att ett och samma sparsystem
för
lösningar
tekniska
kräver
bosparande
ett antal komplicerade
över bostaden. Man pekade
likviditet
i sparandet och förfoganderätten
Utredningen
på bostaden.
värdet
bedöma
också på svårigheter
att
med
kombinera
går
inte
att
menade att enkla robusta bosparregler

konstaterade

pensionssystemet.
raliteten

1l.3.5

Vidare

vid en kombination

Sparbankens

finns

problem

vad

gäller

konkurrensneut-

av systemen.

bosparande

i samarbete
ett bosparande
t.o.m. år 1993 fanns i sparbankema
Samarbetet
kallat RiksBoSpar.
ersattes år 1994 av
Riksbyggen
Bosparande
Sparbankens
som skapar en lånerätt
som är en sparform
finns
ingen begränsning
sparande. Det
efter 12 månaders regelbundet
storlek. För lånerätten gäller
varken uppåt eller nedåt - av insättningens
och att den
emellertid
ett sparande på högst 2 000 kronor/månad

Fram
med

sparade summan räcker till minst 10 % av den totala bostadsinvesteringfår man låna resten 90 % efter
man dessa villkor
en. Uppfyller
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Bosparande

sedvanlig
gammal

SOU

kreditprövning.
bostad

eller

Låneändamålen

fritidshus.

renovera,
sker via

bygga

11.3.6

Riksbyggens

till

Rätten

eller möblera

samverkan

med

1996: 156

får

vara köp av ny eller
även om bospararen vill
Anvisning
av nya bostäder

gäller

bostaden.

byggföretag.

Systemet
omfattar
omkring
150 000 sparare och ca 1,5 miljarder
kr. Sparbankens
bosparande har
också kompletterats
med möjlighet
och
att bospara i privatobligationer
fondandelar.

Sparkassa

Sparformen

är organiserad

förening

Riksbyggen

innehar

Sparfonnen

Riksbyggens

i en ekonomisk
30 % andelsägande.

för medlemmar

där

till
ger tillgång
produktion
bostäder.
Tilldelning
köplats
sker
av
av
genom
Om bospararen
väljer en bostad hos Riksbyggen
får

poängsystem.
köparen en extra bonusränta
med 5 % om spararen är högst 28 år och
3% om denne är äldre
dock högst 5 respektive
3 % av insatsen.
Bosparande får överlåtas inom familjen.
Bosparutredningen
uppskattade
1994 antalet

bosparkonton

till

47 000 med

132 miljoner

kronor

i total

å

behållning.

11.3.7

HSB

Bosparandet,

medlemsskap
köplatser

som sker på konto
i HSB. Systemet

beroende

på kötid

med marknadsmässig

ränta, förutsätter
inriktat
på att fördela
är i huvudsak
för lägenheter ur HSB:s nyproduktion.
l %

extra ränta utbetalas utöver en marknadsprissatt
för köp av ny HSB-lägenhet.
Föreningarna

ränta om medel används
erbjuder
lån till del av
bostadsrätt.
Köplats
kräver

grundavgiften/insatsen

för en nybyggd
minst
2
400 kr/år för medlem som fyllt 21 år
600 kr
om
för yngre. Antalet
bosparare uppskattas
i dag till ca 260 000 med ett
totalt sparande på ca 2 miljarder
kronor.
nysparande

11.3.8

SBC

BO

SBC BO erbjuder
den placerar

medel

Handelsbanken

bosparande

i aktiefond

till sina medlemmar.

i både svenska och utländska

kan vara räntebärande.
bostadsrätt. Sparpoäng
100 kronor

-

Ett poängsystem

fördelar

Aktiefon-

värdepapper

som även
vid köp av
sparande per
där

köplatser

12 000 kri
ges för maximalt
ger en sparpoäng. Poängen kan flyttas inom

familjen.

1994

Bosparande

SOU 1996: 156

sparade

ca 18 000 personer i systemet och den totala
heten uppgick till ca 410 miljoner
kronor.

11.3.9
JAK

JAK

och

Jord Arbete

Föreningen

bedriver

Nordiska

sparlåneverksamhet

samhälle

257

fondförmögen-

Sparlån

Kapital
förening
är en ekonomisk
som
för medlemmar.
JAK söker bidraga till ett

av medutan ränta. För
genom
närvarande finns 21 000 sparande medlemmar
som sparat 393 miljoner
kronor.
kronor är utlånade till medlemmar
i föreningen.
368 miljoner
räntor.

utan

lemmarna

Spar-

avgifter.

och

låneverksamheten

Bosparande

och

betalas

lån löper

Genomsnittslånet

uppgår till ca 70 000 kronor, löper på 6 år och har
års bosparande.
3,5
av ca
Nordiska
Sparlån med ca l 000 medYtterligare
en organisation,
lemmar, har sedan några år ett liknande sparlånesystem
utan ränta.

föregåtts

11.4

stöd

Statligt

och

lagregler

för

bosparande
11.4.1

Bosparlån

inom

ramen

för

allemanssparande

och
sparformer:
Allemansspar
av två
är ett sparande i bank och Allemansfond
till andelar i en fond som gör sina
är ett sparande som omvandlas
Alla oavsett ålder får spara högst 2 000
placeringar
i värdepapper.
består

Allemanssparandet

Allemansfond.

kronor

Allemansspar

i systemen.
Räntan på Allemansspar
per månad sammanlagt
på allemansfond
liksom övriga räntor med 30 %. Utdelning
beskattas endast med 20 %. Fr.o.m.
realisationsvinst
1 januari

beskattas

samt
1997 kommer
vara 30 %.
rationen.

beskattningen
Skulle

på realisationsvinster

reaförlust

uppkomma

i allemansfonder

är den avdragsgill

att
i dekla-

i åldern 18-28 år som använder sparhar
De
formen för att bospara
rätt att få bosparlån under vissa villkor.
allemanssparandet
banker samt HSB och Riksbyggen
som förmedlar
lån. I
skall om vissa förutsättningar
lämna ungdomar
är uppfyllda

Sparare

i allemansparandet

sådana fall skall,
förvärv
Lånen
särskilt

efter sedvanlig

kreditprövning,

lån för bosättning

eller

tre gånger det sparade beloppet.
av bostad beviljas motsvarande
villkor.
Staten subventionerar
inte
beviljas på marknadsmässiga
bosparande

inom ramen för allemanssparandet.

Utredningen

om

25 8

SOU

Bosparande

översyn
av allemanssparandet
lånerätten skall tas bort.

11.4.2

1993:23

Fi

har

1994

föreslagit

1996: 156

att

Ungdomsbosparande

år 1988
tillkom ursprungligen
Lagen om Ungdom sbosparande l988:46
fortfarande
Sparsystemet
sparbeteende.
för att främja ungdomars
som
Sparande
gäller enligt lagen är till formen snarlikt allemanssparandet.
i bank

sker dock

eller

sparkassa.

Ungdomar

mellan

16 och 25 år kan

Sparandet
800 kr/månad.
systemet och spara maximalt
med en
bidrager
år.
Staten
år
blir
28
avslutas
det
måste
spararen
på 3 % dock inte årlig bonusränta
bonusränta
utöver den ordinarie
sig till

ansluta

För att få denna bonus krävs tre års sparande och ett totalt
och ordinarie
ränta
om minst 5 000 kr. Bonusräntan

sparräntan.

belopp

sparat
beskattas

med 30 %.

att sparmedlen skall användas till förvärv av bostad
för att bonus skall betalas ut. Bunden till bosparanmotsvarande
kreditprövning
det finns en lånerätt efter sedvanlig
tre
gånger det sparade beloppet.
Inget krav finns

eller för bosättning

Under 1996 var drygt 45 000 ungdomar knutna till sparandet. Dessa
i premier när sparandet avslutas. Anslaget
är berättigade till 18 miljoner
kronor.
för
1997 är budgeterat till 3 miljoner
premier
för utbetalning
av
Genomkronor.
miljoner
246
1996
september
Sparandet utgjorde i
ca
Ett borttagande
av ungdomsca 5 500 kronor.
skulle ske
Detta
utredningar.
tidigare
flera
har föreslagits
av
Frågan
bosparstimulanser.
andra
med införande
i samband
om
av
inom den
ungdomsbosparande
är för närvarande föremål för utredning
snittligt

sparkapital:

boparandet

kommittén

ungdomspolitiska

11.5

Utredningen
bosparsystem

Utredningen
att underlätta
till erforderlig

C

1995:10.

om

nytt

SOU

statligt

premierat

1994:121

för statliga stödåtgärder
ansåg att en målsättning
lånefmansiering
av främst topplånet för hushåll

regelbundet.
statsgaranterad
Utredningen

borde vara
som sparat
att bospara

Detta bör ge bästa incitament
ske genom en
föreslogs
bosparandet
stimulera
att
lånerätt, dvs. genom en kreditgaranti.
föreslog att stödet till bosparare skulle betalas ut i form

kapitalinsats.
Sättet

lånefinansioch förbilliga
för att underlätta
av statliga kreditgarantier
för
permanentboende.
bostadsrätt
hem
eller
vid
förvärv
eringen
av eget

Bosparande

SOU 1996: 156

Systemet

förutsattes

för
incitament
ett verksamt
Behovet
vid bostadsförvärv.

utgöra

spara till en egen kapitalinsats
mellan
50 000 och 200 000 kronor
sats var
läge
med geografiskt
Beloppen
antogs variera
insättningar
kvartalsvisa
åtminstone
Regelbundna
få

lån.

statsgaranterade

ställda

under

Sparande

tillsyn

Finansinspektionens

inlåningskonto,

skulle

att
kontantinav
utredningen.

upplåtelseform.

skulle

för att
sparinstitut

krävas

hos

kunna

ske, t.ex.

eller värdepappersfonder.

i aktier

i obligationer,

hushållen

enligt
och

sparformer

i alla
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på

Byte av

systemet kunde göras.
då de sammanlagda
skulle
lån
Statsgaranterade
man få först
sparande uppgick till minimigränsen
insättningarna
genom regelbundet
skulle vara l/24
insättning
garantigrundande
Maximalt
ett basbelopp.
och sparform

institut

inom

kunde högsta sparbeloppet
per månad. För kreditgarantin
således utgöra tre basbelopp per person.
avkastning
inklusive
Garantin som skulle utfärdas av Statens Bostadskreditnämnd
var en

basbelopp

marknadsvärde

bostadens

En förutsättning

underlaget.
låg

garantiunderlaget
garantin

Garantitiden
och 25 år vid
fastigheten

omfatta
högst

och

för garantin

högst 40 % av
40 % av garantiatt lånens säkerhet

av

marknadsvärdet

var vidare
vid nyproduktion

nio basbelopp.
säga för maximalt
vid
förvärv på andrahandsmarknaden
år
15
vara
Garantin avsågs följa låntagaren och inte
nyproduktion.

vid

till

bosparande

1 1.5.1

skulle

nyproduktion

det vill

beloppet,

givaren

-

vid

90 % av
dessa
marknadsvärdet.
Inom
detta
översteg
ramar
om
högst tre gånger det sparade
gälla för lån motsvarande

90 %

inom

skulle

kreditgivare

till

fyllnadsborgen

skulle

överlåtelse.

i princip
föreslogs

Garantikostnaden

skulle

av kreditungdomsom
av garantin.

betalas

Lagen
statens "självkostnadspris".
upphöra i samband med införandet

bosparförslag

Tidigare

bosparförslag
även tre tidigare
respektive
Boverket
åren 1992-1994
av Bofrämjandet,
som lämnats
1992:47.
SOU
bostadsfinansieringen
stöd
för
Utredningen
om statens
"bausparkassesystemet"
s.k.
tyska
det
byggde
på
förslag
Bofrämjandets
medan de båda andra
med särskilt låga fasta in- och utlåningsräntor
1994

års Bosparutredning

förslagen
ledde till

byggde
förslag

behandlade

på justeringar
till

genomförande

i skattesystemet.
från utredningen.

Inget

av förslagen
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SOU

Remissinstansemas
SOU

på betänkandet

1994:121

Remissinstansema

förslag.

syn

1996; 156

lämnade

Många

blandade

synpunkter

på

utredningens

Andra
ett avstyrkande.
föreslog ett införande
ibland efter vissa justeringar
t.ex. en förenklad
Flera remissinstanser
kontrollapparat.
menade att utredningen
borde
kompletteras
bl.a. beträffande
beräkning
konseav de statsfmansiella
kvenserna.

remissinstanser

Invändningar

mot

och upplåtelseformer

boende-

11.6

Det

förordade

förslaget

att

inte

var

neutralt

mellan

var vanlig.

europeiska/tyska

"bausparkassesys-

temet"
Sedan

60 år finns

bosparlånesystem
eller

25 miljoner

i vissa

europeiska

särskilda

genom
bosparar

i Tyskland

system finns även i Osterrike,
och Slovakien.

11.6.1

Villkor

för

länder

bosparkassor.

Luxemburg

tyskt
ett ursprungligen
Ungefär var tredje tysk

i sådana

system.

samt numera

Motsvarande
även i Tjeckien

sparande

sparande mot låg fast ränta, t.ex. 2,5 %, bygger
ett kontinuerligt
kollektivt
bosparsystem.
lånerätt
inom
ett slutet
spararen
upp en
tecknat
bosparkontrakt.
Systemet är slutet för andra än de som
BospaGenom

randet

rätt att låna medel till låg fast ränta som är känd när
är fast mellan in- och
t.ex. 4,5 %. Räntemarginalen
Bosparandet
och den lånerätt det genererar kan användas vid

leder till

sparandet
utlåning.

inleds,

bostäder
samt för s.k. ROT-investeringar,
av nya och gamla
villkor.
tomtköp eller för amortering
av äldre lån med marknadsprissatta
Om väntetid
kan låntagare
erbjudas
inpå lån uppstår i systemet
de
lån
terimistiska
lån till marknadsränta
i avvaktan på tilldelning
av

köp

som ingår i systemet.
Sparande skall i exempelvis

Tyskland
ske till en miniminivå
om ca
del
förväg
avtalade
bosparsumman.
Resterande
den
i
av
lämnas när sparmålet uppnåtts i form av ett bosparlån. Spartiden uppgår
till i allmänhet
i genomsnitt
till ca 7-8 år och låneamorteringstiden
ca

40-50

%

10-12

år. Spartiden

t.ex. ca 3-4

för ombyggnadsinvesteringar

år, och motsvarande

lån amorteras

kan vara snabbare,
Lånet
också snabbare.

‘
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ett topplån
motsvarar
topplån.
än normala
i Tyskland

spar-premie,

amorteringsstid
men har lägre ränta och kortare
skattefri
statlig
stimuleras
Sparandet
av en
Österrike
8 % och övriga länder mellan
10 %, i

investeringstillfället.
som i regel betalas ut först vid
Premien kan för
fullföljs.
inte
bosparavtalet
inte
Premien betalas
ut om
för
investering
att staten senare skall få
statens del ses som en typ av
eller
ökad sysselsättning
högre intäkter,
genom ökade skatteintäkter,
andra intäkter som systemet skapar exempelvis genom lägre ränteavdrag
Å andra
Dock inte i Tyskland.
i deklarationen
om detta förekommer.
ränteinkomster
hushållens
från
skatteintäkter
eventuella
sidan minskar
40 %

10 och

något.

Särlagstiftning

1l.6.2

för

i Tyskland

bosparkassa

lagen för
en särlagstiftning,
Särskilda bosparkassor får endast
bosparkassor
av den 15 februari 1991.
från
insättningar
Bosparkassor
lag.
mottar
denna
under
bedrivas
med
bospararrefmansierade
bosparare och beviljar särskilda bosparlån
För

i

bosparkassor

Tyskland

gäller

Lagen skyddar
hörande affärsverksamhet.
nas medel samt driver därtill
Likviditetsöverskott
tillsyn.
särskild
av
medel
bosparamas
genom
skall
placering
riskfylld
för
utan
användas
får inte
bosparmedel
mer
till bosparare i bosparkassan eller till särskilt
användas för utlåning
säkra

likviditetsplaceringar.

princip

inte

andra kategorier

ske till

avtalsbundna

särskilda

Utlåning

bosparandet.

till

den låga räntan

får således

i

än de som deltar i det
skyddar vidare stabiliteten

låntagare
Lagen

i bosparverksamheten.

Statlig

11.6.3
Särskild

lagen

lagstiftning
om

bosparpremie
finns i Tyskland

bostadsbyggnadspremier
som är berättigade

även för bosparpremier från staten,
1992 som reglerar
av 30 juli

till premier. Premien motsvarar
och är inkomstsparbeloppen
totala
de
%
10
engångsbelopp
ett
av
om
sparande.
regelbundet
års
sju
efter
först
normalt
prövad. Den f°ar lyftas
för
DEM,
27
000
till
uppgår
Inkomstgränsen
vid kontraktsskrivandet
inkomstäkta par 54 000 DEM. Under 1996 ändras dock reglerna till
för äkta par
gränsen 50 000 DEM för ensamstående och 100 000 DEM
innormala
med
hos
bosparandet
stimulera
för att ytterligare
sparare

villkoren

komster.

för vilka

262

Bosparande

SOU

Kontroll
att investeringen
bosparkassan.

11.7

Till

används för bostadsändamål

Bostadspolitiska

inkomna
1 1.7.1

verkligen

utredningen

förslag

Bofrämjandet,
som är en sammanslutning
på bostadsmarknaden
verksamma
företag
byggmaterialleverantörer

görs av

förslag

Bofrämjandets

på främst

1996: 156

mfl.,

den tyska/europeiska

av medlemmar
som exempelvis

från ett antal
byggare samt
föreslår ett införande av ett system byggt
modellen
I det föreav boparkassor.

slagna systemet skall bospararen genom ett kontinuerligt
sparande mot
fast
2,5
%
bygga
avtalat
ränta
sparbelopp.
När detta
ett
en
om
upp
uppnåtts får bospararen rätt till ett bosparlån motsvarande
det sparade
beloppet till 4,5 % fast ränta som återbetalas under ca 12 år. Systemet
är slutet

i den mening

att endast sparare får låna. En statlig skattefri
investeringstillfâllet
på 10 % av sparbeloppet
med
maximalt
1 200 kr per sparat år. Vid ett maximalt
sparande i tio år är
det statliga stödet således maximalt
12 600 kr. Bofrämjandet
utgår från
premie

utgår

vid

utgifterna
för en premie uppvägs av att statens
att de statsfinansiella
utgifter för skatteavdrag
för skuldräntor
skulle bli mindre jämfört
med
i dag. De tyska erfarenheterna
visar att systemet även kan användas av
hyresboende

för att begränsa boendekostnadema.
förslag stimulerar
till kortare

Bofrämjandets
genomsnittligt

lägre topplåneskuld.

amorteringstider

med

Utbyte

av dyra topplån mot krediter
med lägre ränta sker och topplån ersätts med eget kapital.
Ett sparsystem
av denna typ är inflationsneutralt
men fungerar bäst
i en miljö med en långsiktigt
låg inflation
den
typ
av
som finns i ett
antal EU-länder

tillflöde
samt med ett kontinuerligt
av nysparande över
Erfarenheterna
från införandet
i Tjeckien
och Slovakien
är att
med mer ån en halv till
systemen fungerar och snabbt vunnit anslutning
tiden.

en miljon
sparare per land trots inflationsnivåer
om ca 10 %. Så länge
bospararen/låntagaren
vinner av systemets fördelar, genereras över tiden
det sparande som är systemets
bas. Systemet
är robust även i den
meningen

beviljats,

att spararna är bundna av ett avtal om sparande
avtalad amortering.
Bospararen/låntagaren
lånar

och när lån
i regel

inte

mer än han tidigare sparat i systemet varför systemet är fullt säkrat. En
snabb amorteringstakt
på lånen bidrar till att väntetiden
på nya lån blir

kortare.
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med eventuell

Nackdelen

väntetid

vid tilldelning

av lån med låg

lån till marknadsränta.
ränta kan lösas med interimistiska
med premiebelopp
statsbudgeten
på
med belastningen
Nackdelen
finns dock för systemet. Om t.ex. var åttonde svensk
10 % initialt
på statsbudskulle spara l 000 kr/månad i systemen skulle belastningen
100
fem år efter systemstart
vara omkring
geten med bosparpremie
Bofrämenligt
kronor
miljoner
500
kronor och efter 10 år ca
miljoner
De ökade statliga intäkter som systemet ger på sikt
jandets beräkningar.
och något mindre
väger upp nackdelar i form av initiala statliga premier
i systemet. En synpunkt som ofta
på de lägre sparräntoma
skatteintäkter
medel från
lockar
anförs är att ett premiesystem
sparare att omflytta
kostnader.
statliga
icke premierade sparformer och därför orsakar ökade
Detta

är lägre än
av att systemets utlåningsräntor
I en analys
och därför på sikt ökar statliga intäkter.
och
Börsch-Supan
Axel
utförd
bosparkassesystemet
av

sannolikt

motvägs

marknadsräntoma

av det Västtyska
Stahl vid
Konrad

Mannheims

till subventionerat

ningseffekten

1991 anförs att överströmsparande
sparande från osubventionerat

universitet

är liten i Tyskland.
Systemet tar flera

år att bygga upp innan utlåning kan ge effekter.
bedöms dock kunna påbörjas redan tre år efter staxt.
Viss utlåning
till
förhållande
Sparräntan under spartiden kan upplevas som låg i
erfarenheter
utländska
enligt
dock
vilket
andra placeringsformer
kompenseras
En fördel

av lånelöftet
med system

med garanterade

låga låneräntor.

i systemet erhåller
av denna art är att sparare
när de lånar som i de flesta marknadslägen

en låg fast låneränta
marknadsräntan.
förväntas understiga
förslag skulle även kunna införas
Bofrämjandets
anslutningsgraden.
dock begränsar
sannolikt
vilket

utan statligt
Simuleringar

stöd
vid

sannolikt ökar sparandet
visar att subventionen
öka anslutningssåledes
skulle
premie
med minst 50 %. En
JAK-systemet
svenska
det
från
graden. Bland annat har erfarenheter
skapas utan
kan
m.fl. visat att begränsade sparlånesystem av denna art
än vad nuvarande regler
behov av statligt stöd. Ett bättre insättarskydd
ger är ändå motiverat.
och lånesystem kan främjas
mellan olika bosparsystem
Konkurrensen
vad avser
kan förbättras
ställning
och konsumentens
på lika villkor
kan
risker vid sparande i bosparsystem
av denna art. Lagstiftingen
skydda insättarnas medel genom regler för
genom en anpassning bättre
Vidare kan ett reviderat regelsystem trygga
i bosparkassor.
likviditeten
och sparat till låg
avkastning
att sparare som tidigare avstått från högre
får detta enligt
verkligen
ränta för att få lån till låg ränta i systemet,
Mannheim

eruniversitetet

statlig

264

Bosparande

erbjudna

fullgott

SOU

villkor.

I dagens

regelverk

kan

sätt endast om föreningsfonnen

11.7.2

Nordiska

Nordiska

Sparlån

äldre lagstiftning

Sparlåns

detta

åstadkommas

1996: 156

på ett

väljs.

förslag

är en förening som drivs
från Finansinspektionens

med särskild
tillsyn.

dispens

Föreningen

enligt
föreslår

ett sparlånesystem

annat än
som är utan inslag av statlig subvention
räntesubventioner.
Systemet innehåller
ingen ränta vare sig
på sparande eller lån. Administrationen
bekostas med hjälp av avgifter.
Medlemmarna
belastas för eventuella
kreditförluster
genom avgiftsökning.
nuvarande

Systemet påminner
i stort om den tyska modellen
för bosparande,
dock utan ränta, och liknar den svenska JAK- modellen för bosparande.
Nackdelen
är att spararna inte får någon ersättning för inflation
och att
konsumentskyddet
är sämre än t.ex. för banksparande. Inget i regelsystemet finns dock som hindrar att systemet införs om Nordiska Sparlån har
resurser och erhåller tillstånd för verksamhet
och art
av den omfattning
som krävs för bosparsystemet.

11.7.3

Samägande

med

optionsrätt

Idén som inlämnats
av en privatperson
bospar- och bostadsfinansieringsystem,

är baserad på ett utbrett
Co Propriété. Modellen

franskt

bygger

på samarbete

mellan två parter, en privatperson
och t.ex. en stiftelse,
köper
villa
eller
bostadsrätt
där
lagfarten övergår till
gemensamt
som
en
två
vid
den
första
frånfälle.
part
Syfte med konstruktionen
partens
är för
privatpersonen
i boendet.
att uppnå lägre kapitalkostnader
Den första parten bosparar på valfritt
sätt för att skapa eget kapital
och lånemöjlighet
för bostadsköpet
och köper därefter halva bostaden
med egna och lånade medel. Parten betalar drift, underhåll och skatt och
bebor

därefter fastigheten
under sin livstid. Part två som är en stiftelse
har som syfte med konstruktionen
att få ett placeringsaltemativ
som
t.ex. kan lösa nu nyföddas boendebehov
om 20-30 år. Den andra parten
köper halva bostaden och är enligt avtal med den första parten berättigad

till

bostadsrätten

att vid dennes frånfälle
och fastigheten/överta lagfarten
till halva priset plus värdestegring.
Alternativt
löses lån

plus betalas

halva

Förslaget
vissa

boende.

priset

kan införas

med värdestegring

minus

eventuell

arvsskatt.

och få en användning
utan lagändringar
Betydande
informationsinsatser
kan krävas
för

för
att

l

i

Ä

J
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introducera

11.7

Bosparande

SABO
till

Om stordriftsfördelar

systemet.
ett införande.

försvåra

har lämnat

boendefonder"

förslag

till

i preferensaktier

investerar

stadsföretagen.
fonderna

i allboendefonder

med förslaget

kommunalägda

eventuell

kan detta

ett bosparande som kommer hyresrätten
är också att stärka det egna kapitalet i de
fastigheterna.
SABO:s
tanke är att introducera
"Allform
med likartad
De nya
som allemansfondema.

del. Syftet

fonderna

inte kan uppnås

265

utgivna

av de kommunala
vid företagets utdelning

En preferensaktie

ger förtur
kommunala
vinst. Förslaget
ger
i bolagen.
som minoritetsägare

företag

möjlighet

bo-

av
att få in

Beloppsskall vara öppet för alla oavsett boendeform.
i
allemansmaximalt
bosparande
desamma
är
som
allnämligen
Bospararen
väljer i vilken
2 000 kr/månad.

Bosparandet
gränserna
sparandet

för

väljer i vilket
som sparandet sker och allboendefonden
i ett bolag är i förslaget
investering
sker. Innehavet
kan
Allboendefonder
till 10 % av den totala aktieportföljen.

boendefond

bostadsföretag
maximerat
bildas

fondkommissionärer,
av banker,
Riksförbund
eller bostadskooperationen.

fackförbund,

Hyresgästemas

SABO:s förslag skall alla sparare åtnjuta samma skattefönnåEventuell
reavinst beskattas vid
sparande i allemansfond.
vid
ner som
försäljning
med 20 % och inte som normalt 30 %. Den
av fondandelar
Enligt

använder de insatta medlen till en bostad får
som boparar och faktiskt
skatteförmån.
extra
en
Regelsystemet
Systemet förutsätts regleras i en särskild lagstiftning.
har
SABO-förslaget
förs över så långt det är möjligt.
där spararen bor. Om
fördelen
att sparmedel arbetar i den boendefonn
den som bor i hyresrätt flyttar till ett eget hem kan sparmedel flyttas
Kapitalet
har således arbetat i
med som egen insats till villaboendet.
för allemansfonder

hyresrätten

medan

denne bott

i hyresrätt

och kan sedan flyttas

med till

villaboendet.
Ett bosparsystem
skattesubvention.

utan
utdelning

ett bolag

av den typ som SABO föreslår kan även fungera
i hur hög
Sannolikt
finns
en begränsning

kan ge för att fortfarande

betraktas

som allmännyt-

tigt.
Effekterna
anslutningsgrad.
skulle

dock

alternativa

blir troligen en reducerad
av avsaknad av skattesubvention
bostadsföretagen
för de kommunala
Kapitalsituationen

kunna

förbättras

bosparmöjligheter

genom systemet. Systemet kan även ge
möjligheter
som stärker de hyresboendes
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Ett system av detta slag kan eventuellt
överintroduktion
vid en eventuell
är att risker i värdeförvägas. Viktigt
ändringen
noga analyseras och att de
av aktier och likviditetsrisker
information
får
god
potentiella
om villkoren.
spararna
en
i det framtida

11.8

boendet.

i bosparkassor

Sparande

i

m.m.

Sverige

Den enskilde
i

från

Konkurrens

11.8.1

ställning
i förhållande
Ökad
konkurrens
svag.

konsumentens

förhållandevis

Sverige

ställning

konsumenternas
för konsumenterna.

Nya

för bostadsfinansiering
Följande

alternativ

aktörer

nya

till

kreditgivaren
dock

kan

är
stärka

bättre spar- och lånevillkor
produkter
på marknaden
erbjuder
som
och ökat konkurrensen.
har tillkommit
och åstadkomma

banker

är tänkbara

som

ytterligare

skulle

kunna

öka

konkurrensen:
—

t.ex. tysk, bosparkassa etablerar sig i Sverige.
och startar en
institut tar upp den tyska bosparlåneidén
i Sverige.
ny verksamhet
och
i ett annat EU-land
Ett svenskt institut
startar en bosparkassa
En utländsk,
Ett svenskt

sin in- och utlåning

marknadsför

Ändring
fick

i den tyska

etablera

mot Sverige.
1991 innebar att tyska bosparkassor
Dessa har därefter etablerat sig i flera EU-

lagstiftningen

sig utomlands.

länder.
men också i andra europeiska
med kontor eller separata bolag i Luxemburg,

har etablering

skett

länder

Bl.a.

och

Frankrike
samt Tjeckien
Enligt
länge i Österrike.

Slovakien.
har tyska

uppgift
tioner
tysk

Systemet

och banker
bosparkassa

finns

bosparkassor

även
inlett

sedan
kontakter

för att sondera eventuell
sig i Sverige
etablerar

ta upp konkurrensen.
Ingen svensk bosparkassa

med svenska

framtida
skulle

etablering.
sannolikt

organisaOm en
inhemska

institut

finns

registrerad

utomlands.

Detta är dock

på ett sätt som
i Tyskland
är dock utformad
för
att en svensk bosparkassa inte skulle få tillstånd
skulle godkännas
i ett annat
Om registrering
i Tyskland.
registrering
ske från det land i vilket institutet
EU-land skall tillsyn
är registrerat,

tänkbart.

Lagstiftningen

sannolikt

innebär

s.k."hemlandskontroll".
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Svensk

11.8.2

för

lagstiftning

bosparkassor

i Sverige i
skulle starta en ny bosparkassa
en tysk bosparkassa
skulle den
Tyskland
motsvarande
det
i
produktutbud
med ett
bolagsform
enligt
Lagen
betraktad
kunna
bli
ett kreditmarknadsbolag
som
Om kassan skulle mottaga medel
1992: 1610 om kreditmarknadsbolag.
Om

uttag betraktas bosparkassom kan uppsägas för omedelbart
finns
gäller. Möjlighet
bankrörelselagen
varvid
bank
san däremot som
skulle
Motsvarande
i Sverige.
också att starta kassan som en förening

på räkning

Om en svensk
lagstiftning
lands

11.8.3

i

huvudsak

Tillsyn

av

i ett annat EU-land
verksamheten
även

för
skulle

med det

starta ny verksamhet

registreras

boparkassa

i viss utsträckning

lagstiftning

skulle

organisation

om en svensk
tyska konceptet.

gälla

gäller
om

detta

svensk

beröras.

bosparkassor

finns bosparkassor
som inte har någon ränta på bosparlån som
dessa mot avgift och mottar insättningar
som inte är räntebäkreditmarknadsbolagsför
inom
dessa
rande. I dag sker tillsyn av
ramen
eller medlem sbankslag. Vissa sparlåneförelagen eller bankaktiebolagsI Sverige

förvaltar

däremot inte av lagstiftkreditmarknadsbolag.
om
se
i en bosparkassa motverkar vanskötsel
Tillsyn av Finansinspektionen
har en
medel, varför tillsyn
inslag med bospararnas
eller spekulativa
ningar

viktig

l kap.3§

Lagen

1992:1610

funktion.

för

Konsumentskydd

11.8.4

i svensk bank omfattas

Bosparande
skydd

omfattas

1 000 medlemmar

med högst

ningen

för insättningar.

1 januari

Lagen

1996. lnsättningsgarantin

insättningar
av ett särskilt
trädde i kraft den

på de flesta kontoslag

om insättningsgaranti
skyddar vid en bankkonkurs

250 000 kr på de flesta

mentens sparmedel upp till
medel på särskilda
vissa långfristiga
dessutom

enligt

Bankrörelselagen

räkningsslag.
1955:183

räkningsslag
Alla

konsu-

utom

banker omfattas

av Finansinspektionens

tillsyn.
för föreningssom bl.a. ovan nämnts bosparkassesystem
i Sverige där tillsyn i dag
organisationer
i bl.a. kooperativa
medlemmar
för denna
Konsumentskyddet
inte behöver ske av Finansinspektionen.
Sparkasseutredningen
har
bosparkassor
kategori
utretts
av
av
Det finns
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1996: l 56

Behovet

aktualiserades
bl.a.
av ett bättre insättarskydd
i Sverige drabbats av relativt stora
av att en av de större bosparkassoma
uttag under en period. Om uttagen blir för kraftiga under kort tid kan
kassans likviditet
urholkas vilket äventyrar verksamheten.
Sparkasseutredningen

föreslår

att ett bättre
skall varje förening

konsumentskydd

införs

i en ny lag. Enligt förslaget
med sparkasseverksarnhet kontinuerligt
betala in 25 % av föreningens
sparkasseinlåning
till
Bankstödsnämnden.
Nämnden
skall placera medlen på ett räntebärande
konto

hos

Riksgäldskontoret.

konkursboet

och

Vid

konkurs

ingår

inte

dessa medel

i

betalar
till
den enskilde
ut ersättning
kronor
och
250
000
lägsta
är
är l 000
spararen.
kronor.
innebär ett bättre skydd för insättamas
medel som
Reglerna
dock är mindre än för bankmedel.
Sparkasseutredningens
förslag
bör
kunna
tillämpas
för
även
Högsta

bosparkassor

nämnden

ersättning

med

slutna

Det
system som drivs i föreningsfonn.
motsvarande
regelverk
kan
användas
övervägas
även
om
andra typer av bosparkassor
som inte drivs i föreningsform.

också

Föreningsformen

säkerställer

inte sker till

andra än medlemmar.

inte bedrivs

i föreningsform

11.8.5

för

medel
att utlåning
av subventionerade
För bosparande i slutna system som

kan konsumentskyddet

för

Lagstiftning

bör

slutna

bli svagare.

bosparkassor

för kreditmarknadsbolag
i Sverige inrymmer
nya lagstiftningen
inom samma regelsystem både tidigare fmansbolagsverksamhet
med hög
med lägre risk mot
risk och t.ex. bostadsfinansieringsverksamhet
övervägande
del säkerheter med bästa rätt. Lagen tillåter även att sådan
Den

blandad

verksamhet

Detta förhållande
inom

lagens

utlåning

till

verksamhet,

drivs
skulle

inom

samma bolag.
möjlighet
ge en bosparkassa i bolagsform
in lågförräntade
medel som i avvaktan

att

på
ramar låna
riskfylld
låg ränta till bolagets
placeras
i
sparare
mer
med god förräntning
exempelvis
ñnansbolagsverksamhet

för högre risktagande.

Bosparamas

än om medel
ett högre risktagande
sådant risktagande
inte är tillåtet.

medel skulle på detta sätt utsättas för
placerades

i en tysk bosparkassa

där

Genom

och bankrörelselagen
inte
att kreditmarknadsbolagslagen
förbud mot att låna ut bosparmedel
något uttryckligt
till andra
kan insättarna i slutna sparsystem inte
än de som deltar i bosparavtalen,
heller effektivt
skyddas från detta. Enligt tysk lagstiftning
däremot får
innehåller

utlåning
låntagare

endast ske till
som

inte

att
sparare inom systemet. Syftet är att förhindra
ingår i systemet får låna av de subventionerade

Bosparande
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Spararna har
som har sparats ihop av bosparama till låg ränta.
låg
bostadslån
till
ränta. De har
haft för avsikt att senare själva få
lägre
subventionerat
en del av låneräntan genom att tidigare acceptera

medel

sparränta.
En bosparkassa

i

i

kan

bolagsform

införa

bolagsordning

sin

och
som
införa
till kunder utan sparavtal. Kassan kan vidare
utlåning
förhindra
för att undvika spekulation
i sin bolagsordning
strikta placeringsregler
kan dock regler
bolagstämma
Genom
medel.
med bosparamas
en extra
i

regel

begränsande

motsvarande

i

lagstiftning

tysk

godkännande.

Finansinspektionens

efter

ändras

bolagsordningen

finns

regler
ett svagare skydd än motsvarande
Tyskland där skyddet är reglerat i lag. När tyska bospari exempelvis
kassor etablerade sig i t.ex. Tjeckien och Slovakien infördes i respektive
särregler för bosparkassor.
motsvarande
lands lagstiftning

Ändringsmöjligheten

Kommittén
för bosparama

innebär

om Sverige

har övervägt
i bosparkassor

bör införa

av tysk/europeisk

särregler

modell

till

skydd

samt för redan

som JAK m.fl.
i Sverige en
för att ge bosparkassor
En justering
av lagstiftningen
anpassning till EU:s
särskild ställning skulle innebära en viss ytterligare
till gagn för
strävande att skapa en fri inre gemensam kapitalmarknad
konsumentintressena.
slutna

etablerade

i Sverige

sparsystem

11.8.6

Bosparpremiens

En statlig

bosparpremie

roll

för

ökad

konkurrens

i flera europeiska

används

europeiska

länder

länder

för att främja

används

I vissa
som ovan
och skapa en vilja att
sparande
främja
för
bosparpremie
att
en
topplån med låg fast
för att få ett billigt
satsa på ett lågräntesparande
ungdomsbosparansvenska
också
det
i
används
premie
statlig
ränta. En
Effekterna
det för att främja ökat bosparande.
av en statlig premie i

ett ökat
beskrivits

bosparande.

är dock omstridda
i huvudsak
styr sparande
Sverige

ventionerade

former

bland
från

sparexperter
som menar att en premie
till subsparformer
osubventionerade

nysparande.
ett marginellt
få institut
eventuellt
kan
staten

och endast orsakar

att
av bosparpremie
JAK
bl.a.
dock
har
tveka att etablera sig. Trots avsaknad av subvention
slutna
begränsade
sparsystem
etablerat
Sparlån
och Nordiska
av
konsumentskydd
samt
har
Systemen
Sverige.
i
ett
svagt
beskriven
typ
Avsaknad

saknar

kompensation

för inflationen

till

spararna.
några utländska bosparinstitut
med
haft
utredningen
som
på att vissa institut med intresse avvaktar händelseutvecklingen,

Kontakter
tyder

från
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svenska

bosparmarknaden

för eventuell

Information

etablering

om

vidtar

samt

visst
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förbe-

här.

bosparande

Ett omfattande
bosparande innebär att bostadsinvesteringar
i framtiden
kan ske med en sundare finansiering
och med en lägre skuldsättningsgrad. Om en ökad finansiering
med eget kapital
kan åstadkommas
begränsas
bostadsfinansiering
statens behov av att subventionera
i
framtiden
och boendekostnadema
kan sänkas.
Skattereformen
år 1991 har stimulerat
konsumenterna
till ett ökat
amorteringssparande.

I dag är sannolikt
amorteringssparande
den
Trots detta är många konsumenmest lönsamma sparfonnen.
omedvetna
ter fortfarande
skulle
kunna
om att boendekostnadema
sänkas med ytterligare
amorteringssparande.

överlägset

Många

låntagare som inte förstått
och boendekostnader
behåller

kapital
medför

merutgifter.

Konsumenterna

sambandet

mellan

insats

av eget

sina långa amorteringsplaner
har

omfattande

svårt

att genomskåda
och lånesystem

som
de

regler som finns i skatte-, subventionsoch
konsekvenserna
samlade
effekter.
Konsumenter
systemens
av
behöver också information
i olika typer av sparande.
om risknivåer
inse

1

10

Ungdomsbosparande/bosparpremie

Bosparande

för att öka individens
valfrihet
är viktigt
i framtiden
vad
bostadskonsumtion
och val av bostadsort. Det är därför sannolikt
viktigt att lära ungdomar att bosparande är en förutsättning
för att skapa
gäller

den framtida
i boendet.
tydliga,

kontantinsatsen
Pedagogiskt

enkla

eller för att kunna göra andra investeringar
viktigt
ungdomar
med
är att staten hjälper

regler

Staten stödjer
sparade beloppet.

till bosparande.
genom stimulans
i dag ett ungdomsbosparande
genom
Nuvarande

en premie på det
regler för ungdomsbosparande
har dock en
år. Ungdomar
bor i många fall hemma

snäv åldersgräns
om 16-25
längre än till 25-årsdagen
och borde
spara längre i systemet.
höjas till 35 år.
Premien
naden
bidrar

därför

eventuellt

Åldersgränsen för sparandet

i sig kan inte på något avgörande

kunna
kunde

fortsätta
eventuellt

sätt påverka boendekostutan det är sparade belopp som används som eget kapital som
till lägre boendekostnader
genom lägre belåningsgrad.
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SOU 1996:156

bl.a. av flera av bostadskooperationens
orBofrämjandet.
ganisationer
samt av
Fördelen med en premie är att staten tydligt markerar behov av ett
ökat bosparande för uppbyggnad av framtida eget kapital. Sparandet kan
kan
med hjälp av premien och storleken på subventionen
marknadsföras
En bosparpremie

förordas

också bli mycket

tydlig.

på
belastningen
är främst
en bosparpremie
och att en premie styr till mot omflyttning
statsbudgeten
av sparmedel
endast leder till ett
Risk finns att stimulansen
från andra sparformer.
med

Nackdelarna

mindre

nysparande.

samt olika sparforskare har över åren hävdat
nysparande utan i
inte leder till något avgörande
att en sparpremie
till subventionestället lockar över sparande som inte är subventionerat
1992:45, Inutredningar
Ds
tidigare
citat
rat sparande. Ett typiskt
ur
undersökning"Olika
entet:
dividuelltpensionssparande,Finansdepartem

sparutredningar

Flera

eller uteblivna positiva
effekter
ar i bl.a. Sverige visar på begränsade
stimulanser."
riktade
nettosparandet
totala
på det
av
Göran
och konsulten
har sparutredaren
På uppdrag av kommittén
redovisas
I rapporten
en
en rapport till utredningen.
och tidigare
amerikansk
litteratur
och
svensk
spargenomgång
av
t.ex. sparpremier
undersökningar
som undersökt om skattesubventioner
Wikners
sparmedel.
omfördelning
endast
av
ger ett ökat sparande eller
Sverige
både
slutsats av genomgången
är att "den samlade vetenskapen i
och i USA är tämligen överens om att det saknas empiriska belägg för
sparande annat än helt marginellt finansieras
att skattesubventionerat
och det
"När det gäller allemanssparandet
av minskad konsumtion".
verkar sparandet
i hög grad bero på omförskattesparandet
tidigare

Wikner

lämnat

delning

mellan

sparkapital
efter

eller

det sparande

denna

genomgång

som ändå hade skett".
och
av forskarrapporter

slutsats
Wikners
har mycket liten effekt
sparundersökningar
är att riktad skattesubvention
på sparandets storlek. Däremot har generella förändringar
av skattesysi realräntan som mycket påverkar avkastningen
temet samt förändringar
efter skatt och inflation,

en stor betydelse

för hushållens

totala

sparande

och lån.
Ett

premiebaserat

bosparsystem

av den typ som
enligt utredningens

bostadsfinan-

egna beräkmed en
årligen
kronor
miljoner
400
ningar
ca
till
bidra
verksamt
detta
inte
att lösa
10 %-ig premie och skulle trots
bosparpremie
Effekterna
1992:47.
SOU
fmansieringsproblemen
av en
för den som sparat för att köpa en bostad skulle bli för begränsade.
på statskassan skulle i dagens situation också bli stor även
Belastningen
om en lägre premiesats skulle väljas.

sieringsutredningen
initialt

kosta

studerade

statskassan

skulle
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sparstimulansema

efter skatterefomien
är i dag starka. En
utökade
sparpremiebelopp
till nya
genom
kategorier sparare utgör således en belastning på statsbudgeten
som kan
leda till ett högre ränteläge. Utökningen
skulle riskera att omfördela
sparande från osubventionerade
sparformer
till en subventionerad
form
ytterligare

sparstimulans

med extra belastningar
för statsbudgeten
som följd.
I en eventuell
reglerna
för
ungdomsbosparandet
översyn
kan
av
däremot övervägas om sparfonnen
kan göras mer neutral mellan olika
sparfonner.
Detta skulle kunna göras t.ex. genom att sparande i värdepappersfonder
ställda under Finansinspektionens
tillsyn tillåts i systemet.
Detta

skulle

kunna

tillåtas

med hänsyn

till

den möjlighet

till

risksprid-

ning detta medför

aktie- och obligationssparande
samt att exempelvis
i
fonder sett över längre perioder givit god real avkastning. Det kan också
bör inskränkas till att endast avse bosparande.
övervägas om sparfonnen

11.11
Småhus

Stöd

för

med

äganderätt

hushåll

därför

unga
eller

familjers
bostadsrätt

bostadsköp
i småhusform

efterfrågas

av
för
att de ger en god och trygg boendemiljö
bamhushåll
med gott utrymme för barnen att utvecklas
En bidragande
orsak till att barnfamiljer
i så hög utsträckning
bor i småhusform
är
sannolikt
att ca l miljon av de 1,4 miljon större lägenheterna på 4 ROK

många

eller

Huvuddelen
större är egnahem.
småhus. Samboende med barn bodde

bor i dag i
av barnhushållen
år 1993 till 71 % i egnahem och

till

Ensamstående

ll

% i bostadsrätt

28 % i egnahem

Unga hushåll

och till

enligt

BHU.

med

barn

bor

till

16 % i bostadsrätt.

önskar

och behöver större lägenheter för att ge rum för
och för att ge dessa en god uppväxtmiljö.
En stor del av detta
behov måste täckas genom
köp av bostäder,
vilket
ger behov av
bosparande för att klara insats av eget kapital.
barnen

11.11,1

Krav

på egen

kapitalinsats

Finansieringen
köper

som
Resterande

av enskilt ägda bostäder görs i dag på följande sätt. Den
bostaden
får ett bottenlån
i något av bostadsinstituten.
kapitalbehov
täcks med egna medel. Om dessa inte räcker

kan topplån med eller utan statlig kreditgaranti
erhållas i bostadsinstitut,
bank eller försäkringsbolag.
Topplånet är med hänsyn till sämre säkerhet
ofta dyrare än bottenlånet.
Om köpet avser nyproducerat
egnahem kan

Bosparande

SOU 1996: 156

i regel
topplånet
som lämnar
topplånerisk.
reducerar kreditgivarens

den

För

närvarande

sparbankens
icke

motsvarar
statistik omkring
egnahem

nyproducerat

få

en

statlig

kreditgaranti
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som

enligt
kontantinsats
en genomsnittlig
till
kronor
vid
köp
190
000
80 000
av ett
för sålda egnahem
i Sverige. Medelpriset

1995 var ca 640 000 kronor enligt SCB:s statistik.
tal för
medelpriset
ca l 075 000 kronor. Motsvarande
var
000-290
000
insatsbelopp
125
insatser i Storstockholm
är
om

under sista kvartalet
I Stockholm

vanliga

småhus i bostadsrättseller egnahemsform
För ett nybyggt
som
kostar en miljon kronor är regelmässigt
en egen insats om lägst 250 000
kronor vanlig. De flesta hushåll måste använda sparade medel för att

kr.

klara den nödvändiga

11.11.2

insatsen.

Bamfamiljemas

problem

för köp av
för yngre familjer
att hinna spara tillräckligt
ofta
bostad innan behovet av större bostad uppträder. Det krävs
att båda
i hushållet
har ett fast arbete. Trots detta kan det vara svårt att hinna
ihop
till
insatsen innan det är dags att skaffa bam.
spara
Problem

finns

där båda har
att unga hushåll
förutsättningar
har rimliga
heltidsinkomster
genomsnittliga
att kunna
vid en stark anpassning
av
spara till vad som behövs i kontantinsats
Sparmålet är
nollbasbudget.
till endast det nödvändigaste
kostnaderna
Boverkets

beräkningar

tyder

på

efter en spartid om två till fem år för dels
att klara kontantinsatskraven
i Stockholm.
huset men också för en miljonvilla
det genomsnittliga
kan dock fördröja sparandet.
Arbetslöshet,
studier och försörjningsplikt
En del hushåll
andra

släktingar

får i stället kompenserande
för

att

klara

den

tillskott

nödvändiga

från föräldrar

eller

kapitalinsatsen

för

bostaden. De hushåll som inte kan få ett sådant ekonomiskt
till en ägd bostad.
ställas utanför möjligheten

stöd kan
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Bostadsñnansiering

12

på

kreditmarknaden

12.1

Inledning
beskrivs

I detta kapitel

Bostadsinstitutens

marknaden.

behandlas

Slutligen

hur bostäder

översiktligt
roll

konsumentens

och

finansieras

verksamhet

trygghet

som

på kredit-

beskrivs
låntagare

vidare.
ur

en

synpunkt.

konsumentpolitisk

12.2

Bostadsfinansieringen

12.2.1

Lån

under

byggnadstiden

tas ett byggnadslån
som normalt är en kortfristig
ett s.k. byggnadsfinansiering
genom en bank. Ofta är konstruktionen
i takt med att byggnationen
där olika lyft sker successivt
kreditiv
sker även med eget kapital. Som säkerhet
Delñnansiering
fortskrider.

Under

byggnadstiden

för lånen

pant genom pantbrev eller bankgarantier.
kan inte erhållas under byggnadstiden.

ställs

kreditgaranti

12.2.2
Eget
belåna

oftast

Slutlig
kapital

finansiering

av

bostäder

den del som låntagaren inte kan eller önskar
avlöses
Efter färdigställandet
i bostadsfastigheten.
Denna består oftast av bottenlån
slutlig finansiering.

finansierar

långsiktigt

byggnadslånet

lângfristig

Statlig

av
med
värde samt topplån förstärkt
upp till högst 75 % av fastighetens
över i ett
I regel läggs den slutliga finansieringen
statlig kreditgaranti.
för annat än
Dessa tillhandahåller
även bottenlån
bostadsinstitut.
belånar bostadsfastigheter
mot
av bostäder. Bostadsinstitut
ofta
bottenbelånar
bostäder
med bästa rätt i
samt
pantbrevssäkerhet
Även
försäkringsmed bostadsrätten
bostadsrättslägenheter
som pant.
Övrig toppbelåning
bolag m.fl. lämnar sådan finansiering.
av bostäder

nyproduktion
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sker oftast i bank där säkerhet
som inte täcks av kreditgaranti
huvudsak lämnas i form av pantbrev, bankgarantier
och borgen.
Vid

utlåning

i

hushåll
kreditprövas
låntagaren
och en särskild
Pantbrev
säkerhet
vid
egnahemsbeutgör
panten.
av
lâning. För bostadsrättslägenheter
sker pantsättning
bostadsrätten.
av
Utöver
bottenlån
kan instituten
sedan 1992 bevilja
topplån
mot
värdering

statlig

till

görs

kreditgaranti

från Statens
Bostadskreditnämnd
BKN
mot
pantbrev
säkerhetsmässigt
ligger
säkerheten
för
över
av
som
bottenlånet.
Kreditgarantin
säkerhet
och
bl.a.
utgör
gör
en extra
förmånligare
refinansiering
med bostadsobligationer
möjlig.
säkerhet

Hushållens
beror

amorteringar

på långa

ringsfria

på bottenlån

små. Det
är förhållandevis
på mellan 25-60 år. Även amorteLåntagama väljer i första hand att slutamorte-

amorteringsplaner

lån förekommer.

blir aktuell på bottenlåra dyrare topplån innan högre amorteringstakt
mot särskild ränteskillnadsersättning
nen. Bundna lån kan förtidsinlösas
sjunker.
Särskilda
regler
när marknadsräntan
ränteskillnadsersättningen
skall beräknas.

12.2.3

fram

huvudsak

hur

en omvandling
som bl.a.
kreditmarknaden
och
finansmarkav
försvann
integration.
Kreditregleringarna
i

avregleringen

av
internationella

nademas

för

har genomgått

i Sverige

Kreditmarknaden

utformats

på kreditmarknaden

Omvandling

drivits

har

1985 och valutaregleringen

problem

togs bort år 1989. Lönsamhetsfinanskrisen
kreditinstituten
under 1990-talets
i
av
också drivit
på omvandlingen.
Nya banker och andra

orsakade

första

år har

institut

har

tillkommit.

bostadsinstitut,

Staten

SBAB

och det andra förvaltar
den tidigare

reglerade

placerarorienterade
kreditm

arknaden

stituten.
manslagits

nu statens
marknaden

kreditvillkor
lånevillkor

sammanslagningar
Exempelvis
till

AB

bland

annat skapat två särskilda
Det första har ökat konkurrensen

tidigare
vanliga.

med problem.

ibland

Efter
marknad

kunnat växa fram.
har skett under l990-talet

har flera
Spintab

bostadslån

där kreditbrist

har på den konkerrensutsatta

låntagarorienterade
Vissa

har

och Venantius.

förekom

I
var

avregleringen

av
skapats
som
mer

bland

bostadsin-

olika institut
av sparbankssektoms
och de lokala stadshypoteksföreningama

samhar

slagits samman i det omstrukturerade
Stadshypotek
och börsnoterade
Även Nordbanken
slår under 1996 samman sina bostadsinstitut
under namnet Nordbanken
Hypotek.
AB.

Byte av företagsforrn
lånestockar
mellan olika

till

aktiebolag

svenska

samt köp och försäljningar
av
och till särskilda institut
kreditgivare
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är andra förändringar
som skett. En allt större vikt läggs vid
En god
i deras tillgångar.
styrka samt på kvaliteten
institutens finansiella
utomhar fått ökad betydelse på grund av stor upplåning
kreditrating
i utlandet

lands.

i bostadsinstitut

Riskreducering

12.2.4

återgår

Bostadsinstituten

för

närvarande

av kreditgivningen

koncentration

till

till

basverksamheten

säkra bottenkrediter.

T.ex.

genom
har den

till
överförts
fall
i flera
byggnadskreditgivningen
mer riskfyllda
affärs- och kontorshus
finansieras
Vidare
bankerna.
numera ofta av
har dessutom begränsat nivån vid belåningen
av
bankerna. Instituten
1980-talet
slutet
Under
fritidshus.
och
var en mer
av
t.ex. bostadsrätt
generell

belånas
om 85 % vanlig, medan objekten i dag
%. En ingående kreditprövning
av både låntagare och belåfall överlåtits
har i åtskilliga
riskkrediter
görs. Institutens

belåningsgrad

till ca 60-75
ningsobjektet
till

för rekonstruktionsåtgärder.
begränsning
av kredit- och andra risker

institut

särskilda

har instituten ökat
en
inför ratinginmöjligheten
att behålla eller förbättra sin kreditvärdighet
ofta
och fastighetskrisen
har finansDock
och investerare.
stitut
och
högre
medfört
vilket
utkreditvärderingbetyg
inneburit sänkta
uppkreditrasänkt
fått
har
även
Landet Sverige som sådant
låningsräntor.
för övriga låntagare.
medfört sänkt ratingnivå
ting, vilket i allmänhet
Genom

Översikt

12.2.5

av

bostadssektorns

kreditgivare

till bostäder i
av den totala kreditgivningen
BankerSverige vari slutet av 1994 ca 85 %, enligt Finansinspektionen.
motsvarade
finansierades
och
lån
%
staten
10
av
som
nas andel var nära
att dess
sin andel sedan dess genom
ca 4 %. Staten har minskat
bostadslån
förts
ut ur
och så gott som samtliga
upphört
nyutlåning
har vissa volymer
och försäkringsbolag
statsbudgeten. Även finansbolag

Bostadsinstitutens

andel

i sina balansräkningar.
utlåning
lämnar byggnadslån
samt topplån. Finansbolagens
utpräglade
ofta
begränsad och avser
mer
är förhållandevis
Även
till bostäder
utlåning
är av
försäkringsbolagens

bostadsfinansiering
Bankerna
till bostäder
riskkrediter.

begränsad
Den

omfattning.

sammanlagda

bostadsinstituten,
dztnämndens

utlåningen

finansiering

av bostäder genom
Bostadskreenligt

och via staten var
kr år 1994. Till
100 miljarder
1
ca

bankerna

beräkningar

för

detta kan
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läggas krediter

för bostadsändamål
från t.ex. försäkringsbolag,
stiftelser
privatpersoner.
Kreditgivningen
till bostäder har en mycket stor
betydelse och svarade exempelvis
under perioden 1987
1991 för drygt
60 % av nyutlåningen
i svenska kronor på kreditmarknaden
se även
eller

tabell
Tab

12.1.
12.1

Utlåning
åren
ta,

År

till

allmänheten

1990-1995,

miljarder

Banker

från

banker

stockuppgifter,

och bostadsinstitut

exkl.

lån i utländsk

Andra

kredit-

valu-

kronor

Bostadsinstitut

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

510

984

1995
Anm.:

Urval

bland

136

andra kreditmarknadsinstitut,

dvs. exkl.

1 630
bostadsinstitut,

motsvarande 95 % av utlåningen i dessa bolag. Total utlåning i utländsk valuta
motsvarade år 1990 448 miljarder kronor och 1995 ca 224 miljarder kronor.
Bostadsinstitutens
andel av denna var försumbar.
Källa:
Bearbetning
statistik
av Riksbankens

12.2.6

Bostadsinstitutens

utveckling

senaste

femårsperioden
Sedan kreditmarknaden

avreglerades
vid mitten av 1980-talet och fram
år 1991 var kreditexpansionen
betydande.
Under 1991 började expansionen dämpas kraftigt. Bostadsinstitutens
utlåning fortsatte dock öka
kraftigt
även under åren 1991 och 1992 genom att byggnadslån
för
till

färdiga

bostäder

instituten.

lades om
Bostadsbyggandet

från

bankerna

till

slutlig

finansiering

avtog däremot snabbt efter 1992. Amorteringar och lösen av lån ökade, stimulerat
av ändrade Skatteregler och
höga realräntor
amorteringssparande
Bosom gjorde
mer lönsamt.
stadsinstitutens
tillväxt
avstannande
sedan nästan helt trots viss nyut-

låning.

Överflyttningar

av kreditstockar

till

bankerna

bidrog

också till

i
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t.0.m. mitten av 1995. Därefter har
skett.
totalvolymema
en begränsad ökning av
till bostäder framför
Nya aktörer har etablerat sig som kreditgivare
är hittills
och utländska banker. Försäkringsbolagen
allt försäkringsbolag
marksina
fram
flyttar
bostadskreditmarknaden,
men
små aktörer på
och
Wasa
SPP
är de
Skandia, Trygg-Hansa,
Folksam,
nadspositioner.
Försäkkan uppskattas till l-2 %.
ledande aktörerna. Marknadsandelen

Nedgången

stagnationen.

har fortsatt

deras
minskar
vilket
traditionelde
utlåningsräntor
än
De kan därför erbjuda lägre
kostnader.
Prispressen begränsas dock sannolikt
av att försäkringsla långivarna.
Försäkringsbolagen
bolagen liksom andra parter har ett avkastningskrav.
medel på tillförsäkringssparamas
förränta
att
har således behov
saknar

ringsbolagen

fredställande

12.3

kapitaltäckningsregler

sätt.

Bostadsinstituten

och

deras

roll

långfristigt
att tillhandahålla
har som huvuduppgift
till fast ränta.
bottenfmansiering
kapital med låg risk för i huvudsak
fastighetsägande
och
hushåll
Låntagare
är i första hand kommuner,
garanti.
kommunal
företag. Dessutom lämnas krediter med statlig eller
sig på
koncentrerat
har vad avser konsumenter
Bostadsinstituten
Bostadsinstituten

masshantering
låg marginal

av standardiserade
till låntagarna möjlig

krediter.

Stordriftsfördelarna

och specialiseringen

gör en
på krediter till

Instituten
ger lägre upplåningskostnader.
och kommuner
som avser mer
lämnar också krediter till bostadsföretag
också
här gör sig
stordriftsfördelar
finansiering,
även om
"skräddarsydd"

bostäder

med

bra

säkerhet

gällande.

12.3.l

Räntebindningstider
är i dag fem år, men
månader
3
samt 1-3 år är vanliga.
år förekommer
7-10
mer sällan. Den genomsnittliga
har sjunkit. Under tiden före
låneportföljer
i institutens

räntebindningstiden
Den vanligaste
om
även räntebindningsperioder
Bindning

på

bindingstiden

för utlåning

på upp
kunde bindningstider
med placeringspliktsregler
och
inflation
med
hög
perioden
Under den långa
till 40 år förekomma.
allt
föredragit
har investerarna
hög nominell
ränta senaste årtionden
nivån
ned på
kommit
Först när inflationstakten
kortare obligationer.
emittera
kunnat
åter
instituten
har
1990-talet
2-3 % en bit in på
räntebindningstiden
för något längre
obligationer

avregleringen
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Staten,

Bostadsinstitutens

banker

Flertalet
ägare.

och börsen

SOU

12.2

ägare

ägs av banker. I några institut står staten som
bostadsinstitutet,
Stadshypotek
AB, är numera ett
vars aktier är spridda både i Sverige och utomlands.

största
företag
Total

utlåning

hållanden

per

från

större

1995-12-31,

Institut

Utestående

Föreningsbanken
Handelsbanken

Kredit
Hypotek

Kommuninvest

bostadsinstitut

miljarder
lån

samt

ägarför-

kronor

Ägare

28 Föreningsbanken
100 Handelsbanken
16 Kommuner

Nordbanken

Hypotek

47 Nordbanken

Nordbanken

Kredit

43 Dzo

och landsting

Spintab

235

Sparbanken

Sverige

Stadshypotek

297

Börsnoterat

aktiebolag

SBAB

137

Staten

S-E-Banken

Bolån

78 SE-Banken

Anm: Under år 1995 har dessutom Venantius AB, ägt av staten, tillkommit
som nytt institut. Venantius förvaltar 70 000 bostadslån med större förlustrisk.
Lånen på ca 33 miljarder kr har övertagits från staten och SBAB.
Källa:
Finansinspektionen

12.3

Bostadsinstitutens

upplåning

Upplåningsformer
Instituten

1996: 156

ägarförhållanden

bostadsinstitut
Det

börsnoterat
Tab

på kreditmarknaden

finansierar
sin verksamhet främst genom att ge ut obligationer,
reverslån
och certifikatprogram.
även
Upplåningen
men
har
genom
tidigare, före avregleringen
i mitten på 1980-talet, skett främst från APfonden, försäkringsbolagen
och bankerna. Under senare år har instituten
breddat sin upplåning till utlandet men även svenska företag och hushåll
har ökat i betydelse som obligationsköpare.

Bostadsfinansiering

SOU 1996:156

Upplåning

på kreditmarknaden

"

i utlandet

Utlandsreñnansieringen

har efter valutaregleringens

skett bl.a. genom försäljning
av obligationer
via finansmarknadema
i Köpenhamn
och
riktade

emissioner

Europa

eller till

i utländska

olika

valutor

andra marknader

avskaffande

utställda

i svenska

London.

direkt
i Asien,

till

1989
kronor

Dessutom

görs

kapitalmarknader

Amerika

i

eller Australi-

en.
Derivatinstrument

och byts till

valutor kurssäkras
som upptas i främmande
kronor för utlåning på motsvarande
tid. En rad s.k.

upplåning

Den utländska

svenska

derivatinstrument

och andra finansiella
instrument
för försäkring
mot
olika risker såsom term inskontrakt,
swapkontrakt,
valutasäkringskontrakt
används för
och optionsavtal
kommer till användning.
Dessa instrument
obalans, s.k. "mismatch",
mellan uppoacceptabla
ränte- och valutarisker.
samt för att undvika
bidrar också till att instituten
totalt sett kan erbjuda lägre
Derivaten
risker
för
sina
kunder.
minskade
utlåningsräntor
samt
att instituten
och utlåning

skall kunna undvika

Fondbörsnotering
Bostadsinstitutens
huvudsak

placeras

svenska
bostadsobligationer
för
räntor
hos institutionella
placerare, noteras genom

i
som
Stock-

för
Numera
är även de flesta privatobligationer
obligationer
separat noterade. Dessa olika noteringar
avser
Många
sorn utgör mellan 50 och 90 % av ett instituts totala upplåning.
från hushållen
institut reñnansierar
sig med omkring
10 % upplåning

holms

Fondbörs.

hushållen

och med
tionslån

10-50 % annan upplåning
som sker i utlandet. Vissa obligai några utländska fmanscentra.
är endast noterade på fondbörser

Privatobligationer
snabbt de
har utvecklats
utställda av bostadsinstitut
senaste åren. Under de senaste två åren har betydande omfördelningar
ökat.
upplåning
skett i institutens
genom att andelen privatobligationer

Privatobligationer

Återköp av andra obligationer
ske med hjälp av likvider
upplåningskostnaden.

från institutionella
från

privatobligationema

investerare
vilket

har kunnat
pressat

ned
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Räntemarginaler

var mycket
räntemarginal
0,2-0,3
ovanliga,
steg den
var institutens
i början av år 1990 enligt
successivt
och var 0,46 % genomsnittligt
Den har därefter fortsatt att öka till
beräkningar.
Finansinspektionens

Under

före

tiden

år 1985, då kreditförluster

avregleringen

%. Därefter

0,87 % vid mitten
har marginalen

av kreditförlustsituationen
av 1995. Efter stabilisering
i regel sjunkit till följd av bl.a. ökad
på nya krediter

konkurrens.

Rörelseresultat

12.3.5
Institutens

rörelseresultat

uppgick

1995 till

under

4,1 miljarder

kronor.

0,44 % av institutens
Finansinspektionen
År
1993
halvåret
1995.
första
utlåning
under
var rörelseresultatet
I båda fallen har SBAB:s utlåning inte inräknats
0,24 % av utlåningen.
De ökande
till omläggningen
med hänsyn
av statens bostadslån.
Detta

motsvarade

enligt

kreditförluster
har gjort det
bl.a. minskade
genom
för
investerarnas
den
garanti
dra
bort
under
1996
för staten att
möjligt
i början
under finanskrisen
medel vid konkurs
av
som utställdes
på en hög
ligger dock fortfarande
problemkrediter
90-talet.
Institutens
rörelseresultaten

nivå,
Tab

även om den börjat
12.3

sjunka

Bostadsinstitutens

problemkrediter

se tabell

12.3.
samt kreditförluster

rörelseresultat

miljarder

1993-1995,

l 993

och

kronor

1994

l 995

Rörelseresultat

1,6

5

4,1

Kreditförluster

7,8

5

8,02

16,4

16,5

17,83

0,78

0,60

Problemkrediter
i % av utlåning
Inkl rörelseförlust i Venantius
2 Därav Venantius 3,4 miljarder
3 Därav Venantius 6,1 miljarder
Förluster

Källa:

Finansinspektionen

-3,l miljarder
kronor
kronor

kronor

12.3.6

Riskbegränsning

instituten

samma struktur
vikt läggs vid

Stor

tider.

USA

från

erfarenheter

t.ex.
uppstå

kan

situationer

via månatlig

12.3.7

visar

som
de svenska

i

undantag

farliga

mycket

att

saknar

en noggrann
riskinstitutens

matchning.
och match-

rapportering.

1993-1994

i upplåningen

Störningar
något

Tyskland

och

i institut

övervakar

Finansinspektionen
ningssituation

har

av upp- och utlåning som ger dessa
vad avser t.ex. löptid och räntebindningsInternationella
matchning.
en fungerande

för s.k. matchning

regler

i huvudsak

bolagsordning

i sin respektive

och
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1993

års bokslut

haft

bostadsinstituten

har

Under
de senaste åren trots omfattande förluster.
rörelseresultat
negativa rörelseresultat
år 1993 hade två av de större bostadsinstituten
uppstod. På kort
Stora kreditförluster
och ett institut visade nollresultat.
Priset för upp- och utlåning
steg i
sikt hämmades utlandsupplåningen.

positiva

samtliga

Sedan

institut.

1995

kreditbetyg

engagemang
Förluster
har även

eller

rättsföreningar

Förluster

1980-talet.

genom
och gör upplåningen
1990-talet
under
där

fastigheter

i kommersiella

uppkommit

åter kunnat

har upplåning

även om institutens
ingången
vid
lägre än
av årtiondet
Kreditförluster
har uppkommit

stömingsfritt,

ske relativt

s.k. rating

priserna

nu är

dyrare.
främst
fallit

genom
kraftigt.

ägda av bostadsefter mitten av
byggts
som
varit fördäremot
har
egnahemskrediter
i bostadsfastigheter

fastighetsägare

privata

avseende

begränsade.

hållandevis

Kreditförluster

12.3.8
Normalt

har

bostadsinstituten

låga

kreditrisker.

Bostadsinstitutens

för bostadsvar under åren från miljonprogrammet
fram till 1980-talets slut mycket låga, i regel omkring 0,01 %
öka. Förlustema
Först åren 1991/1992 började kreditförlustema

kreditförluster

byggande
årligen.

kulminerade

i huvudsak

år

1993

då de genomsnittligt

motsvarade

0,80 % år 1995 innehåller
Det höga förlusttalet
0,78 % av utlåningen.
bostadstopplån
från
de
förluster
annat
som Venatius AB övertagit
kulminerade
dock redan under
bottenlån
för rena
från staten. Förlustema
år 1993. Topplåneförlustema
väntas minska först om några år. Topplå-

bland

nen

är ofta

försäkrade

med

kreditgaranti,

vilket

gör

att staten

också
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drabbas

av förluster.
delbetänkande
SOU

Beräkningar

Garantisystemets

Institutens

kreditförlustrisker
kreditgarantier

garantisystemet
tioner

finns i kommitténs

funktion
för topplån

är som nämnts oftast säkrade
Bostadsinstituten
är beroende av
upprätthålls,
speciellt eftersom fastig-

från BKN.
funktion

att kreditgarantisystemets
hetsprisema
har fallit
1992. Eftersom

av statens förluster

1996:156

1995:98.

12.3.9

med statliga

SOU

kraftigt

sedan

garantisystemet

introducerades

för de topplån som omfattas av
staten bär kreditrisken
bostadsobligaaccepterar de investerare som placerar

en lägre ränta.

12.4

Lagstiftning

12.4.1

Gemensam

för

bostadsinstitut

lagstiftning

bostadsinstitut/finans-

bolag
Bostadsinstitut
gemensam
fundamentala

och

finansbolag

lagstiftning
olikheter

under en
är sedan 1994 inordnade
för den nya formen kreditmarknadsbolag,
trots
i risktagande.
Lagen om kreditmarknadsbolag

l januari
1994 ersatte dels lagen
som trädde i kraft
1963:76
dels lagen 1988:606
om kreditaktiebolag,
om finansbolag.
innebär en anpassning
till EU:s regler men innehåller
Lagändringen
1992:1610

ingen

för olika

särlagstiftning

typer

av institut,

vilket

är vanligt

i en del

EU-länder.

12.4.2

Kreditmarknadsbolag

Ett kreditmarknadsbolag

den nya lagen som ett svenskt
aktiebolag
att driva finanssom fått tillstånd
av Finansinspektionen
för att lämna
ieringsverksamhet.
Med denna avses näringsverksamhet
kredit,

ställa garanti

medverka

till

egendom
svenska

till

definieras

för kredit,

finansiering
nyttjande.

aktiebolag

spektionen.

förmedla

Därutöver

kredit

till konsumenter

genom att köpa fordringar
Finansinspektionens
tillstånd

och utländska

Den nya lagen om
ståndsplikt
och tillsyn.

enligt

eller att
lös

upplåta

kan ges till

både

kreditinstitut.

kreditmarknadsbolag
Bolagsordningen
innehåller

eller

lagen

innehåller
skall
regler

om tillFinansinav
sundhetskrav
för

godkännas
för

regler
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för
förtroende
så att allmänhetens
som skall bedrivas
verksamheten
kan
så
och
i
övrigt
upprätthålls
kreditmarknaden
att
anses
minst
krav på minsta startkapital
finns Sekretessregler,
sund. Vidare
regler för styrelse och VD samt för
särskilda
ECU,
fem miljoner
verksamheten

speciella

revisorer,

från

utomlands
lagen

svensk

sida

för kapitalkrav,

regler

12.4.3

för

regler

rörelseregler.

och

Den nya kreditmarknadsbolagslagen
Erbjuden
låntagares kreditvärdighet.

pantens

för institutens

kreditprövning
försvårar

Tanken
profilera

sin

verksamhet

i ett
regler
också
ställer
upp
till låntagarens ekonomi.
vid kreditprövning

som är relaterade
kreditgivning
eller förhindrar

Utredning
om
bostadsinstitut
med lagändringen

betydelse

större vikt på prövning
av
säkerhet i form av pant är därmed
vid sidan av låntagarprövningen.

De nya reglerna
andra låntagare med svag eller mycket

12.4.4

innehåller

lägger

en del av kreditbedömningen
Tidigare
av primär betydelse
var realsäkerheten
kreditaktiebolag.
Den nya konsumentkreditlagen

endast

etablering

för

Dessutom

samt
s.k. kapitaltäckning.

Låntagarprövning

eller

institut

utländska

till

hushåll

och

svag soliditet.

särlagstiftning

för

skulle kunna
var att kreditmarknadsbolagen
bolagsordningen.
i
bestämmelser
genom

dock efter
kan ändras genom beslut på bolagsstämma
till ändring skapar viss
Möjligheten
godkännande.
Finansinspektionens
tillsatt
har
Regeringen
för
investerarna.
osäkerhet
en utredning,
med syfte
1996:42
Dir.
kreditmarknadsbolag,
Särskilda regler för vissa

Bolagsordningen

för institut
som har låga
att bl.a. se över behovet av särlagstiftning
preciserade risker. Systemen i övriga EU skall jämföras inom området.
har särlagstiftFlera av länderna inom EU t.ex. Danmark och Tyskland
ning för bostadsinstitut.
mycket liten, endast någon tiondels procent,
I Tyskland
är skillnaden

upplåning.
och bostadsinstitutens
statens kostnad för upplåning
och som
halv
omkring
mellan
varierat
skillnad
denna
I Sverige har
en
har
Detta
tioårsperioden.
den senaste
högst omkring
tre procentenheter

mellan

risknivå för de svenska bostadsobligationema
en högre bedömd
synvinkel
bostadspolitisk
är det av värde att kunna
tyska.
Ur
de
än
Om lagstiftningen
möjligt.
är
så
låg
till
ränta som
emittera obligationer

speglat
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utformad

för att stödja

SOU

detta kan övervägas

1996:156

av den tillsatta

utredningen.

12.4.5

Tidigare

Tidigare

fanns svenska

för

kreditaktiebolag

Sveriges

lagstiftning
bostadsinstitut

eller

samlade

under ramlagstiftningen

under

lagen 1968:576
om Konungariket
och om stadshypotekföreningar.
Särskild
för fmansbolagen.
Lagarna innehöll
bolagsrättsliga

stadshypotekskassa

lagstiftning

gällde

regler

regler

och

reglerades

kapitaltäckning

om

bolagens

I övrigt
samt krav på tillsyn.
genom bolagsordningar
som skulle

verksamhet

tillstyrkas

och
godkännas
av Finansinspektionen
av regeringen.
Kreditaktiebolagen
godkänns nu i stället som kreditmarknadsbolag.

12.5

Lagstiftning

i konsumentfrågor

12.5.1

EU-anpassade

regler

Bostadsinstitutens

utlåning

mentskyddsfrågoma
intresse

inom

Consumers

ställning

t.ex. EU
Consultative

avseende

faller

under

intemationaliseras
har

som
Council.

bl.a. infonnation,

två huvudprinciper

kan härledas

konsumentkreditlagen.
allt

och

Konsu-

tilldrar

sig

ökat
mer
konsumentråd,
ett särskilt
EU:s mål är att stärka konsumentens
inrättat

säkerhet

och rättsskydd.

för konsumentskyddet.

Följande

För det första

i kombination
med konsumentskydd
med tonvikt
en effektiv konkurrens
på att säkerställa konsumenternas
förtroende för att marknaden fungerar.
För det andra ett skydd för konsumenten
skada och
mot ekonomisk
förlust

som varande den svagare parten.
Enligt EU-reglema
och konkurrenslagstiftningen

överenskommelser

och avgifter

träffas

i Sverige
mellan

får inga

kreditinstitut.

om räntor
reglerna hur en ökad genomsiktlighet
i marknaden
skall åstadkommas
och möjligheter
att jämföra
genom bättre information
finns införda
marknadsföring
räntor, avgifter m.m. Regler om otillbörlig
Vidare

föreskriver

i svensk

lagstiftning

efter EU:s

rekommendation

med restriktioner

för

hur lån får marknadsföras
tioner
lån

mot konsument. Därtill kommer rekommendamarknadsföring
av Finansinspektionen
om måttfull
av
konsument.
Bland EU:s rekommendationer
märks också att

utfärdade

till

konsumentklagomål

skall

kostnad.

bankerna

har via Bankföreningen

dessa principer

om klagomålshantering.

ansluter

De svenska
sig till

kunna

hanteras

snabbt,

effektivt

och till

förklarat

låg

att de
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Överskuldsättning

12.5.2

och skuldsanering

för överskuldsättning

Konsumentskydd

vad gäller

är en fråga
hur risken för

Olika meningar finns
som övervägs inom EU.
långivare.
och
låntagare
mellan
fördelas
skall
överskuldsättning
komma
kan
effektivt,
men
Registrering
anses mest
av kreditengagemang
utveckla
EU
område
På detta
väntas
med banksekretessregler.
i konflikt
regelsystemet.

12.5.3

Skuldsaneringslag

I Sverige

delar

fastighet
Hushållen

är

för

högt

kan drabbas

av ett egnahem
till
möjlighet
privatperson

hushållen

kan

eller

belånad

kreditgivarna

förhållande

i

av en eftersläpande
Särskild
bostadsrätt.
för

skuldsanering
beviljas

är insolvent
tid.
överskådlig

han/hon

med

risken

avskrivning

och så skuldsatt

till

skuldbörda

lagstiftning

privatpersoner

en bostadsav panten.
efter försäljning

om
värdet

från

1994

1994:334.

ger
En

skulder om
av en del av sina
inom
betalas
kan
inte
skulderna
att

i huvudsak
förutsätts
att skuldsaneringar
I ett första steg skall
överenskommelser.
genomförs
som frivilliga
Först i
med borgenärema.
själv söka nå överenskommelse
gäldenären
tvingande
eventuell
besluta
om
sista hand kan kronofogdemyndigheten
är
eller bostadsrätt
bostadsfastighet
Om gäldenärens
skuldsanering.
hand
säljas under
normalt
belånad mot pantsäkerhet skall fastigheten
Restfordran
köpeskillingen.
betalt
få
och
borgenären
eller exekutivt
ur
skuldsaneringen.
fortsatta
vid
den
behandlas lika som övriga fordringar
I

skuldsaneringslagen

är att handläggningstiden
av den nya lagstiftningen
lång. I många fall har behandvarit
kronofogdemyndigheten

Erfarenheterna
hos

Tingsrättsbehandling
av ett
upp till fem månader noterats.
Konsumentverket
tiden.
månad
till
någon
ärende kan lägga ytterligare
utvärdera lagen
och Riksskatteverket
skall i samråd med Domstolsverket
skall
Utvärderingen
är nödvändiga.
och överväga
om förändringar
redovisas under hösten 1996. Konsumenter
som berörs av skuldsanering
olyckligt
därför
Det
är
om skuldsahar en mycket
utsatt situation.
fattas
kan
se vidare
får dra ut på tiden innan beslut
neringsprocessen

lingstider

kommitténs

delbetänkande

SOU

1995:98.
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Konsumentskydd

I juni

1993 presenterades

sparade

medel.

Varje

EU:s

senaste direktiv

beträffande

skydd

för

kreditinstitut

lands
som är godkänt av respektive
myndigheter
skall omfattas av ett visst skydd för insättningar.
Dispens
kan ges om kreditinstitutet
omfattas av en statlig garanti. Från årsskiftet
1992/93 t.o.m. mitten av 1996 omfattades samtliga bostadsinstitut
av ett
statligt stödpaket. Stödet var utformat som ett statligt insättarskydd
som
även gällde bankerna. Denna garanti har från 30 juni 1996 slopats. För
banker ersätts skyddet
med en särskild
insättningsgaranti
om högst
250 000 kr per person

som därmed

ansluter

till

EU-direktivet

med viss

upprundning.

12.6

Ökad

konkurrens

12.6.1

Skärpt

konkurrens

Ökad

konkurrens

andra

äldre

bostadskrediter
innehåller
svenska

deltagit

kommer

och

och

sedan några

nyetablerade

produktutveckling

år från

kreditgivare

ett begränsat och specialiserat
lösningar.
Exempelvis
medverkar

nya
s.k "nischbanker"
särskilt

samt utländska
i konkurrensen
inom

aktivt

påskyndar

till

12.6.2

Längre

bindningstider

Bostadsñnansieringen
ökat ränteriskema
medföra

bindningstider
är längre
situationen

längre

mindre

inte

tidigare

pressade
Att

förutsättningar

De

än en procent
räntemarginaler
utveckla
nya
tar dock tid.

lån

har på senare år blivit allt mer kortfristig
vilket
för låntagama och i regel också ökat kreditriskema.

bindningstider

kan tidvis

mindre

produkter.

för

vissa

som
bostadsñnansieringen.

till

av nya
ekonomiska
nya

avpassade

bl.a.

banker

hittills

utvecklingen

produkter

Längre

samt
på
lämna
satsar
att
sortiment som även

inom

motsvarar
nya aktörernas marknadsandel
De har dock bidragit
av totalmarknaden.
och

försäkringsbolag

vilka

för lånen

kan i vissa fall

högre kapitalkostnader.

minska

Räntenivån

riskerna men
på lån med långa

är ofta högre

bindningstider
har

inte

än på lån med korta bindningstider.
I dag
än fem år ovanliga.
Den nya konkurrens-

avgörande

förändrat

utbudet

av produkter

med

räntebindningstid.

Under

vissa perioder

långa bindningstider

med s.k. negativ

avkastningskurva

lägre ränta än lån med korta

har lån med

bindningstider.

Ofta

Bostadsfinansiering

SOU 1996:156

på kreditmarknaden

kreditmarknadsläget
för att
stramar
när Riksbanken
räntepåverkan.
överhettning
eller vid internationell
ekonomisk

inträffar

detta

motverka

mycket höga
ränta råka ut för tillfälligt
bostadsräntor
om de inte valt att binda sin ränta.
ofta ca
långa bindningstider,
mycket
har bostadslånen
I Danmark
till
lånet
få
ensidigt
möjlighet
dock
har
omsätta
20-30 år. Låntagaren
att
lägre ränta om räntenivån sjunker. I Danmark finns också ett gemensamt
Då kan låntagare

med

solidariskt
ansvar
bostadsobligationer.

för

placerat

låntagare

alla

Ränterisken

i bostadsobligationer.

prissätter

investerare
dock

rörlig

riskpåslaget

inbyggt

överförs
Systemet

i säkerheten

för

danska

som har
följd att
I Danmark
är

vidare på investeraren
skulle

kunna

få till

oförmånligt.
räntesänkningsrisken
litet. Även på den amerikanska

relativt

marknaden

i större skala
bostadslån och obligationer
mer långfristiga
där större
har
vanliga.
Konsumenter
år
är
än i Sverige. Löptider runt 30
risken för detta
lån och den ekonomiska
möjligheter
att förtidslösa
Denne har
lånen, dvs. investeraren.
ligger oftast på den som finansierat

förekommer

att beakta risken vid prissättning
av placeringen.
skulle kunna
svenska marknaden
den
har övervägt hur
Kommittén
för bostadslån av den
utvecklas mot längre och tryggare bindningstider
Danmark och USA. Ett särskilt problem är
typ som finns i exempelvis
krediter eftersom
efterfrågar
inte
ofta
att konsumenterna
mer långfristiga
lånekontrakten
binda
billigare
kortsiktigt
bl.a. i dag
är
att
det tidvis
har ofta
Konsumenterna
kort i stället för med längre räntebindningstid.
storleken
bedöma
kunnat
av.
tagit en ränterisk
som de inte alltid
något hämmat
preferenser för kortare lån har hittills
Konsumenternas
med mer varierande
produkter
utvecklingen
av mer differentierade
bindningstider.

12.6.3

Derivat

för

bostadskonsumenter

ränterisk.
som valt lån med rörlig ränta tar en faktisk
En
knäcktes ett antal låntagare ekonomiskt.
Under 1992 års räntekris
hade
derivatinstrument
någon
form
med
ränterisken
försäkring
mot
av
kunnat begränsa kostnaderna.
med
för att skydda konsumenter
bland produkter
Ett komplement
behöva
kan
räntehöjningar
från större framtida
kor. räntebindningstid
Konsumenter

efterfrågan
finns. Riskhantering
på marknaden
om tillräcklig
i stor
bostadsinstituten
instrument
redan
används
derivat
av
som
genom
minska
olika
behov
för att hantera institutens
utsträckning
av att
egna

utvecklas

risker.
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för att skydda enskilda konsumenter
för
av derivattjänster
har dock varit förhållandevis
långsam. En tänkbar orsak till

ränterisker

ännu inte brett utvecklats
att produkter
är sannolikt
att konsumenterna
inte känt till möjligheten
och att information
och lämpliga tjänster delvis
saknats.
fall
har kostnaden
I vissa
bedömts
vara för hög för
konsumenten.
fördelar

En bidragande

inte kunnat

12.6.4

orsak

är sannolikt

pressa kostnaden

Ny konkurrens

med

också

att stordrifts-

tillräckligt.

differentierad

räntesättning/säkerhet
I sin utlåning har något kreditinstitut
börjat införa en differentiering
av
erbjuds lägre ränta för
räntan med hänsyn till säkerheten. Exempelvis
lån under 50 % av fastighetens
beräknade marknadsvärde
än för lån
Även
geografiskt
differentierad
över denna gräns.
ränta kan förekomma
Ökade kreditförluster
uppkommer
om än i mer begränsad omfattning.
avseende krediter i mindre orter där för stor bostadsproduktion
skett i
relation till bostadsefterfrågan.
Institutens
riskpåslag riskerar där att öka
vid

prissättning

lämnas

av nya och omsatta
dessa
skäl
inga nya lån.
av

12.7

Bostadsinstitutens

bostadskrediter.

På vissa

orter

kapitaltäcknings-

situation
12.7.1

Kapitaltäckning

Kapitaltäckningsreglema
mot de kreditrisker
institutens
tillgångar

buffert

mot

förluster

till att skapa en buffert av eget kapital
kreditinstituten
tar på sig. Reglerna delar in
som
i olika riskklasser
där högre risk kräver ett större

syftar

träffade i juli 1988 en internaeget kapital. Den s.k. Baselkommittén
tionell
överenskommelse
kapitaltäckningsregler
för
om gemensamma
internationellt
verksamma
banker. Ett "solvency
ratio
direktiv"
med
rekommendationer
för kapitaltäckningen
utfärdades av EU. Den svenska
lagstiftningen
Baselkommitténs

innehåller

regler
som
banköverenskommelse.

i

princip

är

desamma

som

i

på kreditmarknaden
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12.7.2

Lagkrav
80-talet

I början

av
kapitaltäckning

kapitaltäckning
dåvarande

motsvarade

för bostadsinstituten.

kraftigt

kraven

för

skärpts

291

Dagens

omkring

regler

att kapitalkapitalan-

innebär

regler

8 %. Detta fördyrar

till nivån

1-2 %

avsevärt

Genom att nyemittera
tryggar finansieringsbehoven.
perpetuals
aktier och ta upp s.k. "eviga förlagslån"
som får inräknas
ökat sin kapitaltäckning.
har instituten
i kapitaltäckningsgraden

skaffningen

men

skall

Kapitalbasen
placeringama

prim

ärkapital

av kapitaltäckning
1996
från januari

även för

andra

motpartsrisker

Efter

50 % innehålla

får likställas

kompletterats

än kreditrisker,
och transaktionsrisker.

för

att profilera
banker och

med

Bostadsinstitutens

ett starkt
sin låneportfölj.

behov

%

Primärkapital,
Kapitalbas,

%

miljarder

kr

Anm: Lagens kapitaltäckningskrav
Finansinspektionen
Källa:

är minst 8 %

hos instituten

Välskötta

kapitaltäckningssituation

1994-12-31

Kapitaltäckning,

motsvarar

kapitaltäckning

institut
hade ofta en kapitaltäckningsgrad
krav ökade instituten
%. För att möta investerarnas
utkonkurrerade.
bli
för
inte
kapitaltäckning
att
12.4

valutarisker,

riskerna

10-15

Tab

av högsta
får instituten

kapital

kapitaltäckningskravet.

år 1989 uppstod

sig utomlands

8 % av
till

med hänsyn

ränterisker,

De sist nämnda

av det totala

Marknadskrav
valutaregleringen

omkring

som i bemed eget kapital. Vidare har
med kapitaltäckningsregler

såsom

risker

än en procentenhet

12.7

till

såsom t.ex. eget kapital. Därutöver
med s.k. sekundärkapital

reglerna

mindre

minst

uppgå

balansräkningen

kapitaltäckningen

komplettera
räkningen

utanför

Basen skall till

deras kreditrisk.
kvalitet

lagstiftningen

enligt

och åtagandena

utländska
motsvarande

successivt

sin

1994-95

1995-12-31

12,4

15,7

8,6

10,8

54,8

69,5
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Kreditgaranti
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kreditgaranti
sänker

boendekostnad

Den statliga kreditgaranti
som lämnas av Statens Bostadskreditnämnd
bankers och försäkringsbolags
för en del av bostadsinstituts,
lån till nyeller ombyggnad
bostäder
har
formen
s.k.
efterborgen.
av
av en
Kreditgarantin
måste begäras inom ett år från ny- eller ombyggnadens
färdigställande
Med

och gäller

under

hjälp

av statlig garanti
än annars. Alternativet

risklägen

längst

25 år.

kan kreditinstituten

lämna

till kreditgarantilån

är egen insats eller
infördes
1992 och

topplån med annan säkerhet. Kreditgarantireglema
har sedan dess ändrats ett antal gånger. En större ändring
reducerades.
1993 genom att statens garantirisker

lån i högre

gjordes

redan

kan
har övervägt om kreditgaranti
även i fortsättningen
medel för att sänka boendekostnaden
genom att
vara ett verksamt
refinansiering.
Kostnaden för
garantin medverkar
till en mer förmånlig
Kommittén

kan ske genom en garantipremie.
staten att täcka sina garantikostnader
skulle införas i garantisystemet.
Premien kan reduceras om en självrisk
och garantiutKreditgarantin
bidrar även genom en enhetlig prissättning
och storlek på lån kan bli
formning
över landet till att räntesättning
är belägen.
oavsett i vilken del i Sverige fastigheten
där staten tar en del av risken anses allmänt ha en
bland
på volymen
investeringar.
Detta framhålls
marginaleffekt

relativt

enhetliga

En kreditgaranti

hög

Stellan Lundström,
KTH, i betänkandets
separata
annat av docenten
bilaga med expertrapporter.
och förlustsiroll i det sent byggda fastighetsbestådet
Kreditgarantins
SOU
1995:98.
delbetänkande
tuationen har behandlats i kommitténs

12. 8.2

Garantikostnaden

Kreditinstituten
och instituten
garanterade

om kreditgaranti
kreditgarantiavgift

ansöker hos BKN
betalar
beloppet.

en årlig
Avgiften

skall

för de enskilda

lånen

om f.n. 0,5 % av det
sett över en längre period täckas
för
medför att kostnad bortfaller

Kreditgarantin
intäkter.
av garantins
ordinarie kapitaltäckning.
Bostadsinstitutens

och bankernas

nettokostnad

motsvarar därför mindre än 0,5 %. Talen varierar beroende
%. Kreditinstitutet
avkastningskrav,
men motsvarar ofta 0,l-0,2
och
registrering
alt
för
kreditprövning
av garantin. Kreditansvarar norm
bedömningen
görs för BKN:s räkning men kan på begäran av institutet
för garantin

på olika

l

I

I

l
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även göras av BKN om tveksamhet
tvist.
vid juridisk
tolkningsföreträde

12.8.3

Förutsättning

för

råder,

293

på kreditmarknaden

eftersom

BKN

slutligt

har

garanti

skall kunna lämnas är att statligt
för att kreditgaranti
En förutsättning
kan lämnas först då
Kreditgaranti
för projektet.
beviljats
räntebidrag
skall gälla krävs att låntagaren
För att garantin
huset är färdigställt.
bedöms

kunna

fullgöra

låneförbindelsen.
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Bostadsföretagens

13

ekonomiska

villkor

13.1

Inledning

Ägare till hyresfastigheter
hetsägare

och kommunala

privata fastigi två huvudgrupper,
bostadsföreDe kommunala
bostadsföretag.

kan indelas

vissa
hade tidigare
Företagen
för allmännyttan.
tagen har kallats
de
för
kostnaderna
sänka
i syfte att
för sin verksamhet
särskilda villkor
privata
och
borttagna
boende. I dag är vissa av de särskilda villkoren
på samma skatte- och
huvudsak
i
bostadsföretag
och kommunala
agerar

bidragsvillkor.
bolagen verkar numera under drastiskt förändrade
De kommunala
har byggt
bostadspolitik
Femtio års medveten och konsekvent
villkor.
staten som motpart vid
som ofta uppfattat
upp ett antal institutioner
sin roll
När
staten nu minskar
och förmögenhetsfördelning.
inkomstdetta
innebär
att
bostadssektorn
i
för nyinvesteringar
som riskbärare
den
både
får ta
i större utsträckning
fastighetsägaren
byggherren/
finansiella

risken

och affärsrisken.

kort tid. Detta innebär
har skett på en förhållandevis
och parter. De
institutioner
för alla inblandade
nya och ändrade roller
regler och lagar och i
också av nya och förändrade
nya rollerna möts
I den nya
i regelverken.
justering
viss mån behov
av ytterligare
riskfördelning
långsiktighet
samt
har eget kapital, lönsamhet,
situationen
Förändringen

viktiga nyckelord.
vid
sätts även på ett helt annat sätt i centrum
Bostadskonsumenten
Rollema
är nya och
och förvaltning
planering
av bostadsfastigheter.
bostadsmarknaden.
på
aktiv
part
för att vara en
även förutsättningarna
och omhar tagit både tid och kraft från aktörerna
Förändringen
inte fullt ut genomförd ännu. De nya villkoren
ställningen
är sannolikt
Stellan
beskrivs
av docenten
för bostadsföretagen
mer ingående
i
KTH,
på
fakulteten
Fastighetsekonomiska
en av rapporLundström,

blivit

terna i betänkandets

separata bilagedel.
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Kommunala

13.2.1

Utvecklingen

Kommunerna
Den

SOU

1996: 156

bostadsföretag
årtionden

senaste

har av tradition
bostadsföretag

Kommunägda
från

villkor

en stor betydelse som ägare av bostäder.
förvaltar
i dag över 900 000 lägenheter.
ambitionen
i den bostadssociala
utredningen

bostadspolitiska

1945

att skapa
kostnads-

var
samt
allmännyttiga

valtning

bostadsbyggande,
effektiv
ett rationellt
och hyreskontoll
i både det privata

föroch

beståndet

garanterade
kom
att bostadsstödet
som
Under en tjugoårsperiod
bildade kommunerna
bostadsföretag
i stor omfattning
i syfte att hålla en hög och jämn
bostadsproduktion
med en låg hyresnivå
samt upprätthålla
en stabil

hyresgästerna

förvaltning.

tillgodo.

Bostadsproduktionen

efterfrågan.

en stor
möjlighet

tog fart med hjälp av statliga stöd och
kommunägda
bostadsföretagen
fick
ofta

De

att bygga på platser

där ingen

annan bedömde

det lönsamt

att

bygga.
Det

statliga

stödet till bostäder gavs från slutet av 1940-talet
till
1980-talet
i
form
topplån
till
låg
Staten
risken
ränta.
tog
av
av
och kunde därmed hålla nere råntekostnadema.
Lånen täckte 100 % av
mitten

produktionskostnadema

för

kooperativa

byggherrar

garanterade

i praktiken

investeringar

allmännyttiga

och

85 %

bostadsföretag,

för

privata

en större del av den
allmännyttans
bostadsbestånd.

i

99 %

byggherrar.
finansiella

för

Staten

risken

Kommunala

vid

borgen

avlastade

dessutom stora
en annan del av risken. Staten garanterade
delar av de allmännyttiga
företagens
affärsrisker,
exempelvis
genom
hyresförlustlånen
1974-80,
underhållslånen
1979-81
och för-

lusttäckningsbidrag
beskattades

för fastigheter

dessutom

att de sällan eller aldrig
I början av 1990-talet

syfte

att juridiskt
tagen med privata
upphävdes
den

bostadsföretag
allmännyttigt

byggda

de allmännyttiga
behövde

likställa

fastighetsägare.
fanns

inskriven

bostadsföretag

definitionen
1986:694.

utgått

i lagstiftningen

begreppet

bostadsföretag

i nuvarande

eller

åter få ett stöd i lagstiftningen.

gjorde

deras

med

bostadsföre-

bostadslånen

togs bort
av ett allmännyttigt
Genom
att begreppet
lagtext går det inte att

få ett bostadsföretag
bekräftat
genom myndighetsbeslut
tigt.
Genom
regeringens
proposition
1996/97238,
allmännyttiga

vilket

de kommunala

När de statliga

där

schablon-

skatt.

flera förändringar

och ekonomiskt

förordning

bostadsföretagen,

betala

vidtogs

före 1967. Tidigare

bostäder,

som allmännytÖverlåtelser
föreslås

av
dock

Den

ekonomiska

Bostadsföretagens
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också

1992 upphörde

l januari

de kommunala

villkor

bostadsföretagens

I nuvarande finansieringssystem
inom bostadsfmansieringen.
till alla kategorier
på samma villkor
och kreditgaranti
från 1992 gett
Malmö"
s.k.
"Lex
har
den
Vidare
av fastighetsägare.
bostadsrätter
bostäder
till
allmännyttiga
för omvandling
möjlighet
av
särställning

utgår räntebidrag

bostads
har de kommunala
Slutligen
bortfaller.
utan att räntebidragen
schablonbeskattningen
särställning
i skattehänseende
företagens
för
beskattning
1994 gäller konventionell
borttagits.
Fr.o.m. inkomståret

allmännyttiga

liksom

kring

reglerna

de särskilda

När

för andra bostadsföretag.
bostadsföretagen

de kommunala

riskerna markant för dessa bolag. Den höga
kan med andra förutunderstöddes
belåning
av bostadspolitiken
som
konsoliderade
företagen. Företag
sättningar knäcka ett antal av de sämst
stort eget kapital har under de senaste
som inte byggt upp tillräckligt
årens höga ränteläge och vakanser i beståndet haft negativa resultat. Det
tagits

har detta ökat

bort

snabbt när denna effekt
egna kapitalet urholkas mycket
lusterna på grund av den höga belåning som främjats.

13.2.2

Nivån

för

egna

kapitalet

kan

växlar

upp för-

påverka

hyresläget
bostadsföretagen
i de kommunala
omfattning
av tillräcklig
i
inte skall påverkas negativt
för att hyressättningen
är nödvändigt
bolagens lägenheter och även i det privata beståndet genom de kommubolag med för litet
Ett kommunalt
nala bolagens hyresledande funktion.

Eget kapital

Om kommunen
eget kapital kan bli beroende av bidrag från kommunen.
detta att
kommer
nivå egenkapital i bolaget
sätter in rätt och nödvändig
sänka
och därmed sannolikt
till att sänka belåningsnivån
medverka
bolag som har för litet eget kapital
Ett kommunalt
lånekostnaden.
än ett välkonsoliderat
att få betala en högre lånekostnad
i det
borgen. Räntenivån
bostadsföretag,
trots förekomst
av kommunal
kostnadsnivån
i bolaget.
påverkar
lånevillkor
bolagets
kommunala
även i bolagets andra
Kostnadsnivån
kan i sin tur påverka hyresnivån

riskerar

bostäder.

Dessutom

kan andra

hyror

i det privata

beståndet

funktion.

påverkas

Slutsatsen

bolagens hyresledande
av
genom de kommunala
bolag som
är att ett högre egenkapital i de allmännyttiga
resonemanget
har ett lågt eget kapital på sikt borde bidra till lägre bostadskostnader.
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13.2.3
Den

ekonomiska

kommunala

De

ekonomiska

mycket

villkor

i

de

kommunala

både ekonomiskt

Det finns

1996:156

ekonomi

företagens

situationen

skiftande.

SOU

bostadsföretagen

är
och företag

starka företag

problem.
Huvuddelen
som brottas med ekonomiska
av de kommunala
har
har en stabil ekonomi
och ägarna, kommunerna,
bostadsföretagen
de
kan
genomföra
förändringar
goda förutsättningar
att
som
vara
påkallade.
Problemföretagen
del av de kommunala
utgör en mindre
bolagen.

går mot ytterligare
företag med

Utvecklingen

företag

med

och

problem

markerade

god

skillnader

mellan

Skillnader

utveckling.

i

utvecklingen
beror delvis
som bostadsefterfrågan på orten, hur mycket företaget investerat i ny- och ombyggnadsprokan
duktion
och vilka resurser kommunen
sedan mitten av 1980-talet
avgörande
finansiella
styrkan
i
företaget
spelar
in
i
bolaget.
Den
sätta
en

på lokala

roll

för förluster.

för tåligheten

hög grad intäkterna
avskrivningar,

förmår

förutsättningar,

Hur verksamheten

att täcka kostnaderna
för den ekonomiska

är avgörande

dvs. i hur

går ihop,
inklusive
utvecklingen.

räntor och
Fastig-

är också av stor betydelse.
hos kommunerna.
Det finns en lång tradition
av borgensåtaganden
kommunens
verksamhet
inom
Ett syfte är att stödja
som ligger
också
kommunala
borgensåtaganden
minskar
intressesfär.
Genom

hetsbeståndets

skick

finansieringskostnaden
skrivning

behövs.

kommunal

borgen

het och bl.a. konkurrera
ekonomiskt

mycket

kan

Det

även

för att bevilja
starka företagen

De ekonomiskt
De

bostadsföretagen

för

studie

av

kräver

kommunala

med lönsam-

på marknaden.

till bästa villkor

är i minoritet
dem från
skyddar

som
ledningen
till detta är den kommunala
och indirekt
alltid
gör kommunen
lån.
ansvariga för bostadsföretagets

SABO:s

pantför-

kan redan i dag drivas

om finansiering
företagen
som

svaga
situation

speciell

vara
lånen.

ingen

kreditgivaren

eftersom
så att

borgen
dess

företags

har

däremot

likvidation.

en
An-

fall
som i förekommande
betalningsskattebetalare

ekonomi

bostadsföretagens
av de kommunala
visar att knappt
60 av de ca 300
ekonomiska
situation.
framöver.
bekymmer
Det handlar
SABO-företagen
kan få ekonomiska
SABO

har genomfört

en studie
Studierna

på orter som drabbats hårt av
om mindre bostadsföretag
befolkningsoch där sviktande
strukturomvandlingen
i näringslivet
i huvudsak
underlag

företag

skapat bestående

som byggt
kapitalkostnader.

mycket

vakanser.

I några fall

under slutet

det också om
och som har höga

handlar

av 1980-talet

Bostadsföretagens

SOU 1996:156

ekonomiska

villkor

att de kan
att 58 företag har en sådan utveckling
för att inte sättas i
komma
att behöva någon form av kapitaltillskott
för dessa företag bedöms vara
underskottet
konkurs.
Det sammanlagda
Flera företag har dock
kronor under perioden 1996-2000.
ca 2 miljarder
Ändrade
förutsituationen.
åtgärder för att förbättra
redan vidtagit
SABO

bedömer

i förhållande

sättningar

Finansdepartementets
i SABO:s

Företagen

till

förbättrar

utredning

som t.ex. sänkt
också bilden.

antaganden,

SABO:s

prognos,

ränta

grupper. De 58
sig
2000 fördelade

i fyra olika

fördelades

före
som bedöms behöva kapitaltillskott
på följande
sätt:
klassades
Av de företag som tillhörde
gruppen systemförändringar
denna
tillhöra
För att
12 företag
grupp krävdes
som riskföretag.
värden på minst
vakanser under 5 %, och bokförda
genomsnittliga

företag

3 500

kr/m2.

hållandevis
ningarna

Dessa

företag

finansiella

höga

i räntebidragssystemet.

god marknad,
en relativt
kostnader
som ökar genom

har

men förnedtrapp-

i denna grupp var små,
5 200 kr/mz.
på i genomsnitt

Riskföretagen

och de hade ett högt bokfört värde
vakanser klassades
Av de företag som tillhörde
gruppen strukturella
undersökningen
defmierades
i
De
riskföretag.
25 företag
som
som
överstiger
5 %, men där det
vakansgrad
företag vars genomsnittliga
bokförda

värdet

marknad

med

bundna

till

understiger
utbudsöverskott

över

kr/mz.
längre

Dessa

företag

tidsperioder

har en svag
som ofta är

näringslivsstruktur.
ortens eller regionens
bokförda värde var relativt lågt, dock något högre än för
varit negativ där
har hittills
Befolkningsutvecklingen

problem

Riskföretagens

3 500

med

totalt.
gruppen
dessa företag finns.

och systemvakanser
som hade både strukturella
Det var förhållandeförändring
var 21 företag klassade som riskföretag.
på de orter där företagen
vis små företag, och en befolkningsminskning
verkar kan väntas fram till år 2010. Företag med dels genomsnittliga
3 500 kr/m2
vakansgrader
över 5 %, dels bokförda värden överstigande
ingick
i denna grupp. Dessa företag har båda ovanstående
gruppers
Av

företagen

problem.
Karaktärisgruppen stabila förutsättningar.
såväl låga
med
förutsättningar
stabila
allmänt
tika för denna grupp var
värden. Företagen i denna grupp har låg
vakanser som låga bokförda
risk.
och en låg finansiell
affärsrisk
Inga riskföretag

tillhörde
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Bild

SABO-företag

risken i olika kategorier
avser att illustrera
hyresbortfall
åren 1991-1994
visar genomsnittligt

Tabellen

Bokfört

och

värde per m2
8000

l

Systemförändring

1996:156

i ett riskperspektiv

SABO-företagen

13

SOU

villkor

ekonomiska
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Källa:

Kommunförbundets

studie

Kommunförbundet

har

ekonomin

och

aktiebolag.

Totalt

Soliditeten

tidpunkten

för studien

finns

bostadsföretag
i kommunala
analyserat
särskilt
1996
av

av Soliditeten
under
början
i alla

SABO:s

uppgick

medlemsföretag

medlemsföretag

321 kommunala
aktiebolagen

till

som var
i SABO. Vid

140. Av studien

framgår

i de 140 företagen varierat
den synliga Soliditeten
att soliditetstalen
och 1994. Detta är lågt i
%
mellan
1990
till
5
8
mellan genomsnittligt
ibland anges som norm för fastighetsrelation till vad som i litteraturen
bolag,

nämligen

en soliditet

om 20-30

%.

.
18

.
16%

Bostadsföretagens

SOU 1996:156

ekonomiska

villkor

förorter
är olika i företagen. I storstäder och i storstädemas
på
har
företagen
och
där
starkast
Soliditeten
senare år
äri allmänhet
i företag
lägst
Soliditeten
Genomgående
är
dessutom stärkt sin soliditet.
i
Soliditeten
Bild 13.1 visar
och glesbygdskommuner.
i landsbygdsSoliditeten

olika kommunala

bostadsföretag

ett antal år.
Ett bostadsföretags
förhållandet

fördelat

mellan

Soliditet

beräknas
Eget

över

mäts som för andra företag, dvs. som
Således brukar
och totalt kapital.
kapital

eget
på 10 % uttrycka
soliditetstal
ett
i företaget.
balansomslutningen
av

Soliditeten

kommungrupper

soliditet

exempelvis
tiondel

på olika

att det egna kapitalet

är en

som:
kapital

+ 0,7

obeskattade

reserve

Balansomslutning
de obeskattade reserverna med 7minskas den
obeskattade vinsten med en schablonskatt på 30 % varigenom företagets
egna kapital renodlas i formelns täljare.

Genom att multiplicera

301

3 02

Bostadsforetagens

Tab

13.2

ekonomiska

Genomsnittlig

villkor

soliditet

kommungrupper

SOU

i kommunala

bostadsföretag

1996:15 6

i olika

1990-1994

16,0%
14,0%
12,0%

Källa:

Bearbetningar

13.2.4

Kvarvarande

Efter

de förändringar

1990-talet
under

arbetar

samma
bostadsföretag.

efter

lika

i lagstiftningen

skatte-

de kommunala

och bidragsvillkor

Vissa

särregler

främst

likställighetsprinczpen.
så länge

som genomfördes
bostadsföretagen

i början

av
i stort sett
och kooperativa

som privata
härrörande från kommunallagen

att företagen är ägda av ett offentligt
organ, dvs.
måste enligt lag behandla alla kommunmed-

självkostnadsprincipen.

avkastning

och Kommunförbundet

särregler

således

finns dock kvar genom
kommunen.
Företagen
borgare

av Ajfärsdata

Kommunala

Kommunen

som bolaget

används

bostadsföretag

får inte begära

drivs

affärsmässig

för bostadsförsörjning.

Detta

Bostadsföretagens

SOU 1996: 156

medför

i dessa

att utdelningen
den långfristiga

bl.a.

överstiga

villkor

ekonomiska

företag

i

allmänhet
med

statsobligationsräntan

inte

303

bör

än

mer

en

procentenhet.
bostadsföretag

kommunalt

Ett

får

och

lokaliseringsprincipen

kommunen

i

handlingar

oflentlighetsprincipen.

nägda

enligt

är offentliga
bostadsföretagen

driva

inte

Därtill
förstahandsnorm

Hyreslagen

utanför

verksamhet

huvudsak

alla

bolagets

är de kommuvid hyres-

bruksvärdesprincipen.

prövning

bostadsföretagen

De kommunala
gens
sekretesslagen,

upphandling.
lagen
om offentlig
särskild
roll vid
bostadsföretagen
en
hyreslagen och hyresförhandlingslagen.

de kommunala

hyressättningen

genom

Överlåtelser

13.2.5

bostadsföretag

av

deras

eller
I regeringens

således av kommunallaoffentlighetsprincip,

och

arkivlagen

har

Härutöver

omfattas

tryckfrihetsförordningens

bestämmelser,

l996/97:38

proposition

eller deras bostäder

tigt bostadsföretag

bostadsföretag

allmännyttiga

bostäder

skall kunna

om
föreslås

breddas

Överlåtelser

till

av allmännyttiga
att ägandet i ett allmännytatt omfatta även andra ägare

förändras.
än kommunen
utan att företagets ställning som allmännyttigt
skall
företaget
inflytande
bestämmande
Upphör
kommunens
över
dock kunna återkallas och räntestöd inte längre
allmännyttigförklaringen
lämnas

för

bostäder.

företagets

I propositionen

föreslås

vidare

att

bostadsföretag
räntestöd
om ett allmännyttigt
ägde
avhänder sig mer än 25 % av det bestånd av bostäder företaget
den ll oktober 1996. Enligt förslaget skall dock regeringen under vissa
kunna medge att fortsatt räntestöd lämnas även i sådana
förutsättningar
Förlorar
företaget
fall.
rätten till räntestöd för sitt återstående bestånd,
inte längre

skall
Dessa

också

skall

godkännandet

bestämmelser

lämnas

som allmännyttigt
föreslås
tillämpas

bostadsföretag
på

återkallas.

ägarförändringar

och

som sker under tiden 12 oktober 1996 — den 31 december
1997. Regeringen har förklarat
att den senare avser återkomma till Riksbestämmelser
i frågan, efter en
till permanenta
dagen med förslag
särskild utredning
som skall gälla på längre sikt.
om vilka bestämmelser

Överlåtelser
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Kommunallagen

Lokaliseringsprincipen
arbeta

1996:156

m.m.
företag

inte kommunägda

hindrar
och

förvaltningen

inom

SOU

villkor

vissa

undantag

har gjorts

från att samvad gäller

Lokaliseringsprinutanför den egna kommunen.
av fastigheter
från att genom kommunalförbund
cipen hindrar heller inte kommunerna
eller äga dem gemensamt.
samverka om sina bostadsföretag
kan skjuta till kapital till ett eget bostadsföretag
Om en kommun
ägande

och
har prövats i rättsinstanser
utan att bryta mot likställighetsprincipen
har ännu inte skett i regeringsrätten,
Prövning
behandlats av riksdagen.
1992/93:BoUl9
bostadsutskottet
har liksom
instanser
men övriga
funnit

att
kommunalt
skjuta

till

och lagen om
trots likställighetsprincipen
en kommun
stöd till boendet har rätt att ta det ägaransvar genom att
Bidrag från
i aktiebolagslagen.
aktiekapital
som förutsätts
till

kommunen

kan dock

bolaget

ges villkorslöst.
bostadsföretag
att ett kommunalt
kan genomföra en fondemission

har beslutat

Riksdagen

från självkostnadsprincipen
vinst

till

Det senare förutsätter
att det
normal årsränta på det grundkapital

aktieägarna.
inte överstiger

utan hinder
och dela ut
sammanlagda

som ägarna
villkoren
för de
har ansetts strida mot
tillskjutit.
Högre vinstutdelningar
före 1991.
bostadsföretag
till allmännyttiga
statliga
lån som utgick
skulle drivas
Dessa lån lämnades bl.a. med villkoret
att bostadsföretaget

beloppet

utan enskilt vinstintresse.
Tryckfrihetsförordningens

offentlighetsprincip

och arkivlagen

reglerar

och förvaring
registrering
av handinformation
lämna
ut
att
samt
som inte kan
grund
på
slags information
förorsaka
skada. Vilken
av risk för
som
bestämmelserna
regleras
skada inte omfattas av offentlighetsprincipen
av
och
skall handlingar
Exempelvis
i sekretesslagen.
som rör affärsbostadsföretagens

de kommunala

deras

lingar

driftsförhållanden,
formationen

skyldighet

personal

kan leda till

Lagen om offentlig
för upphandling
av
krediter.

Rättsläget

och

hyresgäster

inte

lämnas

ut

om

in-

skada.

upphandling

kan binda företagen

till vissa former

och tjänster
service
samt
t.ex. entreprenader,
avgöras i
ännu oklart och får slutligt
är emellertid

domstol.

13.2.7
Den

Lokaliseringsprincipen

s.k. lokaliseringsprincipen

återfinns

och innebär i princip
att kommunerna
angelägenheter
som "har anknytning

i 2 kap.

Kommunallagen

endast får engagera sig i sådana
eller landstingets
till kommunens

l
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område

ekonomiska

villkor
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eller deras medlemmar".

Denna begränsning
av den kommunala
bolag och stiftelser.
Kommu
även för kommunala
tillse
dess
stiftelser
följer
skyldig
bolag
och
är
ägare
att
att
nen
som
bestämmelser.
kommunallagens
kompetensen

gäller

innebär att ett kommunalt
bostadsföretag
inte
kan det kommunai en annan kommun. Följaktligen
bostadsföretaget
i kommun A varken köpa fastigheter av kommun Bzs
bostadsföretag
inom kommun
B. Inte
eller av en privat fastighetsägare
Lokaliseringsprincipen

kan äga fastigheter

heller

kan

företag.

A köpa

kommun

hela

bostads-

fastig-

försäljningar

genom
investerare/fastighetsägare

privata

Bzs kommunala
sitt bostadsföretags

är de enda möjliga köparna
bostadsföreeller ett annat kommunalt

strategiska

hetsbestånd

kommun

B önskar omstrukturera

Om kommun

tag inom samma kommun.
förhindrar
inte
Däremot

lokaliseringsprincipen
A och
att kommun
bostadsförsörjningsfrågor
samarbete
i
ett
genom
att bilda ett gemensamt bostadsföretag
som kan verka i båda kommunerkan också välja att samarbeta genom att inrätta ett
na. Kommunerna
inte drivas
kommunalförbund.
I det senare fallet kan dock verksamheten

kommun

B upprättar

För-

förbundsfullmäktige

och ett särskilt

i bolagsform

och nackdelar

skall

utses.

med lokaliseringsprincipen

att konservera en företagsstruktur
bostadsföretag
där många kommunala
är för små för att kunna ta tillvara
stordriftsfördelar
och bygga upp den soliditet
som krävs för framtida
Lokaliseringsprincipen

kan bidra

till

investeringar.
Lokaliseringsprincipen
heter

säljs

till

privata

styr också
fastighetsägare

ägo, kan inte välja

men med tanke
i det
fastigheterna

hela sitt bostadsföretag

säljer
som av någon anledning
på bostadsförsörjningsansvaret
offentligas

hyresfastigmot att kommunala
eller investerare.
Den kommun

önskar
att sälja till

behålla

ett kommunalt

bolag

i annan

kommun.
I många

fall

bostadsmarknad.

kan

två

gräns
egna kommunens
kommunalt
bostadsföretag
differentiera

flera

eller

kommuner

bostadsföretagens

De kommunala
kan

då

utgöra en gemensam
till den
begränsning

Ett
som något konstlad.
hindras
från
kommunerna
att
av
genom att köpa och sälja fastigheter
framstå

i någon

sitt fastighetsbestånd

över kommungränserna.
skall framhållas
Samtidigt
redan

ägda bolag
gemensamt
varandras område utan hinder

att kommunerna
genom möjligheten
idag kan äga och förvalta fastigheter
av lokaliseringsprincipen.

till

på
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ett kommunalt
både av privata eller av
bostadsföretag
köpa stora fastighetsbestånd
kommunala
bolag i grannkommunema
utan att behöva inhämta de andra
skulle då kunna uppkomma
mellan
samtycke. Konkurrens
kommunernas
Om

lokaliseringsprincipen

olika

kommunala

upphävs

bolag från olika

kan

kommuner

i

princip

och även andra fastighetsskulle
Dessa situationer

i en av kommunerna.
om bostäder
behöva regleras med särskilda regler

företag
sannolikt
snedvrida

för att inte riskera att
Om en kommun ensam äger ett bostadsföretag
finns heller inget forum där de andra
kommuner

konkurrensen.

som verkar
kommunerna
Konflikter

i andra

skall säkras.
kan ge sin syn på hur bostadsförsörjningen
kan uppstå. Krav kommer att ställas
och samarbetsproblem

på att bolaget verkligen
hög utsträckning.
En möjlig
mindre

gynnar

i lika

medborgare

alla kommunernas

ändring som skulle förbättra situationen för bl.a.
skulle
bostadsföretag
vara att ett kommunalt
tillåtas köpa hela den andra
med stöd i ny lagstiftning

begränsad

kommuners

bostadsföretag
kommunens

efter

bostadsföretag

i fullmäktige

godkännande

av den

andra kommunen.
Rationella

lösningar

med

stordriftsfördelar

för nuvarande

redan inom

regler

i förvaltning

åstadkommas

ramen
med en gemensam bostadsförvaltning.
flera kommuner
visserligen
kostnader
tillkommer
administrativa
kommunalförbund
två kommuner

mellan
dock

eller

i de flesta

fall

kan

mellan

dock

två eller

Vissa fördyrande

bildandet
av
bostadsföretag
gemensamt
förvaltning.
Dessa nackdelar kan

ombildande

vid

till

med gemensam
uppvägas av en mer kostnadseffektiv

gemensam

förvaltning.
och kommunal

Lokaliseringsprincipen

elverksamhet

samt

kollek-

tivtrafik
kan kommunala
m.m. 1994:618
om handel med
och
handel
med
bedriva produktion
samt nätverksamhet
av
nätverksamheten
Vad
gäller
lokaliseringsprincipen.
är en
utan hinder av
närhet till nätverkbedrivs i geografisk
förutsättning
att verksamheten
Enligt

lagen

elföretag

lokaliseMotivet
till den upphävda
i den egna kommunen.
elbolagen
1993/94:
de
kommunala
enligt
162
att
prop.
var
kunna verka enligt samma konkurrensvillkor
som andra elföretag

samheten

ringsprincipen
skulle

på en avreglerad
Motsvarande
med kollektivtrafik

elmarknad.
undantag

finns

1995/962167.

bolag som drivs utan hinder
affärsmässiga
grunder.

även

beträffande

kommunala

I denna reglering

av lokaliseringsprincipen

finns
skall

företag

krav

på att
på

drivas

ekonomiska
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villkor

lagändring

Möjlig

del av ett utkast till ny lagstiftning
och -stiftelser rätt att vara verksambostadsföretag
som ger kommunala
inom Svenska
har formulerats
Förslaget
kommungränsen.
ma utanför
och innebär att ett undantag från lokaliseringsprinKommunförbundet
har tagit

sekretariat

Utredningens

befogenheter på bostadsförsörjförs in i en ny lag om kommunala
Till den nya lagen skulle föras även tidigare bestämmelningsområdet.
stöd till boendet. Lag 1993:406
ser i lagen 1993:406 om kommunalt
cipen

sannolikt

skulle

Lagförslaget

i så fall upphävas.

skulle

teras med översyn av även annan lagstiftning
Som nämndes
rensneutralitet.
ovan skall
l996/97:38
reglerna
kunde

konkur-

enligt

regeringen
prop.
långsiktiga
beträffande
de
utredning
särskild
en
En sådan utredning
för överlåtelse
av allmänna bostadsföretag.

Privata

13.3.1

Bakgrund

Privata

fastighetsägare
Antalet

problemkomplex.

ovanstående

fastighetsföretag

1 3.3

äger och förvaltar
fastighetsägare

privata

ca 710 000
drygt 46 000.

med

fastigheter
uppskattas

till

på senare år av att ett antal företag gått i
delbepå grund av fastighetskrisen
se vidare utredningens
andel av
5. Det egna kapitalets
kapitel
1995:98,
SOU

har decimerats

Antalet

komplet-

till

tillsätta

bl.a. överväga

bostäder.

behöva

med hänsyn

konkurs
tänkande

stort mellan
har soliditetstal

värde

fastighetemas

något

varierar

olika

fastighetsföretag.

Vissa

30 % vilket i
välkonsoliderade
företag
som överstiger
och det
för fastighetsbolag
ofta anges som ett idealvärde
litteraturen
omkring
med soliditetstal
finns även relativt stora fastighetsföretag
genomsnittet
5-10

för

Soliditeten

%. En rad mindre

i denna grupp
De privata
mässig

grund.

i

de

också finns

företag

bostadsföretagen
Dock

av hyresregleringen
gynnades tidigare

kommunala

bolagen

verkar

är deras möjligheter
se ovan beträffande

de kommunala

dvs.

har en svag soliditet
med en hög soliditet.

fastighetsföretag

omkring
även om

i dag i stort sett på marknadsatt fritt sätta hyra begränsade

hyreslagen.

bostadsföretagen

Som nämnts ovan
framför
de privata

Dessa särregler
i ett antal situationer.
genom
detta tidvis
Kritik
har
huvudsak
borttagna.
således
i
trots
i
dag
är
och att
skattefmansieras
företag
kommunalägda
framförts
om att
villkor därför
konkurrensen
mot företag som verkar på marknadsmässiga
riskerar att snedvridas.
företagen

vissa

särregler

307
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Svenska
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är jämfört
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dvs.

kapitaliserade,

lågt

villkor

de har

SOU

litet

ett
eget
till
Förklaringen

marknadsvärdet

företag

med motsvarande

1996:156

i utlandet

kapital

som andel av
den aktuella situatio-

av fastigheterna.
under lång tid agerat som riskbärare.
En
och
kommun
är
att
stat
nen
med skattesystemet
hög inflation
har tidigare
i kombination
gynnat
och fastigheter

lånefmansiering
företagen

inte

medvetet

försvårar

kapital
däremot

dock

byggt
framtida

har kunnat bygga upp ett
agera på tillväxtmarknader
har drivit upp markeftersom
en stor del av efterfrågan
vilket ökat det egna kapitalet.

kunnat

eget kapital
nadsvärdena
I framtiden

eller bortfaller,

kraftigt

Frågan

om behov
ekonomiska
livslängd
in på kortare

Genom

eget kapital i storleksordningen
skall
ensam
vara riskbärare. Detta förhållande
minskas
och kommunens
roll som riskbärare

långsiktigt

torde

30 % om fastighetsägaren
uppkommer
om statens

tjänas

Att
har ansetts som säkra investeringar.
bygga upp ett eget
upp, eller tillåtits
reinvesteringar.
De bostadsföretag
som

krävas

kan vara en trolig utveckling.
kapital accentueras av att byggnademas
eget
av
därmed skall
har förkortats
och investeringarna
vilket

tid.
och bankkrisen

fastighets-

fram

ebbat ut. Det är endast lönsamma
Ett
resultatoch balansräkning.
sannolikt

problem

att låna medel.
s.k. krisåren 1988-1993

Många

i fastighetsföretag

för att ett projekt skall kunna
bestå i framtiden
även när krisläget
projekt som stärker bostadsföretagets
bostadsföretag

med sin fortsatta

fortsätta

har lönsamhet

kravet

som det grundläggande
genomföras.
Dessa krav väntas
lyfts

bostadsföretag
också långt

kommer

får
utan lönsamhet
och med att kunna
från de
med produktion

kapitalbildning

fram

i tiden

att dras med

lönsamhetsproblem.

Lönsamhet

13.4

både

Fastighetsföretag,

i

fastighetsföretag

privata

och

kommunala,

och andra investeringar

annat företagande
lönsamma.
För dessa företag
heten

byggda

kostnaden
direkt

på

är de viktigaste
parametrarna
hyresintäkterna
investeringsutgiftens
storlek,

i form

och

mäts i avkastning,
som kan falla ut
eller
först
utdelning
eller
ränta
senare i form av
av
hos investepå grund av värdeökning
vid försäljning

för kapitalet.

realisationsvinst

som allt
i att de är
för lönsam-

har precis

sitt berättigande

Lönsamhet

till det satsade kapitalet
i kronor sätts i förhållande
Avkastningen
alls krävs att
och mäts i procent per år. För att få någon lönsamhet
inUnderstiger
avkastningen
inflationen.
avkastningen
överstiger

ringen.

flationen,

har det ursprungliga

kapitalet

minskat

realt.

l-lar avkastning

Bostadsföretagens
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varit

och inflation

desamma

under

perioden

ekonomiska

har endast värdet

villkor

behållits

på pengarna.
Flera metoder

beräkna lönfinns för att genom en investeringskalkyl
De flesta metoder kan dock återföras på det
i ett projekt.
nämligen:
kravet för en lönsam investering,
grundläggande
plus nuvärdet
nuvärden
"Summan
driftnettons
av
av framtida
samheten

är lika med eller större än anskaffningskostnaden."
Valet av kalkylräntesats
efter den valda kalkylräntan.
risknivå
och avprojektets
bedömning
investerarens
av

restvärdet
Nuvärdet

uttrycker

räknas

anses vanligen
med cirka
reala låneräntan
den långsiktiga
överstiga
behöva
en
sättas högre eller lägre beroende
procentenhet men kan av investeraren
läge,
Sådana faktorer
faktorer.
är fastighetens
på en rad individuella
andra
och sysselsättningsgrad
samt
utveckling
ekonomiska
ortens
skattehöjningar
framtida
vakansrisker,
faktorer såsom hyresutveckling,

Kalkylräntan

kastningskrav.

m.m.
Historiskt

för

bostadsinvesteringar

sig realt med i genomsnitt 2-3 %
och i bland lägre - på lång sikt. I dag när realräntan på statsobligatioplacerare kanske inte köpa
5 %, borde en rationell
ner är omkring
kan
han med mindre risk och bättre avkastning
eftersom
fastigheter,
har fastigheter

förräntat

En investerare
väger således avpengar i statspapper.
Varje 0bplacering.
kastning och risk mot varandra innan han gör sin
sin existens ur ett krav på
måste motivera
jekt i fastighetsbeståndet
eller hyr
lönsamhet.
Hur företaget bygger, köper eller säljer fastigheter

placera

sina

strategi
ut är sannolikt
en del i en långsiktig
till rimlig
önskemål om en god boendemiljö
rättigade avkastning.

kundernas
att tillfredställa
kostnad samt ägarnas be-

fastigheter
som har nyproducerade eller nyinköpta
det. Det
inte
fastigheterna
enskilda
är
de
kan vara lönsamt
trots att
avkastning
bra
mycket
kräver att företaget äger äldre fastigheter med en
totalt
och gör att företaget
över hela beståndet
som kan utjämnas
Ett bostadsföretag

genererar ett överskott.
i ett bostadsföretag
Lönsamheten

bygger

således på rörelsens

intäkter

också

kommer
på fastigheten
En värdestegring
av att
värdeminskökar. En motsvarande
nettot av intäkter minus kostnader
påverkar
Bostadspolitiken
ning kan uppkomma
om nettot minskar.
eller
räntebidrag
exempelvis
kostnader,
och
intäkter
direkt dessa
genom
inoch
kostnader
Nettot av
kreditgarantier
som kan sänka utgifterna.
också av olika skatter, avgifter
samt avskrivningar.
täkter påverkas
också en betydelse.
har naturligtvis
Kostnader
för drift och underhåll
och kostnader.

som i sin tur kräver
en långsiktighet
lönsamhet.
god
och en grundläggande

Fastighetsägande
eget kapital

kräver

ett gott
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i fastighetsföretag

Avkastning

Om hyresintäktema

under en period överstiger utbetalningarna
för drift
uppstår ett s.k. positivt
driftnetto
att
som ger utrymme
förränta eget och lånat kapital.
Driftnettot
i en fastighet utgör grunden för dess marknadsvärde.
En
och underhåll

effektiv

fastighetsförvaltning

förvaltningskostnader

påverkar

förbättrar

fastighetsvärdet

genom
och

fastighetsekonomin

att lägre
därmed

marknadsvärdet.

Fastighetsprisema
stora fastighetsbolagen
ägare vars aktier skall

styrs bl.a. av köpamas
har företagsledningen

direktavkastningskrav.

I de
sina

ett ansvar gentemot
avkastning som möjligt,
minst
ge en så effektiv
lika bra som alternativa
placeringar.
Mindre fastighetsägare
behöver vända sig till
som inte kontinuerligt

riskkapitalmarknader

för att utöka det egna kapitalet kan kosta på sig att
ha mer varierade krav på utdelning.
Ibland kan de ha helt avvikande,
kanske högre eller lägre krav beroende på annorlunda
prioriteringar.
Skillnader

i direktavkastningskrav
ligger ofta bakom att aktierna på
börsnoterat
fastighetsbolag
kan
högre kurser i
ett
noteras till betydligt
förhållande
till synlig vinst PE-tal
Fastighetsaktier
än andra börsaktier.
kan också ha en lägre direktavkastning
dvs. utdelning
än andra aktier.
Liksom

för ett investmentbolag
vara begränsat,

driftsresultatet

realtillgångar
som också förvaltar
medan tillgångsmassan
förväntas

kan
få en

värdestegring.
Vid

köp eller

nyproduktion

till ett visst pris
av en bostadsfastighet
med att förlora delar av sitt kapital.
Köparen beräknar att fastigheten förräntar sig positivt, i alla fall på lång
sikt. Det är vanligt att kassaflödet
de första åren blir negativt, då hyror
räknar

köparen

och andra

naturligtvis

intäkter

inte

på fastigheten

inte täcker

utgifter

för lånat

kapital

Ägaren får i nonnalfallet
inte
samt skatt och övriga driftkostnader.
heller sitt egna kapital tillräckligt
förräntat de första åren.
Det finns flera skäl till att investeringen
ändå bedöms vara lönsam.
Ett sådant skäl kan vara att ägaren vill
Ett kommande
överskott på fastigheten
uppkomma

fastighetens
lägenheter
acceptera

förränta

sitt kapital

under exempelvis

på lång sikt.
år 10-50

kan

så att de första årens underskott
uppvägs. I vissa fall utgör
läge, t.ex. i en expansiv
region med kommande
brist på
och förväntade
fastighetsprisstegringar,
till att
ett motiv
likviditetsunderskott

de första

åren.
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13.6

Hyressättning

13.6.1

Hyreslagen
i hyreslagen

Bestämmelserna
kommunala

bostadsföretagen

ekonomiska

villkor

innebär
att de
12, jordabalken
för
företrädare
med
hyran
förhandlar
om
kap.

av allmännyttans
som sker
bildar sedan underlag för de förhandlingar
hyresförhandlingar
hyror
företagens
är enligt
allmännyttiga
De
med övriga fastighetsägare.
bruksvärdesprövningar
vid hyresnämndens
hyreslagen förstahandsnorm
I samband med bruksvärdesprövningar
lägenhet.
för
hyresnivån
en
av
med ett jämförelseär företagen därför skyldiga att förse hyresnämnden
beståndet.
det
i
material om hyresnivån
egna
regleras formen för hur förhandlingsfrågor
I hyresförhandlingslagen
Parterna
ska hanteras.
och hyresgästorganisation
hyresvärd
mellan

hyresgästerna

före

övriga

hyresvärdar.

Resultatet

hyresgästen
Den enskilde
ett avtal om förhandlingsordning.
förs
förhandlingsklausul
binds till förhandlingsordningen
genom att en
förhandde
följa
därmed
att
tvungen
Han blir
in i hans hyresavtal.
kan omfatta
Förhandlingarna
träffas.
lingsöverenskommelser
som
anordningar
lägenheternas och husets skick, gemensamma
hyresvillkor,
hyresgästerna
de
mån
den
rör
i
boendeförhållanden
i huset samt övriga

tecknar

gemensamt.
prop. 1996/97:30
bruksvärdessystemet

Enligt

skall

lägenhet

omfattas

av hyresförhandling
är uthyrd eller inte,

oavsett om lägenheten
såvida inte hyresgäst begärt utträde ur förhandlingsordningen.
En
slopad.
har rätt att få förhandlingsklausulen
En hyresgäst
kollektiva
det
inte av
omfattas
hyresgäst
utan förhandlingsklausul
regler om
bara
omfattas
Han
av hyreslagens
förhandlingssystemet.

enligt

bruksvärdesprövning

m.m.

Bruksvärde
För att
bostaden.
av den hyrda
till en
kopplat
det
innebörd
är
ska ha en reell
besittningsskyddet
oskälig
om den
att den begärda hyran är
hyresspän
som innebär
bruksvärhyran för lägenheter som med hänsyn till
påtagligt överstiger
gör sin hyresprövning
av hyresniNär hyresnämnden
det är likvärdiga.
riktvärde
används
ett
som med
vån för andra bostäder än allmännyttans,
bedömningen
Vid
hyresnivå.
av
allmännyttans
högst 5 % överstiger
och
planlösning
modemitetsgrad,
storlek,
såsom
faktorer
ska
bruksvärdet
inverka. Bostaläge inom huset, reparationsstandard och ljudisolering
bruksvärdesbedömningen.
dens läge skall vägas in i
Hyresgästen

har

besittningsskydd

3 ll
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bostadsföretagen

bildar norm för
att ortens kommuvärdamas hyresuttag

Det innebär

nägda bostadsföretag

sätter ett tak för de privata
lägenheter. Hyresintäktema
hos kommunägda bostadsföretill
självkostnadema
tag anpassas
inom företaget. En utjämning
mellan
fastigheterna
i beståndet görs. Självkostnadsprincipen
innebär således
för likvärdiga

inte att varje
Så länge

fastighet

för sig har hyror

efterfrågan

som
fungerar hyressättning

bostäder

ägda bostadsföretaget.

universitetsortema,

självkostnaden.
som motsvarar
eller
stor
större än utbudet
av
efter självkostnad
bra för det kommun-

är lika

I många kommuner,
är dock

efterfrågan

Detta medför
kostnaden

undantaget

på bostäder

bostadsföretagen
att de kommunägda
för sitt fastighetsbestånd.

Det brukar

storstäderna

mindre

och

än utbudet.

inte kan ta ut själv-

hävdas

att bruksvärdessystemet
på
gynnar fastighetsägare
efterfrågan
där
hyrorna
kan
hållas
med
hjälp
svag
uppe
av
Detta gäller dock inte om hyrorna blir så höga att lägensystemet.
heterna blir vakanta genom att hyresgästerna flyttar från fastigheten.
orter

med

Privata

fastighetsägare

har ofta hävdat

möjlighet
till
tans indirekta
kommunen
har beskattningsrätt

att systemet med allmännytfrån kommunen
genom att
i kombination
med bruksvärdessystemet

finansiering

de kommunala

bolagen. Samtidigt
hävdas från allmännyttiga
med bruksvärdeshyra
systemet
företag
i
gör att privata
allmänhet
kan ligga med fem procent högre hyra än allmännyttan
för
motsvarande
bostäder vilket utgör en konkurrensfördel.
gynnar
företag

att

Människor

som trivs i sitt boende och inte tvingas flytta av ekonoskäl, t.ex. arbetslöshet,
föredrar förmodligen
att stanna kvar i sin
nuvarande bostad även om de kan bo i en likvärdig
bostad för ett par
hundra kronor mindre i månaden. Detta brukar kallas att bostadsmarknaden är trögrörlig.
miska

Den utjämning

handlingarna

av hyrorna
skapat har dock

och hyresförsom bruksvärdessystemet
åstadkommit
hyresgäster
i fastigheter
att

med sämre lägen kommit
höga hyror. En
att få betala förhållandevis
bättre värdering
skulle innebära att hyran kunde sänkas
av lägesfaktom
i mindre attraktiva
områden.
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14

Bidrag,

14.1

Inledning

och

skatter

avgifter

Detta avsnitt beskriver statsbidrag, skatter och avgifter inom bostadssekbeskrivs översiktligt.
avgifterna
tom. Även de kommunala
stöd till bostäder består både av bidrag till
Statens ekonomiska
och av bidrag till hushållens
för lån med bostad
ränteavdragen

bostadsproduktionen

boendekostnader.

som säkerhet dvs.
bostadskostnadema.
egnahem eller bostadsrätt en indirekt subvention
av
och ingår som en
Denna avdragsrätt är generell för alla kapitalkostnader
innebär

Dessutom

del i den svenska

kapitalbeskattningen.

till ny- och omför staten är räntebidrag
största
engångs-/investebyggnad
av bostäder. Dessutom finns olika typer av
inom arbetsmarknadspolitiken
ringsbidrag
som syftar till att stimulera
Även den statliga kreditgarantin
för bostadsprobyggarbetsmarknaden.

utgiftsposten

Den

för staten i form av kreditförluster.
dock garantin vara självfinansierad.
Det direkta stödet till hushållen avser bostadsbidrag
utgifter

innebär

jekt

under

och ungdomar
pensionärer

se

kapitel

29

se

kapitel

3 och 6

I princip

skall

till barnfamiljer

samt bostadstillägg

till

5.

också ett flertal skatter som har effekt på bostadskostnaderoch tas ut
är generell för alla typer av fastigheter
na. Fastighetsskatten
påverka
kan
Andra
skatter
taxeringsvärdet.
procentandel
som
av
som en
Det finns

kostnaderna

är förmögenhetsskatt,

gåvoskatt.
Även kommunala

avgifter

kostnader

för bostäder.

14.2

Räntebidragen

och taxor påverkar

reavinst-

samt arvs- och

produktions-

och drift-

kr
var som störst, 32 miljarder
ny- och ombyggnad
räntebiom ingenting görs för att förändra reglerna för
kommer de att successivt minska till som lägst ca 7-8 miljarder

Räntebidragen
år 1994. Även
dragen

stämpelskatt,

till
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skatter

SOU

och avgifter

Därefter

kr år 2005-2010.

ökar utgifterna

successivt

för räntebidragen

om inga förändringar
av reglerna görs. Se vidare bilaga
nuvarande konstruktion
kortfattat
räntebidragens
Här beskrivs
för bostadsfrnansieringen.

deras betydelse
finns

Staten
byggnader

till
ger räntebidrag
av flerbostadshus.

nybyggda
Bidragen

storlek

räntebidragens

och

beskrivning

1995:98.
bostäder
kan

och till

större omoberoende
av
Utgångspunkten
för

erhållas

och finansiering.

produktionskostnad

bostädemas

SOU

delbetänkande

i utredningens

detaljerad

Mer

1996:156

bidragsunderlag

är ett schablonberäknat

och en

subventionsränta.

14.2.1

Bidragsunderlag

för bidragsunderlaget
nybyggda
bostäder
är schablonbeloppet
m2
kr/mz
bostadsyta och 6 000 kr/mz för bostadsyta
13 000
t.o.m. 35
kan bidragsunderlaget
därutöver
120 ml. Maximalt
vara
upp t.o.m.
000 för en bostad. Detta gäller såväl
13 000+856
965 000 kronor 35
För

egnahem

och bostadsrätter.

som hyresombyggnader

90 % av
av bostäder motsvarar bidragsunderlaget
överstiger
kostnaden
till
den
del
för
ombyggnad
skälig
kostnad
en
får normalt inte bli högre
för ombyggnad
100 000 kr. Bidragsunderlaget
dvs.
bostäder
nybyggda
än 80 % av det för
max. 772 000 kr. Vid
Vid

skall

beräkningen

husets värde före ombyggnaden

dras bort.

Subventionsränta

14.2.2

med fem års
för obligationer
är ett räntegenomsnitt
Den
varje fredag
återstående
löptid.
Den fastställs
av Boverket.
gäller sedan
för ett enskilt bostadsprojekt
subventionsräntan
fastställda
fastställs då för en ny femårspefem år framåt. En ny subventionsränta
Subventionsräntan

med utgångspunkt

riod

14.2.3
Den

schablonberäknade

räntekostnaden

är bidragsunderlaget

multi-

med subventionsräntan.

Räntebidragets
schablonberäknade
varje

storlek

Räntebidragets

plicerat

vid den tidpunkten.

för räntenivån

år

för

de

storlek
är
räntekostnaden.
enskilda

projekt

procentuell
en
Den procentuella
som

fått

andel
andelen

räntebidrag

den
av
minskar
har.

För

Bidrag,

SOU 1996:156

skatter

och avgifter

315

ner till 30 % av de schablonberäknade
egnahem
som
ner till 0 %. För projekt
47 % respektive 24,7 %.
år 1996 startade räntebidragen
påbörjades
Det finns också inbyggt i systemet en successiv årlig nedtrappning
andelen

minskar

flerbostadshus

för

och

räntekostnadema

år 2 000
är helt genomförd
av bidragen. Denna successiva nedtrappning
dvs.
grundnivå
30 %
på
sin
"Danelltrappan"
då räntebidragen,
är nere
och 0 % för egnahem.

för flerbostadshus

har

egnahemsägare

och

flerbostadshus

mellan

Skillnaden

rätt

att
Alla

motiveras

egnahem

30 %

dra

sina

av att
ränteutgifter
i

av
av
och
hyresombyggda
och
nyschablonberäknade
de
sedan
30 %
får
bostadsrättshus
av
i all framtid oberoende av byggår. Någon
i subvention
räntekostnadema
finns således inte.
i tiden av utbetalningar
begränsning
av räntebidrag
år 2000
bostadshus
innebär
Reglerna
att ett
som t.ex. påbörjas
inkomstdeklarationen.

fortfarande

år 2030 till

får räntebidrag

värde
samma belopp i nominellt
reala värde har dock minskat.

som för det första året. Räntebidragets
kommer det reala värdet
på 3 % i genomsnitt
Vid en årlig prisökning
år.
mindre
20
efter
än
att ha halverats
i att
Reglerna innebär att staten åtar sig en betydande administration
för alla hyres- och bostadsrättshus
hålla reda på räntebidrag
som är
finansierade

enligt

bostadsfastigheter
som påbörjats
kommer
Värdet av räntebidragen

enligt

Räntebidrag

14.2.4

från år 1995 och framåt

att allt efter som tiden
ekonomi.

dessutom

för fastighetens

betydelse

att få allt mindre

dvs. i stort sett alla
i all framtid.

regler Danell-systemet

1993-års

äldre

går

regler

före 1993-års system har en annan konstruktion.
mellan
på att staten genom räntebidrag
svarar för skillnaden
garanterade
Den
garanterad
och
subventionsränta
ränta.
fastställd
en
en
räntan höjs varje år.
den
upphör när den garanterade räntan överskrider
Räntebidragen
De äldre räntebidragen

De bygger

beroende

bostadsrättshus,

påbörjats.

bostadsfastigheten
10-15

Detta

subventionsräntan.

fastställda

på

För egnahem

för

inträffar

räntenivån,

15-20
upphör

hyresefter

räntebidragen

och
det
inom

enligt de äldre reglerna för
som är finansierade
helt. Det gäller alla fastigheter
således räntebidragen
flertalet
före år 1993 och även p.g.a. övergångsregler

år. För bostäder

räntebidrag

upphör

som är påbörjade
under åren 1993 och 1994.
Räntebidragen
vara

utfasade

år

enligt

dessa äldre regler

2005

och

ha

upphört

kommer
helt

år

att till större delen
2010. Den exakta

316
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skatter

tidpunkten

och avgifter

för

SOU

räntebidragen

när

upphör

är

direkt

beroende
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av

räntenivån.

14.3

Investerings-/engångsbidrag

Ett engångsbidrag

är ett bidrag som utbetalas direkt och täcker en del
investeringskostnadema.
I Sverige har sådana bidrag främst setts som
av
i tider när
medel
att stimulera
ny- och ombyggnad
av bostäder
bostadsproduktionen

varit

vikande.

Bidragen

tillfälliga

har varit

och

åtgärder
samt avser i regel specificerade
Som exempel
kan nämnas bidrag till
och
samt bidrag till miljöförbättrande

som konjunkturreglator
politiskt.
har prioriterats

använts

som
ombyggnad

av äldrebostäder
åtgärder.
energibesparande
till räntebidragen

har engångsbidragen
under de senaste
omfattning.
Engångsbidragen
har
inte betraktats
liten
av
utan som ett led i
som en del av bostadsfinansieringssystemet
arbetsmarknadspolitiken.
I vissa fall har det ändå ställts krav på att
I förhållande

tio åren varit

engångsbidrag

och räntebidrag

räntebidragen

minskas
4 redovisas

I bilaga

de olika

för
så att bidragsunderlaget
engångsbidraget.
som motsvarar
av engångsbidrag
som fanns åren

samordnas

med det belopp
typer

1995 och 1996.
styr relativt ingående både vad gäller vilka åtgärder
skall genomföras.
Eftersom bidragen
får
stöd
och
byggnationen
när
som
konjunktursvängningar
används för att utjämna byggarbetsmarknadens
för engångsbidragen
kända med kort varsel. Om villkoren
blir villkoren
Engångsbidragen

detaljerade

är alltför
just

kan det vara svårt att hinna planera
som avses med bidraget.

och genomföra

den typ av åtgärder

14.4

beslutade
Genom
risken

och

Kreditgaranti

kreditgarantin
för

topplånen.

och de tidigare

omfattande
utgifter

för

statliga

bostadslånen

konstruktion

Kreditgarantins
SOU:l995:98.

täcka administrationskostnadema
ge topplån till
Förlustema

myndighets-

bostadslån

delbetänkande

utredningens

äldre

och de risker

har

tar staten
beskrivits
i

En avgift

tas ut som skall
förenade
med att
är
som

bostadsfastigheter.
för de s.k. krisårens

bostadsbyggande

har dock

varit

så

att avgiften inte räckt att täcka dessa. Staten har därför fått
och
de tidigare
myndighetsbeslutade
kreditgarantin

när
som uppkommer
av de förluster
antingen
realiseras
Förlustema
hamnar på obestånd.
och nedskrivning
eller rekonstruktion
av skuldbördan.
består

Utgiftema

bostadslånen.
fastighetsägaren

genom konkurs
Enligt utredningens

att därefter
delbetänkande

kr under

1995:98.

SOU

bostadstillägg

och

barnfamiljer

till

Bostadsbidragen

att vara
statens förluster
minst
period
tre år.
av
en

kr per år 1996, 1997 och 1998 för
lägre nivå. Se vidare utredningens

antas bli ca 4 miljarder
minska till en betydligt

Bostadsbidrag

14.5

kommer

uppskattning

11-13 miljarder

i storleksordningen
Förlustema

317

och avgifter

skatter

Bidrag,
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3 och

Se även kapitel

och ungdomar

föremål för en översyn och riksdagen har våren 1996
Det främsta motivet för förändringarna
förändringar.
vissa
beslutat om
för bostadsbidragen
utgifter
har varit att minska
p.g.a. stora
statens
åren.
de senaste fem
kostnadsökningar
av bostadsbidragen
Ett nytt inkomstprövningssystem
som införs l januari 1997 och även
6

varit

har just

medför

av reglerna för bostadsbidragen
totala utgifter för bidragen minskar.
betraktas
pensionärer
till
Bostadstilläggen
andra

förändringar

Se även kapitel

pensionssystemet
BTP

oberoende

med

och

är från

av
bostadstillägget

i

l

juli

kommun

vilken

KBT

kommunalt

som

Bostadstillägget

5.
1995

och villkoren

av
en del
till pensionärer
regler

enhetliga

med

statligt

bor.

pensionären

att statens

varierade

Tidigare

var
från kommun

infördes,
med att det nya statliga regelverket
avtrappning
snabbare
av
gjordes
en
genom
pensionären.
för
inkomstökningar
vid
bostadstillägget
har högre pension än tidigare
Eftersom varje ny årgång pensionärer
till
pensionärer
antalet
är berättigade
automatiskt
minskar
som
till

kommun.

I samband

bl.a.

besparingar

bostadstillägg.

eftersom

oförändrade

kostnaderna

totala

De

bostadskostnadema

beräknas

ändå

beräknas

bli
öka

relativt
mer

än

pensionema.

14.6

skattereduktion

I det svenska

skattesystemet

motsvarande
av kapital
kapital. Skattereduktionen
som inte överstiger

genom

ränteavdrag

finns en generell avdragsrätt för underskott
vid beskattning
skattesatsen
av
av inkomst
underskott
medges med 30 % av
av kapital

100 000 kr och 21 % av återstoden.
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Bidrag,

Denna

skatter

och avgifter

generella

bostad

regel

innebär

säkerhet

som
ränteutgiftema

SOU

dvs.

att en privatperson
som
egnahem
eller
bostadsrätt

har lån
får

1996:156

med

dra

av
som t.ex. har
50 000 kr i ränteutgifter
får således en reducering
av skatten med
15 000 kr. På så sätt kan man säga att dennes ränteutgifter
inte är
50 000 kr utan 35 000 kr.
i sin inkomstdeklaration.

En privatperson

De ränteavdrag

som beror på belåning av bostäder kan man betrakta
för bostadsfmansieringen.
Det skall
som en del av statens kostnader
dock påpekas att avdragsrätten
och att
är generell för alla ränteutgifter

många

därför anser att man inte kan se avdragsrätten
som en del av
stöd
till
boendet.
statens
Det är svårt att få exakta
uppskattningar
av det belopp
som
för boende. Den senast tillgängliga
motsvaras av avdrag för ränteutgifter

uppskattningen

1993. Den
av SCB och avser inkomståret
uppskattades
då
till
kr.
staten
ca 14 miljarder
Utredningens
uppskattning
storlek
är ca 16,7
av ränteavdragens
miljarder
kr år 1996. Detta bygger på antagandet att i genomsnitt
40 %
indirekta

gjordes

kostnaden

för

taxeringsvärden
vilket
i ett längre
är belånade,
av egnahemmens
perspektiv
normal
nivå
belåningsgraden
högre
i slutet
är en
även om
var
på 1980-talet Källa:Spintab.

14.7

skattereduktion

för

byggnadsarbete

på bostadshus

I arbetsmarknadspolitiken
En skattereduktion
m.fl.

för utgifter

15

april

bet1995/96:SkU.

fastighetsägare

för reparationer
och

för

har även skattereduktion

medges

1996

utgifter

31

använts som medel.
och bostadsrättsinnehavare

m.m. på bostadshus som utförs mellan
december
1997
Prop.1995/96:229,

Sista ansökningsdag

är den l mars 1998.
30 procent av fastighetsägarens
kostnader
för
reparationsoch
underhållsarbeten
samt utgifter för
egna
och
tillbyggnad
bostadshus.
Kostnader
för
material
får inte ingå.
omav
Skattereduktionen
år begränsad till 10 500 kronor för småhus. För
Redaktionen

bostadsrätter

kan uppgå till maximalt

kan avdraget

bli högst

5 000 kr. Ägaren till

bostadsrättsfastigheter

hyreshus

och

kan få en skattereduktion
som uppgår till högst
gånger
fastighetsskatt
den
beräknas
för
år
1996 eller ett belopp
tre
som
på 20 000 kr om detta belopp är högre. Lägsta underlag
är 2 000
kronor.
Redaktionen
gäller endast om byggföretag
med F-skattesedel
anlitas.
En liknande

skattereduktion

fanns under

åren 1993-94.

Bidrag,

SOU 1996:156

skatter

och avgifter

Fastighetsskatt

14.8

för staten som delvis har motiverats
är en intäktskälla
omfördelning
behövs
av
det
med att
av kostnader mellan fastigheter
en
Skatten
är
kapitalbeskattningen.
del
olika ålder och delvis utgör en
av
andel
och tas ut som en
av
generell för alla typer av bostadsfastigheter
och tomträttshavare.
Den betalas av fastighetsägare
taxeringsvärdet.
de
bostadsfastighet
är befriad från fastighetsskatt
En nyproducerad
åren
fem
följande
de
dämäst
fastighetsskatt
första fem åren, betalar halv
efter tio år. Skattesatsen
är från och med 1
och full fastighetsskatt

Fastighetskatten

1,7 % av taxeringsvärdet,

januari

1996

enheter

från år 1995.

en höjning

med

0,2 procent-

15
från fastighetskatten
är intäkterna
och
5
småhus
kr avser
kr år 1995 varav ca 10 miljarder
miljarder
uppgå
År 1996 beräknas skatteintäktema
kr hyreshusenheter.
miljarder
vilka
för
småhus
huvuddelen
till
Ökningen
kr.
till ca 19 miljarder
avser
kr.
miljarder
14
till
uppgå
beräknas
för fastighetsskatten
kostnaderna
ca
Enligt

preliminära

prognoser

Se vidare

bilaga

14.

Fastighetstaxering

1

taxeringsvärde

En fastighets

skall

i princip

vara

75 % av marknads-

värdet.
omräkning
årlig
med
av
system
ett
fastighets
innebär
omräkningen
årliga
att
införts. Den
taxeringsvärden
en
fastighetstaxeringen
taxeringsvärde
utgörs av det vid den allmänna
med ett årligt omräkningstal.
åsatta basvärdet multipliceras
Basvärdet som bestäms vart sjätte år vid en allmän fastighetstaxering
läge, storlek, standard o.s.v. som
beaktar såväl den enskilda fastighetens
år

Fr.o.m.

1996

har

inom ett prisutvecklingsområde.
prisutvecklingen
prisendast den allmänna
beaktar
omräkningstalet
Det årliga
under tiden den 1 juli två år
inom prisutvecklingsområdet
utvecklingen
taxeringsåret.
före
året
juni
före taxeringsåret
t.o.m. den 30
beslut
skattemyndighetens
En fastighetsägare
som inte är nöjd med

den allmänna

vid

den

omprövning

allmänna

har möjlighet
att begära
taxeringsåret.
efter
året
femte
det
av

fastighetstaxeringen

av detta intill

utgången

319

320

Bidrag,

skatter

14.8.2

och avgifter

Reducerad

För både hyreshus
hel befrielse

SOU

fastighetsskatt

och småhus

från

färdigställda

fastighetsskatt

efter färdigställandeåret.

Under

fastighetsägaren

halv

betala

genomgått

eller

större omnyproduktionen.

som
praktiken

1996:156

under

de fem

senare gäller
kalenderår
som följer

de fem därpå följande
Även
fastighetsskatt.

kalenderåren

skall

en byggnad
som
kan få samma skattelättnader

tillbyggnad

Förutsättningen

kan jämställas

år 1991 eller

är

med nybyggnad

att de utförda
så att fastigheten

arbetena
får ett nytt

värdeår.
I

samband

med

övergångsregler
och

småhus

successivt

har för

Skattelättnadema
taxeringsåret

för

Den första

årgången

upphört

hyreshusen

kvarstår

skulle

byggnader

först taxeringsåret
1995:98

hyreshus

är byggnader
börja
betala

bestämmelserna

1999. Efter
har riksdagen

befriad
vara
Prop.l995/96:101.

14.8.3

före

småhusen

fr.0.m.
för

taxeringsåret
vissa

1997.

årgångar

t.0.m.

2001.

övergångsreglema

SOU

beslutades

om vissa särskilda
i fastighetsskattesystemet
av hyreshus
år 1991. Övergångsreglema avvecklas

för infasningen
färdigställda

och

Samtidigt

skatterefonnen

från

som inte omfattades
av de särskilda
med värdeår 1991. Dessa skulle enligt
fastighetsskatt

med värdeår

förslag

taxeringsåret

1989 eller

1998.

1990 börja

från bostadspolitiska

betala

utredningen

dock beslutat

fastighetsskatt

Fastighetsskatten

och

att även årgång 1991 skall
under
taxeringsåret
1998

de höjda

taxeringsvärdena
De taxeringsvärden
genomsnitt
Höjningen

för småhus inkomståret
1996 har i
som fastställts
inneburit
på 26 %.
en höjning
av taxeringsvärdena
förklaras
det
basvärdet
taxeringsvärde
att
ersätter
ett
av
nya

Priserna har också stigit
som grundade sig på 1988 års marknadspriser.
under de senaste åren i många värdeområden.
Den genomsnittliga
upptaxeringen
1,5 till

Bakom
olika

med 26 % tillsammans

med den höjda

skattesatsen

från

1,7 % innebär

med ca 40 %.
en skattehöjning
dessa genomsnittssiffror
döljer sig stora variationer

värdeområden

motsvarande

70-93

och regioner.
%.

Extremfall

finns

mellan

med skattehöjningar

i

Bidrag,
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14.9

m.fl.

Förmögenhetsskatt
även andra skatter förutom
beskrivs
bostadssektom.
Här

till

skatter
som är kopplade
förmögenhetsskatt,

fastighetsskatten

Det finns

och avgifter

skatter

översiktligt

Vidare
och gåvoskatt.
samt arvsmervärdesskatt
för varor och tjänster på samma
bostadssektom
andra samhällssektorer.
stämpelskatt,

En fastighet
dess andel

skulder.
är skattefria.
%. Den som äger ett småhus
betala l 500 kronor per år i
900 000 kronor

med ett värde upp till
1,5
därutöver
är skattesatsen

kronor skall alltså
taxerat till l miljon
under förutsättning
förmögenhetsskatt
att inga
skulder påverkar skatten.

och

Arvs-

som vid
samma principer
gåva medges grundavdrag

värderas

arvsfönnögenhetsbeskattning.

vid beräkningen

enligt

och gåvoskatt

för

är grundavdraget
på släktskap.

arvsbeskattningen
beroende

Vid

eller

tillgångar

Både vid

av den skattepliktiga

arv och
lotten

gåvan.

respektive
kronor

andra

gåvoskatt

bostadsrätter

och

Fastigheter

värderas som
för motsvarande

med avdrag

taxeringsvärde

Förmögenheter

14.9.2

och bostadsrätter.

En bostadsrätt

taxeringsvärdet.

tas upp till
i fastighetens

i bostadsrättsföreningens

För värden

fastigheter

omfattar

förmögenheten

Den skattepliktiga

Vid

sätt som

Förmögenhetsskatt

14.9.1

andel

betalar

reavinst-

gåva

Skattesatsema

är

avdraget

varierar

alltid
också

10 000
beroende

mellan

280 000 och 21 000

kronor

och

på

per
släktskap.

givare.

Den

mest
maka och barn med
vid arv gäller efterlevande
10 % upp till lotter på 300 000 kronor och 30 % på lotter
skattesatsen
över 600 000 kronor.
skattesatsen

förmånliga

14.9.3

Stämpelskatt
För fysiska
tomträtt.
1,5 % av
är skattesatsen
övriga
högre.
För
detta
är
om

tas ut vid förvärv
av fastighet
dödsbon och bostadsrättsföreningar

Stämpelskatt

personer,
försäljningspriset,

eller

taxeringsvärdet

eller

321
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skatter

Bidrag,

juridiska
nedsatt

personer
för förvärv

1997 till

SOU

och avgifter

är skattesatsen
som sker under

3 %.

Stämpelskatten

tiden

12 juni

1996

och 1 % för juridiska

0,5 % för fysiska

personer
När inteckningar
tas ut i fast egendom
belopp.
2 % av inteckningarnas

eller i tomträtt

14.9.4

fastigheter

beskattning

Löpande

beskattning

Med löpande

av fastigheter avses beskattning
hyreshus
För näringsfastigheter

t.ex. hyresinkomster.
småhus gäller att inkomsterna
Det

att från

innebär

av

hyran

beskattas

medges

enligt

avdrag

-

1996:156

är tillfälligt
31 december

personer.
är skattesatsen

av inkomster,
och uthyrda

en konventionell
för räntekostnader,

metod.
drift,

värdeminskning

etc.
För bostadsrättsföreningar

däremot

14.9.5

Reavinstbeskattning,

på
en schablonbeskattning
får endast
Avdrag
fastighet.

gäller

på föreningens
3 % av taxeringsvärdet
och
tomträttsavgäld.
för
låneräntor
göras

reaförlustavdrag

och

uppskovsavdrag
skall betala skatt för
eller bostadsrätt
avyttrar
en villa
och skattesatsen är 30 %. För
Halva vinsten är skattepliktig
näringsfastigheter
är 90 % av vinsten skattepliktig.
Den som
reavinsten.

och
mellan köpeskillingen
som en skillnad
Försäljningssamt ett s.k. omkostnadsbelopp.
kostnader för
advokatkostnader,
består av mäklarkostnader,
kostnaderna
anskaffningsvärdering
utgörs i princip
etc. Omkostnadsbeloppet
av
under innehavstiden.
kostnaden samt kostnader för förbättringar
Vinsten

räknas

fram

försäljningsomkostnadema

gör en förlust vid försäljningen
av fastigheten,
med 50 % av denna förlust. Den som säljer en
och sedan köper en ny bostad senast under
kan få uppskov med reavinstskatten.
efter försäljningen

Om säljaren

i stället

medges ett förlustavdrag
villa
eller bostadsrätt
kalenderåret

14.9.6

Mervärdesskatt
och
byggnadsvaror
dvs.
tjänster
även
för s.k. moms dvs.
är i dag i princip skattepliktiga
alla led. Varje led
Skatten tas ut i distributionskedjans

och
Alla
varor
fastighetsförvaltning
mervärdesskatt.

Bidrag,
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skall

betala

skatt

på värdetillväxten

skatter

i det egna ledet

och avgifter

323

det så kallade

-

mervärdet.
skattepliktige

Den
skatten

skall

på sin omsättning

betala

varorna och tjänsterna.
I och med skattereformen
övriga

sektorer
och

byggnadsfastighet

i

mellan

den

utgående

för de ingående

som betalats

år 1991 likställdes

byggnadssektom

skattereformen

med

andra

för
var momsen
tjänster avseende

Ett syfte med reduceringsreglema

var att inte öka

samhället.

Före

anläggningsentreprenad

reducerade.

den faktiska

skillnaden

och den skatt

eller

på boendet.

skattebelastningen

inte
sig att följa EU:s regler. Dessa tillåter
vilket Sverige
Full moms skall tillämpas
sänkt moms på byggtjänster.
gör. Undantag kan dock göras för sociala bostäder social housing.

Sverige

har förbundit

lägre moms för sådana bostäder när
som tillämpade
1991 har rätt att behålla denna lägre
trädde i kraft l januari
och Belgien
visar på stora
från
bl.a.
England
Erfarenhet
momssats.
har
med många tvister och processer. Frankrike
gränsdragningsproblem
De

länder

direktiven

övergivet

svårigheterna
genom
bostäder.

14.10

Kommunala

den

kommunala

och

av

finns

fastsälls
taxor
kommunerna.
Enligt

tjänst

men

dels

också

taxor

och

kommun

på

varierar

mellan

ta ut högre avgifter
i storleken
Variationen

kostnaderna.
som motsvaras
av de faktiska
avgifter och taxor beror dels på vilka kostnader
respektive

sociala

och

får inte kommunen

kommunallagen

för

taxor som påverkar
för bostäder. Dessa avgifter

avgifter

och driftkostnadema
respektive

momssatsen

och

avgifter

ett flertal
produktionskostnadema
Det

lägre

kommunen

graden

av

än
på

själv har för

subvention

via

kommunalskatten.

14.10.1

Avgifter
ett

De kommunala
allmänhet

och

taxor

bostadsprojekts
avgifter

som ingår

som

påverkar

kostnader
i ett bostadsprojekts

kostnader

är i

följande:

och
gatubyggnadskostnad
Mark——
förhandlas
i varje enskilt fall.

med

fastighetsbildning

som
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Bidrag,

-

skatter

och avgifter

Bygglovsavgifter.

SOU

ingår

Häri

planavgift

och nybyggnadskarta.

E1-

VA-anslutningsavgift

och

oftast

granskning,

och

tillsyn,
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mätning,

anslutningsavgift

ev.

för

fjärrvärme.

Övriga avgifter

och upplag,
som t.ex. markhyra för boduppställning
miljö- och hälsoskydd
m.m.
Byggmästareföreningen
hösten 1993 markpriser,
Väst undersökte
VA-

-

och el-anslutningsavgifter

i elva kommuner
på
samt bygglovskostnader
visade
västkusten.
Undersökningen
avgiftemas
andel
att
av
varierade
produktionskostnadema
mellan
hustyper
och
stort

kommunerna.

avgifterna

För en villa utgjorde de kommunala
kommunen
i den billigaste

och

produktionskostnaden

varierade avgifterna
mellan
I ett trevåningshus
produktionskostnadema.
av
Skillnaderna
mellan
hustypema
förklaras
till stor
avgiftemas

lägenhet
kan

andel

slås

ut på
att de kommunala
åren 1991 och 1993.

konstaterades
mellan

14.10,2

för

Avgifter

flera

lägenheter.

avgifterna

legat

%

av att de
beräknas per
I de större husen

av prouktionskostnadema
större bostadshuset

sjunker

och därmed

kostnaderna

24 % av
i den

7 % och ll

dyraste.

kommunala

37%

I

del

undersökningen

praktiskt

taget

stilla

i

kommunal

borgen

avgift
för
borgensåtaganden
tar ut en årlig
Avgiften
räknas ofta om
%
det
borgade
beloppet.
motsvarande
0,25
av
på 1,5 % av det borgade beloppet.
till en engångsavgift
Många

kommuner

14.lO.3

och

Avgifter

taxor

i förvaltningen

avgifter
för
tar också
gäller
hushållsel,
Det

Kommunerna
förvaltningen.
förbrukning,

renhållning

och

sotning.

de

tjänster

fjärrvärme,
För detta

i
man erbjuder
elvärme,
VA-

gäller

självkostnads-

principen.
Institutet

Bostadsforskning

för

åren

gjorde

hushållsel,

uppvärmning,

Gävleborgs

kommuner.

vatten och avlopp, renhållning
Undersökningen
visar att kostnadsökningen
varit måttlig och i vissa fall t.o.m. negativa.

de kommunala
för

taxoma
reala ökningen

de undersökta

hushållen

och

1994

studie
av
från
taxoma
och sotning i

mellan

genomsnittliga

1991

en
för

kostnadsutvecklingen

för
Den

var 2 %. Samtidigt hade bostadsutgiftema
i genomsnitt
ökat realt med 10 %. De

Bidrag,

SOU 1996:156

kommunala
bostadsutgifter

avgifterna
under

svarade

i genomsnitt

för

1991, men andelen minskade

skatter

och avgifter

41 % av hushållens
något fram till 1994.
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Administration

15

av

stöd

statens

till

bostadsproduktionen

Inledning

15.1

direkt

översiktligt

beskriver

Kapitlet

i administrationen
av
länsstyrelsemas

inblandade

tionen,

dvs.

Boverket,

Kapitlet

kreditnämnden.

15.2

redovisar

förslag

serna av kommitténs

hos de myndigheter
som är
bostadsprodukstatens stöd till

verksamheten

inom

bostadsenheter

också de administrativa

samt Bostadskonsekven-

bostadsñnansieringen.

Boverket

1988 genom en sammanslagning
av dåvarande
Boverket är den centrala
och Statens Planverk.
Bostadsstyrelsen
och hushållning
miljö
byggd
för frågor om
förvaltningsmyndigheten
boende. Verket
och
fysisk planering samt byggande
med naturresurser,
bostadsstöd
i
centrala administrationen
av statligt
svarar också för den
verksamhet
Boverkets
av bostäder.
form av bidrag för finansiering
och
årsarbetskrafter
189
totalt
änsteexport omfattade 1994/95
exklusive
miljoner
138
till
uppgick
för budgetåret
förvaltningsanslag
verkets

Boverket

1 juli

bildades

kronor.
Boverket

1995/96 verka
för budgetåret
regleringsbrevet
stödsystem
och
regler
i tillämpningen
och effektivitet
av

skall

enligt

för enhetlighet
sina verksamhetsområden.
inom
kostnadseffektivt,

god kvalitet

till

Verket

skall

också

arbeta

för

ett

säkert och hälsosamt byggande samt för bostäder av
rimliga kostnader. Vidare skall verket arbeta för att den

och bebyggelsemiljö,
en
en god bostadsbaserad på naturens kretslopp
samhällsutveckling
hållbar
långsiktigt
skall
Enligt regleringsbrevet
med naturresurser.
samt en god hushållning

fysiska

planeringen

främjar

Myndighetsutövningen
på myndighetsutövning.
uppsikt, analyser av
tillsyn,
och inkluderar
brett definierad
är relativt
samarbete.
samt internationellt
regler och stödsystem
Boverkets
förtydligas
1996:124
SFS
instruktion
I regeringens
skall inom sitt verksamhetsområde:
Boverket
uppgifter.

verksamheten

inriktas

328

Administration

meddela

stöd till

av statens

föreskrifter,

bostadsproduktionen

ha uppsikt

och

tillsyn
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samt

handlägga

för-

valtningsärenden
följa

tillämpningen
utvärdera effekterna
av lagar och förordningar,
och lämna förslag till regeringen på åtgärder
av tillämpningen
som
behövs för att nå reglernas syfte
verka

för

samordning

arbete med
av de statliga myndigheternas
tillämpningen
och lagen om
av plan- och bygglagen
hushållning
med naturresurser
biträda regeringen
med yttranden och utredningar
informera
om nya eller ändrade regler
underlag

.

för

medverka
regler

i internationellt

för fysisk

skapskrav
Ur

på byggnader

instruktion

delvis

och

överlappande

stabsorgan
inom

samarbete

planering,

till

som syftar till att harmonisera
med naturresurser
samt egenoch byggprodukter.

hushållning

regleringsbrev
roller:

regeringen

kan utläsas att Boverket
har flera
traditionell
myndighetsroll,
en
en roll som
och en tredje roll som kunskapsorganisation

sitt ansvarsområde.

Enligt

Boverkets

årsredovisning

för

delad

på tre verksamhetsområden:
byggd miljö och fysisk planering,
exkl.

1
2

1994/95

byggande

tjänsteexportverksamhet

15.1 Boverkets

resursfördelning

uppmed naturresurser,
och 3 boende. Verkets

fördelade

resurser
mellan verksamhetsområdena:
Tab

är verksamheten

hushållning

sig på följande

1994/95
Årsarbetenl

Verksamhetsområde

sätt

Nettokostnaderl
milj.

Naturresuser,

byggd

miljö,

fysisk

kr

74

39

Byggande

44

22

Boende

66

22

5

4

189

127

planering

Övrigt
Summa
inkl

gemensamma stödfunktioner
Källa:
Boverkets årsredovisning,

1994/95

Statens stöd till bostadsfinansieringen
bidrag,

Stimulansbidrag

boende.

I administrationen

föreskrifter,

bidragssystem

information

m.m.

ingår
och

samt framställning

räntebidrag,

administreras

inom

bostadsanpassningsverksamhetsområdet

ärendehandläggning,
utbildning,
av statistik,

framtagande
för

ansvar
utredningar

av
datoriserade

och prognoser
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Administration

stöd till

av statens

bostadsproduktionen
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Hanteringen
av stödsystemen.
av statens stöd till bostadsñnansieringen
sker huvudsakligen
i fyra datasystem,
varav två förvaltas och drivs på
entreprenad
av dataföretag.
Bidragsadministrationen
verksamhetsområdet
inklusive
56 miljoner

vissa gemensamma
stödfunktioner,
och tog i anspråk 52 årsarbeten.

avsåg datasystem
lade

under

var drygt

På regional

nivå

enheter.

under

Bostadsenhetema

länsstyrelse

också
sker

i regel

inte plan-

ramen
och en bostadsenhet.
tillkom
den l januari
avvecklades.

behandlar

ansökningar

beslut

till

och

antalet

och bostadsfrågor

inom

bostadsenheter

för länsstyrelserna

länsbostadsnämndema

1994/95

av kostnaderna
bidragssystemen
behand-

l 000 000.

behandlas
Inom

samma
enhet för planfrågor

stration

uppgick

30 miljoner

och porto. De datoriserade
cirka 273 000 aktiva bidragsärendcn

Länsstyrelsemas

och fattar

inom
av resurserna
för administrationen,

1994/95

utbetalningar

l 5.3

huvuddelen
upptar
Nettokostnadema

boende.

i ärendena.

finns

vanligen

1994,

då

Bostadsenhetema

på

både en

de

tidigare

respektive

om statliga bidrag till byggsektorn
Utbetalningar
och fortsatt admini-

sedan

Boverkets
datasystem.
Bostadsenhetema
genom
stödjer också kommunerna
i deras arbete med bostadsförsörjningen
och
förmedlar
information
det
lokala
till
Boverket.
bostadsm
om
Bostadsenhetema

bemannades
med 209 årsarbetsnär de tillkom
Enligt Civildepartesom fördes över från länsbostadsnämndema.
antalet
årsarbetskrafter
mentets enkät till länsstyrelserna
nästan exakt
var
detsamma
den
oktober
1
1995.
Enligt
uppgifter
från
per
en del
länsstyrelser
har dock detta antal minskat kraftigt under det senaste året.
krafter

Av

årsredovisningarna

valtningsanslagen
under

för

länsstyrelserna

bostadsenhetema

framgår

uppgick

till

att de totala
58 miljoner

för-

kronor

budgetåret

hetemas

15.4

till

94/95. I dessa summor
ingår dock inte bostadsendel av myndighetsgemensamma
kostnader för t.ex. lokaler.

Statensbostadskreditnämnd

BKN

Bostadskreditnämnden

tillkom
l januari
1992 när den statliga kreditför ny- och ombyggnad
bostäder
infördes. Kreditgarantiema
av
registreras av kreditinstituten
i ett datasystem, BKN-systemet,
som administreras
fastigav BKN. Systemet är kopplat till lantmäteriverkets
garantin

hetsdatasystem.

BKN:s

förvaltningsärenden

består

främst

av kredit-
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Administration

av statens

stöd till

bostadsproduktionen
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i samband med nya kreditgarantier
samt ärenden om ersättning
underhandsförsäljförsäljningar,
efter
exekutiva
kreditgarantiema
ur
Till
BKN:s
bevakar
ningar
eller
ackord.
BKN
även regresskrav.
utvecklingen
på
kredituppgifter
hör också att följa och informera
om
prövning

för bostäder.

och kapitalmarknadema
har

under

årsarbetskrafter

och

disponerar

månaders

budgetår.

BKN
kronor

18

13 miljoner

1995/96

budgetåret

kommitténs

utgjorde

på 22 miljoner

konsekvenser

av

anslaget

förslag

förslag

Kommitténs

tillsammans

kommer

regelförändringar
att successivt
inom bostadsfinansieringen.
Räntebidragen
kommer

ett förvaltningsanslag
Budgetåret
1994/95

13

kronor.

Administrativa

15.5

motsvarande

personal

enligt

dessa ärenden

till bostäder

minska

att upphöra
ränteutvecklingen.
på
beror

tidigare

av statlig

regelsystemen

enligt

beslut

tidigare

med

behovet

beslutade

administration

från 1992 och äldre,

ca år 2005. Exakt
Viss administration

slutår

för

kommer

att finnas fram till ca år 2010. Eftersläpningen
enligt
dvs. projekt med räntebidrag
på de s.k. Danellgropama,

under alla omständigheter
beror

Deegnahem som
in sent i bidragssystemet.
som kommit
Danellsystemet
kommer
regler
får bidrag enligt 1993 års
att träda ur
bidragssystemet
ca år 2001. Det bidrag på 30 % av bidragsunderlaget
1992 års regler

enligt

som ges till hyres- och bostadsrätter
kommer enligt gällande bestämmelser

att finnas

1993

års bidragssystem

kvar under överskådlig

tid.
Kommitténs
ut till hyreshus
påbörjade efter

förslag
med

inte kommer att betalas
att räntebidrag
2000 och senare och att ombyggnader
Efter dessa datum
1998 inte får räntebidrag.

innebär
värdeår

l januari

hanteras. De investeringsbidrag
inga nya räntebidragsärenden
föreslår i stället för
till ny- och ombyggnad
av hyreshus som kommittén
betalas ut
administration.
Bidragen
långsiktig
ingen
räntebidragen
ger
behöver

som ett engångsbelopp.
förslag
Kommitténs
likställas
full

med egnahem

avdragsrätt

ringsbidragen

i bidrags-

för skuldräntor
ges därmed

skall
att bostadsrättsföreningar
och därmed få
och skattehänseende

också

innebär

i stället

endast till

för investeringsbidrag.

hyreshus.

Investe-

Administration

SOU 1996:156

En statlig
och

kreditgaranti

skall

ombyggnader

nynyproducerade

av statens

av

dock

stöd till

fortfarande

hyres-

och

bostadsproduktionen

kunna

tillhandahållas

bostadsrättshus

samt

331

till
till

egnahem.

i form av framsom kan öka behovet av administration
förslag om investeringsbidrag
informationsinsatser
är kommitténs
till omInvesteringsbidragen
ombyggnadsåtgärder.
prioriterade

En faktor
förallt
till

utan förutsätts riktas mot vissa typer av
åtgärder
och val av prioriterade
för
bidraget
om ram
Samtidigt
budgetarbete.
är dock
föreslås
ske inom statens ordinarie
år och
på
varaktighet
2-3
ha
avsedda
investeringsbidrag
dessa
att
en

byggnader
åtgärder.

aviseras

blir

inte generella

Beslut

minst

6 månader

i förväg.

Detta innebär

en större långsiktighet

än för de investeringsbidrag
som används i dag.
kan behovet av administrativa
Sammantaget
resurser för att hantera
minska
i en omfattning
bostadsproduktionen
till
subventioner
väntas
och verksamhetsinen allmän översyn av resursbehov
som motiverar
hos de berörda myndigheterna.
riktning

SOU
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16

Bostadsñnansiering

16.1

Inledning

i andra

länder

är en sammanfattning
av en rapport kring bostadsfinanpå uppdrag av bostadspogenomförts
i andra lander som
sieringssystem
Rapporten
litiska utredningen.
är utarbetad av Bengt Turner, Christine
Detta

kapitel

Housing

Comparative

kapitel

ett
bilaga

och återfinns

Jakobsson

och Johanna

M. E. Whitehead

i sin helhet

i betänkandets

Finance

som
separata

Rapporten innehåller också ett antal tabeller
med expertrapporter.
som inte återges i detta sammandrag.
inom
trender
Kapitlet
som förekommer
av vilka
ger en bild
kan
länder
rad
sägas
bostadsfinansiering
i
och
bostadspolitik
som
en
I
den svenska bostadspolitiken.
utformningen
för
relevanta
av
vara
bostadsfiinom
kapitlet redovisas grundfakta och utvecklingstendenser
i ll

nansieringen

länder.

Landurvalet

Island, en rad övriga
förutom
De europeiska
Nya Zeeland.

länderna

länderna
av de nordiska
och
länder samt Australien
dels
omfattar
Norden
utanför

består

europeiska

dels en grupp
som lagt stor vikt vid avreglering,
Australiländer med ett stort inslag av statlig intervention.
kontinentala
marknadsför
ingår
Zeeland
mer
som representanter
en och Nya
lösningar.
Dessa länder har dessutom ersatt en stor del av
orienterade
länder

anglosaxiska

de generella
Följande

subventionema
länder

behandlas

med mer riktat
i kapitlet:

stöd.

Australien

Irland

Storbritannien

Danm ark

Nederländerna

Finland

Norge

Tyskland
Österrike

Frankrike

Nya Zeeland

Det svenska
i tabeller

bostadsfinansieringssystemet

m.m

i bilagan.

finns

med som referenspunkt
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Trender

16.2

Inledningsvis

bör

poängteras:
l många

ett

europeiska
behov

allmänt

bostadsbristen

i andra

länder

inom

bostadsfinansieringen

antal

särskilt

viktiga

byggde

bostadspolitiken

länder

av ökad
försvunnit

SOU

nyproduktion,
på de flesta

internationella

idag

men
håll. Politiken

1996:156

trender

tidigare på ett
har den tidigare
därför

behöver

så att den bättre riktas mot områden och hushåll i behov
enheter.
stöd,
extra
av ytterligare
snarare än att främja produktion
av
stod tidigare speciella bostadsl den privata delen av hyressektom
ofta
för finansieringen,
medan de sociala hyresbostädema
låneinstitut

förändras

var direkt
genomgått

har dock

marknader

De flesta finansiella

statsfinansierade.

vilket resulterat i att bostadsfinen betydande avreglering,
De
i den generella kreditmarknaden.
alltmer integreras
ansieringen

ökande

offentliga

på minskade

kraven

utgifter

har bidragit

till denna

marknaderna
upplever
Inte bara de finansiella
Även övrig lagstiftning
luckrats
boende
har
rör
som
under senare år.
och liberaliserats

utveckling.

av-

reglering.

upp

fortsätter
i bostadsfinansieringen
att
av statlig intervention
vilket medför att privata aktörer själva får stå för en större
del av risken. I takt med att dessa risker ökar utvecklas instrument
sätt.
som bättre kan hantera och fördela dem på ett effektivt
Bostaden betraktas i allt större utsträckning
som en privat snarare än
Graden

minska,

en offentlig
utsträckning

angelägenhet.

Grunden

själv väljer
att individen
efter
sin betalningsförmåga.

seform

för bostadspolitiken

men också ett stöd för de hushåll
sig på marknaden.

Bostadslån

och

blir

i högre

och upplåtel-

en flexibel
som har svårt att hävda

Detta

marknad,

16.3

lägenhet

område,

kräver

låneinstitutioner

i samtliga
har förekommit
av bostadslånemarknadema
förvänta
sig
rimligt
Det vore därför
länder
i studien.
att
en viss
länderna emellan. Vi
lösningar och institutioner
konvergens
i finansiella
Avreglering

se denna trend i någon större utsträckning.
för en stor del av bostadsstår fortfarande
bindningstider
i löp- och
och variationen
är betydande.

ännu inte kunnat
bostadslåneinstitut

har dock
Speciella

kreditgivningen

avregleringar

Trots

dominerar

marknaderna

på ungefär

I Norge

länderna

85 %.

dominerar

däremot

hypoteksinstituten

fortfarande

med en marknadsandel
och Finland
samt i de utomeuropeiska
bankerna bostadslånemarknaden.

danska och svenska

för bostadslån,

de

g

SOU

Affärsbankema

vinner

snabb

nu
sannolikt

takt

av länderna, speciellt
Ett exempel på
för bostadsfinansieringen.

omvandlas

till

och på Irland,

i Storbritannien
banker.

Andelama

inom en snar framtid.
att vara inaktuella
minskar
av avregleringen
en konsekvens

Som

länder

i många

marknadsandelar

där staten tidigare ansvarade
societies"
detta är de s.k. "building
i

i andra

Bostadsfinansiering
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den

vilka
därför

kommer

statliga

in-

för
Staten står dock fortfarande
i bostadsfinansieringen.
i ett antal länder, framför allt i den sociala sektorn.
delar av utlåningen
har en relativt stor andel statlig
Norge hör till de länder som fortfarande
utlåning,
men även där är trenden avtagande. Andra länder med statliga
blandningen

är Österrike, Tyskland
där avregleringen

banker

och Finland.

kommit
längre finns ofta ett betydande
I mindre
vanligen
utländska
låneinstitut,
inslag av
genom dotterföretag.
vilket i
fri konkurrens,
motverka
länder kan avsaknaden
av kontorsnät
marknad.
sin tur kan resultera i en oligopolistisk
I länder

har generellt sett längre
med en hög andel hypoteksinstitut
oftare fasta eller
dessutom
och lägre egen insats. Räntorna är
löptider
kan i Sverige vara upp till 50 år,
Löptidema
har en längre bindningstid.
jämfört
med 20-30 år i de flesta andra länder i studien. Finland, som
Länder

bostadslånemarknad,
har extremt korta
bankdominerad
har en kraftigt
något
dock
löptidema
förstagångsköpare
löptider
på 7-10 år. För
är
längre. Nya Zeeland är ett annat exempel med mycket korta löptider.
i löptid mellan länderna liten.
sett är dock skillnaden
Den egna insatsen är oftast lägre i länder med hög andel hypoteksindock
stitut och högre i de länder som domineras
av affärsbanker,
insats
och Irland. De högsta kraven på egen
Storbritannien
undantaget
Generellt

Australien

finner

vi i Finland,

någon

typ av bosparande.

16.4

Statlig
finansiella

och Tyskland,

intervention

vilka

alla är länder

med

på de

marknaderna

för krediten rad sätt för staten att påverka och underlätta
och
garantier
på
statliga
koncentrera
valt
Vi
har
marknaden.
att
oss
Länderna
för boende.
försäkringar
samt kontraktssparande
som här
berörs kan delas in i tre grupper. Den första gruppen består av länder
Det finns

som enbart har statsstödda system för bosparande,
länder
och Irland. Den andra gruppen omfattar
Sverige,
försäkringar/garantier
med statliga
-

dvs. Norge,

Frankrike

bosparande

utan
Danmark

och

men
Ned-
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erländema.

i andra

Slutligen

länder

SOU
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finns en grupp av länder som kombinerar
de två
intervention
Finland, Tyskland
och Österrike.
-

formerna

av statlig

16.4.1

Kreditförsäkringar

l fråga om dessa instrument

och

garantier

är det lämpligt

att särskilja

två ambitionsni-

våer;
Försäkringar
mot
kapitalvärdeförluster

risk

för

oväntade

etc., vilka
Dessa risker gäller

händelser

leder

till

såsom

arbetslöshet,

oförmåga

att uppfylla
hushåll
med
men
lägre inkomster
befinner sig givetvis i en något mer utsatt situation.
II. Hjälp till hushåll med låg inkomst att betala för ett adekvat boende.
lånevillkoren.

Den första

punkten

ringar

eller

ligare.

I länder

kan innebära

garantier,

samtliga

hushåll,

privata

där det privata

så väl som statliga försäkalternativet
nu blir allt van-

eller garanti är det inte
utan statlig kreditförsäkring
ovanligt att hypoteksinstituten
eller bankerna numera kräver en privat
försäkring
för att acceptera en låg egen insats. Garantier
ökar i
betydelse på grund av att riskhanteringen
blir alltmer välutvecklad,
en utveckling
arbetslöshet,

på grund av högre
som i sin tur ökar i betydelse
i huspriser
och stigande
realräntor.
större variation
Privata försäkringar
krävs, om än i olika utsträckning,
i StorbritanniÖsterrike och på Nya Zeeland.
en,
Den andra punkten
innefattar
någon
nästan oundvikligen
typ av
subvention
förmår
korrekt

eller

statlig

att värdera

lösning

på grund

av att den privata marknaden
de individuella
riskerna på ett

sätt.

När den statliga

hjälpa

garanti

och differentiera

hushåll

utlåningen

med

återfinns

låga

i Sverige,

minskar

är garantier ett vanligt sätt att
Denna
att skaffa ett egnahem.
i Nederländerna
och troligtvis
snart även i

inkomster

Finland.
försäkringar,

I vissa länder

är den statliga interventionen,
riktad
endast mot den sociala

nyproduktion

och/eller

är fallet

i Danmark

ombyggnad

och Tyskland.

i form
sektorn

av garantier och
för att främja

Så
av redan existerande fastigheter.
I östra Tyskland
gäller dock garantin

även i egnahemssektorn.
Nederländerna
finansierade

utgör ett mellanting
garanterade
men
av staten.

där garantifondema

är privat

SOU
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16.4.2

i andra

länder

Bosparande
för bostadsändamål

Kontraktssparande
sker generellt

kan fungera

på något olika

sätt,

i slutna

system där ett visst sparande enligt avtal
men
berättigar till ett bostadslån till en låg ränta. Både spar- och låneräntoma
Då tillligger fast och ofta på en nivå klart under marknadsräntan.
händer det
gången på lån styrs av storleken på de totala sparfondema
att även de som kvalificerat
behöva vänta tills tillräckliga

sig för ett lån enligt
fonder finns.

avtalets

villkor

kan

systemen för kontraktssparande
var att
tillhandahålla
särskilda
institutioner
för finansiering
av bostäder i de
Då det saknades en
utlåning ännu inte utvecklats.
länder där individuell
alternativ källa för finansiering
och riskhantering
var den grundläggande
med de traditionella

Syftet

subventionema
över tiden.
att reducera risken samt att omfördela
Detta byggde på hypotesen att hushåll fördelar sin livstidsinkomst
över
och förutsägbart
tiden på ett långsiktigt
sätt.

tanken

har traditionellt
använts i ett flertal
av bosparande
Anledningen
till detta kan vara att
men förlorar nu i popularitet.
kan erbjuda lån till lika eller bättre
delar av kreditmarknaden
form

Denna
länder,
övriga
villkor.

Ett exempel

för de brittiska

är tillbakagången

tions, vilka

har sitt ursprung
har det
1970-talet

i slutna bosparsystem.

under

frivilliga

housing

associa-

Sedan avregleringen
minskat

bosparandet

eftersom

konkurrensen
från övriga
delar av
överleva
lyckats
systemet
omvandlas
snabb
takt till
kreditmarknaden.
Housing
associations
i
nu
och Nya Zeeland har en liknande utveckling
banker. Även i Danmark
ägt rum vad gäller de slutna bosparsystemen.
i Tyskland,
Idag används kontraktssparande
Finland.

Mest

Tyskland

utbredda

tillhandahåller

är de tyska

Österrike, Frankrike

och

och österrikiska

Bausparkassen

topplånen

Bausparkassen.
I
medan de i Österrike

varför de där under lång tid spelat en avgörande
med en rad olika
något mer komplicerad,
är situationen
beroende
och ägarkategorier.
Men
på inkomst
strukturer

står för bottenlånen,
roll.

I Frankrike

finansiella
också

där har avregleringen
dock finnas

för bosparsysteen tillbakagång
kontraktsspastarka ambitioner
bevara
att

inneburit

men. Det verkar
randet även i framtiden.
Även i Finland
och Norge
viktig

del

används

har bosparandet
kommit
att utgöra en
något
annorlunda
på
bostadspolitiken
sätt. Här
ett
men
av
subsubventioner
till bosparsystemet
i stället för generella

köpare in i egnahemssekför att hjälpa mindre resursstarka
används som ett signalsystem
för att avgöra vilka
tom. Bosparande
hushåll som är beredda att ordna sina finanser på ett långsiktigt
sätt och
har
dessa
länders
riskspridning
för att underlätta
över tiden. Dessutom
ventioner
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bosparsystem

är avreglerade.
och
marknaden

som redan till stor del
kan, såvida de inte efterfrågas
av
bara överleva
fram naturligt,
genom

på finansiella

utvecklats
Sådana

system

i så fall

växer
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marknader

subventioner.

statliga

subventioner

Generella

16.5

för
tillgängliga
här som subventioner
Reglerna för de olika hushållen
samtliga hushåll inom en ägarkategori.
distinktion
när det gäller generella subkan dock variera. En viktig
eller mot löpande
investeringar
riktade
de
huruvida
ventioner
mot
är
är
ofta
förutsätter
riktade
Subventioner
kostnader.
mot investeringar
Generella

definieras

subventioner

och ökar

skuldfinansiering

då incitamenten

att låna en större del av
per producerad

är att subventionera
enhet. I dagsläget finns

Alternativet

investeringskostnaden.

snarare än per lånad
exempel på detta. Sverige utgör ett undantag eftersom
för räntesubventioner.
villkor
inte är ett nödvändigt
enhet

kostnader

löpande

har traditionellt

ofta

dock

Subventioner

till

som skattelättnader,

utformats

att öka skuldsättningen.
och stöd till löpande kostnader minskar
Både investeringsstöd
alla länder i studien. I stället riktas stödet i större utsträckning

vilka

få

väldigt

skuldñnansiering

också tenderar

nu i
mot

områden.
eller mot specifika geografiska
gäller
vad
att minska de generella subNya Zeeland har gått längst
är borttagna och har ersatts
Samtliga generella subventioner
ventionema.

individer

vilket är en form av inkomstprövat
Supplement",
av "Accommodation
någon form av generellt
Övriga länder har fortfarande
bostadsbidrag.
Sverige har det
ombyggnad.
till
räntesubventioner
stöd, ofta i form av
både för nymed generella subventioner
mest generella stödsystemet
i samtliga sektorer.
och ombyggnad
finns i nämnda bilaga.
översikt
En
över de generella subventionema

16.

1

Räntesubventioner

produktion
för att främja
länge använts
av
vissa
för
boendekostnadema
sänka
bostäder eller
grupper
av
att
eller
kan vara hushållstyp
för subventionema
hushåll. Behovskriterier
med räntesatser
har t.ex. använt
Sverige
boendeform.
ett system
har

Räntesubventioner

för

differentierade
lån med
inkomster.

lägre

efter ägarkategori
ränta

och

mindre

och årgång, medan
kapitalinsats

för

Finland
hushåll

garanterat
med lägre

SOU
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Många

Bostadsfinansiering

i andra

länder

339

länder

byter nu ut
som tidigare haft generella räntesubventioner
andra
subventionsfonner
investeringsbidrag
eller
mot
som
Generella
bostadsbidrag.
räntebidrag
används fortfarande
i Sverige,
Norge, Frankrike
och Österrike för både nyproduktion
och ombyggnad.
dem

I Tyskland

och Danmark

Norge

subventioneras

och Nederländerna

med andra typer av bidrag.
i den sociala sektorn.

16. 5.2

räntan endast vid ombyggnad.
har båda nyligen ersatt räntesubventioner
Norge har dock kvar vissa räntesubventioner

Skatteavdrag

De flesta

någon form av skattelättnad,
trots att
bostadssubvention
i
statsfmansiell
mening.
ses som en
har varit att minska möjligheterna
till ränteavdrag,
och i dag
länder

i studien

tillåter

detta inte alltid
Trenden

har få länder

för räntekostnader.
Gränsen är
obegränsad
avdragsrätt
skattesats, som t.ex. lägsta marginalskatsatt till en förutbestämd
är att sätta en maximal tillåten
tesatsen. En annan form av begränsning
Storbritannien
för
skatteavdrag.
I
används båda dessa besumma
ibland

och avdrag

gränsningar

får endast göras i egnahemssektom.
har full avdragsrätt för bostadslån

Det enda land som fortfarande
Nederländerna.
I den österrikiska
för

nybyggnationer.

egnahemssektom,

hyressektom
finns

I Australien
och på Nya

får avdrag

inte
finns

Zeeland

möjlighet
inga

är

göras endast
till avdrag i

avdragsmöjligheter

överhuvudtaget.
Tyskland

saknar

Skatteavdragen
Denna

är där
avdragsmöjlighet

boende

i Tyskland.

är

möjligheten

utnyttjas
till

helt

avdragsrätt

istället
utgör

avskrivning

ordets
till

vanliga

antalet

barn

bemärkelse.
i familjen.

till
32 % av de totala subventionema
del i det tyska subventionssystemet

En annan viktig
till
avskrivningar.

i hyressektom,

i

relaterade

I dag

kan

avskrivningar

endast

men för bara ett par år sedan var möjligheten
även för egnahemsägare.

öppen
länder som accepterar avdrag för bostadslånekostnader
I Norge utgörs
utgör dessa en betydande del av bostadssubventionema.
skatteavdrag.
75 % av de totala subventionema
I
övriga
länder ligger
av
motsvarande
siffra något lägre.
I samtliga

16.6
Boende
länderna.

Generella
och

fastigheter

I den här delen

skatter
taxeras på en mängd olika sätt i de olika
fokuserar
bilagan på de viktigaste
beskatt-

340
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ningsformema;

av boende.

samt schablonbeskattning

16.6.

som fastighetsskatt

löpande taxering

reavinstbeskattning,
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länder

Realisationsvinstbeskattning

1

särskilt
inte i
realisationsvinster,
att beskatta
är inte vanligt
särskilda
Beskattning
sker i många länder endast om
egnahemssektom.
vid försäljning
föreligger,
omständigheter
som t.ex. spekulationsmotiv
bostaden. Österrike
inte gäller den huvudsakliga
eller att en försäljning
till
endast då byte sker från egnahemssektom
beskattar kapitalvinster
skjutas på
hyressektom.
I Sverige kan beskattning
av kapitalvinster
Det

framtiden
tannien

finns

så länge den nya bostaden
sker ingen reavinstbeskattning

en stämpelskatt

ägarsektom.

I Storbri-

av egnahem,

men

tas ut.

och

Fastighetsskatt

16.6.2

inom

vid överlåtelse

schablonbeskattning

av

boende
De flesta
boende.
därför
främst
låga

länder

använder

Fastighetsskatten

sig av någon form av löpande
ofta på lokal
administreras

beskattning
nivå

och

av
kan

variera både inom och mellan de olika länderna. Detta gäller
för övrigt är så
där taxeringsvärdena
och Tyskland
i Österrike
endast
Finland
beskattar
försumbar.
blir
praktiken
att skatten i

av fastigheter
fastigheter
inom alla
ägande

hetsskatt

i hyressektom.

upplåtelseformer.

för alla ägarkategorier

beskattar

Australien
Sverige

privatägda

har en statlig fastigvilket är ovanligt

och upplåtelsefonner,

perspektiv.
i ett europeiskt
Schablonbeskattning
av boende används

i Norge,

Nederländerna

och

i skattesatser. Norge är det enda
om än med stora variationer
och schablonbeland i studien som använder sig av både fastighetsskatt
skattning.
tax" som betalas till de lokala
har en "council
Storbritannien

Danmark,

myndigheterna
Frankrike

och

beskattas

omfattar
mark

bostäder

i samtliga

men inte byggda

upplåtelseformer.

fastigheter.

I

SOU
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16.7

Subventioner

länder

subventioner

Riktade

förenas

i andra

eller mot
kan vara riktade mot individer
typer av behovskriterier
som inkomst,

med olika

lägenheter

och

typ av område

etc.
i etableringsskedet,
att främst stödja hushållen
att mera allmänt hjälpa hushåll med låga inkomster.
andra länder fokuserar på äldre hushåll eller hushåll i socialt

Vissa
medan

väljer

länder

andra valt

Ytterligare

områden.

utsatta

Individrelaterade

16.7.1

Individrelaterade

bidrag

bidrag

återfinns

länder och består vanligtvis

i samtliga

och
Till största
är dessa bidrag behovsprövade
av bostadsbidrag.
Ofta finns också speciella
ägarkategorier
i samtliga
är tillgängliga
familjestruktur,
särskild
hög
ålder
eller
kriterier
t.ex. barnfamiljer.
som
delen

riktade

Bidrag

till

handikappanpassning
individrelaterade

De

skiljer

formningen
boende

denna

däremot

inga

ventioner

till

I

behov

speciella

av bostäder.
bidragen

av vikt,

finns

samtliga

sig åt. I Nya Zeeland

form.

I länder

bostadsbidrag
pensionärer

Nederländerna

är också
i

som till

exempel

länder men
subventioner

har samtliga

och Danmark
som Nederländerna
Speciella
alls i egnahemssektom.

och handikappade

erhåller

30

%

finns

i de flesta

hushållen

uttill
ges
sub-

länder.

bostadsbidrag.

av
ca
svarar för ungefär hälften av kostnaderna för de totala
20 % av den totala
I Tyskland
utgör bostadsbidragen
I Norge är siffran strax under 10 %, och i Australien

Bostadsbidragen
subventionema.
bostadsbudgeten.

andel 14 %. I Nya Zeeland, därju samtliga bostadssubär motsvarande
erhåller ca l/4 av befolkningen
har formen av bostadsbidrag,
betalas bidragen vanligtvis
sådana bidrag. Inom hyressektom
ut direkt

ventioner
till

går till
också att subventionen
men det förkommer
belopp
från
hyran.
drar
motsvarande
sedan
av
som
till
delen av bostadsbidragen
går den övervägande
I Storbritannien
hyresgästen,

hyresvärden

av hyressektom
senare sektorn får

delen

den sociala
sektom.

Den

bidragen

till

bidragen

mycket

och i mycket

liten

del till

egnahems-

å andra sidan den största delen av
I Österrike är de individrelaterade
och reglerna för dessa varierar regionalt.

äldre och handikappade.
begränsade

lån med
en ny typ av behovsprövade
Till skillnad mot tidigare ges dessa lån inte av
statlig räntesubvention.
den statliga boendefonden,
utan av privata banker. Lånen är tillgängliga
I Finland

introducerades

1995

både för ny och ombyggnad.
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bidrag, men
allt större vikt vid individrelaterade
utformningen
mellan länderna är stora vad gäller
variationema
av dessa
Å
där individrelaterade
subventioner
bidrag.
ena sidan finns Australien,
är begränsade till en mycket liten del av den sociala sektorn, å andra
De flesta

sidan

länder

Nya

lägger

ges till boende i alla
Storbritannien
är ett annat exempel där inkomstrelatebörjar likna generella bidrag på
inom hyressektom

Zeeland,

upplåtelseformer.
rade subventioner

där individbaserade

bidrag

i sektorn förändrats. De brittiska
av att hushållssammansättningen
subventionema
har koncentrerats
genom skiftet från generella till riktade

grund

16.7.2

har inte minskat

utgifterna

men de statliga

subventioner,

som beräknat.

Investeringsbidrag
kan vara generella,
former
mot speciella

Investeringsbidrag
subventionema

men används även för att rikta
geografiska
av investeringar,

rambeInvesteringsbidragen
är ibland
med
får konkurrera
så att olika
projekt
Även
inom
den
givna
varandra om att få investeringsbidrag
ramen.
riktas i allt större utsträckning
investeringsbidragen
mot ombyggnad
områden

eller

gränsade

i

hushållstyper.

statsbudgeten

Investeringsbidrag

snarare än nyproduktion.
länderna i studien.
sektorn

finns

Regelverket

varandra.

i behov och kostnader.
områden.

Detta

har

är detaljerat och tar hänsyn till lokala skillnader
På så sätt kan bidragen styras till speciellt utsatta
och möjliggjort
ökat effektiviteten
en kraftig

vilket
i sin tur tillåtit
av bidragsnivån,
subventionema.
Österrike
producentsubventioner
har ett flertal
sänkning

medan

Med undantag

liten
en förhållandevis
i de studerade länderna.

en omfördelning
för

av

nyproduktion,

för
är tillgängliga
utgör investeringsbidragen
del av statens kostnader för bostadssubventioner

investeringsbidragen

ombyggnad.

16.7.3

i de flesta

riktat till den sociala
ett investeringsbidrag
Grant.
Bidraget
Association
kallat HAG Housing
är rambemed
söker i konkurrens
associations
och de olika housing

I Storbritannien
gränsat

förekommer

i

Frankrike

endast

för dessa länder

Programbaserade

subventioner

geografiska
är ofta riktad
mot speciella
av subvention
finns tre olika
områden som är i behov av särskilt stöd. I Storbritannien
Estate Actions, HATs och The Urban
geografiskt
baserade stödprogram;
Denna

typ

SOU

Bosladsfinansiering

1996:156

i andra

länder

i den sociala sektorn och utgör
Dessa är endast tillgängliga
I Tyskland
utgör de
knappt tre procent av de totala subventionerna.
så mycket som åtta procent av den
subventionema
programbaserade
Även i Nederländerna
finns betydande programtotala bostadsbudgeten.

Programme.

baserade

16.7.4

subventioner.

Standardbaserade

bidrag

för energibesparande
typ av subvention
är den
åtgärder, men som andel av det totala stödet till bostadssektom
att, som till exempel i
generellt sett mycket liten. Det är inte ovanligt
bidrag
i renoveringsbidragen.
standardbaserade
inkludera
Storbritannien,
De

länder

flesta

16.8

har

någon

omfattning

Subventionemas

Bostadssubventionemas

andel

av BNP ligger
andel för Sverige

i regel

mellan

l och 3

och Danmark än för de
procent, med en något högre
har
till
länder
och
Island
som
andra länderna.
ett par
en BNP-andel
verkar
subventioner
riktade
endast
ligger under l procent. Länder med
tenderar dock att
ha en lägre andel än de övriga. Vissa subventioner
mark i den sociala
Ett exempel är subventionerad
vara underskattade.
exempel
tredje
är
Ett
reglerade
räntesatser.
sektorn,
ett annat är
och
skattelättnader
generella
mellan
i gränslandet
subventioner
subventioner

16.9

till

boende,

t.ex. generösa

avskrivningsregler.

Slutsatser

I en stor andel av länderna i studien sker försök att minska subventioner
till boende. En anledning är att antalet lägenheter på
och skattelättnader
många håll är större än antalet hushåll. Antalet hushåll ökar inte heller
som en
lika snabbt som tidigare. Boende betraktas i större utsträckning
beståndet.
Dessutom
hela
till
subventioner
kräver
inte
privat vara som
för närvarande
boende och bostadspolitik
kommer
en bit ner på den

bildning

dagordningen,

tenderar

eftersom

kostnaderna

för

sjukvård

och

utav de offentliga
att öka samtidigt
som en reduktion
utgifterna
anses nödvändig.
blir alltmer avreglerad.
En del av en större trend är att bostadssektom
villkor
marknadsmässiga
har svårt att på
De speciella bolåneinstituten
på kreditmarknadermed andra mera generella institutioner
konkurrera

politiska
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i den

mot
privata

avseenden.

Skatte-

genererar

hyressektom

än i den sociala.
och Österrike utgör undantag i flera viktiga
subventionssystemen
är investeringsorienterade

Tyskland
och
starkt

reglerade.

Resultatet

betydande

en

ventionsberoende

har förblivit

ett bostadsutbud
av hög kvalitet,
Bostadsbristen
har inte heller kunnat över-

men till höga kostnader.
vinnas. I och med att regleringen
bevarats
behålla
starkare
ställning
än i andra
en
Bausparkassen

och

har blivit

roll

har Bausparkassen
länder.
I Österrike

eftersom

de

erbjuder

kunnat
spelar

starkt

sub-

bottenlån.

De viktigaste

utvecklingslinjema
kan summeras enligt följande;
Som ett resultat av minskad statlig inblandning
och ökad liberalisering har bostadssektom
blivit mindre gynnad och hushållen
måste
själva

betala en större andel av sin inkomst

för att täcka boendekost-

nadema.
Statens

totala

förhand,

och fördelas

kostnader

för

subventioner

bestäms

allt

oftare

på

sedan utifrån

en given ram.
Produktionsnivåema
faller generellt och en större andel produceras
inom den privata sektorn. Detta genererar i sin tur större variation
i
produktionen.

Många

länder har upplevt

sänkta huspriser

i både reala och nominel-

stigit.
termer samtidigt
som lägenhetshyroma
Priserna på nya hus har nu börjat stabiliseras
eller till och med öka
svagt i de flesta länder. Orsaken är till största delen högre kvalitet
sker i mer efterfrågade
områden.
samt att byggandet

16.9.1

Nya

för

villkor

bostadskrediter

marknaderna
av de finansiella
Standardisering
institutioner
eller
av

Liberaliseringen
nämnvärd
lånevillkor.

Generellt

tillgängliga

instrument

En viss ökning

har också

att täcka hushållens
Liberaliseringen
beroende

sieringen

risker
har

skett i tillgången

som övriga
om finansiering.

ränteskillnader,

till

någon

och
ens av instrument
viss
tillväxt
i
antalet
en
länderna emellan minskar.

på privata

försäkringar

för

för inkomstbortfall
inneburit

av subventionssystemet.
härstammar
idag från

hanteras
ringar

sett har dock skett
och räntedifferensema

har inte lett

att

m.m. efter köp av bostad.
kreditmarknaden
blivit
mindre

En

högre

andel

en massmarknad
och konkurrerar
låneprodukter
Lån

räntemarginaler

för

bostäder

ges till
och riskvariationer

för

av bostadsfrnankrediter
där de

med andra investemarknadsräntor,
får fullt

där

genom slag.
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Lånen

kommer

Frankrike

också

från

länder
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än tidigare.
en större bredd av långivare
då kopplingen
mellan
subett undantag,
där förblivit
stark även med minskade

är på flera sätt
och finansiering

ventioner

i andra

subventioner.

16.9.2

Omstrukturering

Räntesubventioner
generellt
riktas

och

med

syfte att öka bostadsproduktionen
avvecklas
utbudsorienterade
subventioner
förblir
viktiga

i de fall

de i större

Försöken

utsträckning

och renovering.
mot ombyggnad
tenderar att baseras på ökad
statens inblandning
bidrag.
Mer riktade
bidrag gör i allmänhet

att minska
av riktade

användning

och innebär också
systemen
mer komplexa
går till bostadskonsumtion
större utsträckning
för fastigheten.
subventioner

Nya

När

ofta

i
att subventionema
och till löpande kostnader

Zeeland

har trots att man helt övergått till riktade
uppnå enkelhet i systemet genom att bara ha
bostadsbidrag.
Ett annat sätt att uppnå
- ett
systemen med en mycket låg stödnivå, som t.ex.

ändå lyckats

en typ av subvention
enkelhet är att utforma
i Australien.
det

förflyttats

subventioner

generella

av

gäller

subventioner

till

investeringar

från produktion

av nya bostadsområden
upprustning
bebyggelse.
av redan existerande
Ytterligare
en generell trend är att det offentliga
bostäder

minskar

ventioner

eller garantier

håller

till

förmån
till

för

16.9.3

Omstrukturering

och

av sociala
arrangemang
som t.ex. suborganisationer.
En mängd länder

fristående

av

tyngdpunkten

ombyggnad

ägandet

andra

för närvarande
på att modifiera
ägande och finansiering.

gäller

har
till

den

sociala

både vad

sektorn

individrelaterade

subventioner
I de flesta

länder

bidrag knutna till
är individuella
för att lättare
kunna
riktas.
I

bostadsmarknaden
individuella
andra

bidragen

länder

boende

i hyressektom

sociala

syften.

kan

boende

starkt

begränsas
Endast

till

eller

boende

subventionerad
till

vissa

i hyresbostäder

faktorer

är
finansiering.

sektorer,

på
de
I

vanligen

som byggts med
och Nya Zeeland

i ett fåtal länder som Sverige
upplåtelseformer
och sektorer vara
subventioner.

i alla

individrelaterade

knutna

subventionema

flera

Frankrike

berättigade

till
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subventionerav länderna ökar kostnaderna för de individuella
minskar
subventionema
generella
på
de
att
na snabbt. Detta beror dels
och dels på yttre faktorer som ökad arbetslöshet och minskad BNP-tillI många

i statsbudgeten
subventioner
växt. Individrelaterade
syns ofta tydligare
därmed också
och
subventioner
generella
och
andra
skattelättnader
är
än
utsatta.
mer politiskt
I de flesta länder
utbud

produktion

och

bristande

intresse

förflyttats

från

för

görs

relativt
bostäder.

av
utbudssidan,

nyproduktion.

genom försöken att ge incitament
av investeringsbidrag.

lite

för

Generellt
förenat

Storbritannien

att

effektiviteten

öka
verkar

med

utgör
för ökad effektivitet

att
här

det

i

vara ett
tyngdpunkten

ett undantag
vid fördelningen
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yttranden

Reservation
av ledamoten

Jag ställer

Inga

mig bakom

stabil politik
det därför

kommitténs

från

-

att det behövs en långsiktig
bostads- och byggmarknad
och att

flera

till

i förgrunden.
flera

förslag

bakom

majoritetens

betänkande

experter dessutom
grund
på bristfällig

utan vilar
Bristerna
i underlaget

och eftersom
stabilitet.

flera av förslagen snarast
Jag konstaterar
i likhet med

att flera förslag inte kan anses utredda
och har tillkommit
i ett sent skede.
också genomförandet.
Liksom flera av

äventyrar
inte
experter finner jag att betänkandet
för att kunna ligga till grund för lagstiftning.

har tillräckliga

följande

enskildheter

utredningens
kvaliteter
I

det

i dess

inte sätter de boende i förgrunden,
av förslagen
håller fast vid de gamla regleringstänkandet
som

gett de boende så stora problem
motverkar
målet om långsiktig

utredningens

av den traditionella
politik
en
som sätter de

omprövning

regleringspolitik

kan jag inte ställa mig
eftersom

eftersom

slutsats

för att få en fungerande
en grundläggande

intressen

Dock
helhet,

m

krävs

bostadspolitiken
boendes

Berggren

lämnar

jag

vissa

synpunkter

på

i

förslag.

majoritetens

Bostadsfinansieringen
Jag delar kommitténs
minska

uppfattning

subventionsinslaget

att riksdagens tidigare
i bostadsbyggandet
bör fullfölj

alla på och är dessutom en grundläggande
förutsättning
stabilitet.
kräver dock att brister
En sådan utveckling
mellan
lösning

i neutraliteten

upplåtelsefonnema
inom

också får sin
som följer av skattesystemet
ram. Detta har trots tidiga påpekanden
insett först när förslagen för hyresrätt och egnahem inte

skattesystemets

dock kommittén
visat sig gångbara
den

beslut om att
as. Det vinner
för långsiktig

i och

för

sig

för bostadsrätt.

riktiga

Kommittén

slutsatsen

har sent kommit fram till
att de skatteomläggningar
som
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i sitt betänkande Beskattning
av
av Fastighetsskatteutredningen
SOU
1994:57
bör genomföras.
fastigheter
del
dragit den logiska slutsatsen
borde kommittén
Enligt min uppfattning
föreslås

alla
för
förslag
bör genomföras
att Fastighetsskatteutredningens
Vilket
bestånd och nyproduktion.
inom både befintligt
upplåtelseformer,
bestånd och
innebär att fastighetsskatten
även avvecklas för befintligt
egnahem,

för nyproducerade

skillnad

till

från vad kommittén

föreslår.

i redan byggda fastigheter
förslag innebär att hyresgäster
på ett sätt som det inte finns skäl för. Finansieringen
av
i beståndet kan klaras genom att schabloninändrad bostadsbeskattning
minskas
i den takt som
täkt sätts på anpassad nivå och successivt
Kommitténs

missgynnas

minskas. Däremot dras inte den enda
statens kostnader för subventioner
slutsatsen av de skadliga effekter som fastigoch nödvändiga
rimliga
nämligen att
och investeringsvilja,
hetsskatten har på boendekostnader
fastighetsskatten
Jag konstaterar
till

snarast skall avvecklas.
förslag
att kommitténs
ändringar

investeringsbidrag,

redovisad

av kreditgarantins
med nuvarande
brist

ordningen

skulle

uppenbart

att

respektive

åstadkommas

att den föreslagna
Det framstår därmed som
lika väl kan
subventionsavvecklingen

få några påtagliga

ordning

eller

fördelar.

den

föreslagna

inom

ramen för nuvarande
således inte

behövs

ringsbidrag

om övergång från räntebidrag
beräkning
av bidragsunderlaget
av
inte baseras på någon
utformning

ordning.

Något

basinveste-

investeförslag om kortsiktiga
Jag anser inte heller att kommitténs
för
ändamål är ägnade att öka förtroendet
för skiftande
ringsbidrag
Som
bostadsmarknaden.
för
stabilitet
långsiktig
ambition
politikens
om
och
NUTEK
visas i den gemensamma
rapporten från Konkurrensverket,
Kommerskollegium,
gör sådana bidrag faktiskt mer skada än nytta.
En naturlig följd av de förslag som läggs om minskade subventioner
för
till bostadsbyggandet
är att stimulera till en större egen kapitalinsats
i strid mot
boendet. Därför
att kommittén
är det anmärkningsvärt
inte lägger fram något förslag om införande
direktiven
ett system
av
—
underlagsmaterial
omfattande
för bosparande.
Det förhållandevis
som
tagits

fram

redningen
det SOU

talar också för att de förslag
som Utom bosparande
lagt fram i Betänkanom nytt statligt premierat bosparsystem
1994: 121 bör genomföras.

Kommunerna

och segregationen

Jag delar

kommitténs

lagreglera

kommunernas

att det saknas skäl
bostadsförsörjningen.
ansvar för

uppfattning

att ytterligare
Samtidigt bör

Reservationer
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betonas

den självklara

respekten

och särskilda

för kommunens

yttranden

självbestämmanderätt,

bl.a. beträffande

Jag beklagar också att inte
att sälja av bostadsföretag.
på samma klarsynta
sätt som de ovan nämnda myndigfastighetsuppmärksammat
problemen
med att kommunägda

utredningen
heterna,
företag

ofta snedvrider

bostadsmarknaden

på olika

sätt - till de boendes

nackdel.
slutsatser
segregationskommitténs
att förekommande
området
är hänförbara brister, inte bara på det bostadspolitiska
flera andra politikområden.
Med förvåning
konstaterar
jag att

Jag delar

problem

utan
utredningen

karaktär m.m. utan att något konkretisera
av problemens
för
och utan några egentliga
krävs
åtgärder
som
en lösning
föreslår en miljard kronor om året anslås till detta område
motiveringar,
vilka

i största

förändringar
Det som behövs är mer av strukturella
för företagande och nya arbeten.
förutsättningar

allmänhet.

som ger bättre
Särskilda

boendeformer

m.m.

av goda och väl anpassade bostäder för äldre och funktionshinEn del av
är och kommer
att vara stort även i framtiden.
har ett
kärnverksamhet
Kommunerna
kommunens
är äldreomsorgen.
den
och
skall
fungerande
grundläggande
är väl
se till att
ansvar för att
alla som har behov av omsorg får det. Något särskilt statligt bidrag är
Behovet

drade

emellertid

inte motiverat.

på små lägenheter.
i dag är underskottet
regleringar,
subventioner
den
politiska
styrning
Detta är resultatet av
av
bostadsförsörjningsprogram
och kommunala
som syftade till att öka
Problemet

för

lägenhetemas

ungdomar

storlek

och

rum. Problemet
heter mindre politisk

antal

har

uppstått

genom
inte mer.
skall enligt min mening ses som en del av den
Bostadsbidragen
allmänna
socialpolitiken
som syftar till att stärka främst barnfamiljers

politisk

styrning.

Lösningen

reglering

innebär också att
med socialpolitiken
En samordning
i systemen ökar liksom möjligheten
att växla bidrag
Ökar
enklare
och
små lägenheter
tillgången
på
skatter.

konsumtionskraft.
överskådligheten

mot sänkta
erfordras inte bostadsbidrag
Det ligger

till

ungdomar.

i både bostadskonsumentemas

och producentemas

intresse

åtaganden
riktigt och långsiktigt
hållbart. Frivilliga
att bygga ekologiskt
kostnadseffektiva
detaljregleringar
och
subventioner.
Redan
än
är mer
i dag ser vi hur bostadskonsumenten
efterfrågar
i detta avseende rätt
byggda
följas

bostäder.
oavsett

Dessutom

om det finns

kan konstateras

möjlighet

till

att miljölagstiftningen
subventioner

eller inte.

skall
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Kommitténs
spektiv,

ungdomars
brådskan

I den allmänna

genomtänkta.
förslagen

står i konflikt

intressen

som kommittén

Avslutande

boende,
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boende

jämställdhetsperär inte tillräckligt
inte observerat att

kvaliteter

har kommittén

både mot varandra och mot andra väsentliga
framhåller
i andra delar av betänkandet.

kommentarer
resultat

Utredningens
långsiktigt

hållbar

bär tyvärr
bostadspolitik.

men inte tagits tillvara.
på avregleringar,
bygga

En

inte prägel
Möjlighet
långsiktigt

avvecklade

så att bostadskonsumenter
de
kan finna
pekpinnar

fastighetsskatt
ingrepp

och estetiska

perspektiv

ekologiskt

beträffande

och förslag

synpunkter

hållna

allmänt

och funktionshindrade,

för äldre

SOU

yttranden

och särskilda
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och

av att vara ett förslag till en
har funnits
till nytänkande
hållbar

måste

bostadspolitik

subventioner

och

avvecklad

och producenter

utan politiska

bästa

gemensamma

optimalt

lösningarna.

Reservation
av ledamoten

1.11

Owe

Kommunernas

Hellberg

roll

v

i bostadspolitiken

på ett förtjänstfullt
sätt på vilket sätt och vilka
förverkliga
skall utveckla och
områden kommunerna
en social bostadsSlutsatsen blir dock
och estetiska förtecken.
politik
med ekologiska
några
det
behövs
inte
utan
otillräcklig,
att
nya styrmedel,
man anser
beskriver

Kommittén

och kommunallagar som PBL, socialtjänstlagen
behöver ha
kommunerna
lagen. Jag anser inte att det är tillräckligt,
utan
och skyldigheter.
både som rättigheter
fler styrmedel
hänvisar

till befintliga

det är
Det talas om ett nytänkande
när det gäller boendeplanering,
samarbebeskriver att det behövs ett tvärsektoriellt
Kommittén
och socialtjänsten.
te mellan fysiska planerare, tekniker, miljöansvariga
på den lokala
med aktörerna
Det kräver också ett nära samarbete

utmärkt.

Detta menar jag måste lyftas fram som en prioriterad
för varje
boendeplaneringsprogram
åtgärd och utmynna i obligatoriska
kommunala
kan vara en del av arbetet med den
kommun.
Programmen
bostadsmarknaden.

översiktsplanen,

mandatperiod.

som

enligt

lag,

ska

ses över

minst

en gång

varje

Reservationer
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Innehållen
bostäder,

i
för

och

boendesegregation
samhället.

ska

programmet
att tillgodose
bör

Detta

beskriva

prioriterade

utvecklingen

vara

ett lagstadgat

och särskilda

yttranden
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planering

målgruppers,

åtgärder

det ekologiskt
mot
åtagande och inte
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av
mot
hållbara

enbart

en

rekommendation.
presenterar ett välfonnulerat
tillrätta med segregationsproblemen

Kommittén

förslag

goda boendemiljöer

så skriver

generellt,

boendesegregationen

kommittén

måste arbeta för att skapa ett integrerat
nerna långsiktigt
områden.
Detta
i första hand
allsidigt
sammansatta

frivilliga

för

i utsatta bostadsområden,
hand för att bryta segregationen,
utan för att skapa
och levnadsförhållanden
i dessa områden. När det

att komma
kanske inte i första
gäller

och målinriktat

med

överenskommelser

såväl

kommunala

att kommuboende med
lösas

med

privata

som
Jag menar också att det naturligtvis
är bäst med frivilliga
för
möjlighet
överenskommelser,
men anser inte det vara en tillräcklig
En lagstiftad
att säkra svaga hushålls efterfrågan på bostadsmarknaden.

bostadsföretag.

i både

bostadsanvisningsrätt

och privata

kommunala

bostadsföretags

garanti för att sätta kraft i förhandbostadsbestånd,
är en nödvändig
på lediga lägenheter,
lingar med bostadsföretagen
om en god tillgång
och för att stärka de
för att skapa allsidigt
sammansatta bostadsområden
bostadsmarknaden.
möjligheter
på
hushållens
svaga
skriver

Kommittén

bostadsförsöröjningen,
människors

att när det gäller ansvaret för den övergripande
underlätta
kommuner
så behöver
ett flertal

bostadssökande

funktionssätt.

Jag delar

och förbättra

rättighet

medborgerlig

att
bostadsmarknaden
om
bostadssökande.
Det förutsätter

bostadsm arknadens

att det är en
inlättillgänglig
del
ta
av
behandlad som
och att bli likvärdigt
i förmedett kommunalt
engagemang

enkelt

formation

den lokala

uppfattningen

den

och

tycker

kunna

där inte
behandling
som bostadssökande,
en rättvis
från
bostadsförebehandling
godtycklig
kontakter
eller en
personliga
att få en bostad. Det bör
tagen, skall ligga till grund för möljigheten
någon
form av bostadsförkommunal
skyldighet
organisera
att
vara en

lingsfrågor

och

på rättvis grund. Kommunerna
och att upprätta ett kösystem
få
detta
sitt
på
bör
organisera
eget sätt, som ett kommunalt
ansvar, i
Hur detta är ordnat
på bostadsmarknaden.
samarbete med aktörerna

medling

skall

kunna

kommuninvånare

redovisas

och

så kräver.

vara

ett

krav

som

skall

uppfyllas

om
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villkor

ekonomiska

Bostadsföretagens

1996: 156

bostadsdet utsatta läget för en del kommunala
ingen lösning på de problemen,
utan kommittén
hänvisar till att det ligger utanför bostadspolitikens
ram. Oavsett om det
så
tycker
jag att kommiteller
inte
ligger utanför bostadspolitikens
ram
beskriver

Kommittén

företag.

förslås

Tyvärr

regeringen att detta skulle vara en prioriterad
rekommenderat
när det gäller användningen
av de medel som finns till förfogande för att motverka effekterna för införandet av det nya kommunahar i sitt budgetalternativ
Vänsterpartiet
skatteutjämningssystemet.
på den s.k. "kommunakuten".
förordat
större omfattning
en betydligt
tén skulle
åtgärd

bostadsföretag

Kommuner

med

sådan hjälp

från statens

1.16

stöd

Statens

i kris

vara föremål

bör också

för

en

sida.
till

bostadsproduktion

-

överväganden

än nackdelar,
större fördelar
skriver kommittén.
Jag delar den uppfattningen,
om
men skrivningama
kunna
familjebostad
ska
vanlig
för
produktionskostnadema
att
en

Övergången

produceras

investeringsbidrag

till

för l 000 kr/m

har

är tyvärr svårare
exempel
praktiska
inte visat på
längenhetsyta

uthymingsbar

att ta ställning till, eftersom kommittén
eller kommer
på att detta är möjligt
att vara en reell produktionskostmed
nad. Även om detta är önskvärt, så kan det innebära hyresökningar
det
förändringarna
Konsekvenser
när
mellan 5-10 % i nyproduktion.
av
gäller

på något sätt vilket
är
är inte beskrivna
Det gör det omöjligt
att bedöma de sammantagna konsekvenpåverkar
alla kostnader
eftersom
hyreskostnader,
framtida

ombyggnadsstödet

beklagligt.

serna för
hyressättningen
1.17

i hela beståndet.

Statens

stöd

till

bostadsproduktionen

-

förslag

för de
sina förslag till bostadsfinansiering
kommittén
Här presenterar
enligt
medger
olika boendefonnema.
Ramarna för investeringsbidragen
i
på ca 13 000 lägenheter
beräkningar
utredningens
en nyproduktion
hyres-

och

bostadsrättshus.

egnahemsbostäder.

Enligt

Utöver

detta

Boverkets

tillkommer

ett okänt
så skulle

antal
efter-

egna prognoser,
ca
ca 500 000 lägenheter,
av bostäder till år 2010 motsvara
000
visar på att ca 20 000-25
Andra beräkningar
40 000 lägenheter/år.
lägenheter/år
är en mer användbar siffra. Glappet mellan kommitténs

frågan

kostnadsram

och

kostnadskalkylema

Boverkets

prognoser
för statens kostnader

gör att
är mycket
stor, vilket
Visserlikänns mycket osäkra.
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att rambegränsa de årliga
en möjlighet
säkra en byggnadsvolym
på minst

kompetens och
annars är det risk för att nödvändig
från
byggbranschen.
Osäkerheten
ut
om vad de olika
stöden kommer
både i nyproduktion
och
att innebära för hyresnivåema

kunskap

slås

ombyggnation,
kostnadsramarna
Stödet

till

gör det omöjligt
att ta
och investeringsbidragens

de mest

de

omfattning

bostadsområdena

utsatta

för

ställnig
stöder

föreslagna

och

jag

storlek.

däremot

i sin

helhet.
När det gäller

nyproduktionen

basinvesteringsbidrag

och

frågan

ett
av hyresrätt, så föreslår kommittén
fastighetsskattebefrielese.
Jag
en
anser att
omfattning
och storlek måste behandlas i

om fastighetsskattens
för alla boendeformema
ett sammanhang
gemensamt och inte ses som
teknisk lösning i ett förslag till ñnansieringssystem
för en boendeform
i delar av beståndet. Den typen av särlagstifting
är mycket tveksam och

i ett längre perspektiv.
I andra hand föreslår
är svår att motivera
kommittén
ett förslag där basinvesteringsbidraget
är dubbelt så stort och
där fastighetsskatt
betalas efter nuvarande regelsystem.
Jag förordar den

lösningen
och att kommittén
avstår från att presentera förslaget
om
för vissa delar av det kommande
fastighetsskattebefrielse
beståndet i
nyproduktionen.

Övergången till kommitténs

förslag gentemot det fmansieringssystem
underskott
de närmaste
åren, för att
som
omkring
år 2005 uppvisa ett större överskott.
kommittén
på
Här pekar
kan användas till att förbättra
eller
bostadsbidragen
att "överskottet"
finns

sänka

idag,

pekar

fastighetsskatten

bostadsbidragen
oförändrad

för

sänks

nominell

på ett

de s.k. krisårgångama.

kraftigt

nivå

under

ända till

1997

2010,

och

Problemen
ligger

kvar

även i kommitténs

är att
på en
förslag.

Detta innebär en kraftig urholkning
av värdet av bidragen. Bostadsbidragen måste justeras långt före år 2005 om den sociala bostadspolitiken
skall bestå. Det andra förslagt om att sänka fastighetsskatten
för de s.k.

krisårgångarna
hållbart

är ytterligare

ett krav

på särlagstiftning

som inte är
måste ske i sin helhet

i längden. En översyn av fastighetsskatten
för enskilda
årgångar
om det skall göras. Särlösning
boendeformema
är olämpliga.

eller

någon

av
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yttrande
Hellberg

Owe

av ledamoten

v

utredningen
sågs att utredningen
fmansieringssystem
hållbart
långsiktigt
ska komma med förslag till ett
Det ska vara brett förankrat och hållbart för en
för bostadsproduktionen.
det får inte kosta mer än
längre tidsperiod. Det finns dock ett förbehåll,
I direktiven

till

den bostadspolitiska

framåt i tiden.
system och dess utveckling
direktiven
innebär att
Detta förbehåll
anser att dagens bostadspronivå och att den fortsatta
riktig
duktionsstöd
är på en ekonmiskt
Direktiven
tar inte alls
nedtrappningen
av det systemet ska fortsätta.
90-talet, en
under
på
visar
verkligheten
utveckling,
fasta på den
som
ökning av
betydande
och
markant minskning
en
av bostadsproduktionen
saknar en analys av den verkligför boendet. Kommittén
kostnaderna
dagens

som grund för sitt arbete.
beror till största delen på skattereforDe höga boendekostnaderna
byttes
på löneinkomster,
inkomsskatt
men, där stora sänkningar i statlig
Det saknas en analys av skatterefonnens
mot högre boendekostnader.

heten,

inkomstdels hur det slår mellan
när det gäller boendet,
konsesådan
En
boendeformema.
olika
de
mellan
och dels
decilema
ställningstagande
för
ligga till grund
ett
borde naturligtvis
kvensanalys,
effekter,

som berör bostadspolitiken.
med
barnfamiljema
skulle i två steg kompensera
genomfördes,
Ett
blev
verkligheten
steg
högre barnbidrag,
en annan.
skulle kompensera
Bostadsbidragen
sedan en sänkning
av bidraget.
inkomster,
hushåll med otillräckliga
men den pågående budgetsaneringför vuxna utan barn togs bort,
Bostadsbidragen
språk.
talar
ett
en
från
reduceras kraftigt,
barnfamiljema
framförallt
för
bostadsbidragen
engångsräntebidragssystem,
och med 1997. Förändringen
av gällande
fortsättningsvis
och kommer
att
påverkat
har
visa indragningar
m.m.,
Dessa problem ställoch därmed hyreskostnadema.
påverka hyressättning

frågor

i viktiga

Skattereformen

ningar

borde ha varit

underlag

ställningstaganden,

för utredningens

för

bl.a. på skattepolitikens

att kunna visa på att det behövs förändringar
i de bostadspoområde. Detta för att leva upp till en av formuleringarna
önskemål
och behov av
skiftande
målen om att människors
litiska
kosttill
rimliga
tillgodoses
ska
kunna
skeden,
bostäder i livets olika
nader.
Den fortsatta

ytterligare.
kvar

budgetsaneringen

Om bostadsbidrag

på de nivåer

som föreslås

kommer

att drabba bostadspolitiken
ligger
bostadstillägg

och pensionäremas
i statsbudgeten

för

1977-1999,

det vill
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oförändrad nivå, så urholkas systemen ytterligare
säga en nominellt
med
miljard
respektive
500
miljoner
kronor.
Denna verklighet
har inte
en

utredningen
gällande

ramlar.
förslag

redningens
och

möjlighet

tabeller

Detta

till, utan ska hålla sig
att ta ställning
och robustheten
att långsiktigheten

gör

inte blir

riktigt

presenteras,

som

trovärdigt,
om

målet

inom

i utdet
gäller
de
siffror
när
och rättvis
är en social

bostadspolitik.

Särskilt

yttrande

av ledamoten

Per

Lager

mp

Estetisk

kvalitet

I kapitlet

om estetiska kvaliteter
anser kommittén
bör avsättas för konstnärlig
utsmyckning

resurser
ombyggnad

och

1% är riktmärket.
Detta förtydligas
betraktas som ett absolut minimikrav

att det måste
i byggandet
med någon

i förslagsrutan,
vid

att
och

all

i kap.

nyl.l0.3
med

på estetisk omsorg
konstnärlig
utsmyckning.
Detta är ett
av
Men med tanke på att ofta kortsiktiga
och krassa
steg i rätt riktning.
ekonomiska
intressen har ett avgörande inflytande
på hur det byggs, är
det viktigt
skall vara minst
1% av
att klargöra
att minimiinsatsen
byggkostnadema
som undantag
ifrån helheten
konsthantverkare

enprocentsregel,
för

offentliga

min mening,
precisering.

av
proposition

procent
av
konstnärliga

och mindre byggnader
med egna hem och tillhörande
vid alla större m1- eller ombvggnader.
Insatsen skall utgå
och kunna inkludera
särskilda
arbeten av konstnärer,
och arkitekter.
Sedan 1937 har det funnits en diffus
mer eller mindre framgångsrik,
som rekommendation
lokaler. Våra ambitioner
på det här området bör, enligt

höjas och jag utgår också ifrån att det finns
föreslås
för övrigt
Enprocentregeln

1996/97:3,
den

insatser

boendepolitiken,
i byggandet.

Kulturpolitik:

totala

den här utredningen,

inslag

form

byggkostnaden

i enskilda

Regeringen
är

byggprojekt.

ett

ett klart behov
i regeringens

finner

rimligt
Det finns

dock
riktmärke

att en
för

anledning

för

för
målsättningar
som har så uttalat långsiktiga
att ta ett steg längre och precisera kraven på estetiska
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Fastighetsskatten

Kommittén

fastighetsskatten

för nybyggda
enligt

räntebidragen

de eviga

att komma med förslag angående
det möjligt
har dock funnit
att ta bort
för att
hyreshus som en delkompensation

uppgift

kommitténs

Det har inte varit

fastighetsskatten.

har
tas bort. Därför
radikala
inneburit
och för hyreshusen
Danell-systemet

ändå behandlats
Nästa steg bör, enligt min mening, vara att på motsvarande
för egna hem.
att fasa ut fastighetsskatten
sätt undersöka möjligheterna
beskattning
bör
och
fastighetstaxering
Hela den nuvarande modellen för
mening i slutet av första
bli föremål för översyn, enligt utredningens

skattefrågoma
förändringar.

värde,
baseras på ett fiktivt
fastighetsskatten
får
marknadsvärdet.
Det
uppskattade
på
det
bygger
som
i
permanentboendet
särskilt
och drabbar
effekter
förödande
ibland
med fastigfritidsområden.
Ett annat problem
attraktiva
särskilkt
satsningar höjer
Miljöriktiga
hetsskatten är sättet att värdera fastigheten.
Den nuvarande

kapitlet.

taxeringsvärdet,

och ägaren bestraffas istället för att premieras.
med syfte att visa hur
Nästa steg bör därför vara en utredning
kan fasas ut för egna hem och växlas mot
fastighetsskatten
a miljöoch
för bostadsfinansiering
skatter. Principema
och energirelaterade

taxeringsvärdet

Att

enligt

skall,

beskattning

fastigheterna

kapitalkostnaden

mot:
vara inriktade
så lågt belånade som möjligt

min mening,

skall

vara
subventioneras

inte

skattsedeln.

via

och

att

Ränteavdrag

kan t.ex. växlas mot subvention i bosparandet liknande subventionen
för
istället
På så sätt gynnas bosparandet
i allemanssparandet.
bolånandet.
och
till resurskrav
på boendet kopplas
Att skatter och avgifter
och kommunala
med t.ex. energiskatt
växling
miljöbelastning
avgifter

för infrastruktur,

beskattning

Att

höjd

kapitalvinst

Särskilt

på

realiserad

realisationsvinst.

Barbro

Fransson

att bostadspolitiken
boendepolitik.
välfärdsinriktad
en
boende i stället
inom området

Kommittén
ligger

utan

yttrande

av sakkunnige

tik till

inte

vatten- och avlopp.
värden
görs på fiktiva

inriktning

föreslår

är bra inte minst

från en produktionspolii förslagen
Huvudinriktningen

växlas
för

bostadsproduktion.

ur samhällsekonomisk

synpunkt.

Denna

När det gäller

de kommunägda

för deras

har villkoren

bostadsföretagen
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på ett avgörande sätt sedan slutet av 1980-talet.
förändrats
verksamhet
har som framgår av utredningen,
Kommunerna
genom sina bostadsföredär skattesystem,
bostadspolitik
för
statlig
inom
agerat
tag,
ramen
en
och byggregler
planhyressättning
finansiering,
subventioner,
samt
och konsumtion
Inom denna ram har produktion
ett styrsystem.
avskaffats,
har i huvudsak
för den s.k. allmännyttan
styrts. Särreglema
många av
hårt
slagit
förändringar
räntebidragens
samtidigt
mot
som

bildat

dessa företag.
till
kom ursprungligen
engagemang i bostadspolitiken
har i stor
statlig anmodan, men de senaste årens förändring

Kommunernas

på kraftfull

omkullkastat

premissema

omstruktureringen

har

utsträckning
Under

för detta engagemang.
kvardröjande

har också ensamma
Kommunerna
Där många
av deras ekonomi.

snarast varit till nackdel för ägarna.
för saneringen
fått bära ansvaret
privatägda bostadsföretag
skuldtyngda

kunnat

och bostadsrättsföreningar

fastighetsägare,

rekonstrueras

särdrag

allmännyttans

och

kreditinstitut

staten
att
genom
har de kommunala
nya medel eller skrivit av sina fordringar
ägs
företagen fått repliera på ägarna endast. I de fall bostadsföretagen
ekonomi
hela
kommunens
ekonomi
kan
sättas
med
kommuner
svag
av

tillskjutit

förslag

När kommitténs
in.

faktorer

vägas
ekonomiska
villkor

på ägartillskott

kapital.

Det leder

i kommunernas

ska omsättas
kommunägda

genom
på insatt

förändringar

omläggning
av bostadspolitikens
och reglering mellan
för överläggning

Effekterna

bör bli föremål

och kommunernas

företrädare

i den ordning

ekonomi i mars
om kommunernas
På samma sätt bör frågan om reglering av effekterna
i överläggningar
boendeformer
regleras
av särskilda
makterna och ägamas företrädare.
överenskommelsen

ekonomi,

sett försämrad
krav på många genomgripande

dessa

försämrade

bostadsföretagens
avkastning,

eller generellt

idag till

ram.
i beslut måste emellertid

i hög grad kommunernas

påverkar

verksamhet.

i dessa avseenden

regeringen

De

utan menar att den

inga förändringar

bostadspolitikens

inte kan lösas inom

frågan

krav

därvid

föreslår

på spel. Kommittén

som förutses
1996.

på finansiering
mellan

stats-

i
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Reservationer

Särskilt

och särskilda

Kjell

I utredningens

direktiv

nå uthållig
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Nyman

framhålls

ekonomisk

räntor är att statsfinansema
ekonomin
återvinns"
samt
komma i första hand".
Inte

SOU

yttrande

av sakkunnige

skall

yttranden

för

minst

med stabil

för svensk

skapas

stabila

ekonomi

och

låga

för

sysselsättning

att Sverige
och låga

för den svenska
saneras och att förtroendet
att "saneringen
av statens finanser måste

bostadsmarknadens

förtroendet
för

att "förutsättningen

tillväxt

aktörer

ytterligare
Det

räntor.

är det väsentligt
att
stärks så att förutsättningar
är därför av stor vikt att de

lägger fram inte försämrar
de offentliga
som utredningen
ñnansema.
Likaså
med större
är det värdefullt
att statens utgifter
säkerhet kan prognostiseras
och anpassa till det av Riksdagen beslutade
nya budgeteringssystemet.

förslag

Övergången från ett system
siering

bostadsñnasieringen
förslagens
över
utvecklingsprogram
Statens

utgifter

tidigareläggs.

nuvarande

till

medför
Det

i utsatta bostadsområden,
fram t.o.m. år 2004 beräknas

som förutses
Riksdagen
angivna

regler.

budgetramama

för

att överskridas.
inte någon
presenterar

Det
år

inkl.

utgifterna

för

fram
bli

t.o.m. år 2010.
högre än de utgifter

innebär
1998

bl.a.

och

år

att de av
1999 enligt

kommer

Utredningen
problem

en bostadsfinanför
att statens utgifter
kalkylema
framgår tydligt
av

räntebidrag

konsekvenser,

statsñnansiella

utifrån

beräkningarna

med

på investeringsbidrag,

byggd

uppkommer

som
de positiva

på kort

och

lösning
medellång

på de finansieringssikt.

För

att inte
är det

effekterna
av konsolideringsprogrammet,
på kort och medellång
att även frågor som rör finansieringen
förslag.
sikt får sin lösning i den fortsatta beredningen
av utredningens
angående
Mot bakgrund
de
analyser
statens
som presenteras
av
nettoutgifter
bostadspolitiken
för
i avsnitt
1.22 "Statsfinansiella
äventyra

väsentligt

effekter",

framhålla att de skatter som inlevereras från
mitt synsätt, inte kan betraktas som öronmärkta
samma sektor.

vill jag dessutom

en samhällssektor,
för utgifter inom

enligt
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Bilaga

Dir.

Kommlttedlrektlv
Översyn

Beslut

av

1995;2o

bostadspolitiken

vid regeringssammanträde

1995

av uppdraget

Sammanfattning
En utredning

den 9 mars

skall ta fram underlag för
är att precisera
på längre sikt. Uppgiften
och ge förslag om lämpliga
bostadspolitik

med parlamentarisk

förankring

om bostadspolitiken
för en fortsatt social
medel för genomförandet
av dem.
insatser måste begränsas.
Statens ekonomiska

beslut

målen

av det
samhällsekonomiska
utrymme som kan avdelas för stöd till boendet och
föreslå hur
de bostadsbyggnadsbehov
som kan förutses skall utredningen
Större
utformas.
bostäder
bör
produktionen
stödet till den fortsatta
av
och

konkurrens
Stabila

variation

stödsystem

med

i utbudet
neutrala,

Mot

bakgrund

av bostadskrediter
och tydliga
enkla

skall

främjas.

regler

skall

skall hållas nere. Fördelningen
av subventioner
stöd skall övervägas.
behovsprövat
och
mellan generellt, riktat
för redan byggda bostäder
utvecklingen
Den fastighetsekonomiska
skall utvärderas.
och nu gällande regler för stöd till ny- och ombyggnad
förslag
utredningen
skall
härav
bakgrund
Mot
om nödvändiga
ge
beståndet.
för
villkoren
ekonomiska
förändringar
av de
skall klarläggas.
Kommunernas
ansvar inom bostadsförsörjningen
medel som kommunerna
Därefter skall övervägas vilka bostadspolitiska
eftersträvas.

Behovet

sitt ansvar.
för att de skall kunna uppfylla
för att öka
politik
sammanhållen
i
inordnas
skall
Förslagen
en
alla
samhällslivets
inom
segregationen
och motverka
integrationen
andra
behandlas
även - från
Frågor om bl.a. segregation
områden.
för översyn
Kommittén
bostadspolitiska
infallsvinklar
av
än
- av
i
levnadsvillkor
Utredningen
och
invandrarpolitiken
om
samverka.
skall
med vilka utredningen
storstadsområden,

behöver

I
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Förslagen

skall

utvärderingen
konsekvenser,

redovisas

i etapper. Den första etappen, som avser
gällande
regler och deras fastighetsekonomiska
av nu
skall
redovisas
före
den
oktober
l
1995.

Utredningsarbetet
av september

skall

i sin helhet vara genomfört

senast vid utgången

1996.

Uppdraget
1.1
I

Utgångspunkter
det

samhällsuppbyggnadsarbete
slut

världskrigets

fick

bostadspolitik

öka utrymmesstandarden,

igång

efter

andra

En
stor uppmärksamhet.
Målen
avveckla
att
var

formulerades.

sammanhållen
bostadsbristen,
sänka

sattes

som
bostadsförsörjningen

höja utrustningsstandarden

och

kostnader.
andel av hushållens
Efter hand vidgades
god
miljö,
lika tillgång
till
att också innefatta
yttre
en
för
alla,
neutrala
ekonomiska
villkor
mellan

bostadens

målen

till

bostäderna

upplåtelseformema

och lika

kostnader

i likvärdiga

bostäder.

för de medel som används för att nå målen fördelades
Staten har svarat för att krediter finns
staten och kommunerna.
för
bostadsbyggandet.
Staten
har
också
tagit
det
tillgängliga
Ansvaret

mellan

övergripande
för hushållen

ansvaret för det ekonomiska
att hålla sig med tillräckligt

stöd som har gjort det möjligt
rymliga och fullgott utrustade

har svarat för att bostäderna har kunnat byggas
Kommunerna
och för att de har fördelats
till dem som behövt dem. Genomförandet
hämtöver
både
på ett betydande engagemang
vilar
av bostadspolitiken
bostäder.

bland

medborgarna

och

deras

och från

organisationer

tar del i byggprocessen.
Den under lång tid förda bostadspolitiken

alla

dem

som

direkt

många

av de produktionsinriktade
generella bostadsbristen
är borta.

uppfyllt

har framgångsrikt

mål

som
Vi har cirka

ställts

upp
4,2 miljoner

för

den.

Den

permanenta
fjärdedelar
varannan
av
- en
bostäderna
är byggda efter kriget. Andelen
som ännu inte har fullt
modern standard är nere i cirka l procent. Trångboddheten
äri stort sett
för

bostäder

I

övervunnen.
kvadratmeter

medeltal

bostadsyta

invånare

disponerar

i

landet.

varje

Tre

invånare

och endast i cirka 2 procent

omkring

av hushållen

48
måste

fler

än två personer dela sovrum.
Men vi kan också konstatera att många av de frågor som sedan länge
finns på den bostadspolitiska
dagordningen
alltjämt står kvar. Det som
ligger

framför

på sådant

för alla
oss är att säkra att goda bostäder är tillgängliga
främjas
och
etnisk
eller
integrationen
ekonomisk,
sätt att

SOU 1996:156

Bilaga

social

segregation

motverkas.

bostadsförsörjning

1

Det

är att fortsatt säkra en fungerande
och övriga nytillträdande
på bostads-

för ungdomar

marknaden.

Det är att ordna ett gott boende för äldre och andra med
Det är vidare att ge de boende möjligheter
att utveckla
sina områden
på ett sådant sätt att boendemiljön
fungerar
väl och
boendet berikas. Det är slutligen
bevaras
att säkra att bostadskapitalet
särskilda

behov.

och att finna
framtiden.
Den

internationella

orsakat

problem

ekonomiska
till

kostnaderna
1.2

hand.

tillbaka.

Statens

för boendet

Bostadspolitikens

Bostadspolitikens

förverkligande

att statens
måste minskas.
behöver

instrument
måste

måste så långt

till

möjligt

för den svenska

del

det

begränsar
finanser

utgiftsåtaganden

bl.a.

fortsatt

medel

med stabil

fortsatta

innebär

Det

och lett

för att Sverige
sysselsättning
och låga

och de stora upplåningsbehoven
Saneringen
av statens

handlingsutiymmet.
i första

hållas

ñnansema

Förutsättningen

saneras och att förtroendet

Den höga statsskulden
komma

tillväxt

för

de

de offentliga

för krediter.

vi behöver

senaste åren har
I Sverige har den dåliga

industriländer.

ekonomisk

räntor är att statsñnansema
ekonomin
återvinns.
politiska

under

underminerat

ökade kostnader

nå uthållig

det bostadsbyggande

lågkonjunkturen

i de flesta

utvecklingen

kraftigt

skall

att finansiera

vägar

måste

måste
av

de

därför

framtida

förnyas

Planering
stora delar fömyas.
skötas på den lokala nivån,

och
med

inflytande

från dem som är direkt berörda.
för att nå generella
av de instrument
som har använts
bostadspolitiska
mål har utformats
för det statliga
förutsättningar
som
stöd som lämnats för ny- eller ombyggnad
bostäder.
Allt
större delar
av
emellertid
inte längre av löpande
av beståndet
av bostäder omfattas
Flera

statligt

stöd.

målen

kan

Samtidigt
därför

nyproduktionen.

minskar

inte

nyproduktionen.

uppnås

Det

knappast

sig från

dagens

genom
heller

De bostadspolitiska

medel

träffar
som enbart
ställa
andra
att
nyproducerade
bostäder än

rimligt

är
krav på dem som förvaltar
på dem som förvaltar de tidigare byggda.
Medlen
har inte sällan utformats
för situationer

bostadspolitiska

avseenden

skiljer

framtiden.

Det vi framdeles

lyftas

bort.

Också former

skall motverkas.
de enskildas

Den- reella

önskemål

med medborgarna,

vill

eller

påverka

och teknik
valfriheten

som i väsentliga
dem som kan förutses för
bör renodlas, andra inslag bör

från

måste ses över. Onödig byråkrati
skall främjas. Lyhördheten
inför

måste öka. Planeringen

inte för dem.

inför

framtiden

skall

ske
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1

och hållbar

En långsiktig

1.3

bostadspolitik

Såväl
på lång sikt.
en bostadspolitik
måste kunna förvissa sig
och kreditgivare
konsumenter
som producenter
åtaganden
de
och
bestående
staten gör kommer
blir
att
om att reglerna
förtroende
det
skapas
som är en förutsättatt ligga fast. Först därigenom
behöver

Vi

för de långsiktiga

ning

fast

lägga

nu

åtaganden

som är nödvändiga

för den framtida

bostadsförsörjningen.
beslut
kommande
för
underlag
om
att ta fram
målen
bostadspolitiska
de
precisera
på längre sikt och
bostadspolitiken
Den bör ges bredast möjliga
till en särskild utredning.
bör överlämnas
i de
säkra långsiktigheten
för att därigenom
förankring
politiska

Uppgiften

kommande

besluten.

mål har
grundläggande
om bostadspolitikens
successiva
och målen har med vissa
varit stor under hela efterkrigstiden,
beslut under denna tid.
i varje bostadspolitiskt
vidhållits
modifieringar
enigheten

Den politiska

målen

När

preciserats

i delmål

om medlen för att nå
Beslut
framträtt tydligare.

och i fråga

betingade åsiktsskillnader
även i dessa frågor under lång tid fattats med bred
i
bland flertalet
förankring
som i dag är företrädda
av de partier
beslut
förekommit
det
1980-talet
har
att
slutet
Först från
riksdagen.
av
sådan
förändringar
genomgripande
av regelverken har fattats utan en
om
hos
och trovärdigheten
Stabiliteten
i riksdagen.
bredare uppslutning
har politiskt

målen
har

emellertid

skäl låg. En angelägen
blir av naturliga
redovisa
kunna
därför
att
uppgift för utredningen
år
en bred uppslutning
lägger fram.
kring de förslag utredningen
sådana

1.4

systemförändringar

till

Anpassning

det samhällsekonomiska

utrymmet

för att sanera statens finanser
som är nödvändig
inom
utgiftsåtaganden
statliga
för
kraftigt
begränsar
utrymmet
fråga som bestämmer
politiska
Den grundläggande
välfärdspolitiken.
är
inom den fortsatta bostadspolitiken
vilka ambitioner
som är möjliga
sikt.
och
lång
medellång
vilket samhällsekonomiskt
utrymme vi har på
Den

återhållsamhet

kris som Sverige
För att komma till rätta med den statsfinansiella
sig i har regeringen i 1995 års finansplan redovisat ett program
och Stabilisering
för sanering
av statsskulden.
av statsfinansema
inom
budgetförstärkningar
omfattar
Programmet
en rad områden,
En utgångspunkt
för bostäder.
däribland en minskning
av räntebidragen
det
inom
utgiftsåtaganden
skall
utredningen
statens
för
vara att
det
får
öka
inte
utrymme
området
utöver
som
bostadspolitiska

befinner

genomförandet

av detta program

ger.
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Mot

Bilaga

bakgrund

ekonomiska

1

scenarier för den
av de antaganden
om olika möjliga
utvecklingen
på medellång
och lång sikt som redovisats

beslut om den ekonomiska
politiken
som grund för statsmaktemas
på grundval
i befolkningens
sammansättning
av de förändringar
kan förutses skall utredningen
söka uppskatta hur bostadsefterfrågan

bostadsförsörjningsbehovet
tidsperiod.

utvecklas

Utredningen

bostadsefterfrågan
behov

kan

363

skall

därefter

i allmänhet

tillgodoses

i olika delar av landet över samma
uppskatta
i vilken
omfattning

och anspråken

inom

det

och
som
och

från dem med särskilda

vilka
som finns,
ställningsåtgärder
kan
behövas
bl.a.
för
underlätta
rörligheten
att
om
som
samt i vilken takt som det uppskattade behovet av ny- och ombyggnader
med hänsyn till de resurser som
av bostäder kan komma att tillgodoses

vid en nödvändigt
1.5

återhållsam

Kommunernas

En

hörnsten

engagemang
kommunens

roll

i den
i och
område.

bostadsbestånd

utgiftspolitik

kan avdelas

i bostadsförsörjningen

svenska

bostadspolitiken
för

hur

har varit

kommunernas

bostadsförsörjningen

ansvar
Kommunema

ordnas

inom

har svarat både för bedömningama
och för den fysiska planering
som varit

av bostadsbyggnadsbehoven
nödvändig
för att bostadsbyggnadsbehoven
Kommunerna

för ändamålet.

skall

kunna

tillgodoses.

har vidare

i stor utsträckning
svarat för fördelningen
av
bostäderna
för produktion
och
samt - genom sina bostadsföretag
förvaltning
marknaden.
av nya bostäder som tillförts
Den grundläggande
ansvarsfördelning
mellan staten och kommunerna
under lång tid har varit ändamålsenlig.
Det utesluter inte
som tillämpats
andra
aktörer ges utvidgade uppgifter.
Den offentliga
regleringen
bör
att
inte gå längre än att staten och kommunerna
kan ta det övergripande
på dem.
ansvar som ankommer
Uppgiften
på bostadsförsörjningens
utsträckning

att

gälla

funktioner

att
dem kunna

för att inom
för att bryta en tidigare

också

en allt tydligare
kommunen.
En

segregation

område

de

redan

byggda

ensidighet
olika

i

stor

områdena

nya

nya gruppers behov,
i områdenas utformning

men
och

tillgodose

mellan

kommer

grupper

av medborgare

i

segregationsprocess

självgående.
otrygghet
bryta

tillföra

gå tillräckligt
långt blir lätt
som tillåts
känsla av samhörighet
övergår i främlingskap,
och oförståelse
inför dem som upplevs tillhöra de andra. Att
Bristande

utvecklingen

segregation
för att i stället öka den
mot tilltagande
och förmåga till inlevelse och att
som följer av igenkännande
på så vis återskapa samhörigheten
uppgifter.
är en av vår tids viktigaste
I regeringsförklaringen
betonas att hela vårt samhälle nu måste mobitrygghet
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1

att beröra

kommer

Arbetet

syften.

i dessa

liseras

alla

områden

av

betydelse.
centrala roll inom de flesta av de ansvarsområden
och
för att öka integrationen
politik
berörs
av en sammanhållen
som
bara
Bostadspolitiken
uppenbar.
är
ett
segregationen
motverka
ar
av
kan främjas
dessa områden. Övergripande frågor om hur integrationen
dir.
för översyn
behandlas
av invandrarpolitiken
av Kommittén
i
levnadsvillkor
1994:03
S
Utredningen
och
1994:130
om
följa.
bör
utredningen
arbete
vilkas
storstadsområden,
noga
i de
skall utvärdera hur de senaste årens förändringar
Utredningen
formella
har inverkat på kommunernas
regelsystemen
bostadspolitiska
Kommunernas

möjligheter

reella

och

bostadsförsörjningen.

övergripande
ett
därefter
skall

att
ta
Utredningen

ansvar
överväga

inom
vilka

för
för kommunerna
medel som kan vara nödvändiga
bostadspolitiska
motverka segregation och
att trygga den framtida bostadsförsörjningen,
skall sträva efter att utveckla
i boendet. Utredningen
öka valfriheten
där arbetsformema
är öppna för insyn och debatt, där
instrument
lyhördheten

inför

i hushållens

förändringar

är hög och där
byggherrar
organisationer,

efterfrågan

lika väl som föreningar,
tryggas.
tar ansvar på sådant sätt att genomförandet
på eget ansvar
och
själv
varje
kommun
skall
Utgångspunkten
vara att
regler
bör inte
tvingande
För kommunerna
förfogar över instrumenten.

enskilda

människor

och byggare

i vidare mån än vad som krävs för att skydda tredje mans
rätt till insyn och stärka
och för att slå vakt om medborgarnas
eller
utveckling
kommunens
frågor
i de
deras inflytande
som rör
skall
i
dessa
förslag
användningen
av mark och vatten. Utredningens
pågående
den
översynen
till resultatet
delaransluta
av plan- och
av
bygglagstiftningen.

genomföras
intressen

1.6

av nya bostäder

Finansieringen

i en miljö där
sen tid genomförts
nominella
de
och
där
negativ
sällan
efter
skatt
inte
realräntan var låg
följd av
till
bl.a.
öka fortlöpande,
kunde förväntas
fastighetsvärdena
Det huvudsakliga
positiv reallöneutveckling.
och en förutsatt
inflation

Bostadsbyggandet

för

problemet
betalningarna
Med

har fram till mycket

byggherren
under

de väsentligt

och

de inledande
ändrade

de boende

har varit

att brygga

över

åren.

tunga
förutsättningar

vid låg
som inträder
helt
problem
bostadsfinansieringens

blir
och höga realräntor
En räntesubvention
typ med snabbt avtrappade
av nuvarande
på det
då ingen lösning
erbjuder
bidragsandelar
eller
bidragsbelopp
nämligen
problem som är grunden för statens ekonomiska
engagemang,

inflation
andra.
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1

hur en tillräcklig
nyproduktion
skall åstadkommas
och hållas tillgänglig
måste sökas längs nya vägar. Det
till rimliga
kostnader.
Lösningen
åtgärder
kommer med stor sannolikhet
att bli nödvändigt
att kombinera
av olika
Trycket

slag.
från

statliga

bakomliggande

de

faktorer

som
bostaden

för den enskilda

subventioner

påverkar
måste

behovet

begränsas.

av
Det

för bostaden
minskar.
Det viktigaste
att kapitalkostnadema
ekonomisk
politik,
i den delen är en framgångsrik
som sänker
den allmänna räntenivån.
Men även andra förhållanden
som inverkar på

kräver

bidraget

måste prövas. Det handlar om att
och att begränsa
eget och lånat kapital
utveckling.
Det handlar
om att finna
nya mer
ringslösningar
på kreditmarknaden.
Det handlar om
bostadsutgiftema
mellan

ändra avvägningen
byggkostnademas
flexibla

finansie-

utformningen

och

eller olika generella
av det stöd i form av kreditgarantier
för boendet. Ytterst
statliga subventioner
lämnas
som
kan
åta sig att stödja.
samhället
det om vilken konsumtion
som

omfattningen

och individuella
handlar

En omprövning
Stärkt

i denna del måste nu göras.

åtaganden

av statens

eget kapital

andel
hur
det egna kapitalets
överväga
av
kan ökas i fråga om de bostäder som byggs framdeles.
med
finansieras
i dag ofta i allt väsentligt
Bostadsinvesteringar
Utredningen

skall

finansieringen
främmande

kapital.

exponerade

för

medför

En sådan ordning

ränteförändringar

minskar

och

att ägarna blir kraftigt
motståndskraften
vid

även om dessa är av överbör överväga vilka insatser av eget kapital
gående natur. Utredningen
av bostäder och om det,
som bör förutsättas i den fortsatta produktionen
intäktsminskningar

som

för

villkor

eller

kostnadsökningar,

statligt

bör ställas

stöd

preciserade

personer,
som läggs in i fastigheten.
Utredningen
inom

de

kommunala
kapital.
ytterligare

olika

bör

vidare

för

studera

upplåtelsefonnema.

som ägs av juridiska
på storleken av det egna kapital

fastigheter

krav

hur

sådant
En

kapital

särskild

kan

fråga

genereras
de
gäller

som i allmänhet har ett mycket litet eget
har ofta begränsade möjligheter
att gå in med det
stärka
företagens
nödvändigt
för
är
att
som

bostadsföretagen,

Kommunerna
ägarkapital

och rusta
påfrestningar
i förvaltningen
fortsatt
byggproduktion
framtid
inbegriper
en
en
som
av bostäder. En breddning
av ägandet är
genom ny- och ombyggnad
för att företagen
skall kunna tillföras
därför i många fall nödvändig
förmåga

att möta
dem för framtiden,

ytterligare

ekonomiska

riskkapital

bas är en förutsättning

och ges en önskad stabilitet.
En stark finansiell
för att företagen skall kunna göra nya åtaganden
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1

bostadsbeståndet.

för att utveckla
Utredningen

i samråd

bör

kommunala

och

i

de

kommunerna,
undersöka

boende

de

kapitalanskaffning

och

ägarspridning

för

företrädare

med

bostadsföretagen

företagen

kan

hur

underlättas.

överväga
om det kan ske på ett sätt som
starkare engagerar de boende i utvecklingen
av företagen.
har i augusti
statligt
premierat
bosparsystem
Utredningen
om ett nytt
Utredningen

bör

särskilt

SOU

1994 i betänkandet

bosparande.

särskilt

kopplas

sparvillkoren

1994:21
Förslaget

till

Bosparande

ett statligt
intill
vissa

lån
garanteras
spararen
Förslaget har fått ett blandat

redovisat

en
kreditgarantisystem.
belopp

mottagande

förslag

sparlåneordning

innebär

för

om ett
där

Genom

förvärv

av
hos remissinstansema.

det

bostad.
Bland

som rests mot förslaget är att det inte är neutralt mellan
konsekvenserna
och att de statsfmansiella
är otillupplåtelseforrnema

de invändningar
räckligt

belysta.
med en social bostadspolitik
Det är inte förenligt
att medverka till att
enskilda hushåll tar på sig ett personligt ansvar för skulder som de har
bostadens
små förutsättningar
att klara
som överstiger
av eller
hushållens
minska
till
syfta
bör
marknadsvärde.
En bosparordning
att
inte att öka den genom att vidga lånemöjlighetema
utskuldsättning
skall
Utredningen
över vad som följer av en normal kreditriskprövning.
på nytt se över frågan om bosparande och i kontakt med banker och
husför hur de enskilda
redovisa modeller
skilda bostadsintressenter
kan
av att ta upp lån för sina bostadsinvesteringar
skall
bosparande
bör vara att frukterna
En utgångspunkt
av
för att minska
kunna användas också av dem som bor i hyresbostäder
boende.
i sitt
och öka inflytandet
kostnaderna
hållens

behov

minskas.

Ökade
Kreditm

för en effektiv

uppgifter
arknaden

denna inleddes
regler

kreditmarknad

längs nya vägar sedan avregleringen
av
l980-talet.
Ett enhetligt och till stor del av statliga
har ersatts av en mångfald
av skilda finansiella

har utvecklats

under

låneutbud

styrt
Gränsen mellan
instrument.

kreditfönnedling

och försäkringsverksamhet

att suddas ut, allt efter som nya instrument utvecklas med syftet
i
ökar, exempelvis
valfrihet
risker. Låntagarnas
att hantera finansiella
hur
eller
fördelas
ränterisker
kan
och
hur
valutafråga
om
tenderar

räntebetalningar
På en
instrument

väl

och amorteringar

fungerande

kan förläggas

kreditmarknad

i tiden.

utvecklas

fortlöpande

nya
rimligt
på
låntagare
för
sätt
möjligt
det
ett
att
gör
en
som
talar för att man
Erfarenheten
hantera olika problem inom marknaden.
till problemen
än genom en
på det sättet snabbare anpassar lösningarna
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administrativ

reglering.

tillhandahålls

inom

vidare
för att lösningar
som
kostnadseffektiva
är mer
än om samma
behov skulle tillgodoses
på ett annat sätt.
kännetecknas
Bostadsfinansieringen
dock alltjämt
av en påfallande
enhetlighet
i fråga om låneproduktema.
har främst avsett
Fömyelsen
upplåningsinstrumenten
kapitalanskaffningen
sker fortfarande
- men
huvudsakligen
på den konventionella
obligationsmarknaden.
De
traditionella
från

Mycket

1

talar

marknaden

mellanhandsinstitutens
aktörer

nya
konsumentens

inom

ställning

eller

utom
i förhållande

ställning

svagare än i många andra länder.
Utredningen
skall
utvärdera
marknadens

funktionssätt

utredningen

undersöka

differentierade
tjänster

samt en ökad
Utredningen

bostäder.

för

gäller

villkor

det

hittillsvarande

till

är stark och konkurrensen
är svag. Den enskilde

kreditgivaren

är i Sverige

erfarenheterna

efter avregleringen.

av bostadskreditMot bakgrund därav skall

hur man kan främja en utveckling
och till det enskilda
objektet
bättre
konkurrens

i fråga

bostadsstödet

strukturer

och

mot mer
anpassade

om kreditförsörjningen
uppmärksamma
om de regler

bör särskilt

statliga

bör därvid

landet

bidrar

handlingsmönster

till

för

som
att konservera
området.
inom

hur man i andra länder säkrar krediter
för
bostadsbyggande
marknaden
det
över
som staten vill främja.
Ett av syftena med det statliga stödet har varit att minska låntagamas

Utredningen

studera

exponering

för räntevariationer.

medverka

till

bakgrund
tänkbart
stödet.

att omfördela
den utveckling

av
att uppgifter
Arrangemang

av dessa slag nu kan lyftas av från det statliga
stabilitet,
med sådana syften får större ekonomisk
dem regleras direkt mellan låntagare och långivare

för
om villkoren
efter förutsättningarna
instrument

i det enskilda

fallet

och med hjälp

av reguljära

på kreditmarknaden.

Utredningen
det framtida

Ett annat syfte med stödet har varit att
låntagarens
utgifter
Mot
över tiden.
på
skett
kreditmarknaden
är det
som

skall pröva vilka uppgifter som på detta vis kan avlastas
bostadsstödet,
men också vad som i så fall behöver
låntagarens
öka den enskilde
möjligheter
att värdera
av olika alternativ
som erbjuds samt om den offentliga

statliga

göras för att
konsekvenserna

bör påverkas av förslagen.
över kreditinstituten
Ett steg i anpassningen till en ändrad kreditm arknad har tagits genom
bostadslånen
har
reglerade
de
statligt
att
ersatts
av statliga
Genom att staten fortfarande
kreditgarantier
till kreditinstituten.
var

tillsynen

för en oförändrad
andel av den bostadskredit
att ta kreditrisken
lämnades
i
högt
riskläge
kunde
instituten
ta över hela långivningen
som
till bostadsbyggandet.
erfarenheterna
Utredningen
skall utvärdera
av
och överväga
i vilka avseenden som utvärdekreditgarantigivningen

beredd
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och de förslag

ringen

bostadsfinansiering
av
subventioner
kompletterande

över

erfarenheter

årens

De
senaste
kreditmarknaden

i denna.

påkallar

bostadsbyggandet

stödet för

7 De statliga

ändringar

för fram

utredningen

tyder

är fullt
under subventionens

på

att
för dem är förutsebara
först om villkoren
stabilitet kan åstadskall överväga hur en tillräcklig
löptid. Utredningen
Ett alternativ
kommas
hos de statliga subventionema.
är att löpande
bindningar.
Ett annat är att
förses
med tillräckliga
räntebidrag
effektiva

som ett investeringsbidrag.
stabilitetskrav.
Det
tänkbara

Ett sådant uppfyller

utformas

subventionen

uppenbart

alla

följsamhet

till

en låg
i den mån det anses relaterat till
Utredningen
bör därför undersöka

subventionsbehovet,

har

däremot

räntans inverkan på kapitalkostnaden.
och flexibilitet
som följsamhet
om kraven på såväl förutsebarhet
subventionsinstrument.
förenas genom nya, mer marknadskonforma
Genom
generella

att statens
subventioner

getts formen
av
har stödet fått en allmänt
effekt.
Den
efterfrågestimulerande
bostadsbyggandet

till

och

produktionsstödjande
fördelningspolitiska

stöd
knutna

kan

bostaden

till

hos generella

träffsäkerheten

bostadssubventioner

mest får mest stöd.
svag. Den som konsumerar
En fråga som måste ställas är om det finns skäl att med generella
stödja en högre konsumtion
subventioner
än den som stöds med riktade
till dem som är direkt beroende av
subventioner
eller behovsprövade
är dock

för sig och sitt

bostadsstandard

sådana för att nå en tillfredsställande
hushåll.

består av en eller
Nära tre fjärdedelar
av alla svenska bostadshushåll
skall överväga om det generella och
två vuxna utan barn. Utredningen
i
bör begränsas
stödet mot den bakgrunden
knutna
till
bostaden
förhållande

i dag. Det generella

till

stödet

skulle

mer än kostnaden för en bostad som är tillräcklig
skulle för sina tillkommande
De större hushållen

i så fall

aldrig

gälla

för ett sådant hushåll.
bostadsbehov
kunna

riktat stöd, som är knutet till hushållet men
ett kompletterande
efter
i huvudsak
beräknas
övrigt
som det
samma grunder
som
generella stödet.
Även andra lösningar som ökar precisionen och minskar kostnaderna
erbjudas
i

för

det

samlade

bostadsstödet,

inkl.

bostadsbidragen,

kan

givetvis

är oförhindrad
att föreslå sådana förinlåsningseffekter
och de
ändringar. Marginaleffektema
som är förenade
särskilt.
stöd skall därvid uppmärksammas
med inkomstprövat
komma

i fråga.

1993
förenklingar

års

Utredningen

bostadsfinansieringssystem
i förhållande

till tidigare

innebar
gällande

regler.

i

flera

avseenden

Utredningen

skall
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utvärdera

erfarenheterna

de

1

förenklade

reglerna,
särskilt
med
på om de medfört
och anslutande
att bostäderna
utrymmen
utformats
på väsentligt
annorlunda
sätt än tidigare. Strävan bör vara att
i de regler som gäller för det ekonomiska
stödet så långt möjligt bevara
av

avseende

de positiva

effekterna

av de förenklingar
behöver
ställas upp för

I den mån
som genomförts.
att säkra att bostäder får en
ändamålsenlig
utformning
intressen,
skall
sett från olika prioriterade
Även i fråga
sådana regler i första hand tillföras byggreglerna.
dessa
om
gäller ett grundläggande
krav på enkelhet och tydlighet.
särskilda

regler

1.8

Statens

De

under

stöd för

faktorer

tillsammans

som
lågkonjunktur

beslut

byggda

beståndet

bostäderna
möter för närvarande
stora
sen tid uppförda
problem.
Svårighetema
kan återföras till flera oberoende

ekonomiska

bristande

det redan

signalsystem
och

förstärker

kombinerad

med
i fråga

svårigheterna

låginflationsekonomi

i

varandras

effekter.

En

djup

sviterna

överhettning,
av en tidigare
efterfrågans
utveckling,
politiska

om
samband

har alla bidragit

med överväxlingen
till
en
till att problemen
accelererat. Till
karaktär. De visar emellertid
också

en del är problemen
av övergående
på att situationen
inom bostadssektom
har förändrats
på ett sätt som
kräver förändringar
styrmedel.
även av bostadspolitikens
Förändrade regler för nyproduktionen
kan inte utan vidare överföras
till
gälla
de
redan
byggda
bostäderna.
Det är samtidigt
även
att
uppenbart

skall
att frågan om hur de sent byggda husens problem
inte kan frikopplas
från vad som händer både i äldre hus och
i den följande nyproduktionen.
Vilka betalningskrav
som kan riktas mot
de boende beror inte bara på deras betalningsförmåga,
utan även på om

behandlas

betalningsfönnågan

vilket i sin tur
motsvaras
av en betalningsvilja
i det övriga beståndet av bostäder
och vad som
kan accepteras i fråga om betalningskravens
inverkan på prisbildningen
i det övriga beståndet.
beror

på prisbilden

Utredningen
beståndet.

skall

särskilt

Utredningen

studera

skall därvid

de strukturella

skyndsamt

problemen

inom

bilda

sig en uppfattning
utvecklingen
i olika delar av

fastighetsekonomiska
om den långsiktiga
landet inom det bostadsbestånd
som uppförts

eller

byggts

om under
tillämpning
senare
av nu gällande eller av regeringen
föreslagna bidrags- och skatteregler.
Försök bör göras att också redovisa
spännvidden
i bedömningama
vid möjliga altemativ
för den allmänekonomiska
utvecklingen.
år vid

Utredningen
utvecklas

över

fortsatt

bör vidare
perioden,

bedöma
dels

vilka

dels hur utgifterna
åtagande

för räntebidrag

som staten

kan behöva
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I

inom de berörda
av förluster på lån till bostadsbyggandet
att
årgångama.
Inom ramen för de finansiella
resurser som kommer
finnas skall utredningen
mot denna bakgrund ge förslag om erforderliga
beståndet.
för det befintliga
förändringar
av villkoren
infria

till följd

1.9

Stödet för

skall

Utredningen
gällt

ombyggnad

m.m.

i allmänhet,

dels för ombyggnader
problem.

med särskilda

frågan om vilka styrmedel som
segregation och öka valfriheten

till

I anslutning

för att motverka

behöver

kommunerna

av de olika stödregler som
dels för åtgärder inom områden

erfarenheterna

utvärdera

inom
överväga om stödet vid ombyggnader
stöd
för
utformning
än
områden av det senare slaget bör ges en annan
med de
Utredningen
bör vidare tillsammans
i allmänhet.
ombyggnad
tidigare nämnda utredningarna
överväga om det finns skäl att stödja
skall utredningen

i boendet

andra åtgärder
för

redan

i sådana områden
än ombyggnad
sådant
stöd
existerande
av
så att det starkare riktas
utformningen
vid
vidare

samlingslokalstödet
bör

Utredningen

förslag

sina

av
inverkan

vilken

uppmärksamma

ombyggnadsstödet

eller att ändra villkoren
exempelvis
slag
—
in mot dessa områden.
om
kan

stödreglema

värden och möjligheterna
kvalitativa
väntas få i fråga om bebyggelsens
att hävda kraven på varsamhet vid ändring av byggnader.
och trevnad
led i strävandena
Ett väsentligt
att skapa trygghet
boendet

motverka

och

fastighetsunderhållet
fastighetsägarna.

tryggas.
Utredningen

om kostnadseffektema
på
märksam
att

kapitalkostnademas
betalningsutrymmet
Utredningen

möjligheterna
följer
gällt
1.10

i bostadsområdena

selektion

negativ

för

Ansvaret

den svenska

otvetydigt

med de restriktioner

måste dock,

i fråga

utgångspunkter

och problemen

inom

bostadsmarknaden.

i fråga om
i
vissa fall
som
stödregler
och
som hittills

de särskilda

problem

och reparationer

från de redovisningsav omläggningen
för sådan verksamhet.

Uppgifterna

ligger

i
att
på

för staten som angetts i det föregående, vara upppåverkar
regler
statliga
eventuella
som
hela
inte
på sådant sätt att
utformas
utveckling
tas i anspråk för successivt ökande kapitalkostnader.

bör även uppmärksamma
underhåll
att finansiera

Vissa allmänna

det

är

för

arbetet

bostadsförsörjningen
Särskilt

inom

övriga

är inte unika för
länder,

nordiska

i stora
bostadspolitiken
men även på vissa andra håll, har målen för
på samma sätt som i Sverige. De medel som har
delar formulerats
har i dessa länder dock ofta varit
använts för att främja bostadspolitiken
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och den offentliga

Utredningen

sektorns

bör tillgodogöra

kostnader

inte

sig de erfarenheter

sällan

1
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lägre

än här.
från dessa länder som

kan vara till nytta för arbetet.
Utredningen
bör vidare ta del av de skilda studier och utredningar
under
inom områden
som
senare tid har gjorts
som omfattas
av
uppdraget,
bl.a. i fråga om ungdomars
bostadsförsörjning
och behov
till Storstadsutredningens
arbete.
samt i anslutning
Viljan
till kostnadssänkande
rationaliseringar
och effektiviseringar
byggandets

i

och förvaltandets

alla led skall tas tillvara. Utredningen
bör
söka förstärka genomslaget
av dessa strävanden så

genom sina förslag
långt andra skyddsvärda
Utredningen

skall

intressen

inte äventyras.
ta fasta på att en viktig
fungerande
bostadsmarknad

slutligen

skall

förutsättning

för

få en effektivt
är att de olika
bostadsförsörjningen
i
är neutrala
som syftar till att främja
förhållandet
mellan olika aktörer som verkar inom de regelsystem
som
gäller.
att vi
regler

2

Uppläggningen

Utredningsarbetet
former

av arbetet
bör

genomföras

i etapper. Utredningen
bör, i de
finner lämpliga,
under arbetets skilda

själv
som utredningen
utbyta erfarenheter
med och inhämta

skeden

synpunkter

från

de olika

intressenter

som är berörda av arbetet i det skedet.
Utredningen
skall före den l oktober 1995 till regeringen

sina

redovisa

bedömningar

utvecklingen
tillämpning
Skatteregler,

fastighetsekonomiska
av dels den långsiktiga
det sent byggda beståndet av bostäder vid fortsatt
av nu gällande eller av regeringen föreslagna bidrags- och
dels konsekvenserna
för bostadsförsörjningen
av de
inom

finansieringsregler
redovisning
räntebidrag

som nu gäller vid nyproduktion
av bostäder. I denna
ingå också uppskattningar
för
av hur utgifterna
utvecklas
med dessa regler
samt omfattningen
av de
skall

åtaganden

som staten kan behöva infria
bostadsbyggandet
inom dessa årgångar.
Utredningsarbetet

i dess helhet

till

skall

följd

vara

av förluster
avslutat

på lån till

senast

vid

ut-

gången

av september 1996.
Utredningen
får begära biträde

och Statens
och

bostadskreditnämnd

utvärderingar.

Utredningen

myndigheter,

kommuner

översyn

invandrarpolitiken,

av
storstadsområden

av Boverket,
med underlag

för sina olika

skall

samråda

i övrigt

Riksförsäkringsverket
med

och organisationer

och Arbetsgruppen

analyser
berörda

samt med Kommittén
Utredningen
om levnadsvillkor

Fi

l993:C

med uppgift

för

att följa

i

372

Bilaga

SOU 1996:156

1

för svaga hushåll.
regeringens
gäller
utredningsarbetet

bostadsförsörjningen
För

direktiv

till

samtliga

av regionalpolitiska
om redovisning
åtaganden dir.
offentliga
1992:50,
dir.
konsekvenser
om att pröva
1994:124.
dir.
mellan könen
och om jämställdheten
1994:23

kommittéer

och särskilda

utredare

Näringsdepartementet

Bilaga

SOU 1996:156

2

2

Bilaga

över

Bostadspolitiska

sakkunniga,

experter

Förteckning
ledamöter,

utredningens
och

sekretariat

Kommittén

Tid för förordnande

Ordförande
Jan Rydh,

landshövding

1995-03-09

Ledamöter
riksdagsledamot,

Inga Berggren,

informationschef,

Lars Bergstig,
Annika
Ulf

Björklund,

Agne

riksdagsledamot,

Hansson,

Per Lager,

riksdagsledamot,

riksdagsledamot,

fp

1995-03-09

kd

1995-03-09

c
v

1995-03-09

1995-03-09--1996-09-10

riksdagsledamot,

Nilsson,

kommunalråd,

Peter Persson,

s

1995-03-09
1995-03-09

mp

riksdagsledamot,

Lundberg,

Lennart

1995-03-09

s

riksdagsledamot,

Owe Hellberg,
Inger

borgarråd,

Billström,

m

s
s

1995-03-09
1995-03-09
1995-03-09

Sakkunniga

departementsråd,

Appelgren,

Jörgen

1995 -04-05--1996-03

Finansdepartementet
Barbro

1996-04-

Kommunförbundet
Yvonne

Gustafsson,
Karlberg,

1995-03-13
direktör,

Statens bostadskreditnämnd
Kjell

Orkan,

sekreterare,

1995 -03- l 3

kansliråd,

Nyman,

Finansdepartementet
Minga

l9

direktör,

Kommunförbundet
Björn

-04

projektledare,

Fransson,

1996-03-04

departements-

Socialdepartementet

1995-05-05

--1996-04-09

373
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Gunnevi

Petersson,

avdelningschef,
1995-03-13--1996-10-09

Boverket
Urban

Zetterquist,

departementsråd,
1995-03-13

Närings/Inrikesdepartementet
Expert
Ulla

Werkell,

kammarrättsassessor,
1996-03-04

Finansdepartementet
Sekretariat
Ulla

Åhs, huvudsekreterare

Mattias

Gustafsson,

Hans Pörner,
Kajsa

Rahlén,

bitr.

1995-03-13
sekreterare

sekreterare
bitr.

sekreterare

1995-05-22
1995-09-01
1995-09-01

1996:156
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Experter

depaitementsråd,

Appelgren,

1995-02-01--1996-O2-19

Finansdepartementet
chefsekonom,

Bargholtz,

Percy

1996-02-01

Stadshypotek
Per-Åke Eriksson,
Sveriges
Barbro

utredningschef,
1996-02-01

Fastighetsägareförbund
projektledare,

Fransson,

1996-02-01

Kommunförbundet
Anders

doktor,

ekonomie

Hederstiema,

1996-02-01

Boverket
Björn

direktör,

Karlberg,

1996-02-01

Statens bostadskreditnämnd
Jan Kielland,

civilekonom,
1996-02-01

Byggentreprenörerna
Kvaavik

Mirja

Bengt-Göran
Svenska
Gunnar
Kjell

Bartley,

Landgren,

Torsten

VD,

1996-02-01

SBC
SABO

utredningschef,

1996-02-01
HSB

utredningschef,

Mongård,

Nils

Schirren,

vice

1996-02-19

VD,

VD,

1996-02-01

SBAB
Riks-

Villaägarnas

1996-02-01

förbund
Lars Schröder,
Carl

Sundvik,

Pär Svanberg,
Hyresgästemas
Kjell

Wedin,

Ulla

Werkell,

Spintab

kreditchef,
VD,

SE-Banken

BoLån

1996-02-01
1996-02-01

förhandlingschef,
Riksförbund

byggchef,

Riksbyggen

1996-02-01
1996-02-01

kammarrättsassessor,
1996-02-01

Finansdepartementet
Urban

1996-02-01

kansliråd,

Finansdepartementet
Orell,

l996-02.01

utredningschef,

Löwenthal,

Bankföreningen

Nyman,

Krister

sekretariat

bostadsfinansiering

Referensgruppen
Jörgen

utredningens

till

i referensgrupper

Zetterquist,

departementsråd,

Närings/Inrikesdepartementet

1996-02-01

2
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Bostadssociala

referensgruppen

Callermo,

Boel

projektledare,

Kommunförbundet
Mai

Almén,

ersättare

för Barbro

arkitekt,

Handikappsförbundens
Marie-Louise

samarbetsorgan

Ekström,

Ockelbo
Per-Åke

1996-02-01

förvaltningschef,

kommun

1996-02-01

Eriksson,

utredningschef,

Sv. Fastighetsägareförbund
Barbro

1996-02-01

Ek, sakkunnig,

Närings/Inrikesdepartementet
Leif

Fransson

1996-02-01

projektledare,

Fransson,

Kommunförbundet

1996-02-01

Inger

Göransson,
planeringssekr.
Örebro
Stadskansliet,

Bernt

socialombudsman,

Hedin,

Pensionäremas
Ulrika

Riksorganisation

Hägred,

expert,
Isacsson Eldh,

Christina

1996-02-01
1996-02-01

Boverket

1996-02-01

sekreterare,

Storstadskommittén
Erik

1996-02-01

Lindencrona,

Tomas

1996-02-01

stadsbyggnadskontor
Lövgren,

bitr.

Nilsson,
kommuns

invandrarförvaltning

1996-02-01

Socialdepartementet
Ombrant,

Invandrarpolitiska
sekreterare,
Urban

1996-02-01

departementssekreterare,

Orkan,

Charlotta

1996-02-01

förvaltningschef,

Ronny
Malmö

Birgitta

1996-02-01

planeringschef,

Umeå

Stadsledningskontoret,

Minga

1996-02-01

bygglovschef,

Lundberg,

Anna-Lena

SABO

Riksförbund

Hyresgästemas
Stockholms

VD,

avdelningschef,

Lundberg,

Marianne

Vice

Wickman,

sekreterare,
kommittén

Civil/Inrikesdepartementet

Zetterquist,

1996-02-01

departements1996-02-01

departementsråd,

Närings/Inrikesdepartementet

1996-02-01

SOU 1996:156

Bilaga

Vetenskapliga

referensgruppen

Sören Andersson,
Sparbanken

VD,
1995-10-23

professor,

Peter Englund,
Uppsala

Vice

Sverige

Universitet

Stellan

Lundström,

ekonomi,
Annika

Kungl.
Schéele,

1995-10-23
docent

i fastighets-

Tekniska

Högskolan

tek.dr.,

1995-10-23

ark. SAR,

Centrum

för stadsmiljöforskning,
Högskolan
i Örebro
Bengt

Turner,

Institutet

för bostadsforskning

Anders

Victorin,

professor,

Kungl.

Tekniska

Högskolan

Eva Öresjö, bitr.
Högskolan

1995-10-23

docent,
1995-10-23
1995-10-23

professor,

i Karlskrona/Ronneby

1995-10-23

2
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Bilaga
1

Konsekvenser

l

3

Nuvärde

l

av

egnahemsägamas

av

.

förslagen

ränteavdrag
Den svenska

kapitalbeskattningen

innebär

att ägaren av ett eget hem har
avdrag
för utbetalda
rätt att göra
låneräntor.
Detta
medför
att
boendekostnaden
i de flesta fall minskar
med 30 % av den betalda
vilken,
räntan. Den fulla avdragsrätten
värde på
ger ett skattemässigt
30 % av räntekostnadema,
är begränsad till 100 000 kr per år. Endast
2/3 av räntekostnader
däröver får dras av, vilket ger ett skattemässigt
värde på 21 %. Avdragsrätten
för räntor är en symmetrisk
del av
kapitalbeskattningen,
varför den är svår att förändra utifrån
bostadspolitiska

motiv.

flerfamiljshus

Om

önskar

man
hyresrätt

med

denna förmån

beräknas.

avdragsrätten

skulle

för

att kompensera
denna avdragsrätt

investeringar
kan

nuvärdet

i
av

Ett investeringsbidrag

motsvarande
nuvärdet av
flerfamiljshus
kapitalkostnad
ägare
ge
av
samma
Under förutsättning
att detta bidrag förs vidare till
som egnahemsägaren.
hyresgästerna
och ger lägre hyra uppstår
genom bruksvärdessystemet
också neutralitet
mellan boende i egnahem och i hyresbostäder.
Tabell

l

Nuvärde

ränteavdrag
av egnahemsägarens
Procent av bidragsunderlaget
År
Rak amortering,
amorteringstid
Ränta

kalkylränta,

Bidragsunderlag

låneränta

963 000 kr avser 120 m2.

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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uppgå
kan med dessa antaganden maximalt
av ränteavdraget
amorteringstid.
års
på
och
%
35
23
till 25 % på 50 års amorteringstid
till att värdet av avdraget avtar igen vid 13-15 % räntenivå
Anledningen

Nuvärdet

är att man då slår i taket vid 100 000 kr.
och 8 %
på fastigheten
livscykel
Med en 35-årig
bidragsunderlaget.
20 % i nuvärde av
motsvarar ränteavdraget
7 % motsvarar

kompensation

Om

av slopad

utgöras
denna.

19 %.

ränteavdraget

Nuvärde

1.2

fastighetsskatten

av
till

låneränta
Är räntan

i

nyproducerade

fastighetsskatt

krävs

hyres-

och

bostadsrätter

en nuvärdesberäkning

skall
även av

är dock något svårare eftersom
Fastighetsskatten
tas ut varje år på
fler variabler
styr
varje
år för att avspegla
vilket är rullande dvs. förändras
taxeringsvärdet
i denna kalkyl
Antagandet
är att marknadsprisema
marknadsprisema.
Att nuvärdesberäkna

fastighetsskatten

resultatet.

följer
Tabell

inflationen.
2

Nuvärde
Procent

35-årig
av fastighetsskatten,
av föreslaget bidragsunderlag

1,7 % fastighetsskatt,
Realränta,

ingen

livscykel

skatt år 1-5, halv

skatt år 6-10

%

2

3

4

5

6

7

14,4

11,8

9,8

8,2

6,9

5,8

0

14,3

11,8

9,8

8,2

6,9

5,8

l

14,2

11,7

9,7

8,2

6,9

5,8

2

14,1

11,7

9,7

8,1

6,9

5,8

3

14,1

11,6

9,7

8,1

6,9

5,8

5

13,9

11,5

9,6

8,1

6,9

5,9

8

13,7

11,4

9,6

8,1

6,9

5,9

Inflation,

%

Bilaga
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Tabell

3

50-årig
av fastighetsskatten,
av föreslaget bidragsunderlag

Nuvärde
Procent

1,7 % fastighetsskatt,

ingen

Realränta,
Inflation,

%

3

livscykel

skatt år 1-5, halv

skatt år 6-10

%

2

3

4

5

6

7

19,5

15,2

12,0

9,6

7,9

6,5

0

19,4

15,1

12,0

9,6

7,9

6,5

1

19,3

15,1

12,0

9,7

7,9

6,5

2

19,2

15,0

12,0

9,7

7,9

6,5

3

19,1

15,0

11,9

9,7

7,9

6,6

5

18,9

14,9

11,9

9,7

7,9

6,6

8

18,6

14,8

11,9

9,7

8,0

6,6

Av ovanstående
35-årig

livscykel

50-årig

livscykel

framgår att nuvärdet av fastighetsskatten
vid en
och 4 % realränta är 9,7 %. Vid en
med 2 % inflation
nuvärde 12,0 %.
är motsvarande

tabeller

De ekonomiska
ligga

på

fortsätter
fastigheter
intervallet
inflation
låneräntoma

3-4

bedömningama

%

förtroendet

pekar
för

på att realräntan kommer
låginflationspolitik
Sveriges

att

om
på
att gradvis stärkas. Det skulle med en 35-årig livscykel
innebära att slopad fastighetsskatt
motsvarar
ett nuvärde i
realränta
3 resp. 4 %,
mellan
11,7-9,7 % se tabell
sjunker
också de nominella
Med en låg realränta
2 %.
varför

en långsiktig
sig 18-19 %

kompensation

för

egnahemsägamas

räntenivå 6 resp. 7 %. Att
se tabell
fastighetsskatt
på nyproduktion
av
av slopad
hyresfastigheter
till 10 % verkar med dessa förutsättningar
snarast som
till 10 % kan
En värdering
av fastighetsskatten
en överkompensation.
avdragsrätt

uppskatta

motiveras

närmar
värdet

av osäkerheten

om en långsiktigt

låg räntenivå.
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utgifter

fastighetsägamas
visar

uppställningar

Följande
åtgärder

får för

beräkningarna
utgifter.

vilka

effekterna

på

1998.

effekter

Det

investerarens,

bör

föreslagna

observeras

att

fastighetsägarens

längre fram i bilagan

på hyran beskrivs

Effekterna

ekonomiska

efter

byggda

bostäder
visar

för

effekter

Ekonomiska

1.3

under stycke

1.3.3.

Mânadsutgiften

1.3.1
Tabellema

5-12

för

bostäder

visar den beräknade

som

månadsutgiften

1998

byggs
år

ll

och 16

som byggs med de föreslagna reglerna resp. månadsutgiften
betalades
med 30 % i bidragsandel
enligt Danellreglema
om räntebidrag
ut.
dels en
nämligen
har gjorts för två olika typfall,
Beräkningarna
m2
boarea,
på
72
uthymingsbar
med
enskild
hyreshus
lägenhet i
yta
en
BOAe, enl SS021052 avsnitt 6.61, dels ett egethem med en yta på 120
m2. Beräkningarna
redovisas under stycke 1.3.4 i
för det egnahemmet
för bostäder

som behandlar boendekostnadema.
för beräkningarna
Gemensamt
är:

bilagan
drift

290 kr/mz
10 000 kr/m2

och underhåll

produktionskostnad

50 år
5 625 kr/m2

amorteringstid

taxeringsvärde
eget kapital
I beräkningarna

15 %
av förslaget

är:

investeringsbidrag
lån Prod.kostn.—EK-Inv.bidrag
Vidare

för eget kapital
att altemativkostnaden
och den värdeutveckling
från hyresintäktema

har antagits

avkastningen
fastigheten.
Samtliga

10 %
7 530 kr/mz

beräkningar

är nominella.

motsvaras av
som finns i

SOU 1996:156

Bild

4

Månadsutgift

enligt

förslaget

Månadsutgift

enligt

förslag

Bilaga

3

År

16

7,5 % ränta

-1000 -2 000 -3 000 -4 000 4
-5000 4
-6 000 --

Tabell

5

Ränta

7,5 %, inflation

2 %

År

År 6

1

År

11

Ränteutgift

3 388

2 938

2 488

2 038

Drift

1 740

l 921

2 121

2 342

0

0

0

0

5 128

4 859

4 609

4 380

Fastighetsskatt
Summa

utgift

rak, 50 år innebär att ränteutgiftema
Den antagna amorteringsplanen
sjunker därför
sjunker snabbare än driften ökar. Summan av utgifterna
successivt.
Om hyresnivån
utredningens
successivt

sjunker.

att hyresnivån
månadsutgifterna
kommitténs
och

skulle

förslag

fastighetsskatt

kommitténs

om
Nuvarande

successivt

förslag
förslag

skall
sätt som utgifterna,
hyresnivån
innebära
att
har istället effekten
räntebidragssystem

på samma
investeringsbidrag

utvecklas

för

stiger.

I tabell

lägenhet

en
respektive
enligt

innebär

5 och

med räntebidrag

nuvarande

regler.

att månadsutgiften

tabell
med

producerad

enligt
Ett

7 redovisas
bidrag

genomförande

sjunker

enligt

Danellsystemet
av
realt över tiden.
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Månadsutgift

6

med Danell

och fastighetsskatt

7,5 % ränta.

-3 800 —
..
-3 900 -4 000 -4100 -4 200 -4 300 -4 400 --4 500 --4 600 --

Tabell

7

Månadsutgift

räntebidrag

med

7,5 %, inflation

Ränta

enligt

l

År 6

Bruttoränta

3 825

3 375

2 925

Räntebidrag

l 236

l 236

1 236

År

-

30 %

Danellregler

2 %

-

År

-

År

ll

16

2 475
-

l 236
l 239

Egen ränteutgift

2 589

2 139

l 689

Drift

l 740

l 921

2 121

2 342

Fastighetsskatt

0

3l 7

699

772

utgift

4 329

4 377

4 510

4 353

Summa

av nuvarande räntebidragssystem
enligt nuvarande regler. De stora
fastighetsskatten
framförallt
förorsakas
påfrestningar
som införs
av
som
efter
framgår
tydligt.
Först
helhet
år
10
till hälften år 5 och i sin
ca 20
I bild

6 och tabell

7 visas effekterna

enligt

Danellregler

och fastighetsskatt

år är utgifterna

lägre än under

det första

året.

SOU 1996: 156

Bild

Bilaga

8

Procentuell

skillnad

mellan

och nuvarande

systemet

utgifterna

i det

3

föreslagna

system

20,0% 15,0%
10,0%
5,0% 0,0%
-5,0% 40,0%

J

År

1 blir utgiften
18,5 % högre med förslaget jämfört
med nuvarande
sjunkit till 11,0 %, år 11 till 2,2 % och år
system, år 6 har skillnaden
16 0,6 %. Från och med år 18 är utgiften lägre i förslaget och förblir så
resten av livscykeln,
se bilden ovan.
Skillnaden
livscykeln
bort.

Denna

systemen

hur

mycket

med förslaget
bild

i början
mer utgifter
som betalas
uppstår eftersom de reala utgiftshöjningarna

skall jämföras

har. Se bild

4 och

med de utgiftsstmkturer

av
tas
som de båda

385
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under hela
exempel,
ett där inflationen
extrema
är 5 %. Båda
livscykeln
är negativ med -l % och ett där inflationen
förutsättningar
andra
under
förslaget
än de som
beräkningarna
testar
uppstå har
perioder
Skulle
framöver.
gälla
råder och förväntas
extrema
två

följer

Nedan

Riksbanken

till

uppgift

inflationen

att återställa

till

på

inflationsmålet

2%.
Tabell

förslag

enligt

Månadsutgift

9

%

Ränta 4,5 %, inflation

År

År

l

År 6

Ränteutgift

2 033

1 763

l 493

1 223

Drift

1 740

1 655

1 574

l 497

Fastighetsskatt

0

0

0

0

utgift

3 773

3 418

3 067

2 719

År

Summa

Tab

10

enligt

räntebidrag

med

Månadsutgift

ll

16

30 %

Danellregler

%

Ränta 4,5 %, inflation

Årll

År

2 025

l 755

l 485

728
l 567

728
l 297

728
l .027 -

1 740

l 655

l 574

l 497

Fastighetsskatt

0

273

519

493

utgift

3 307

3 225

3 120

2 747

Årl-

År6

Bruttoränta

2 295

Räntebidrag
Egen ränteutgift
Drift

Summa
Utgiftema

förutsättningar
lägre år ll

ökar

i förslaget
med

och år 16.

728
757

under

dessa

6,0 % år 6 och är 1,7 % resp.

1,0 %

jämfört

14,1 % år

-

16

med

Danellreglerna

Bilaga

3
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Tab

Månadsutgift

11

Ränta

enligt

förslag

10,5 %, inflation

5 %

Årl

År6

Ränteutgift

4 744

4 114

3 484

2 854

Drift

1 740

2 221

2 834

3 617

0

0

0

0

6 484

6 334

6 318

6 471

Fastighetsskatt
Summa

Tab

utgift

12

Månadsutgift
Ränta

med

räntebidrag

10,5 %, inflation

enligt

Årl

År6

Bruttoränta

5 355

Räntebidrag

1 743

-

Danellregler

30 %

5 %

-

Årll

År

4 725

4 095

3 465

1 743

1 743

-

-

16

l 743

Egen ränteutgift

3 612

2 982

2 352

1 722

Drift

1 740

2 221

2 834

3 617

0

366

935

1 193

5 352

5 569

6 121

6 532

Fastighetsskatt
Summa

utgift

Skillnaden
år ll

3,2 %

inflationen
mellan

år 1 är med dessa förutsättningar
21,1 %, år 6 13,8 % och
har
%
Danellberäkningen
högre utgifter. Ju högre
16
0,9
i början av investeringen
är desto större är skillnaderna
med investeringsbidrag
och räntebidrag.

systemen

387

388

Bilaga
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3

med

Jämförelse

1.3.2

Danellreglema

förslag med den
av utredningens
Danellsystemet
hyresnivå som angavs när det s.k.
antogs. Det kan vara
gälla just detta. Den generellt sett
rimligt
att låta en konsekvensanalys
bedöms
gör att trots mindre
lägre räntenivå
vara realistisk
som nu
förslag inte
kommitténs
efter
hyresnivåema
blir
subventioner
statliga
I det följande

antogs gälla

än vad som tidigare

högre
Tab

konsekvenserna

jämförs

första året
70 m’

Månadsutgift

13

Hyreslägenhet

för Danell.

1998 enligt

Danells

förslag

10 %

Eget kapital

Produktionskostnad

9 779 kr/mz

Räntesats

Bruttoränta
Räntebidrag

-

12 %

10 %

8 %

6 797

5 664

4 531

l 693

-

1 385

-

l 077

Egen ränteutgift

5 104

4 279

3 454

Drift

l 692

l 692

1 692

6 796

5 971

5 146

Summa
Tab

utgift

14

Månadsutgift
Hyreslägenhet

första året
70 m2

Eget kapital 15 %
Produktionskostnad

enligt

förslag

10 000 kr/mz

Räntesats
4,5 %

7,5 %

10,5 %

Ränteutgift

l 975

3 291

4 608

Drift

l 692

l 692

1 692

3 667

4 983

6 300

Summa

utgift

Utredningens

förslag

Därför

fastighetsinvesteringar.
jämförelsen.
ränteutgiftema

Om
med

syftar

det

att öka
skiljer storleken
till

kapitalet

kapitalet
egna
på det egna kapitalet

det

minskas

till

egna
100-300 kr per mån med utredningens

10 %
förslag.

ökar

i
i

Bilaga
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1.3.3

pä boendekostnader

Effekt

Samma

antaganden
och tillägg

undantag

som tidigare gäller vid dessa beräkningar
som beskrivs nedan. Produktionskostnadema
det

desamma

som
av detta behandlas
och hyrorna
antas

vara
Beräkningen
7,5 %,

är

3

antas

bidrags-/schablonunderlaget.

föreslaga
i stycke

följa

med de

1.4 i denna bilaga.

Räntenivån

egna kapitalet
inlagd. Marginalen

inflationen.

Det

finns
med 7,5 % plus att en marginal
på 20 % i vinst och avser att bära
ett avkastningsvärde
motsvarar
och utgöra en buffert för företagets stabilitet.
avskrivningar
med
regler
första
Det
jämförs.
alternativ
Tre
är nuvarande
enligt
räntebidrag
5 och år 10 samt
fastighetsskatt
som trappas upp
förräntas

som betalas under hela livscykeln.
amortering,
med
samma
avser
bidragsunderlaget
skillnaden
med
förutsättningar
amorteras ned under
att
Det tredje alternativet
är utredningens
en 30-års period rak amortering.
med 30 % bidragsandel

Danellregler

Danell

alternativet,

andra

Det

utan fastighetsskatt
schablonunderlag.
föreslaget
förslag

på 10 % av

och med ett investeringsbidrag

för framtiden,
skall inte ses som riktvärden
utan är ett
Antagandena
är
resultat
som använts i modellen.
av de antaganden
kan skilja ganska mycket mellan
uppskattade värden som i verkligheten
olika projekt.
Det intressanta med modellen
är att samma antaganden

Hyresnivåema

har använts
Tab

15

för att jämföra
Hyra

per m

de olika

som krävs

Nuvarande
regler,

30 %

systemen.
i olika

subventionssystem

Danell

med

amortering

Utredningens
förslag

1 RoK

35m:

915

995

l 025

2 RoK

50m

915

980

990

3 RoK

70m

890

945

945

4 .RoK

100m

825

875

875

5 RoK

120m:

780

830

825

389

390

Bilaga
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3

Hyra

SOU 1996:156

per månad

med utredningens

Nuvarande
regler,

30 %

Danell

förslag

med

Utredningens

amortering

förslag

1 RoK

35m’

2 669

2 902

2 990

2 RoK

50m

3 813

4 083

4 125

3 RoK

70m:

5 192

5 513

5 513

4 RoK

100m:

6 875

7 292

7 292

5 RoK

120m’

7 800

8 300

8 250

Tab

17

Ökning i hyra

med

utredningens

Nuvarande

förslag

regler,
30 %

i procent

Danell

med

amortering

l RoK

35m

12,0

3,0

2 RoK

50m:

8,2

1,0

3 RoK

70m

6,2

0,0

4 RoK

100m:

6,1

0,0

5 RoK

120m

5,8

-0,6
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1.3.4

3

År

16

Egnahem

18

i reglerna

görs inga förändringar

I förslaget
Bild

Bilaga

Månadsutgift

för

egnahem,

Månadsutgift

med

för egnahem.

7,5 % ränta

000
-2 ooo
-3 000
-4 000
-5 000
-6 000
.7 000 .s 000 --9 000 -10000 -

Tab

19

Ränta

ränteavdrag

7,8 %, inflation

och skatt

2 %
År

l

År 6

Bruttoränta

6 260

5 792

5 324

Ränteavdrag

l 878

1 737

l 597

År

-

-

-

11

4 856
l 457

-

Egen ränteutgift

4 382

4 054

3 726

3 399

Drift

2 500

2 760

3 047

3 365

Fastighetsskatt

0

704

1 554

l 716

utgift

6 882

7 518

8 328

8 480

Summa
Utgiften

ökar realt år 6 och år 11 då fastighetsskatten

trappas upp. Den
utgiften minskar

är mindre än inflationen,
som sker därutöver
alltså realt över tiden efter det att fastighetsskatten
trappats

ökning

upp.

391

392

Bilaga

1.4
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bidragsunderlag

Nytt

Bidragsunderlaget
för nybyggnad
bestäms schablonmässigt
till ll 000
kr/m2 per lägenhet upp till 35 m2 bruksarea för bostadsändamål
ovan
Är
kr/mz
mark BRA.
minskas
garantiunderlaget
med
35
större
arean
för all area i lägenheten.
Bidragsunderlaget
får avse högst 120 m2 per
för en lägenhet på 75 m2 är alltså:
lägenhet. Bidragsunderlaget

ll

75

000 -75-3535)

är jämförbart
i nedanstående
bild.

Bidragsunderlaget
ses tydligt
Bild

20

Föreslaget

l 000 000 -900 000 --

bidragsunderlag

720 000
med det i Danells

och Danells

system, skillnaden

bidragsunderlag

Danell

800 000 -700 000 -

- - - Förslag

600 000 ~ä 500 000 400 000 300 000 200 000 -5
100 000 -O

l

-
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1.5

Effekter

Tab 21

Fastighetsskatt,

på

Nuvarande
Egna

statens

finanser

nominellt,

mkr

regler:

Förslag:

Flerbostadshus

3

Skillnad:

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

2005

17 100

9 300

9 200

2006

17 500

9 700

9 400

2007

18 000

10 000

9 700

2008

18 500

10 300

9 900

2009

19 000

10 700

10 100

2010

19 500

ll

000

10 400

2015

22 400

12 900

11 400

2020

25 800

15 200

12 600

2025

29 800

17 800

13 900

2030

34 500

20 900

15 400

Bild

22

Framtida

fastighetsskatt,

nominellt,

-

-

100
100
300
300
600
600

600
1 500
3 600
3 900
5 400

mkr

60 O00 -50 000 40 000 ——

——Nu
--

-Förslag

30 000 -

C8 C 1I
-

-

393

394
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3

nominellt,

Produktionsstöd,

Tab 23

mkr
Skillnad

Förslag:

Räntebidrag

investeringsbidrag

räntebidrag
1996

27 500

27 500

0

0

1997

23 400

23 400

0

0

1998

17 000

16 900

200

1999

13 800

13 400

l 500

-

100
l 100

-

1 200

2000

12 800

ll

900

2 100

2001

11 700

10 400

2 100

-

2002

9 700

8 000

2 100

-

2003

8 800

6 600

2 100

100

2004

7 800

5 000

2 100

700

2005

7 700

3 500

2 100

2 100

2006

7 600

2 800

2 100

2 700

2007

7 500

2 100

2 100

3 300

2008

7 400

1 400

2 100

3 900

2009

7 300

800

2 100

4 400

2010

7 700

600

2 100

5 000

2015

10 400

500

2 100

7 800

2020

13 100

300

2 100

10 700

2025

15 800

100

2 100

13 600

2030

18 500

0

2 100

16 400

Bild

24

Jämförelse

mellan

räntebidrag

och investeringsbidrag

nuvarande

regler

och förslag,

mkr

30000-25 000 u

— -Förslag
Nuvarande

20000-15000
10000-5000-0

%%%%I§l%%%%{%#Iu
ooooNrooocNr\ooocN&lt;r\oooo
oxoxooooo-—-—--———-oarxnmcxncxurn
cxaxoooooooooooooooo
—--—N~:NmNNmNNmNmNNNN

800
400

med

SOU 1996:156

Bild

Bilaga

25

Jämförelse

för

av systemen
mkr.

nettobelopp,

40 000 ~—

Altl

bostadsfinansiering,

3

statens

———-Alt2 - - - Inget

30 000 -20 000 ~l0O00 0
V
C
-10000 C
v-20 000 -30 000 —

Bilden

jämför

I

utvecklingsprogram.
räntebidrag
ingen

basbidrag

nettot
i bilden

för

de

inte

olika

systemen
bostadsbidrag

för
och

nuvarande
regler för
motsvarar
1" avser utredningens
förslag, dvs.
för nyproducerade
hyres- och bostadsrättshus
med

och fastighetsskatt.
och

2000

beräkningar

ingår

"Inget"

fastighetsskatt

värdeår

statsbudgeten

i

nettot

bostadsfmansiering.

senare,
utan förändring
för nyproducerade

"Alt

"Alt
2" avser
samt 10 % i basbidrag.
i systemet med fastighetsskatt
och 20 % i
hyres- och bostadsrättshus.

De antaganden

som gjorts för beräkning
av konsekvenserna
är följande:
Nyproduktion:
20 000 lägenheter/år,
varav egnahem l/3
Ombyggnad:
38 000 lägenheter/år

i stats-

budgeten
—
-

Inflation:
Ränta:

2 %
7,5 %

Taxeringsvärden

Belåningsgrad

räknas
egnahem

Räntebidragsutbetalningar
Utbetalningsstruktur
mentet
Effekten
värdeår

upp med inflationen
40 % av taxeringsvärdet
Boverkets
beräkningar

av nya bidrag

är beräknat

av inrikesdeparte-

längre fram i tiden kommer att tilldelas
av ombyggnader
år 2000 eller senare och därmed bli skattebefriade
ingår

ett

395

396

Bilaga
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4

Bilaga

Investeringsbidrag

m.m.

Investeringsbidring/engångsbidrag

samt

skattereduktion

för

bygg-

nadsarbete
Investerings-/engångsbidrag
Bilagan upptar ett urval
och bostadsmiljön.

av aktuella

bidrag

m.m.

som utgår till

bostäder

Vad är engångsbidrag
i form av investeringsbidrag
Ett engångsbidrag
är ett bidrag som utbetalas direkt och täcker en del
I Sverige har sådana bidrag främst setts som
av investeringskostnadema.
medel

att stimulera
bostadsproduktionen
använts
har

nyvarit

av
energibesparande

departement

äldrebostäder

åtgärder.

och myndigheter

De arbetsmarknadspolitiska

Olika

mer än 6 miljarder

i tider
av bostäder
har varit tillfälliga
Bidragen

ombyggnad

vikande.

som konjunkturreglator
politiskt.
prioriterats

som
ombyggnad

ande till

och

när
och

åtgärder
samt avser i regel specificerade
Som exempel
kan nämnas bidrag till
samt bidrag till miljöförbättrande
Bidragen
administreras
av flera
vilket framgår nedan.

investeringsbidragen
kronor

uppgår

och
olika

för närvar-

i årsvolym.

av investeringsbidrag
Vissa av de engångsbidrag
som funnits och finns har karaktären av att
karaktär
stödja investeringar
som har med åtgärder av mycket långsiktig

huvudtyper

främja människors
hälsa. Exempel på denna
att göra för att exempelvis
eller
för
brister i inomhusmiljön.
bidrag
åtgärda
radonbidragen
typ är
att
Oftast har fastighetsägaren
från början inte haft insikt i de problem som
och som måste avhjälpas
med den nya
i fastigheten
senare uppstått
investeringen.
En annan typ av engångsbidrag
är de som är till för att
påverka fastighetsägarens
investeringsbeslut t.ex. för att tidigarelägga
tillfället

exempelvis

har tidigare

funnits

alternativ.
De två senare investeringsmer energisnåla
kan
med att fastighetsägaren
exempel
på
bidrag
ersättas
är
som
ekonomiska
bekosta
investeringarna.
eventuellt
incitament
själv har
att

omställning
bidragen

till

skäl. En liknande
typ
av arbetsmarknadspolitiska
avseende bidrag för att påverka fastighetsägarnas

399

400

Bilaga

1996:156

SOU
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Ägarna kan eventuellt

göra dessa investeringar
eventuellt
kan
investering

första

medan

lönsamma

den

den

arten att
vara av
investering
sådan
En
för åtgärden.

typen
av
kan sakna resurser
fastighetsägaren
förräntar sig kanske inte men av hälsoskäl

borde den genomföras.

omfattning

Bidragens

under de senaste tio
har engångsbidragen
till räntebidragen
har inte betraktats som
Engångsbidragen
åren haft en liten omfattning.
ett led i
utan oftast utgjort
en del av bostadsfinansieringssystemet
fall
har
det ändå
I vissa
eller socialpolitiken.
arbetsmarknadspolitiken

I förhållande

ställts

och

på att engångsbidrag
för räntebidragen

krav

räntebidrag

så att

samordnas

med det belopp

minskas

bidragsunderlaget

som mot-

svarar engångsbidraget.
beslut

Arbetsmarknadspolitiska

1995 beslöt regering och riksdag om särSammanarbetslösheten
inom byggsektorn.
motverka
skilda åtgärder att
engångsbidrag
lagt fem nya stimulansstöd
som bidrag infördes i form av
De första två stöden
byggnadsinvesteringar.
för att bl.a. tidigarelägga
bostäder
avsåg ett extra statligt stöd för förbättring
som kostnadsav

Under

1994 och under

hösten

beräknades

till

l 500 miljoner

kronor

samt ett bidrag

för förbättring

av

avsattes en ram om 200 miljoner
kronor. Under våren 1995 beslöt riksdagen på förslag av regeringen om
för
dels om ett statligt investeringsbidrag
stimulansbidrag,
ytterligare
inomhusklimatet

i bostäder

för vilket

2 000 miljoner
av bostäder med en ram om ursprungligen
i bostäder och
kronor, dels ett bidrag till förbättring
av inomhusmiljön
kronor
l 800 miljoner
vissa lokaler med en total ram om ursprungligen
ackumulatortank
installation
till
investeringsbidrag
statligt
samt ett
av

nybyggnad

i en- eller tvåfamiljshus
beslöts att det särskilda
särskilda

boendeformer

kostnadsberäknades

Stödet

tionshinder.

Vidare
kronor.
med en ram om 60 miljoner
ombyggnadsbidraget
nu även skulle omfatta
funkför personer med fysiska och psykiska

tillsköts medel till ett bidrag
av ventilationsanläggningar

Vidare
förbättring

samt ett bidrag till installation
kronor.
ram om 56 miljoner
för förbättring
bidrag
Beträffande

kronor

i juni

riksdagen

1995

prop.

till

100 miljoner

till allmänna

kronor.

samlingslokaler

för

20 miljoner

med

en ram om
solvärmeanläggningar
av

beslöt
av inomhusmiljön
1994/95:FiU2l,
bet.
1994/952218,

med en
således
rskr.

i
att införa ett bidrag för förbättring
av inomhusmiljön
kronor på bostäder och l 200
fördelat på 600 miljoner
1995, på
beslöt i december
Regeringen
på lokaler.
kronor

1994/95:396
vissa

lokaler,

miljoner
grund

av att bidraget

blev mycket

efterfrågat,

att upp till

800 miljoner

SOU 1996:156
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från bidraget

för förbättring
fick användas för
av inomhusmiljön
Beslutet
innebar
att medlen för bidrag till
av bostäder.
förbättring
reducerades
till l 000 miljoner
kronor.
av inomhusmiljön
Inom detta belopp skulle även 40 miljoner
kronor reserveras för fukt-

förbättring

och mögelskador,

varför

inomhusmiljön.

960

Av

dessa fick

beslöt

vidare

kronor

miljoner
maximalt

återstod

600 miljoner

till

bidrag

för

ges i bidrag

till

bostäder.

Regeringen
politiska

åtgärder

för förbättring

I anledning

l miljard

hållbar

utveckling

av prop.

l995/96:222

inom

utföras

Tillfälligt

för

därutöver

beslutat om
bostäder
och
av
omfattande
utveckling,

investeringsstöd

program
som syftar till en ekologiskt hållbar
kronor.
Ramen har åstadkommits
genom

berör därför

I

har riksdagen

i ramform

budgetramama
främst

1996 att inom anslaget för bostads580 miljoner
kronor till extra statligt stöd

av bostäder.

En ekologiskt
en femårigt
infrastruktur

omfördela

i april

inom

totalramen
avfalls-,

även boendet.

för

avlopps-,

Se vidare

investeringsbidrag

tilläggsbudgeten

till

för

investeringar.

av

Åtgärderna skall

och byggmaterialområdena

och

nedan

anordnande

budgetåret

omfördelningar

av studentbostäder
infördes
ett tillfälligt

1995/96

för tiden fram till och med år 1999 för anordnande
studentbostäder.
Bidrag lämnas för upp till 15 000 bostäder med
av
maximalt
25 000 kronor för varje studentrum
inom en ram om maximalt
300 miljoner
kronor.

investeringsbidrag

Problem

med engångsbidrag

Engångsbidragen

ingående både vad gäller vilka
styr således relativt
skall genomföras.
Eftersom
som får stöd och när byggnationen
bidragen
används för att utjämna byggarbetsmarknadens
konjunkturblir villkoren
kända med kort varsel och därmed svåra att
svängningar
åtgärder

planera

in som
engångsbidragen

uppfylla

i

bostadsfinansieringen.
detaljerade

Om

kan de i vissa fall

villkoren

för

vara svåra att

för den som söker bidrag.

Nu gällande
En förteckning

bilaga.

en del
är alltför

stödformer
av bidrag

med investeringsbidrag/
som

i dag gäller

följer

engångsbidrag
sist, nedan

i denna

401
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för

den del de används

till

hyreshus

på småhus

byggnadsarbete

för

utgifter

för

skattereduktion

1996:156

eller

bostadsändamål

har även skattereduktion
använts som medel.
bostadsrättsinnehavare
och
fastighetsägare
medges

I arbetsmarknadspolitiken
En skattereduktion
m.fl.

för

kostnader

som utförs
m.m. på bostadshus
31 december 1997. Sista ansökningsdag

reparationer

för

under tiden den 15 april 1996 är den l mars 1998.
skall uppgå till
Skattereduktionen

30 % av underlaget som är fastigoch underhållsarbeten
samt
hetsägarens egna kostnader för reparationsingå
i
får
inte
Material
bostadshus.
utgifter för om- och tillbyggnad
av
för
till
10 500 kronor
Skattereduktionen
underlaget.
är begränsad
eller tre gånger fastigsmåhus samt 20 000 kr för övriga fastigheter
är 2 000 kronor. Stödet kan
och s.k. RBF -stöd
bostadsbyggnadssubvention

hetsskatten

för året 1996. Lägsta

kombineras

med statlig

underlag

eller fukt-

radonbidrag
men inte med äldre räntebidrag,
destöd från statens särskilda fond.

av
som bekostats
skattereduktion
En liknande

bostadsrättslägenheter

på

Förbättringsarbeten

får ingå

bostadsrättsinnehavare

och mögelska-

i stödet.

åren 1993-1994.

fanns under

över

Förteckning
Engångsbidrag

engångsbidrag

införda

under

som

gäller

1996

eller

längre:

1995

av bostäder extra statligt stöd
Projekt
och reparationsåtgärder.
underhållsStöd för vissa ombyggnads-,
slutförda
och
1995
senast
september
30
januari
skall vara påbörjade l
29
den
länsstyrelsen
in till
senast
ska kommit
under 1996. Ansökan
februari
och senast den 28
februari 1996 för hyres- och bostadsrättshus

Förbättring

Bidrag

lämnas

3 380 miljoner

kronor.

1997 för egnahem.
geterat

till

Arbetsmarknadsdepartementets

med 15 % av bidragsunderlaget.Budansvarsområde

av bostäder
skall vara utförda
byggelement
Arbeten/leveranser
av förtillverkade
skall vara
projektet
och
1996
perioden 20 april 1995 - 31 december
slutfört senast vid utgången av juni 1997. Ansökan ska ha kommit in till

Nyproduktion

senast den 1 oktober 1995. Bidrag lämnas med 10 % av
Staten ger bidrag
vilket beräknas genom schabloner.
bidragsunderlaget
bidragsunderlag
maximalt
är 965 000
upp till och med 120 kvm och

länsstyrelsen

SOU 1996: 156
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kronor.

Ram:

Bättre

1,5 miljarder

inomhusmiljö

tas
Bidrag

kronor

arknadsdepartementets

Arbetsm

utgår

i bostäder

ursprungligen

2,0 miljarder

kronor.

ansvarsområde
och lokaler

där barn och ungdomar

för

olägenheter
med fukt eller
att bl.a. avhjälpa
tekniska
brister efter genomförd
s.k. OVK-besiktning

luftkvalitet,

4

vis-

dålig

om
Bindande
avtal rörande merparten
är föreskriven.
arbetena
av
skall ha träffats under tiden 1 maj 1995
l oktober 1996 och projektet
skall vara slutfört senast den l oktober 1997. Ansökan ska ha inkommit
sådan

till

länsstyrelsen
senast den 29 februari 1996. Bidrag lämnas med 30 %
av lägsta kostnad enligt anbud samt skäliga kostnader för viss kontroll
och besiktning.
Ram: 960 miljoner
kronor.
Ursprunglig
ram var 1,8
miljarder

kronor.

Arbetsmarknadsdepartementets
Bättre

inomhusklimat

Bidrag

för att avhjälpa
besiktning
obligatorisk

ansvarsområde.

i bostäder
tekniska brister

bl.a. efter genomförd

ventilationskontroll,

s.k. OVK-

avhjälpande

av fukt- och
mögelskador
i våtutrymmen,
utbyte av asbest m.m. samt avhjälpande
av
Åtgärder skall vara påbörjade 1 januari
bullerstömingar
från ventilation.
30 september
1995 och vara slutförda
senast under 1996. Bidrag
lämns med 20 % av skälig kostnad. Bidragsunderlaget
får inte överstiga
50 000 kronor utom för bullerstömingar.
Ram: 200 miljoner
kronor.

Arbetsmarknadsdepartementets

ansvarsområde.

Installation

i en- eller tvåbostadshus
av ackumulatortank
lämnas med 30 % av fakturerad kostnad för arbete, material och
Installation
får inte påbörjas före den l juli 1995 och ska
transporter.
slutföras under 1996. Ansökan ska ha kommit in till länstyrelsen
senast

Bidrag

den 31 december

1996. Ram:

Arbetsmarknadsdepartementets

60 miljoner

kronor.

ansvarsområde.

Övriga bidrag
Ombyggnad
med jjøsiska
Bidrag
och

rörande

utgår

avslutade

nadssubvention
1995.

Bidrag

särskilda

och psykiska
för

arbeten

boendeformer
funktionshinder
påbörjade

före

för

utgången

senast under 1996. Ansökan
om
ska ha kommit
in till länsstyrelsen
lämnas

med

äldre

och personer

1995
av september
statlig bostadsbygg-

senast 31 december
20 % av bidragsunderlaget
eller 5 % av

403

404
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underlaget

extra

om

statligt

stöd

Total

beviljas.

ram
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miljoner

420

kronor.
anvarsområde.

Arbetsmarknadsdepartementets

som påbörjades före 1 oktober 1995 fanns dessutom ett
för om1993-1994
i ROT-programmet
ROT-bidrag
som AMS-bidrag
boendefonner
för att uppnå standard av
byggnad
av bl.a särskilda
bostäder.
fullvärdiga
För

projekt

Radonbidrag
Bidrag
Bidrag
kronor.

överstiger 400 Bq/kvm.
om radonhalten
ges till egnahemsägare
dock högst 15 000
kostnad,
lämnas med 50 % av godkänd
kronor.
För 1997 har föreslagits
ett anslag om 12 miljoner
ansvarsområde.

Näringsdepartementets

åtgärd infördes en extra ram om 20
Som en arbetsmarknadspolitisk
till
kronor. Från l april 1994 höjdes den högsta bidragsgränsen
miljoner
före den l juli 1994 funnit
25 000 kronor i ärenden där kommunen
nödvändiga.

åtgärderna

ansvarsområde.

Arbetsmarknadsdepartementets
Solvärmebidrag

Bidrag
lämnas med
och fritidsbostäder.
permanenthögst 625 000 kronor. Ansökan
högst 25 % av investeringskostnaden,
Boverket
in
till
ska
lämnas
bidrag
senast 31 december 1996. Ram:
om
anslag, Näringsdepartementets
kronor ordinarie
77,5 miljoner
ansvarsGäller

område

både

för

56 miljoner

därutöver

kronor

avser

arbetsmarknadspolitiska

åtgärder.
ansvarsområde

Arbetsmarknadsdepartementets
Bidrag

till

utsmyckning

konstnärlig

i bostadsområden
vid ny-, ombyggnad

eller förbättring
till utsmyckning/gestaltning
Boverket/LänsstyBidrag
lämnas
bostadsrättshus.
och
hyresgenom
av
relsen med 40% av skälig kostnad, dock högst 16:70 kr/kvm bruksarea
1995/96 är 22,5
för bostadsändamål
ovan mark. Ram för budgetåret
till
medel att överförts
Från nästa budgetår kommer
miljoner
kronor.
Bidrag

Anslagsförslaget

Statens konstråd.
Bidrag

lämnas

kronor.
för 1997 utgör 42,9 miljoner
längre än till 31 december

inte av Boverket/Länsstyrelsen

1996.
ansvarsområde

Kulturdepartementets
Bidrag

till

kulturmiljövård

Rambegränsat
kulturhistoriskt

bidrag

till bl.a. upprustning,

värdefull

underhåll

bostadsbebyggelse.

och ombyggnad

Bidrag

ges

till

av
kultur-

SOU 1996: 156
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historiskt

motiverade

4

överkostnader

Bidrag får
samt grundförstärkning.
lämnas med högst 90 % av överkostnaden
när det gäller t.ex. bebyggelse av byggnadsminnesklass.
För övrig kulturhistoriskt
värdefull
bebyggelse
bidrag
med
högst
%
överkostnader.
50
För
1997
ges
av
föreslås

ett anslag om 224,3 miljoner
streras av Riksantikvarieämbetet.
ansvarsområde
Kulturdepartementets

kronor

Bidraget

avses admini-

Bostadsanpassningsbidrag

Bidrag
lämnar till vissa handikappåtgärder
som kommunen
som är
för att personer med funktionshinder
skall kunna utnyttja
nödvändiga
bostaden på ett ändamålsenligt
sätt. Bidrag lämnas med ett belopp som
motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Inget övre kostnadstak finns för
belopp

har som huvudmän
långtgående
som kan utgå. Kommunerna
skyldighet
individuella
anpassningsåtgärder.
Statligt
att finansiera
till l miljon kronor, utgår i ärenden där beslut om
bidrag, rambegränsat
bidrag

fattats

kommunen

enligt

ansökt

Socialdepartementets

Tillfälliga

bidrag

äldre

författning,

för

stimulans

före

dvs.

om bidrag före utgången
anvarsområde.

l januari

av februari

av inrättande

1993

och

1996.

av gruppbostäder

och

ombyggnad
av sjukhem
kronor är avsatt t.0.m. år 1996. I
En sammanlagd
ram om 3 miljarder
inkluderas
bidrag
på
000
kronor
500
per inrättad enhet för gruppramen
och psykiskt
utvecklingsstörda,
50 000
bostäder för bl.a. senildementa
kronor
sjukhem

psykiskt
under

enbäddsrum/lägenhet
vid
per nytillkommet
och 200 000 kronor per kollektivboendeenhet
störda personer. Färdigställande
av bostäderna

ombyggnad

av
för långvarigt
ske senast

skall

1996.

Socialdepartementets
Program

fär

ansvarsområde

investeringsbidrag

för

omställning

till

hållbar

utveckling

kronor är genom beslut
ram för fem år om 1 miljard
1996 avsatt för att driva på den tekniska utvecklingen
samt skapa
och
sysselsättning
främst genom kretsloppsanpassning
byggnader
av
teknisk infrastruktur.
En sammanlagd

under

Programmet

för

sysselsättningsskapande,
för främjande

investeringsbidragen

skall

teknikutvecklande

skapa incitament

av omställning
för aktörerna

att bidragsdelen

bör uppgå

till

i ekologiskt
till utveckling
mellan

omfatta

åtgärder

och miljöförbättrande

15-30

hållbar

riktning.

rekommenderar

med
effekt

I syfte att
regeringen

% av investeringen.

405
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Delegationen
fördela

för

ekologisk

F orskningsinriktat
till

Naturvårdsverket

skall

medlen.
ansvarsområde

Miljödepartementets

Visst

vid

omställning

1996:156

statligt

experimentbyggande.
med

energianvändning

administrerar

ett

anslag.

t.ex.
Byggforskningsrådet

trafikbuller

utgår till kommuner

som motverkar trafikbuller,
utgår med högst 25 % av
Bidrag
framgår av
och övriga förutsättningar

för investeringar

av fönster.
Tidsramar

t.ex. ljudisoleringar
investeringskostnaden.
särskilt

särskilt

bidraget.

Åtgärder som motverkar
Bidrag

experimentbyggande,

stöd utgår till forskningsinriktat

regleringsbrev.

Bidraget

administreras

av Vägverket

med särskilt

anslag.

Investeringsbidrag
Ett tillfälligt

för

av studentbostäder
utgår från l oktober
investeringsbidrag

anordnande

rambegränsat

1996

i nyt.o.m. år 1999 för anordnande av studentbostäder
som tillkommer
eller ombyggnader
som stöds av statlig bostadsbyggnadssubvention.
Bidrag lämnas för
kronor.
uppgår till högst 300 miljoner
Totalramen
för varje
25 000 kronor
med maximalt
15 000 bostäder
upp till
går
till de
bidraget
sådant
inriktas
på
Bidraget
studentrum.
sätt att
för de boende.
byggherrar
som är förmånligast
som erbjuder de villkor
Bidraget

administreras

av Boverket.

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

1996

förteckning

Den nya gymnasieskolan- hur gár det U.
.
i svenskforskningsSamverkansmönster
.
fmansiering.U.
Fritid i förändring.
Om kön och fördelning av fritidsresurser.C.
4. Vem bestämmervad EU:s interna spelregler inför
1996.UD.
regeringskonferensen
5. Politikområdenunder lupp. Frågor om EUzs första
1996.UD.
pelare inför regeringskonferensen
6. Ett år medEU. Svenskastatstjänstemäns
erfarenheterav arbeteti EU. UD.
Av vitalt intresse.EU:s utrikes-och
UD.
säkerhetspolitikinför regeringskonferensen.
Batterierna- en laddadfråga. M.
9. Om järnvägenstrañkledningm.m. K.
10.Forskningför vår vardag. C.
ll. EU-mopeden.Ålders- och behörighetskravför
två- och trehjuliga motorfordon. K.
12.Kommuneroch landstingmed betalningssvårigheter.Fi.
13.Offentlig djurskyddstillsyn.Jo.
14.Budgetlag- regeringensbefogenheter
ñnansmaktensområde.Fi.
15.Union för bådeöst och väst. Politiska, rättsliga
och ekonomiskaaspekterav EU:s sjätte
utvidgning. UD.
16.Förankringoch rättigheter. Om folkomröstningar,
utträdesrätt,medborgarskapoch mänskliga
rättigheteri EU. UD.
17.Bättre trafik med väginformatik. K.
18.Totalförsvarspliktigam95. Förslagom jobb/studier
efter muck, bostadsbidrag,dagpenning,
försäkringar. Fö.
19.Sverige, EU och framtiden. EU 96-kommitténs
1996.
bedömningarinför regeringskonferensen
UD.
20. Samordnadrollfördelnirtg inom teknisk forskning.
U.
21. Reform och förändring. Organisationoch
verksamhetvid universitetoch högskolor efter
1993års universitets-och högskolereform.U.
22. Inflytande riktigt - Om eleversrätt till
inflytande, delaktighetoch ansvar. U.
23. Kartläggningoch analysav den offentliga sektorns
upphandlingav varor och tjänstermed
miljöpåverkan.N.
24. Från Maastrichttill Turin. Bakgrundoch övriga
EU-ländersförslag och debattinför
1996. UD.
regeringskonferensen
25. Från massmediatill multimediaatt digitalisera svensktelevision.Ku.

26. Ny kurs i trafikpolitiken + Bilagor. K.
27. En strategi för kunskapslyftoch livslångtlärande.
U.
28. Det forskningspolitiskalandskapeti Norden
l990-talet. U.
29. Forskningoch Pengar. U.
30. Borgenärsbrotten- en översyn av ll kap.
brottsbalken.Fi.
31. Attityder och lagstiftning i samverkan
+ bilagedel.C.
32. Möss och människor. Exempel bra
IT-användningbland barn och ungdomar.SB.
33. Banverketsmyndighetsroll m.m. K.
34. Aktiv arbetsmarknadspolitik+ expertbilaga.A.
35. Krirninalunderrättelseregister
DNA-register. Ju.
36. Högskolai Malmö. U.
37. Sverigesmedverkani FN:s familjeår. S.
38. Nationalstadsparker.M.
39. Rapport från klimatdelegationen1995.
Klimatrelateradforskning. M.
40. Elektronisk dokumenthantering.Ju.
41. Statensmaritima verksamhet.Fö.
42.Demokrati och öppenhet.Om folkvaldaparlament
och offentlighet i EU. UD.
43.Jämställdheteni EU. Spelregleroch
verklighetsbilder. UD.
44.Översyn av skatteflyktslagen.
Reformerat förhandsbesked.Fi.
45. Presumtionsregelni expropriationslagen.Ju.
46. Enskilda vägar. K.
47. Cirkelsamhället. Studiecirklarsbetydelserför
individ och lokalsamhälle.U.
48. ShapingSustainableHomesin an Urbanizing
World. SwedishNational Report for Habitatll. N.
49. Regler för handel med el. N.
50. Förbud mot vapen på allmän plats m.m. Ju.
51.Grundläggandedrag i en ny arbetslöshetsförsäkring - alternativ och förslag. A.
i detaljplan.M.
52. Preciseringav handelsändamálet
53. Kalkning av sjöar och vattendrag.M.
54. Kooperativa möjligheter i storstadsontráden.
55. Sverige, framtiden och mångfalden.A.
55. Pa väg mot egenföretagande.A.
55. Vägar in i Sverige. A.
§6. Hälften vore nog - om kvinnor och män
90-taletsarbetsmarknad.A.
för svenskari EU-tjärtst.Fi.
57. Pensionssamordning
58. Finansieringenav det civila försvaret. Fö.

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

1996

förteckning

59. Europapolitikenskunskapsgrund.
En principdiskussionutifrån
EU 96-kommitténserfarenheter.UD.
60.Miljö ochjordbruk. Om EU:s miljöregler och
utvidgningenseffekter på den gemensamma
jordbrukspolitiken. UD.
6l.O1ika länder - olika takt. Om flexibel integration
och förhållandetmellan stora och små stater i EU.
UD.
62. EU, konsumenternaoch maten
- Förväntningaroch verklighet. Jo.
63.Medicinskaundersökningari arbetslivet. A.
Sverige - Översyn av
64. Försäkringskassan
socialförsäkringensadministration. S.
65. Administrationenav EUzsjordbrukspolitik
i Sverige.Jo.
66. Utvärderatpersonval.Ju.
67. Medborgerliginsyn i kommunalaentreprenader.
Fi.
68. Några folkbokforingsfrågor. Fi.
69. Kompetensoch kapital + bilaga. N.
70. Samverkanmellan högskolanoch näringslivet. N.
71. Lokal demokrati och delaktigheti Sverigesstäder
och landsbygd.In.
72. Rättspsykiatrisktforskningsregister.S.
73. Svenskkämteknisk tillsynsverksamhet.
Volym l - En granskning.M.
73. SwedishNuclear Regulatory Activities.
Volume I —An Assessment.M.
74. Svenskkämteknisk tillsynsverksamhet.
Volym 2 - Faktaredogörelser.M.
74. SwedishNuclear RegulatoryActivities.
Volume 2 - Descriptions.M.
75. Värden i folkhögskolevärlden.U.
76. EU:s regeringskonferens- procedurer, aktörer,
formalia. Sammanfattningav ett seminariumi
april 1996. UD.
77. Utländskaförsäkringsgivaremed verksamheti
Sverige.Fi.
78. Elberedskapen.Organisation, ansvarsfördelning
och finansiering. N.
79. Översynav revisionsreglema.Fi.
80. Viktigt meddelande.
Radiooch TV i Kris och Krig. Ku.
81. Skyddför sparandei sparkasseverksamhet.
Fi.
82. En översyn av luft- sjö- och spårtrañkens
tillsynsmyndigheter.K.
S.
83. Allmänt pensionssparande.
84. Ekobrottsforskning.Ju.
85. Egon Jönsson- en kartläggning av lokala samverkansprojektinom rehabiliteringsomrâdet.S.

86. Utvecklad samordninginom det civila försvaret
Kartläggning,
och fredsräddningstjänsten.
övervägandenoch förslag. Fö.
.Tredimensionell fastighetsindelning.Ju.
.Kameraövervakning Ju.
.Samverkanmellan högskolanoch de små och
medelstoraföretagen.N.
.Sammanhålletstudiestöd.U.
.Den privata vårdensomfattningoch framtida
ersättningsformer- En översynav de nationella
taxoma för läkare och sjukgyrrmaster.
92. IT i miljöarbetet. M.
93. Ny yrkestrañldagstiftning.K.
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142.Länsstyrelsemas
roll i infrastrukturplaneringen.
K.
143 Krock eller möte - Om denmångkulturella
.
skolan.U.
144.Ökad konkurrensi handelnmedlivsmedel.N.
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