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Förord 

Det talas ofta om en ”bostadskris”. Det är inte konstigt. För även 
om det byggts relativt mycket på senare år, ökar befolkningen ännu 
snabbare. Köerna till hyreslägenheter har blivit längre, huspriserna 
har stigit kraftigt, vakanserna i allmännyttan har blivit färre, allt fler 
kommuner säger sig ha underskott på bostäder och trångbodd-
heten har ökat. Hushåll med låga inkomster är ofta de som 
påverkas mest av bostadsbristen och kommunernas kostnader för 
så kallade sociala hyreskontrakt ökar när allt fler får svårt att hitta 
en bostad på den reguljära marknaden. 

Att tillgång till bostad är viktigt för den enskilda individen är 
självklart. Men även för samhället i stort är det avgörande med en 
fungerande bostadsmarknad. God tillväxt bygger på att match-
ningen mellan arbetsgivare och arbetssökande fungerar – och det i 
sin tur kräver att människor kan flytta dit jobbet eller utbildningen 
finns. Boendesituationen har också betydelse för människors hälsa 
och välbefinnande och därigenom möjligheten att klara arbete och 
studier. Det är därför naturligt att ESO intresserar sig för frågan. 

I debatten har en rad olika förslag till lösningar på bostads-
bristen presenterats, allt från förenklade byggregler och mindre 
strikta bullerkrav till fri hyressättning och slopade ränteavdrag. Att 
ämnet är högaktuellt visas också av ett stort antal uppdrag och 
utredningar inom området.  

I denna rapport tar Thomas Kalbro och Hans Lind delvis ett 
nytt grepp på frågan. De fokuserar på utbudssidan – bostads-
byggandet – och hur rollfördelningen mellan stat och kommun ser 
ut när det gäller att planera för och bygga bostäder. Särskilt fokus 
ligger på hur hushåll med låga inkomster ska få tillgång till bostad. 
Rapporten mynnar ut i sex huvudförslag för att förbättra bostads-
byggandet. Det handlar bland annat om att skärpa kraven på 
kommunerna när det gäller att planera för bostäder som riktar sig 
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till låginkomsttagare – men också om att ge kommunerna mer 
makt att styra över vilka sorters bostäder som får byggas inom ett 
visst område.  

Det är min förhoppning att rapporten ska ge nya insikter och 
stimulera debatten kring vad som kan göras – och av vem – för att 
minska bostadsbristen.  

Arbetet med rapporten har följts av en referensgrupp bestående 
av personer med god insikt i dessa frågor. Gruppen har letts av Lars 
Hultkrantz, ledamot i ESO:s styrelse. Författarna svarar själva för 
innehåll, slutsatser och förslag i rapporten. 

 
Stockholm i april 2017 

 
 

Hans Lindblad 
Ordförande i ESO 
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Sammanfattning 

Utgångspunkten för denna rapport är att många hushåll har svårt 
att hitta en bostad på marknaden. Det talas om en ”bostadskris”, 
även om många nya bostäder börjat byggas under 2015 och 2016. 

I rapporten fokuserar vi på några grundläggande frågor som 
påverkar bostadsbyggandet: rollfördelningen mellan stat och 
kommun och statliga styrmedel för att skapa förutsättningar för 
kommunernas arbete med bostadsförsörjningen. I viss grad 
kommenteras också styrmedel som kommunerna kan använda för 
att påverka byggherrar/fastighetsutvecklare. I huvudsak behandlar 
rapporten utbudssidan på bostadsmarknaden, dvs. hur mycket och 
vad som byggs.  

Denna avgränsning innebär inte att andra faktorer saknar 
betydelse för hushållens möjlighet att få tillgång till bostäder. Det 
är självklart också viktigt att påverka utnyttjandet av det befintliga 
bostadsbeståndet. Likaså kan det finnas skäl att öka bostads-
bidragen, men detta berörs enbart i förbigående i rapporten. 

Rollfördelningen mellan stat och kommun 

I rapportens inledande kapitel läggs en grund för våra analyser och 
förslag genom att beskriva dagens rollfördelning mellan stat och 
kommun i bostadsbyggandet. I grova drag gäller följande: 

 Staten ger grundläggande förutsättningar och restriktioner för 
var och hur bebyggelse får uppföras. Det sker med rättsliga, 
administrativa och ekonomiska styrmedel.  

 Kommunerna skapar förutsättningar för bostadsbyggande 
genom detaljplanering/bygglov, och i förekommande fall strate-
giska markförvärv och försäljning av mark. Till denna uppgift är 
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även kopplat ett ansvar för teknisk och social infrastruktur 
(gator, va-anläggningar, skolor, daghem m.m.).  

 Byggherren, t.ex. privata eller kommunala bostadsföretag, för-
verkligar slutligen bostadsprojektet under marknadsmässiga 
former. 

 
I regeringsformen, 1 kap. 2§, står att ”särskilt ska det allmänna 
trygga rätten till arbete, bostad och utbildning”. Detta utvecklas 
vidare i flera andra lagar. Plan- och bygglagen (PBL) inleds med en 
portalparagraf som anger att lagen ska främja likvärdiga och goda 
sociala levnadsförhållanden samt att det är kommunens uppgift att 
planlägga markanvändningen. Miljöbalken (MB) reglerar bl.a. olika 
riksintressen och miljökvalitetsnormer. Bostadsförsörjningslagen 
anger att kommunerna ska ta fram bostadsförsörjningsprogram 
med mål och riktlinjer för hur kommunens invånare ska få tillgång 
till goda bostäder. Enligt socialtjänstlagen har kommunen det 
yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd de behöver, bl.a. när 
det gäller boende. Under de senaste åren har ytterligare lagstiftning 
introducerats. Den s.k. bosättningslagen gör det möjligt för staten 
att ålägga kommuner att ta emot ett visst antal personer som fått 
permanent uppehållstillstånd.  

Vid planering för nya bostadsprojekt ger det kommunala plan-
monopolet kommunen en stark ställning, men i slutändan måste 
fastighetsutvecklaren bedöma att projektet är lönsamt för att det 
ska bli genomfört. I dag ska även kommunala bostadsföretag agera 
affärsmässigt. När det gäller exploateringskostnader har kommu-
nen rätt att få ersättning av byggherren/fastighetsutvecklaren för 
allmänna platser och annan teknisk infrastruktur som vatten och 
avloppssystem m.m. som är nödvändig för att projektet ska kunna 
genomföras. Övrig infrastruktur och sociala följdinvesteringar får 
dock kommunen stå för. Kommunen har i dag inga möjligheter att 
reglera upplåtelseformer (hyres- och bostadsrätt) eller vilka mål-
grupper byggandet ska rikta sig till, såvida inte byggandet sker på 
kommunal mark. 

Ett viktigt regelverk som kan påverka kommunens incitament 
för bostadsbyggande är det kommunala utjämningssystemet. För de 
flesta kommuner påverkas inte den kommunala ekonomin nämn-
värt av inkomsterna hos dem som flyttar in. Det finns dock ett 
viktigt undantag och det gäller kommuner vars invånare har höga 
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medelinkomster. För dessa kommuner innebär utjämnings-
systemets konstruktion att det är mer fördelaktigt att det flyttar in 
personer med höga inkomster än personer med lägre inkomster.  

Statens verktyg för att styra bostadsbyggandet  

Staten kan påverka kommunernas bostadsbyggande på olika sätt. 
Under de senaste åren har ett antal nya former av statligt 
ekonomiskt stöd utvecklats. De s.k. stadsmiljöavtalen innebär att 
kommuner kan få stöd till främst infrastruktur som kan bidra till 
mer hållbara transporter men också bidra till ökat bostads-
byggande. En särskild byggbonus har införts till kommuner som 
något förenklat fördelas i relation till hur mycket kommunen har 
byggt. I samband med den s.k. Sverigeförhandlingen (och liknande 
överenskommelser) har avtal slutits som innebär att kommuner får 
förbättrad infrastruktur under förutsättning att kommunerna 
bygger en viss mängd bostäder. Under 2016 infördes även inve-
steringsbidrag till byggande av hyreslägenheter. 

I rapporten diskuteras problem som kan finnas med denna typ 
av ekonomiskt stöd. Ett sådant problem är att det inte finns någon 
möjlighet att avgöra om projekten skulle ha genomförts i vilket fall 
som helst, även utan stöd. Ett annat problem är att det inte ställts 
några krav på att projekten ska påverka situationen för grupper 
som har lägre inkomster, trots att det är denna grupp som ofta har 
svårast att få tillgång till bostäder. Ekonomiska subventioner till 
själva byggandet kan dessutom förväntas ha begränsade effekter i 
de situationer där det saknas utbud av mark för byggande. 
Konsekvensen av subventioner blir då främst högre markpriser. I 
den mån som ett stöd villkoras med att hyran sätts under 
marknadsnivå är det själva fördelningen av lägenheterna som blir 
avgörande för om låginkomsthushållens möjligheter att få tillgång 
till bostäder förbättras eller ej. 

En annan typ av statligt stöd är garantier av olika slag, t.ex. 
hyresgarantier för den som hyr ut till vissa grupper eller låne-
garantier för vissa typer av projekt. Dessa garantier används i 
relativt liten omfattning i Sverige. I t.ex. Australien diskuteras 
utvidgade garantier som riktar sig till byggande som särskilt ska 
påverka situationen för svaga grupper på marknaden.  
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Administrativa styrmedel från statens sida kan ta sig olika 
former. Enkelt uttryckt handlar det om att det ska planläggas för 
bostäder som riktar sig till grupper med lägre inkomster, dvs. 
kommunen ska planera för en viss mängd ”affordable housing”. 
Eller uttryckt på svenska: planeringen ska ske för ”bostäder som 
många har råd med”. Varianter av sådana lösningar finns t.ex. i ett 
antal amerikanska delstater, Finland och Tyskland och har tidigare 
funnits i England. Dessa styrmedel åtföljs ibland av regler som ger 
kommunen rätt att kräva en viss mängd ”affordable housing” i ett 
projekt som en privat byggherre vill genomföra.  

Ser vi rent principiellt på valet mellan ekonomiska eller admi-
nistrativa styrmedel kan följande konstateras. En grundläggande 
svårighet om man med hjälp av ekonomiskt stöd vill påverka 
kommuner att bygga är att bedöma hur stort stöd som behövs. 
Ekonomiska stödsystem skulle kunna leda till att en kommun 
väntar med byggande i avvaktan på att stödet (förhoppningsvis) 
ökar. Det kan också vara så att vad en viss kommun är beredd att 
göra beror av vad andra kommuner i närheten gör och då kan det 
vara svårt att få önskade effekter genom ekonomiskt stöd till en 
enskild kommun. I dessa lägen kan administrativa styrmedel vara 
både effektivare och mindre kostsamma för staten. 

Kommunerna har olika förutsättningar 

En central utgångspunkt för rapportens analyser är att kommuner-
nas situation varierar. Kommuner med relativt lika marknadsförut-
sättningar uppvisar stora skillnader i hur mycket som byggs. Det är 
därför viktigt att förstå vilka aspekter som har betydelse i olika 
kommuner för att förutsättningarna för bostadsbyggande ska 
förbättras.  

I rapporten identifierar vi fyra grundläggande dimensioner som 
påverkar bostadsbyggandet:  

1. marknadsförutsättningen, där prisnivån på marknaden för ägda 
bostäder är en indikator  

2. tillgången på mark som kan begränsas av t.ex. riksintressen eller 
ägandeförhållanden 
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3. kommunalekonomiska förutsättningar, som t.ex. beror av infra-
strukturkostnader  

4. politiska förutsättningar, dvs. hur den politiska majoriteten och 
väljarna ser på ökat bostadsbyggande.  
 

Vår bedömning är att Sveriges kommuner kan delas in i fyra 
huvudtyper, som var och en har olika förutsättningar för byggande. 
I figur 1 beskrivs de fyra kommuntyperna utifrån de olika 
faktorerna ovan (marknadsförutsättningar etc.). 

 
 
Kommuntyp 1 har goda förutsättningar avseende alla fyra 
dimensioner och det byggs mycket redan i dag. Men typiskt sett är 
allt som kommer ut på marknaden dyrt. Den centrala frågan är 
därmed vad som kan göras för att en kommun av denna typ ska öka 
byggandet i ett billigare segment. Här kan politiska värderingar 
rörande ”en bostadsmarknad för alla” och kommunalekonomiska 
överväganden innebära att kommunen vill öka detta byggande. 
Bostadsbrist tenderar t.ex. att öka socialförvaltningens kostnader 
och kommunen kan därför dels planera för ökat byggande av 
standardhus men också med olika medel påverka hyressättningen 
när det byggs på kommunal mark. Kommunen kan dock behöva 

Marknads- Mark- Kommunal- Politiska

förutsättningar tillgång ekonomi förutsättningar

Kommuntyp 1 

Kommuntyp 2

Kommuntyp 3

Kommuntyp 4 

Goda förutsättningar

Medelgoda förutsättningar

Sämre förutsättningar 

Oklara förutsättningar ?

? ??
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starkare styrmedel i relation till byggherrarna om kommunen vill 
att det ska byggas billigare bostäder även i projekt på privat mark. 

Kommuntyp 2 är en kommun med god efterfrågan på bostäder 
men där bostadsbyggandet ändå är lågt. Här finns tre olika 
varianter beroende på var hindret finns. Det kan vara brist på mark 
som går att planlägga, det kan vara kommunalekonomiska konse-
kvenser av ökat byggande och det kan vara rent politiska hinder. 
Dessa tre olika hinder pekar på behov av åtgärder inom tre olika 
områden. I det första fallet motiveras t.ex. justeringar i regelverk 
eller dispensmöjligheter. I det andra fallet är ökat ekonomiskt stöd 
viktigt och i det tredje fallet är det motiverat med administrativa 
styrmedel som i princip innebär att kommunen åläggs att planera 
mer mark för bostadsbyggande. 

Kommuntyp 3 kännetecknas av att det finns tillgång på mark 
och att kommunen är intresserad av att planlägga för olika typer av 
bostadsbyggande. Kommunen är dock osäker på dels om det finns 
aktörer på marknaden som vill bygga, dels de kommunal-
ekonomiska effekterna. I detta fall kan ekonomiska garantier eller 
ekonomiskt stöd till byggherrar vara ett framgångsrikt medel 
liksom ökat ekonomiskt stöd till kommunen. För ett kommunalt 
bostadsbolag som vill bygga kan det i dessa fall uppstå diskussioner 
om nedskrivningsbehov eftersom marknadsvärdet kan bedömas 
vara lägre än investeringskostnaden. 

Kommuntyp 4 är kommuner som fram till nyligen haft överskott 
på bostäder men där det under senare år uppstått brist på bostäder. 
Med osäkra framtidsutsikter kan man fråga sig om bostads-
byggande är en lämplig åtgärd, bortsett från speciella fall, t.ex. 
äldreboende i centralorten. Här kan det istället vara motiverat med 
särskilda insatser för att göra det mindre riskfyllt och mer 
ekonomiskt fördelaktigt att hyra ut befintliga ägda bostäder. 

I rapporten pekar vi vidare på att det – oberoende av kommun-
typ – kan finnas särskilda problem förknippade med vissa typer av 
byggande. Det kan t.ex. finnas behov av komplettering med 
bostäder för att minska trångboddheten i befintliga äldre förorts-
områden där de rådande priserna är relativt låga. Även här kan det 
behövas ekonomiskt stöd eller garantier till byggherrar och 
ekonomiskt stöd till kommunen, särskilt då byggande som främst 
leder till utglesning inte ökar skatteintäkterna för kommunen. 
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Sex huvudförslag  

Utifrån våra resonemang om situationen i olika typer av kommuner 
och den tidigare analysen av olika styrmedel presenteras avslut-
ningsvis sex huvudförslag för att förbättra bostadsbyggandet: 

1. Förbättra kunskapsunderlaget och utveckla bättre mätinstrument 
Begreppet bostadsbrist är mångdimensionellt. Det är viktigt att 
kontinuerligt följa hur olika grupper i samhället har möjlighet att 
hitta en bostad på marknaden. Ju bättre information som finns i 
samhället om vilka grupper som har problem att hitta en bostad, 
och ju snabbare information finns tillgänglig rörande förbättringar 
och försämringar för olika grupper, desto effektivare åtgärder kan 
sättas in och problemen därför begränsas. Detta bör vara en uppgift 
för Boverket. 

2. Kräv att kommunerna planerar för socialt hållbar bostadsför-
sörjning  

Möjligheten för hushåll med lägre inkomster att hitta en bostad bör 
underlättas. Staten bör därför kräva att alla kommuner planerar på 
ett sådant sätt att det blir lättare för hushåll med lägre inkomster 
att hitta en bostad i kommunen. Kommunernas bostadsför-
sörjningsprogram ska därför innehålla mål och medel för hur en 
socialt hållbar bostadsförsörjning ska kunna uppnås. Det kan finnas 
olika sätt att göra detta och det är inte självklart att just ny-
produktion av bostäder är den bästa vägen. Precis som inom andra 
områden, t.ex. skolan, kan staten därför ange vad som ska levereras 
och därefter låta kommunerna genomföra det på det sätt som anses 
bäst lokalt. Erfarenheter från andra länder pekar på att explicita 
sanktioner inte behöver finnas på plats, så länge det finns en reell 
risk att sanktioner kommer att införas om kommunerna inte 
levererar det staten önskar. 

3. Förbättra kommunernas möjlighet att styra målgrupper för nya 
projekt 

För att öka möjligheten för grupper med lägre inkomster att hitta 
en bostad och att skapa mer blandade stadsdelar, behöver kommu-
nen t.ex. kunna styra upplåtelseformerna inom ett projektområde 
och även kunna kräva att det byggs en viss andel bostäder som blir 
relativt sett billigare. Sådana modeller finns i flera andra länder. 
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4. Ge utökade dispensmöjligheter för projekt som riktar sig till hushåll 
med låga inkomster 

Många av de regler och avgränsningar av skyddsvärda områden som 
finns i dag infördes under en period där behovet av byggande var 
relativt lågt. Alternativkostnaden var låg jämfört med situationen i 
dag. Detta motiverar utökade möjligheter till dispenser, särskilt för 
projekt som är viktiga för att underlätta för hushåll med lägre 
inkomster att få tillgång till bostäder. Det är mer flexibelt att 
möjliggöra dispenser istället för att ändra regler som kanske är 
motiverade på lång sikt.  

5. Utveckla stadsmiljöavtalen till att även bli bostadsförsörjningsavtal 
För att genomföra ett mer socialt inriktat bostadsförsörjnings-
program kan det behövas olika former av ekonomiskt stöd till 
kommunerna för åtgärder som rör infrastruktur och investeringar i 
t.ex. skolor. Det kan även handla om stöd för att förvärva mark för 
bostadsbyggande. Stadsmiljöavtalen bör utvidgas och inriktningen 
kompletteras och förtydligas så att åtgärder som bidrar till socialt 
motiverat bostadsbyggande prioriteras. 

6.  Utveckla garantisystemen 
Om man bedömer att aktörer på marknaden ser risker som ett 
större problem än de direkta kostnaderna när det gäller socialt 
motiverade bostadsbyggnadsprojekt är det logiskt att fokusera mer 
på olika typer av garantier (och andra riskdelningsformer) än att 
fokusera på explicita subventioner. Det är då viktigt att betona att 
det handlar om garantier som ges utan krav på ersättning och som 
därmed innehåller en implicit statlig subvention. 

Övriga förslag 
Vi har i rapporten också pekat på att det kommunala utjämnings-
systemet kan behöva justeras, främst så att det blir ekonomiskt 
fördelaktigt för kommuner med höga inkomster att det flyttar in 
hushåll med relativt låga inkomster. Vidare kan det behövas 
särkskilda insatser för att underlätta uthyrning av ägda bostäder.
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Summary 

The starting point for this report is that many households in 
Sweden have problems finding housing in the market. There is talk 
of a ‘housing crisis’, even though housing starts were high in 2015–
2016. 

In this report, we will focus on a few fundamental issues 
affecting housing construction: the division of roles between the 
State and the municipalities, and policy instruments available to the 
State to influence municipal housing supply efforts. To a certain 
extent, policy instruments available to municipalities to influence 
property developers are also commented upon. The report focuses 
on the supply side of the housing market and policies that may 
affect the level of housing construction and the kind of housing 
that is built. 

This focus does not mean that other factors are unimportant for 
the accessibility of housing. Naturally it is also important to 
influence the use of the existing housing stock. There may also be 
reason to increase housing allowances, but this will only be 
commented upon briefly in the report. 

The role of the State and local government 

The first chapters lay a foundation for the forthcoming analysis 
and proposals by describing the current division of roles between 
the State and the municipalities. Somewhat simplified, the situation 
is the following. 

 The State provides fundamental conditions and restrictions 
regarding where and how housing can be built. This is done 
through legal, administrative and financial policy instruments.  
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 Local government creates conditions for housing construction 
in the form of land use plans and building permits, and 
sometimes through strategic land acquisitions and land sales. It 
is also responsible for technical and social infrastructure 
(streets, water and sewer systems, schools, day care centres 
etc.).  

 Property developers, e.g. private or municipal housing 
developers, carry out the projects in the market under 
competitive conditions. 
 

The Swedish Constitution states that public authorities must 
especially safeguard the right to work, housing and education. This 
is developed further in a number of other acts. The preamble of the 
Planning and Building Act underlines the goal of equal and good 
social living conditions, and states that it is the role of 
municipalities to plan lands use. The Swedish Environmental Code 
regulates e.g. different national interests and environmental quality 
norms. The Housing Provision Act states that municipalities must 
draw up programmes for housing provision with goals and 
guidelines that make it possible for inhabitants in the municipality 
to find good quality housing. Under the Social Services Act, 
municipalities have the ultimate responsibility to ensure people 
receive the support they need, e.g. concerning housing. 

Further legislation has been introduced in recent years. The 
‘Settlement Act’ makes it possible for the State to order 
municipalities to receive, and provide housing for, a specific 
number of refugees who have been granted a permanent residence 
permit. 

The municipal planning monopoly gives municipalities a strong 
bargaining position, but in the end developers must deem a project 
profitable to be willing to carry it out. Today, municipal housing 
companies must also act in a business-like manner. When it comes 
to infrastructure costs, developers must compensate the 
municipality for costs for public space and the technical 
infrastructure necessary to carry out a project. Social infrastructure 
and infrastructure important for a larger area, however, are paid for 
by the municipality. At present, municipalities are not able to 
regulate the tenure and target groups for a project, unless the 
development is on municipal land. 
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One important regulatory framework that affects 
municipalities’ incentives is the system for equalising 
municipalities’ economic situation. For most municipalities, the 
income of a person moving to the municipality does not affect the 
income of the municipality. One important exception to this is that 
the system is designed in such a way that the revenue of high-
income municipalities increases less if a low-income household 
move in. 

State policies for influencing housing construction  

The State can influence housing construction in a municipality in a 
number of ways. In recent years, several new instruments have 
been introduced. ‘Urban environment agreements’ make it possible 
for a municipality to apply for grants for more sustainable 
transport systems, but also for transport investments that 
contribute to increased housing construction. A special 
construction bonus has been introduced, which is allocated to 
municipalities in proportion to their level of housing construction. 
The ‘National Negotiation on Housing and Infrastructure’ (and 
similar agreements) has led to agreements in which the State 
invests in infrastructure in return for municipalities promising to 
increase housing construction to a specific level. In 2016, an 
investment subsidy for rental housing was also introduced. 

Problems associated with these financial instruments are 
analysed in the report. One such problem is that it is difficult to 
determine whether the housing projects would have been carried 
out even if no support was provided. Another problem is that there 
is no requirement that the housing projects should specifically 
target the housing situation of lower-income groups, even though 
it is these groups that typically have the most difficulty finding 
housing. Financial subsidies for housing construction can also be 
expected to have limited impact when the supply of land for 
housing is limited. These subsidies may then primarily lead to 
higher land prices. If such subsidies are dependent on the rent 
being set below a certain level, it is the allocation of these 
subsidised apartments that will determine whether the subsidy 
improves housing accessibility for low-income households or not. 
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Another type of central government support is various kinds of 
guarantees, e.g. rent guarantees to landlords that rent apartments to 
riskier households or loan guarantees for certain types of projects. 
Guarantees are used to a rather limited extent in Sweden, but in 
Australia, for example, guarantees to affordable housing investors 
have been discussed. 

Administrative instruments used by the State can take different 
forms. Somewhat simplified, this type of instrument means that 
the State can order the municipality to plan for a certain amount of 
new construction targeting lower income groups (a certain amount 
of affordable housing). Policies of this kind can be found e.g. in 
some US states and have previously been used in the UK. Similar 
instruments have been used in Finland and Germany. These 
instruments can also be accompanied by rules giving the 
municipality the right to demand that a developer include a certain 
proportion of affordable housing in their project. 

Looking more generally at the choice between financial and 
administrative instruments, the following can be said. One basic 
problem, if financial instruments are used to influence municipal 
behaviour, is determining the size of such support. Expectations of 
future (higher) support may also reduce current housing 
construction. Moreover, how much affordable housing one 
municipality is willing to plan for may depend on how much other 
municipalities are planning for, making it difficult to predict the 
actual effect such subsidies will have. If one municipality believes 
that other municipalities will not increase affordable housing then a 
larger subsidy would be needed compared to if the municipality 
believes that others will increase their supply of affordable housing. 
In such situations, administrative instruments may prove more 
effective and less costly for the State. 

Diverse situations in different municipalities 

In order to analyse possible policy instruments, it is important to 
acknowledge that municipalities represent diverse situations in a 
number of respects. For example, it can be observed that the level 
of housing construction can differ considerably in municipalities 
with similar market conditions. It is therefore important to 
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understand the factors that may explain this difference in order to 
know which policy instruments may be effective to increase the 
amount of affordable housing in particular. 

The report identifies four fundamental dimensions that affect 
the level of housing construction. 

1. The market situation, where the price level in the market for 
owner-occupied housing is one indicator.  

2. The amount of land available, and this may be limited by both 
national interests, concerning e.g. the environment, and the 
current ownership situation. 

3. The financial impact on local government, which depends e.g. on 
infrastructure costs related to new construction.  

4. The political situation, i.e. the views of the current political 
majority in the municipality in relation to planning for new 
(affordable) housing.  

 
Based on these dimensions, we have created four simplified types 
of municipalities that differ in terms of these four dimensions: 
whether the housing construction situation  can be characterised as 
‘good’, ‘average’, ‘poor’ or ‘unclear’ in each of the dimensions. See 
figure 1 below.  
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Municipality type 1 has a good situation in all four dimensions, and 
the rate of housing construction is already high. But the typical 
situation today is that all housing produced in this kind of 
municipality targets higher income groups. The key question is 
therefore what can make this type of municipality plan for more 
affordable housing. There could of course be local political goals 
concerning this; and as more affordable housing may reduce costs 
for social services, there could also be financial incentives to 
construct this type of housing. One strategy to increase affordable 
housing may consist both in building more standardised housing 
and, if municipal land is used, in influencing rents set by developers 
of rental housing. A municipality wanting to increase the supply of 
affordable housing may need better policy instruments, however, if 
it wants to ensure that more affordable housing is built on private 
land as well.  

Municipality type 2 is a municipality where demand for new 
housing is high but housing construction is nevertheless low. There 
are three different scenarios depending on why more housing is not 
being built. Potential obstacles include low availability of land for 
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planning, high infrastructure costs for the municipality, or simply 
no political will to plan for more housing, especially more 
affordable housing. These three potential problems indicate the 
need for three different policy instruments. If the first scenario, 
changes to environmental legislation and legislation related to 
national interests may be effective; in the second scenario, financial 
subsidies to the municipality may be effective; and in the third 
scenario, administrative instruments that more or less force the 
municipality to plan for more affordable housing may be necessary. 

Municipality type 3 is characterised by good land availability and 
a political will to increase the supply of affordable housing. There is 
uncertainty, however, about whether actors in the market are 
willing to act as developers and about the impact on municipal 
finances. In this scenario, financial guarantees or financial subsidies 
to developers may be effective. For a municipal housing company 
wanting to build in such a situation, problems with accounting 
rules may arise and the value of the assets may have to be written 
down(subject for impairment) if the market value of the project is 
less than the cost of construction. 

Municipality type 4 includes municipalities where there has been 
an excess supply of housing until recently, but where housing 
shortages have arisen in recent years. Given the uncertain future in 
this kind of market, one can question the rationality of new 
construction, except for certain types of housing such as housing 
for the elderly who need to move from the countryside to urban 
centres. In this type of municipality, where prices typically are low 
and space use is low, financial subsidies to owners wanting to 
sublet existing stock may be justified instead. 

This report also points out that independent of the type of 
municipality, there may be specific problems with supply of 
housing in certain situations. There may e.g. be a need for more 
affordable housing close to older suburban low-income areas with 
overcrowding and relatively low housing prices. In these situations, 
too, financial guarantees and financial support to municipalities and 
developers may be needed. As this kind of housing primarily 
reduces overcrowding, there will be no increase in revenue for the 
municipality, and the cost equalisation system may not offer 
compensation in such cases where the people are already living in 
the municipality.   
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Six main proposals  

Based on this reasoning about the situation in different types of 
municipalities and the analysis of different policy instruments, six 
main proposals are presented to particularly increase the supply of 
affordable housing. 

1. Increase knowledge and develop better instruments to measure the 
situation in the housing market 

The concept of housing shortage is multidimensional. It is 
important to continuously monitor the potential for different 
groups of households to find housing in the market. The better the 
information we have about groups having difficulty finding 
housing and the faster information can be obtained on 
improvements or deteriorations for these various groups, the more 
effective policy instruments can be implemented to limit any 
problems. Monitoring a number of indicators should be a task for 
the Swedish National Board of Housing, Building and Planning. 

2. Each municipality must plan for a socially sustainable housing 
market  

It should be made easier for low income households to find 
affordable housing. The State should therefore require 
municipalities to plan for this. A municipality’s plans for housing 
provision should consequently include an explicit discussion about 
goals and policy measures concerning how to achieve a more 
socially sustainable housing market. There may be different ways 
of achieving this goal, and it is not certain that housing 
construction is always the best way. Just as in other areas, e.g. 
education, the State specifies what should be delivered and then it 
is up to the municipality to implement this in the way that best 
suits local circumstances. 

Experience from other countries indicates that explicit sanctions 
may not be necessary, provided municipalities know that sanctions 
may be applied if they do not deliver what the State requires. 

3. Improve municipalities’ ability to require housing projects to target 
certain groups 

To improve the ability of low-income households to find 
affordable housing and create more mixed communities, 
municipalities must be able to regulate tenancy in a certain projects 
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and set requirements for a certain proportion of affordable 
housing. Models for how this may be done can be found in other 
countries. 

4. Make it easier to be granted exemption from regulations for housing 
that contributes to social sustainability 

Many of the regulations and the delineation of national interests 
that exist today were introduced during a time when the need for 
new housing was relatively low. The alternative cost was low 
compared with the situation today. This warrants offering 
increased opportunities to be granted exemptions from these 
regulations and making adjustments in protected areas in order to 
increase the supply of affordable housing. It is more flexible to 
increase the possibility of being granted exemptions than to change 
existing regulations, especially as the housing shortage will likely 
decrease in the future. 

5. Develop urban environment agreements to also include housing 
agreements 

In order to realise a programme to ensure a more socially 
sustainable housing market, different types of financial support 
may be needed for municipalities, e.g. for technical and social 
infrastructure. Support for buying land for housing may also be 
needed. Urban environment agreements should therefore be 
expanded and developed into agreements between the State and 
municipalities to prioritise more socially sustainable housing and 
allocate responsibilities for different tasks.   

6. Develop the guarantee systems 
If there is reason to believe that actors in the market view any risks 
as a more serious problem than the direct cost of affordable 
housing projects, then it is logical to focus more on various 
guarantee systems or other types of risk sharing than on direct 
subsidies. In such cases, it is important to emphasise that we are 
talking about guarantees offered without any demand for 
remuneration and, in this sense, a state subsidy system.  

Other proposals 
The report has also pointed out that the municipal equalisation 
system may need to be adjusted to make it more profitable for 
high-income municipalities to ensure that low-income households 
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move in. Special measures may also be necessary to increase the 
rental of privately owned housing, especially in areas where the 
housing shortage is expected to be temporary. 
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1 Inledning 

Begrepp som ”bostadsbrist” och ”bostadskris” förekommer ofta i 
den allmänna debatten. Situationen på bostadsmarknaden kan 
beskrivas utifrån en rad olika dimensioner, där relevansen och 
tolkningen av var och en av dem kan diskuteras. Men den samlade 
bilden av situationen på bostadsmarknaden är ändå tämligen 
entydig:  

 Bostadspriserna har stigit kraftigt. Enligt SCB:s nationella index 
ökade huspriserna för permanentboende 3,5 gånger mellan 1995 
och 2015, samtidigt som inflationen var låg. Priserna 2015 var 70 
procent högre än 2005. 

 Köerna till hyreslägenheter har blivit längre, vilket t.ex. beskrivs i 
rapporten ”Ett land fullt av bostadsköer” (Hyresgästföreningen, 
2014).  

 Hyrorna i nyproducerade bostäder, där hyressättningen är relativt 
fri, har ökat. Mellan 1997 och 2014 steg hyran för en nybyggd 
trerumslägenhet i allmännyttan från 965 kr/kvm till 1 558 
kr/kvm enligt SCB.1 I media har även förekommit uppgifter om 
att hyreshöjningar vid renovering i dag är större än tidigare. 

 Vakanserna har blivit färre. SCB redovisar siffror från år 2000 då 
antalet lediga lägenheter i allmännyttan i riket var 29 966 till år 
2015 då antalet var 2 607. 

 Allt fler kommuner har underskott av bostäder. I Boverkets 
bostadsmarknadsenkät (2016a) står till exempel: ”Av landets 
290 kommuner bedömer 240 att det råder underskott på 

                                                                                                                                                          
1 Enhetlig statistik i SCB:s statistikdatabas täcker denna period. 
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bostäder på marknaden. Det är 57 kommuner fler än i 2015 års 
bostadsmarknadsenkät.”  

 Bostadsbyggandet har inte hållit samma takt som befolknings-
utvecklingen vilket i sin tur innebär att det finns ett stort 
bostadsbyggnadsbehov för att upprätthålla en viss bostads-
standard. Boverket (2016b) uppskattar att det behöver byggas 
88 000 bostäder per år mellan 2015–2025. Även om bostads-
byggandet ökat så ligger det under denna nivå.  

 Trångboddheten ökar. I en studie av storstadsregionerna 
(Boverket, 2016c) framgår att trångboddheten ökat under 
senare år, även om brist på statistik gör det svårt att följa 
utvecklingen. 

 Så kallade sociala hyreskontrakt ökade från 11 700 till 16 400 
mellan 2008 och 2013 (Boverket, 2014a). Är det svårt/dyrt att 
hitta en bostad på den vanliga bostadsmarknaden kan man 
förvänta sig att fler söker sig till socialförvaltningarna för att få 
hjälp. Boverket (2015a) pekar också på att kommunernas 
kostnader för att hjälpa t.ex. hemlösa ökar när vanliga bostäder 
inte finns tillgängliga. 

 Nyanlända har svårt att hitta bostad. Boverket (2015b s. 6) 
beskriver hur nyanlända med uppehållstillstånd har svårt att 
lämna flyktingboende men också att många som själva skaffar 
boende blir inneboende hos vänner och bekanta vilket bidrar till 
ökad trångboddhet. 

 
Höga priser och större svårigheter att hitta en bostad kan förväntas 
särskilt påverka hushåll med låga inkomster som är nya på 
marknaden. Handelskammaren (2014) pekar på att många som 
flyttar in i storstadsregionerna har låga inkomster och att detta 
motiverar särskilda insatser. Detta har också lett till en diskussion 
om att någon form av s.k. ”social housing” behövs, se t.ex. 
Boverket (2016d) eller Sanandaji/Fastighetsägarna (2015), eller att 
det åtminstone krävs särskilda åtgärder för att underlätta just för 
hushåll med inkomster under genomsnittet att hitta en bostad (se 
t.ex. Lind, 2016a). 

Situationen på bostadsmarknaden är viktig därför att den har 
konsekvenser i olika avseenden. Dels påverkar bostadsmarknaden 
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samhällsekonomin och den ekonomiska tillväxten på olika sätt (se 
t.ex. SOU 2015:48), dels har bostadssituationen betydelse för olika 
välfärdsdimensioner som i sin tur påverkar hälsa och barns skol-
gång (se t.ex. Boverket, 2006a, och www.folkhalsomyndigheten.se). 

1.1 Rapportens syfte 

Situationen på bostadsmarknaden – och tänkbara åtgärder för att 
förbättra den – kan diskuteras ur flera olika perspektiv. Staten, 
kommunerna och fastighetsutvecklare (”marknaden”) är centrala 
aktörer som påverkar bostadsbyggandet. Fokus i denna rapport 
ligger primärt på relationen mellan stat och kommun och vad 
staten kan göra för att bidra till kommunernas arbete med 
bostadsförsörjningen. Det behöver dock inte bara vara åtgärder 
som direkt riktar sig till kommunernas verksamhet, utan även 
åtgärder som påverkar marknaden och därmed kommunens 
möjligheter att planera för ökat bostadsbyggande. Frågeställningen 
är då snarast: Hur kan stat och kommun påverka marknaden så att 
olika bostadsbyggnadsmål kan nås i högre grad? 

För att kunna diskutera åtgärder på ett konstruktivt sätt är det 
viktigt att ha en gemensam bild av dagens regelverk och vilka 
konsekvenser det får, men också av vilka alternativa styrmedel som 
står till buds. De senare kan man i sin tur få en bild av genom att 
studera andra länder. I ett antal inledande bakgrundskapitel i 
rapporten finns därför en beskrivning av dagens regelverk samt 
styrmedel som används i andra länder eller som diskuteras i den 
internationella litteraturen. 

En central utgångspunkt i denna rapport är att vi inte ser 
kommunerna som en homogen grupp (vilket skiljer den från andra 
studier). Istället har vi utgått från ett antal kommuntyper med 
hänsyn till deras marknadssituation, marktillgång, ekonomi och 
politiska förutsättningar. För var och en av dessa kommuntyper 
diskuteras sedan vilka åtgärder som kan vara effektiva för att 
påverka planering och byggande i just den typen av kommun. 
Därefter identifierar vi en uppsättning åtgärder som kan vara 
motiverade för att påverka planering och bostadsbyggande, och 
särskilt möjligheterna för hushåll med inkomst under genomsnittet 
att hitta en bostad. Men en central tes i rapporten är just att en 
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statlig åtgärd som är effektiv för att påverka en viss kommuntyp 
kan vara verkningslös i en annan.  

Detta innebär att de förslag som framförs i rapporten både 
handlar om att sätta mer press på vissa kommuner – särskilt när det 
gäller planering för bostäder som vänder sig till grupper med 
inkomster under genomsnittet – och att ge andra kommuner mer 
ekonomiskt stöd och bättre möjlighet att få göra undantag från 
olika statliga regler. 

1.2 Avgränsningar  

Det centrala i denna studie är relationen mellan stat och kommun. 
Hur och i vilka avseenden kan staten, genom specifika åtgärder, 
påverka omfattning och inriktning av bostadsbyggandet i 
kommunerna? För att kunna analysera statens relation till 
kommunerna behöver man dock ta in vissa aspekter knutna till 
fastighetsutvecklarens roll, eftersom staten i vissa situationer kan 
välja att antingen påverka kommunen direkt eller via fastighets-
utvecklaren, t.ex. när det gäller ekonomiskt stöd.  

En utgångspunkt i rapporten är vidare att stat och kommun 
även framledes ska vara de centrala offentliga aktörerna för 
bostadsplanering. Det betyder att vi inte närmare går in på 
tankegångar om en utvidgad regional styrning och planering av 
bostadsbyggandet, som har belysts av bostadsplanerings-
kommitténs betänkande (SOU 2015:59, En ny regional planering. 
Ökad samordning och bättre bostadsförsörjning.).  

Vi går heller inte in djupare på specifika förändringar av plan- 
och bygglagen (PBL), t.ex. när det gäller överklaganderegler. Skälet 
till detta är att det redan har genomförts ett stort antal statliga 
utredningar och lagändringar. Enligt regeringens 22-punkts-
program från juni 2016 är också flera förslag som rör PBL under 
bearbetning och en ny utredning har också tillsatts för att göra en 
översyn av byggreglerna (dir. 2017:22).  

I dag har bostadsfrågor blivit en stor uppgift för socialför-
valtningen eftersom allt fler har svårt att hitta en bostad på den 
öppna marknaden. I denna utredning behandlas dock inte social-
förvaltningarnas arbete och strategier för att lösa sina uppgifter på 
bostadsområdet.  
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Som tas upp i kapitel 3 finns det i den aktuella debatten krav på 
åtgärder både på efterfrågesidan, t.ex. ökade bostadsbidrag, och på 
utbudssidan. Tonvikten i denna utredning ligger på utbudssidan, 
men en kortare diskussion om effekter av ökade bostadsbidrag 
finns i kapitel 6. 

1.3 Metod  

Studien bygger vidare på tidigare studier och arbeten. Litteratur-
genomgången omfattar både svenska rapporter/utredningar och 
internationell litteratur som beskriver olika styrmedel och deras 
effekter.  

I grunden handlar det om att bedöma hur starka argument det 
finns för olika teser. Analysen kommer både att bygga på tillgänglig 
empiri och på vad som kan ses som informella deduktiva modeller 
av typen: ”Givet en situation med egenskapen E kommer ett 
styrmedel av typen S att leda till konsekvenserna K.” Dessa 
principiella analyser kompletteras ibland också med räkneexempel 
utifrån vad vi bedömer som rimliga värden. 

I och med att det i mångt och mycket är fråga om bedömningar 
är det viktigt att testa dessa genom diskussioner med andra insatta 
personer. Vi vill i det avseendet passa på att tacka vår referensgrupp 
för många värdefulla kommentarer. 

1.4 Några grundläggande begrepp och distinktioner 

Bostadsbyggandet kan avse olika typer av bostäder och vända sig 
till olika målgrupper. Det är därför viktigt att försöka klargöra vissa 
grundläggande begrepp kopplade till bostadsbyggande och deras 
roll i denna studie. 

1.4.1 Tillfälligt eller långsiktigt bostadsbehov 

Inte minst under det senaste året har byggandet av tillfälliga 
bostäder blivit aktuellt p.g.a. det stora antalet nyanlända. Tillfälliga 
bostäder kan relateras dels till typen av bygglov som projektet har, 
dels i relation till byggherrens intentioner. I det första fallet handlar 
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det om hur länge huset får stå på den aktuella platsen, och i det 
andra fallet hur länge byggherren bedömer att den aktuella 
bostaden efterfrågas. I denna rapport är fokus enbart på bostäder 
som ska användas under relativt lång tid (och som inte uppförs 
med stöd av tidsbegränsade bygglov). 

1.4.2 Fabrikstillverkat (modulhus) eller platsbyggt 
och grad av standardisering 

Alla hus som byggs i dag har fabrikstillverkade komponenter, allt 
från fönster och dörrar till stom- eller fasadelement. Ibland 
kommer färdiga badrum till hus som i övrigt byggs från grunden på 
plats. I praktiken är det därför en gradskillnad mellan det som 
kallas fabrikstillverkat respektive platsbyggt. Det som kallas 
modulhus, eller fabrikstillverkat, är ibland ”helt” färdigt, men ibland 
kommer t.ex. färdiga väggar och andra rumsdelar som sedan 
monteras på plats. En observation som kan göras utifrån SABO:s 
lågprishus (Kombohus, se www.sabo.se) är att det bland leverantö-
rerna både finns företag som har en mycket hög grad av 
fabrikstillverkning och de som har mer traditionella platsbyggen 
(där det som sagt alltid finns fabrikstillverkade komponenter).  

En annan dimension i bostadsbyggandet är graden av 
standardisering. En hög grad av standardisering innebär i princip att 
identiska byggnader uppförs på olika platser/orter. På småhussidan 
talar man om s.k. kataloghus, dvs. kunden kan i företagets 
produktion hitta just det hus han eller hon vill ha för tillverkning 
och montering. En hög grad av standardisering innebär i regel att 
kundernas möjlighet att påverka utformningen är begränsad. Ett 
förslag i debatten har t.ex. varit att det ska vara möjligt att få 
typgodkännande för standardprodukter, som sedan kan byggas i 
flera kommuner utan prövning av själva byggnadens egenskaper. 

Motsatsen till standardiserade hus kallas ibland arkitektritade – 
en något missvisande benämning eftersom även de standardiserade 
husen är utformade av arkitekter. ”Standardprodukter” kontra 
”unika produkter” är kanske därför en bättre benämning. Men även 
här finns en flytande gräns, eftersom de unika produkterna kan 
vara byggda med en gemensam underliggande teknisk konstrukt-
ion. Särskilt kataloghustillverkare som vänder sig till betalnings-
starkare grupper kan öppna upp för ändringar i den arkitektoniska 
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utformningen, så länge det går att göra inom ramen för företagets 
produktionsapparat.  

Till sist bör understrykas att standardprodukter inte behöver 
vara billiga produkter: Det finns ju ”kataloghustillverkare” som 
vänder sig till köpstarkare grupper och erbjuder relativt exklusiva 
hus. Det centrala för standardiseringen är att samma hus tillverkas 
upprepade gånger. En hypotes är dock att, vid en given kvalitets-
nivå, kommer de standardiserade produkterna att ha lägre 
kostnader p.g.a. ”learning by doing”, att fasta kostnader kan spridas 
på fler enheter, att längre avtalstider kan medföra bättre priser från 
underleverantörer samt att mer av tillverkningen kan läggas på 
platser inom eller utom landet där lönenivåerna är lägre (givet att 
det är en relativt industriellt tillverkad standardprodukt). 

1.4.3 Kvalitet 

I den allmänna debatten förekommer ibland motstridiga argument 
när det gäller kvaliteten i bostadsbyggandet. Å ena sidan hävdas att 
vi måste acceptera bostäder med lägre kvalitet för att kunna bygga 
billiga bostäder som kan efterfrågas av grupper med lägre 
inkomster. Å andra sidan hävdas att lägre kvalitet kommer att bli 
kostsamt på sikt eftersom hus med lägre kvalitet har kortare 
livslängd och högre drifts- och underhållskostnader. 

Konflikter mellan dessa argument torde dock bero på att olika 
saker läggs in i begreppet kvalitet. För att förtydliga detta kan vi 
skilja mellan tre olika typer av kvalitet: 

1. Teknisk kvalitet eller kvalitet ut ett livscykelkostnadsperspektiv, 
dvs. vilka långsiktiga kostnader i form av drift- och underhåll 
som en viss utformning av byggnaden leder till för ägaren. 

2. Kvalitet ur ett brukarperspektiv och då tänker vi enbart på 
”nyttosidan” av bostaden. Här kan det handla om t.ex. rummens 
storlek, typ av golvmaterial, utrustningsnivå i kök och badrum 
och storleken på förrådsutrymmen. I vidare perspektiv kan 
begreppet även inbegripa sådant som utsikt och tillgång till 
service och kommunikationer. 

3. Kvalitet kopplad till externa effekter. Det kan handla om 
miljöeffekter, tillgänglighet eller om effekter ur stadsbyggnads-
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synpunkt (som det inte är självklart att brukaren bryr sig om). I 
fortsättningen kommenteras inte denna kvalitetsdimension 
vidare eftersom krav som dessa normalt regleras i lagstiftning 
och vi antar att alla projekt uppfyller de lagkrav som finns. 
 

En långsiktig ägare som vill bygga ett hyreshus på en viss plats 
måste, något förenklat, fatta två oberoende beslut. Det första 
beslutet handlar om vilken kundgrupp man ska vända sig till och 
vilken kvalitet ur ett brukarperspektiv som ska finnas. Det andra 
beslutet handlar om att ge husen den tekniska kvalitet som 
minimerar livscykelkostnaderna för att leverera denna brukar-
kvalitet. Då kan det ibland vara rationellt att ”bygga dyrt” för att 
minska framtida kostnader, men ibland kan det vara rationellt att 
bygga billigare och ta de lite högre framtida löpande kostnaderna.  

Ibland får man intrycket att olika debattörer helt enkelt talar om 
olika sorters kvalitet i debatten. Vissa som menar att kvaliteten 
måste sänkas avser kvalitet ur ett brukarperspektiv. Andra som 
menar att det är fel att sänka kvaliteten pratar om teknisk kvalitet 
och livscykelkostnader (eller kvalitet kopplad till externa effekter).  

Det kan vara möjligt att sänka kostnaderna utan att sänka 
kvaliteten ur ett brukarperspektiv, t.ex. genom att producera en 
större andel standardiserade produkter. En bostad kan vara billig 
för konsumenten därför att den har låg brukarkvalitet, men också 
för att den är tillverkad på ett sätt som ger lägre (livscykel-) 
kostnader. 

1.4.4 Kundkategorier och inkomstgrupper 

I den internationella debatten talas mycket om ”affordable 
housing” och i Sverige har det, i allt högre grad, efterlysts ett 
byggande som blir ekonomiskt överkomligt även för hushåll som 
har en medianinkomst eller därunder.2 

Om hushållen på egen hand ska kunna hitta en relativt billig 
bostad på marknaden måste det alltså finnas bostäder som har 

                                                                                                                                                          
2 Vi går inte närmare in på hur ”ekonomiskt överkomlig” ska tolkas, men ofta resonerar man 
i termer av att högst en viss andel av inkomsten ska behöva gå åt för att man ska kunna hyra 
(eller äga) en bostad med rimlig kvalitet. Information om hur dessa andelar är i dag för olika 
grupper finns på Hyresgästföreningens faktabank om boende, www.hurvibor.se. 
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relativt låga marknadspriser eller marknadshyror. I en långsiktig 
jämvikt kan dessa relativt låga priser/hyror endast uppstå om 

 markpriset är relativt lågt 

 bostaden har relativt låg kvalitet ur ett brukarperspektiv och 
med en utformning som inte efterfrågas av hushåll med högre 
inkomster3, och 

 bostaden är en standardprodukt som kan tillverkas relativt 
billigt givet en viss brukarkvalitet (vilket gör att de boendes 
möjlighet att påverka utformningen är begränsad eller 
obefintlig). 

 
I en situation med ojämvikt kan priser/hyror bli relativt låga om 
det byggs så mycket att utbudet ökar snabbare än efterfrågan. Om 
det byggs ”för mycket” dyra bostäder med hög kvalitet ur ett 
brukarperspektiv kommer ju även dessa att bli relativt billiga på 
marknaden, men då kan det antas att byggherren gör förluster. När 
vi i fortsättning talar om bostäder som vänder sig till grupper med 
lägre inkomster så syftar vi just på bostadsprojekt av den typ som 
anges i de tre punkterna ovan. Som diskuteras i bl.a. Lind (2016a) 
förefaller en strategi som enbart bygger på flyttkedjor inte att 
fungera, dvs. att enbart bostäder med mycket hög brukarkvalitet 
byggs, och att relativt billiga bostäder frigörs i beståndet när 
grupper med högre inkomster flyttar till de nya bostäderna. 

Låga markpriser kan hänga samman med tillgången på mark i 
allmänhet, men särskilt med utbudet av planlagd mark. Detta kan i 
sin tur påverkas av tillgången på infrastruktur för transporter och 
kollektivtrafik. Ju större område som de boende kan pendla från så 
kommer, allt annat lika, markpriserna att falla i områden med 
initialt höga markpriser. Samtidigt stiger markpriserna (över t.ex. 
jord- och skogsbruksvärdet) längre ut i regionen, givet att denna 
mark planläggs.  

Nyproducerade bostäder som har ett relativt högt marknadspris 
eller en relativt hög marknadshyra kan emellertid bli åtkomliga för 
hushåll med lägre inkomster, om hyrorna eller priserna sätts under 

                                                                                                                                                          
3 Om bostaden har ”mycket låg kvalitet” skulle den kunna bli billig på marknaden även om 
marken är relativt dyr, men vi antar fortsättningsvis att så dåliga/undermåliga hus inte får 
byggas. 
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marknadsnivå och hushåll med lägre inkomster får förtur till dessa 
relativt billiga bostäder. Denna strategi tas också upp i kapitel 7.  

I Lind (2016a) kallas varianter med priser/hyror under 
marknadsnivå, och förturer till hushåll med lägre inkomster, för 
”inkomstkvoterade” bostäder. Bostäder som har en låg marknads-
hyra/marknadspris kallas där för ”åtkomliga bostäder”. I en 
situation med höga bostadspriser och långa köer till hyresrätter, 
kan det vara svårt att initialt skapa åtkomliga bostäder. Även 
hushåll med relativt sett högre inkomster kan tänkas välja en 
bostad med lägre brukarkvalitet om andra bostadsalternativ 
bedöms ha mycket höga priser/hyror. Som nämndes ovan är det 
också svårt att skapa åtkomliga bostäder i områden med höga 
markpriser utan särskild styrning. Ur en fastighetsutvecklares 
perspektiv är det också mer lönsamt att i områden med höga 
markvärden utforma bostäderna så att de blir attraktiva för grupper 
med högre inkomster. I detta fall kan bostäderna, oavsett 
utformning, bedömas bli för dyra för hushåll med lägre inkomster 
p.g.a. de höga markpriserna. 

Både när det gäller markpriser och brukarkvalitet finns dock en 
svår avvägning mellan två motstående önskemål: Vi vill bygga 
bostäder i bra lägen och med bra brukarkvalitet – men inte så bra 
att hushåll med lägre inkomster under lång tid ”trängs ut” av 
hushåll med högre inkomster.   

1.5 Disposition  

Kapitel 2-5 är bakgrundskapitel i rapporten. Kapitel 2 beskriver 
dagens rollfördelning mellan stat, kommun och marknad. Kapitel 3 
ger en översikt av de frågeställningar som varit centrala i den 
bostadspolitiska debatten. I kapitel 4 beskrivs fördelningen av 
exploateringskostnader mellan kommunen och andra aktörer vid 
olika typer av projekt. Kapitel 5 behandlar det statliga regelverk 
som rör utjämningen av inkomster och kostnader mellan 
kommuner. Även detta kan påverka den kommunala ekonomin vid 
bostadsbyggande.  

I kapitel 6 och 7 beskrivs administrativa respektive ekonomiska 
styrmedel som staten kan använda för att påverka bostads-
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byggandet i en kommun. Kapitlen behandlar och analyserar dels 
dagsläget i Sverige, dels styrmedel som används i andra länder. 

I kapitel 8 beskrivs först ett antal dimensioner som vi bedömer 
är centrala för att kommuner ska planera för ett stort bostads-
byggande, och särskilt ett byggande som vänder sig till bredare 
inkomstgrupper. Mot bakgrund av dessa dimensioner identifieras 
sedan ett antal kommuntyper. Därefter analyseras, utifrån slut-
satserna i kapitel 5-7, vilka statliga åtgärder som skulle kunna vara 
motiverade i de olika kommuntyperna och möjligheterna att 
minska bostadsbristen i just den typen av kommuner.  

I kapitel 9 summeras resultaten med olika åtgärder i fokus. I 
slutet av kapitel 9 återknyter vi till den bredare bostadspolitiska 
debatten och pekar på hur mer generella förändringar (t.ex. av 
hyresregler eller skatteregler) påverkar behovet av de specifika 
administrativa eller ekonomiska styrmedel som är i centrum för 
diskussionerna i denna rapport. 

I det avslutande kapitlet sammanfattar vi rapporten genom att 
presentera olika åtgärder i sex huvudpunkter. 
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2 Staten, kommunerna och 
ansvarsfördelningen vid 
bostadsbyggande 

Bostadsbyggandet – från planering till färdigställda bostäder – 
involverar många aktörer med olika uppgifter, incitament och 
inbördes kopplingar till varandra. Det kan schematiskt belysas med 
figur 2.1.  

 
 
Centrala aktörer i denna plan- och byggprocess är staten, kommu-
ner och fastighetsutvecklare/byggherrar. För att ett bostadsprojekt 
ska realiseras måste samtliga dessa tre aktörer bedöma att projektet 
är lämpligt, eller i vart fall acceptabelt, ur deras respektive syn-
vinklar. I den meningen kan dessa aktörer sägas ha vetorätt mot 
projektet. 
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Mot den bakgrunden är det av intresse att belysa ansvar och 
rollfördelning mellan dessa aktörer som en grund för att, i senare 
kapitel, diskutera möjligheter att åstadkomma ett ökat bostads-
byggande. I grova drag gäller följande rollfördelning: 

 Staten ger grundläggande förutsättningar och restriktioner för 
var och hur bebyggelse får uppföras. Det sker med rättsliga, 
administrativa och ekonomiska styrmedel.  

 Kommunerna skapar förutsättningar för bostadsbyggande 
genom planer och beslut om ny bebyggelse. Detaljplane-
ring/bygglov, och i förekommande fall strategiska markförvärv 
och försäljning av mark, är kommunala medel för att möjliggöra 
uppförande av bostadsbebyggelse. Till denna uppgift är även 
kopplat ett ansvar för teknisk och social infrastruktur (gator, va-
anläggningar, skolor, daghem m.m.).  

 Byggherren/fastighetsutvecklaren, t.ex. privata eller kommunala 
bostadsföretag, förverkligar slutligen bostadsprojekt under 
marknadsmässiga former.  
 

I de följande avsnitten 2.1–2.3 beskrivs dessa aktörers roller 
närmare. Avslutningsvis, i avsnitt 2.4, tar vi upp senare års debatt 
kring dessa roller.  

2.1 Staten 

Staten representeras av flera myndigheter och verk med olika 
ansvarsområden.4 Vidare har länsstyrelsen en viktig roll dels som 
rådgivande organ till kommunerna, dels som tillsynsmyndighet 
över den kommunala planeringen. I den senare funktionen har 
länsstyrelsen t.ex. möjlighet att upphäva kommunala planer om de 
inte tillgodoser riksintressen, mellankommunala intressen, strand-
skydd, miljökvalitetsnormer och regler till skydd för människors 
hälsa och säkerhet.  

                                                                                                                                                          
4 Här har Boverket en central roll. Men listan på myndigheter som – på ett eller annat sätt – 
kan beröras av ny bebyggelse kan göras lång. Socialstyrelsen följer t.ex. utvecklingen när det 
gäller hemlöshet och Folkhälsomyndigheten bevakar sambandet mellan boende och hälsa. 
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Beroende på det aktuella bostadsprojektet agerar även statliga 
sektorsmyndigheter inom olika områden. Här kan särskilt nämnas 
Trafikverket, som i många fall har en nyckelroll genom att skapa 
förutsättningar för bostadsbyggande med ny transportinfra-
struktur.5 En fungerande samordning mellan statens olika intressen 
och kommunernas arbete med bostadsförsörjningen är således av 
central betydelse. 

I detta avsnitt begränsas dock framställningen till de rättsliga 
styrmedel staten kan använda sig av i dagsläget.  

Lagar som reglerar markanvändning och byggande 

Grundlagen är utgångspunkten för efterföljande lagstiftning och 
offentligt beslutsfattande. I regeringsformen finns följande formu-
lering som berör bostadsbyggandet:6  

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det 
allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för 
social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 

Mer konkret är det främst två lagar som reglerar markanvändning 
och byggande – dels plan- och bygglagen, dels miljöbalken. Men det 
finns även annan lagstiftning som tar sikte på bostadsbyggande, 
t.ex. bostadsförsörjningslagen och den nyligen införda bosättnings-
lagen.7  

Plan- och bygglagen (PBL) 

Portalparagrafen i plan- och bygglagen (PBL) anger att lagen ska 
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnads-
förhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö.8 Därefter läggs 
fast att det är en kommunal uppgift att planlägga mark- och vatten-

                                                                                                                                                          
5 Förutom planering och drift av det statliga väg- och järnvägsnätet kan noteras att 
Trafikverket även ansvarar för fördelning av medel i de s.k. Stadsmiljöavtalen som beskrivs i 
kapitel 7. 
6 1 kap. 2 §, 2 st. Regeringsformen. 
7 Till detta kommer ett antal speciallagar som, på olika sätt, har betydelse för planerings- och 
bostadsbyggandet. Vi går inte närmare in på dessa lagar här. 
8 1 kap. 1 § PBL. 
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användningen enligt PBL, dvs. det som vardagligen brukar 
benämnas det ”kommunala planmonopolet”.9  

I 2 kap. PBL finns allmänna riktlinjer för vad som ska beaktas 
vid utformning av markanvändning och bebyggelse. Av särskilt 
intresse är att planläggningen ska främja bostadsbyggandet,10 och 
bidra till en estetisk tilltalande utformning av bebyggelse, grön-
områden och kommunikationsleder.11  

För att uppnå lagstiftningens mål tillhandahåller PBL flera olika 
medel – planläggning, tillstånds- och anmälningsplikt för bygg-
nadsåtgärder, tillsyn över byggnadsverksamheten, förelägganden 
och straffavgifter då någon bryter mot reglerna. För en närmare 
belysning av dessa medel, se avsnitt 2.2.  

För att konkretisera hur byggnader och anläggningar ska utföras 
finns Boverkets byggregler (BBR).12 Dessa s.k. tekniska egenskaps-
krav avser bl.a. hållfasthet, brandsäkerhet, säkerhet eller andra 
egenskaper hos byggnaden. Det finns vidare detaljerade krav på 
byggnaders lämplighet för olika ändamål, ändamålsenlighet och 
tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga, m.m. Dessa regler är enhetliga för hela landet. Det 
betyder att en kommun inte får ställa egna krav på en byggnads 
tekniska egenskaper vid planläggning eller i samband med genom-
förande av detaljplaner. Det gäller såväl byggande på privat som 
kommunal mark. Om en kommun ställer sådana egna krav, är 
kraven utan verkan.13  

Miljöbalken (MB)  

Vid prövning av markens lämplighet för olika ändamål ska regler i 
miljöbalken (MB) tillämpas. Vi ska inte närmare behandla inne-
hållet i MB, utan enbart peka på vissa kopplingar mellan MB och 
den kommunala planeringen enligt PBL. 

I MB finns regler om riksintressen, som pekas ut av statens olika 
sektorsmyndigheter.14 Här finns också en uppräkning av namn-

                                                                                                                                                          
9 1 kap 2 § PBL. 
10 2 kap, 3 §. p 5 PBL. 
11 2 kap. 3 § PBL. 
12 Genom bemyndiganden av regeringen, se 16 kap. PBL. 
13 Se 8 kap. 4 a § PBL. 
14 Det regleras i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden. 
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givna geografiska områden med stora natur- och kulturvärden som 
är av riksintresse och där exploatering bara får ske under vissa 
förutsättningar.  

MB innehåller regler om områdesskydd, t.ex. naturreservat och 
strandskydd, som kan lägga restriktioner på planeringen.15 MB har 
också regler om tillståndsplikt för dels miljöfarlig verksamhet, dels 
vattenverksamhet. Det kan aktualisera en parallell tillstånds-
prövning enligt PBL och MB. 

Miljökvalitetsnormer är rättsligt bindande föreskrifter om en viss 
lägsta kvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett 
visst geografiskt område.16 En miljökvalitetsnorm kan bl.a. ange 
högsta tillåtna halt av ett ämne och ska beaktas vid planering och 
planläggning enligt PBL.17  

I MB regleras miljökonsekvensbeskrivningar för att identifiera 
och beskriva effekter som en planerad verksamhet kan ha på 
människor, djur, växter, mark etc.18 Miljökonsekvensbeskrivningar 
ska, under vissa förutsättningar, tas fram som underlag för beslut 
om detaljplaner för att kunna göra en miljöbedömning av planen.19 

Bostadsförsörjningslagen20 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL) anger 
att kommunerna ska ha riktlinjer för bostadsförsörjningen – 
bostadsförsörjningsprogram. Syftet är att skapa förutsättningar för 
kommunens invånare att få tillgång till goda bostäder och att 

                                                                                                                                                          
15 Sammantaget finns elva typer av områdesskydd i 6-7 kap. MB: nationalparker, natur-
reservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, 
strandskyddsområden, miljöskyddsområden, vattenskyddsområden, Natura 2000-områden 
och nationalstadsparker. 
16 De fastställs av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Med stöd av 5 kap. 
MB har utfärdats förordningar om luftkvalitet (SFS 2010:477), förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön (SFS 2004:660), översvämningsrisker (SFS 2009:956), miljökvalitetsnormer för 
fisk- och musselvatten (2001:554), kartläggning av omgivningsbuller (SFS 2004:675), 
förordning om badvatten (SFS 2008:218) och havsmiljö (SFS 2010:1341). Se även 5 kap. 3 § 
MB. 
17 5 kap. 3 § MB. 
18 6 kap. 3 och 11 §§ MB. 
19 En miljökonsekvensbeskrivning ska göras när detta föreskrivs i MB eller i andra lagar som 
är kopplade till balkens bestämmelser.  När miljökonsekvensbeskrivningar upprättas ska 
särskilda samrådsförfaranden genomföras. Vad gäller miljökonsekvensbeskrivningar för 
planer är samrådet kopplat till PBL:s planprocess. När det gäller miljöbedömningar för 
planer enligt PBL, se Boverket (2006b) och Naturvårdsverket (2009). 
20 För en fördjupad belysning av lagens innehåll, se Boverket (2016e). 
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främja att relevanta åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds 
och genomförs. Dessa riktlinjer ska i sin tur ge underlag för 
planläggning enligt PBL.  

Riktlinjer för bostadsförsörjningen, som ska antas av kommun-
fullmäktige, ska minst innehålla uppgifter om 

 kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet 

 kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 

 hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen. 
 

Uppgifterna ska grundas på en analys av den demografiska 
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda 
grupper och marknadsförutsättningarna. 

BFL ställer krav på kommunen att samråda med berörda 
kommuner och ge länsstyrelsen och regionala organ tillfälle att 
yttra sig över riktlinjerna. Kommunerna ska därmed föra in ett 
regionalt perspektiv i riktlinjerna. Länsstyrelsen ska ge kommu-
nerna råd, information och underlag inför planeringen av 
bostadsförsörjningen samt peka på behovet av en samordning 
mellan flera kommuner.  

Cirka hälften av kommunerna har aktuella riktlinjer, antagna 
under föregående eller nuvarande mandatperiod (Boverket, 2016a). 
De senaste åren har det dock skett en ökning av antalet kommuner 
med aktuella riktlinjer (2015 var motsvarande siffra 41 procent).  

Bosättningslagen 

I mars 2016 infördes den s.k. bosättningslagen.21 Lagen innebär att 
kommunerna är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning, vid 
sidan av de nyanlända som själva hittar en bostad i kommunen.  

                                                                                                                                                          
21 Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen 
kompletteras med Förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning. 
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Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på 
kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mot-
tagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många 
asylsökande som redan vistas i kommunen. Avsikten är att 
kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor 
befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande ska  
ta emot fler nyanlända. 

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna har 
tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bo-
sättningen av nyanlända. Under 2016 hade Arbetsförmedlingen och 
Migrationsverket ett gemensamt ansvar för anvisningarna med stöd 
av den nya lagen, på samma sätt som det fungerat de senaste åren. 
Från den 1 januari 2017 tog Migrationsverket över hela ansvaret för 
att anvisa nyanlända till en kommun.  

EU:s roll 

Att diskutera EU:s roll i bostadsbyggandet ligger utanför ramarna 
för denna rapport. Det bör ändå nämnas att EU, direkt och 
indirekt, påverkar förutsättningar för markanvändningsplanering 
och bostadspolitik.22 

EU:s påverkan på planeringen avser främst miljöområdet.23 Det 
har skett genom införlivandet av direktiv och förordningar i svensk 
lagstiftning som i första hand berör miljöbalken. Indirekt har dock 
andra lagar – bl.a. PBL – påverkats genom hänvisningar till MB. 
Några exempel: 

 Det finns gränsvärden för miljökvaliteten för bl.a. luft och 
vatten (miljökvalitetsnormer) som kan få betydelse för var 
bebyggelse kan lokaliseras.  

 Natura 2000-områden, som är klassade som riksintressen, kan 
påverka möjligheterna till utbyggnad av områden. 

                                                                                                                                                          
22 För en närmare belysning, se Boverket (2011 och 2016f). 
23 Enligt en holländsk studie hade EU antagit runt 200 bindande rättsakter (direktiv och 
förordningar) inom miljöområdet fram till år 2000, se Netherlands Institute for Spatial 
Research (2004). 
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 Direktivet om strategisk miljöbedömning har fått påverkan på 
det svenska planeringssystemet genom skärpta krav på besluts-
underlaget och förfarandet vid planläggning. 
 

När det gäller bostadspolitik och -byggande begränsar de s.k. stats-
stödsreglerna möjligheterna för medlemsländerna att ge offentligt 
stöd inom bostadssektorn. Vidare har bygg- och bostadssektorn en 
viktig roll för att uppnå EU:s energi- och klimatmål. Kommiss-
ionen vill skapa bättre förutsättningar för finansiering av åtgärder 
för energieffektivisering, vilket bl.a. berör renoveringsåtgärder i 
svenska miljonprogramsområden.  

2.2 Kommunen 

Kommunernas uppdrag är att lösa bostadsförsörjningen inom de 
ramar som staten lagt fast. I detta arbete har kommunen flera olika 
roller – planmyndighet, ansvar för teknisk och social infrastruktur 
samt markägare. Kommunen kan även vara ägare av allmännyttiga 
bostadsföretag. Som nämndes ovan har kommunen även ett ansvar 
enligt socialtjänstlagen vilket kan påverka kommunens agerande i 
övriga roller. Kommunen kan också ha avtal med privata bostads-
företag om tillgång till ett visst antal hyreslägenheter och/eller 
köpa t.ex. bostadsrätter för att leva upp till ansvaret enligt social-
tjänstlagen.  

2.2.1 Kommunen som planmyndighet 

Ett centralt redskap för kommunernas planering och tillstånds-
givning är det s.k. kommunala planmonopolet, vilket innebär 
följande: 

 Kommunen avgör om en detaljplan ska upprättas.  

Det finns visserligen en möjlighet för regeringen att förelägga 
en kommun att inom en viss tid anta en detaljplan, s.k. plan-
föreläggande, om det behövs för att tillgodose ett riksintresse 
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eller en samordning mellan kommuner.24 Men denna möjlighet 
har, såvitt bekant, aldrig tillämpats.  

 Kommunen avgör – i princip – hur planen ska utformas. 

I detta avseende är dock inte monopolet hundraprocentigt. 
Staten/länsstyrelsen får upphäva en detaljplan som antagits av 
kommunen om det bedöms att planen inte tagit hänsyn till (1) 
ett riksintresse, (2) samordningen mellan kommuner, (3) en 
miljökvalitetsnorm, (4) strandskydd eller (5) att bebyggelsen 
blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet 
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  
 

En annan viktig begränsning är, naturligtvis, att detaljplaner som 
ska genomföras på marknadsmässiga grunder måste vara lönsamma 
ur byggherrens perspektiv.  

Plansystemet  

PBL innehåller bestämmelser om tre typer av planer:25 Region-
planen kan användas för att samordna planeringen i flera 
kommuner när det gäller t.ex. trafikleder, bebyggelse och grön-
områden.  

Översiktsplanen ska omfatta hela kommunen och ange grund-
dragen i markanvändning och bebyggelseutveckling, redovisa hur 
kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder 
samt ge vägledning för efterföljande planer och tillstånd.26 För delar 
av kommunen kan planen göras mer detaljerad – s.k. fördjupad 
översiktsplan – som behandlar t.ex. strukturen i ett bostads-
byggnadsprojekt.27 Detaljplaner ska vanligtvis upprättas vid bygg-
projekt eller vid omvandling av bebyggelseområden.28 Med dessa 

                                                                                                                                                          
24 11 kap. 15 § PBL. 
25 Till detta kommer också områdesbestämmelser, som kan användas inom områden som inte 
har detaljplan. De är främst avsedda för att reglera förändringar/bevarande av befintlig 
bebyggelse och ger, i motsats till detaljplanen, inte fastighetsägare någon rättslig garanti att 
få bygga. 
26 3 kap. 2 och 5 §§ PBL. 
27 3 kap. 23 § PBL. 
28 4 kap. 2 § PBL. 
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planer kan markanvändning och byggande regleras på ett bindande 
sätt, liksom fastighetsindelning, gemensamhetsanläggningar m.m.29  

De tillstånd som kan ges enligt PBL är av fyra slag: förhands-
besked om bygglov, bygglov, rivningslov samt marklov.  

Sålunda kan PBL:s plan- och tillståndssystem sammanfattas med 
figur 2.2. 

 
 
Av figuren framgår att tillståndsprövningen kan baseras på enbart 
översiktsplanen eller en detaljplan. Vid denna prövning är över-
siktsplanen endast vägledande, medan detaljplanen är rättsligt 
bindande. Vid bostadsbyggnadsprojekt (av någon betydelse) krävs 
normalt alltid en detaljplan I figur 2.3 nedan ges ett exempel på hur 
den rättsligt bindande detaljplanen kan se ut (notera att alla detaljer 
inte är avsedda att vara fullt läsliga, utan figuren är tänkt att tjäna 
som illustration).  

                                                                                                                                                          
29 Fastighetsindelning, gemensamhetsanläggningar och servitut kunde tidigare regleras med 
ett särskilt planinstitut – fastighetsplanen. 

Detaljplan

Bygglov, marklov, rivningslov

Översiktsplan

Regionplan
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Detaljplanen – plankarta och planbestämmelser – avgränsar tre 
typer av områden: allmänna platser, dvs. gator och parker/grön-
områden (markerat vitt och grönt i figuren), kvartersmark för 
bebyggelse (gult och rött i figuren) samt vattenområden (blått i 
figuren).30 Därutöver ger detaljplanen utrymme för en långtgående 
reglering av markanvändningen, bebyggelsens omfattning/place-
ring/utformning/utförande samt av mark- och genomförande-
frågor. I PBL finns en lista på regleringsmöjligheter som omfattar 
15 huvudrubriker.31  

                                                                                                                                                          
30 4 kap. 5 § PBL. Dessutom ska detaljplanen ha en s.k. genomförandetid. Under denna tid, 
som kan vara mellan 5 och 15 år, får planen endast i undantagsfall ändras mot fastighets-
ägarnas vilja, se 4 kap. 39 § PBL. 
31 4 kap. 6-20 §§ PBL. Det finns dock begränsningar för regleringens omfattning. Planen får 
inte vara mer detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till dess syfte. Plan-
bestämmelserna ska utformas så att det tydligt framgår hur byggandet regleras (4 kap. 32 § 
PBL). Vidare ska planutformningen ta skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- 
och fastighetsförhållanden (4 kap. 36 § PBL). Slutligen ska regleringen baseras på en 
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen (2 kap. 1 § PBL). 



Staten, kommunerna och ansvarsfördelningen vid bostadsbyggande  2017:2 

50 

2.2.2 Kommunen som huvudman för infrastruktur 

Utöver funktionen som planmyndighet har kommunen också 
ansvar för dels teknisk infrastruktur som gator/vatten/avlopp, dels 
andra verksamheter med kopplingar till bostadsbyggande som 
skolor, daghem m.m. Kommunernas finansiella ansvar för denna 
infrastruktur belyses närmare i kapitel 4. 

2.2.3 Kommunen som markägare 

En betydande del av den mark som är aktuell för nyproduktion av 
bostäder ägs – ofta sedan lång tid tillbaka – av kommunerna. Av 
Boverket (2012) framgår att tolv procent av landets kommuner 
uppger att de äger all mark som är aktuell för planerat/pågående 
bostadsbyggande, och 76 procent av kommunerna äger delar av 
potentiellt byggbar mark. Planprocessutredningen (SOU 2015:109) 
anger att fyra av tio kommuner bedömer att mer än 50 procent av 
nyproducerade lägenheter kommer att byggas på kommunal mark. 
De ekonomiska förutsättningarna för kommunal försäljning av 
mark till byggherrar, s.k. markanvisning, behandlas närmare i 
kapitel 4.  

2.2.4 Kommunen som fastighetsutvecklare – allmännyttan 

I dag äger och förvaltar de kommunala, allmännyttiga bostads-
företagen 800 000 hyresbostäder. Det motsvarar ca hälften av totala 
antalet hyresbostäder (SABO, 2016). Genom dessa företag spelar 
alltså kommunen en central roll som byggherre/fastighets-
utvecklare. 

2.3 Fastighetsutvecklaren 

När bostadshyreshus uppförs är fastighetsutvecklaren i regel en 
fastighetsägare som avser att äga huset långsiktigt. Det kan vara 
kommunala bostadsföretag, lokala privata aktörer, nationella 
privata aktörer men det finns även t.ex. privata stiftelser som 
bygger bostäder. I regel upphandlas byggandet från en fristående 
entreprenör men vissa företag bygger även i egen regi. 
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Bostadsrätter uppförs normalt av en privat aktör eller av icke-
vinstdrivande organisationer som HSB och Riksbyggen. I ett tidigt 
skede bildas en bostadsrättsförening som då kontrolleras av 
fastighetsutvecklaren. När huset är färdigställt och lägenheterna 
sålda drivs bostadsrättsföreningen vidare av de hushåll som köpt 
lägenheterna. Även här utförs ofta själva byggandet av fristående 
entreprenörer, men större fastighetsutvecklare kan i regel bygga i 
egen regi.  

För småhusbyggande kan processen likna den för bostadsrätter, 
dvs. en aktör bygger och säljer. Men här finns även enskilda hushåll 
som köper mark och sedan själva upphandlar byggandet. På bygg- 
och entreprenadsidan finns både stora nationella fastighets-
utvecklare och mindre lokala aktörer. 

2.4 Debatt och kritik av roller och rollfördelning 

Debatten om de tre huvudaktörerna – staten, kommunerna och 
byggherrar/fastighetsutvecklare – och deras roll för bostadsbyg-
gandet har varit livlig under senare år. Debatten har ofta förts i 
termer av ”vad är orsaken till att det inte byggs mer” eller ”vad 
behöver göras för att det ska byggas mer”. Avslutningsvis ska vi 
därför ge en översikt av frågor som diskuterats. 

2.4.1 Staten 

Debatten om statens roll som lagstiftare har i mångt och mycket 
handlat om PBL och reglernas effekt på bostadsbyggandet – 
”processen är för krånglig och tar för lång tid”. Det gäller bl.a. de 
processuella reglerna om samråd, granskning och överklagande av 
planer m.m. Vidare har kraven på tekniska egenskapskrav för 
byggnader diskuterats (t.ex. hållfasthet, funktionskrav, energikrav 
och bullernivåer inomhus).32 Lagstiftningens restriktioner för 
bostadsbyggandet i form av bl.a. riksintressen, strandskydd och 
utomhusbuller har också ifrågasatts. En grundläggande fråge-

                                                                                                                                                          
32 Borg & Song (2014) ger några indikationer på hur ökade krav på byggnader påverkat 
kostnaderna för nyproducerade bostäder, och en kostnadsökning på 15 procent bedöms då 
som trolig. 
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ställning i dessa avseenden är huruvida dagens regler ligger på "rätt" 
nivå eller om ändrade regler skulle kunna leda till förbättrade 
förutsättningar för bostadsförsörjningen.  

En mer övergripande kritik av statens samordnande roll ger 
Bostadsplaneringskommittén (SOU 2015:59 s. 424). ”Det statliga 
agerandet gentemot kommuner kännetecknas av sektoriseringens 
makt och därmed bristande helhetssyn. Staten lämnar åter-
kommande synpunkter i form av yttranden i olika skeden i 
planeringsprocessen med ibland motstidiga inriktningar. Det tycks 
också råda skillnader kring vad staten anser vara viktigt beroende 
på var i landet man befinner sig”.  

Staten har dock varit relativt aktiv för att i delar försöka 
förändra regelverket. Ett stort antal offentliga utredningar och 
lagändringar har genomförts. Det har berört bl.a. förbud mot 
kommunala särkrav, instansordningen vid överklagande av 
detaljplaner och hantering av bullerfrågor vid stadsbyggande. 
Dessutom pågår en översyn av det s.k. riksintressesystemet. Och i 
regeringens s.k. 22-punktsprogram från juni 2016 finns ett antal 
förslag som ska utredas närmare med syfte att bygga snabbare, 
enklare och billigare.33 

2.4.2 Kommunerna 

Det kommunala planmonopolet har ibland lyfts fram som ett 
problem eftersom det skulle leda till att vissa kommuner planlägger 
”för lite”. Monopolet borde därför begränsas. Mot den bakgrunden 
har det funnits förslag om att stärka fastighetsutvecklarens 
ställning gentemot kommunen, t.ex. genom att göra det möjligt att 
överklaga ett kommunalt ”nej” till planläggning av ett område. Det 
har också funnits förslag på att något stärka den regionala nivån på 
kommunernas bekostnad (SOU 2015:59). Även regeringens 22-
punktsprogram från maj 2016 med förslag om statlig styrning av 
kommunerna genom planeringstal för bostadsbyggandet kan ses 
som en principiell begränsning av kommunernas planmonopol 

                                                                                                                                                          
33 Programmet tar bl.a. upp åtgärder som syftar till mer byggklar mark, sänkta bygg-
kostnader, kortare ledtider och fler hyresrätter. 
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(även om bristande måluppfyllelse av planeringstalen inte är 
kopplade till några sanktioner).  

En motbild är dock att de beskrivna problemen med det 
kommunala planmonopolet, generellt sett, är omotiverade eller 
överdrivna – med hänvisning till bl.a. den planberedskap och 
outnyttjade byggrätter som finns i ett stort antal kommuner (SOU 
2015:109).  

2.4.3 Byggherrar/fastighetsutvecklare 

En fråga som diskuterats är outnyttjade byggrätter och i vilken takt 
som en byggherre utnyttjar byggrätterna (se t.ex. Länsstyrelsen 
Stockholm, 2014). Från teoretiska utgångspunkter är det rationellt 
för en byggherre att vilja bygga i mindre etapper under vissa 
förutsättningar (se t.ex. Lind, 2015 och SOU 2015:48). Det gäller 
om 

 efterfrågan är priskänslig så att priset/hyran måste sänkas 
relativt mycket för att ett större antal lägenheter objekt ska 
efterfrågas 

 efterfrågan förväntas stiga i framtiden 

 stordriftsfördelarna i produktionen är små eller obefintliga 

 inga andra aktörer förväntas bygga mycket i närheten (och där-
med pressa ner priserna). 

 
I debatten har flera olika strategier diskuterats för att skapa 
incitament för fastighetsutvecklare att bygga snabbare – t.ex. skatt 
på outnyttjade byggrätter, tidsbegränsade planer eller viten vid 
kommunala markanvisningar om marken inte bebyggs inom en viss 
tid (se t.ex. Bengtsson et al., 2013). I sammanhanget kan också 
noteras att PBL faktiskt innehåller en bestämmelse som gör det 
möjligt för kommunen att lösa in detaljplanelagd mark som inte 
bebyggts under planens s.k. genomförandtid.34 

De kommunala bostadsföretagens förutsättningar att bygga har 
också debatterats under senare år. Den s.k. Allbo-lagen kräver att 

                                                                                                                                                          
34 6 kap. 15 § PBL. 
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kommunala bostadsföretag ska agera affärsmässigt och ha avkast-
ningskrav i nivå med de privata fastighetsägarna. Hur detta krav ska 
tolkas råder det delade meningar om. Lind & Lundström (2011) 
menar att kravet ska ligga på projektnivå, medan t.ex. SABO (2011) 
anser att det ska ligga på företagsnivå. Att EU-lagstiftningen skulle 
lägga stora restriktioner på vad företagen får göra ifrågasätts av 
Kjellström (2015), särskilt när det gäller projekt med ett socialt 
fokus.  

Relationen mellan investeringskostnad och fastighetens 
marknadsvärde kan vara betydelsefull eftersom det kan komma 
krav om nedskrivning i företagets balansräkning om marknads-
värdet är lägre. Särskilt utanför de hetaste marknaderna bedöms 
bostadshyresfastigheter ofta ha relativt låga marknadsvärden. Det 
innebär att även om ett nybyggnadsprojekt är lönsamt för inne-
havaren utifrån en kassaflödesanalys, så kan ett företag tveka att 
genomföra ett projekt om det innebär att nedskrivningar måste 
göras. Sådana nedskrivningar påverkar i sin tur resultaträkningen 
och kan leda till att företaget redovisar förluster. Vissa företag är 
beredda att ta dessa redovisningsmässiga konsekvenser, men inte 
alla. I bilaga 1 behandlas diskussionen om nedskrivningskrav lite 
mer ingående. 
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3 Bostadspolitisk bakgrund 

I detta kapitel tar vi upp några bostadspolitiska frågor som en bak-
grund till senare kapitel. Vi behandlar här begreppet bostadsbrist, 
nyproduktion kontra utnyttjande av det befintliga bostads-
beståndet, åtgärder på efterfrågesidan respektive utbudssidan samt 
byggmarknaden och finansmarknaden.  

3.1 Begreppet bostadsbrist 

Situationen på bostadsmarknaden beskrivas utifrån en rad olika 
egenskaper. Ett begrepp som ofta används är ”bostadsbrist”. Detta 
begrepp kan ges olika tolkningar som alla är problematiska (se t.ex. 
Borg, Lind & Lundström, 2008 och SOU 2015:48, bilaga 1). 

En indikator på bostadsbrist är höga priser, vilket kan preciseras 
genom att relatera priserna till kostnaderna för att producera 
bostäder. Kvoten mellan pris och kostnad brukar kallas Tobins Q. 
Tanken är att om Tobins Q är större än 1 så ska en väl fungerande 
marknad ge incitament till att bygga. Om Tobins Q (i utkanten av 
en stad där det finns god tillgång på mark) är större än 1, så kan det 
alltså tolkas som att det har byggts för lite och att det råder 
”bostadsbrist”. På motsvarande sätt kan man jämföra faktisk 
hyresnivå i nyproduktion med den hyresnivå som skulle krävas för 
att ge en rimlig avkastning på investeringarna, givet ett lågt 
markpris och konkurrensutsatta byggkostnader. En indikator på 
bostadsbrist skulle då vara att den faktiska hyresnivån i ny-
produktionen är högre än den nivå som innebär att fastighetsvärdet 
motsvarar de långsiktiga kostnaderna. Som diskuteras i Borg et. al. 
(2008) finns dock problem hur man ska ta hänsyn till värdet av 
mark i alternativ användning när man gör denna typ av beräkningar. 
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Att utgå från Tobins Q har också andra begränsningar. Låt oss 
t.ex. anta att staten, för att värna den finansiella stabiliteten, gör det 
svårare att låna pengar. Kraven på egen insats ökar, lånen ska 
amorteras snabbare och ett ”lågt” skuldkvotstak införs. Om dessa 
åtgärder faktiskt leder till att bostadspriserna pressas ned, så inne-
bär ju inte det att fler har möjlighet att komma in på ägar-
marknaden (och att bristen minskat). Om höga priser gör att 
många i dag inte har råd att köpa en bostad, så kommer inte heller 
åtgärder som de ovan beskrivna medföra att de kan efterfråga en 
bostad, t.ex. därför att de saknar tillräcklig kontantinsats.  

Att se på de kötider som de hushåll har som får en bostad är 
förknippat med liknande problem. Annadotter & Blomé (2014) har 
analyserat hyreshusföretags ”uthyrningspolicy” och funnit att 
många bolag hade höga krav för att ge ett förstahandskontrakt till 
ett hushåll. Det handlade t.ex. om inkomstnivå och att hushållet 
inte hade betalningsanmärkningar. Om ett bostadsföretag har 
mycket höga krav för att hyra ut en bostad, så innebär ju det att 
många som står i kön sorteras bort, och att det fåtal som uppfyller 
kraven har möjlighet att få en bostad relativt snabbt. Efter att ovan 
nämnda rapport publicerats har en rad kommunala bostadsföretag 
sänkt, eller helt tagit bort, inkomstkraven vid uthyrning, vilket har 
gjort det lättare för hushåll med lägre inkomst att få en bostad. Vi 
ska dock förvänta oss att detta innebär att de observerade kötiderna 
kommer att bli än längre, eftersom hushåll med lägre inkomster 
och långa kötider nu kan få en bostad medan de tidigare ”hoppades 
över” eftersom de inte uppfyllde inkomstkravet. 

Ett alternativt angreppssätt, som används i Lind (2016a), är att 
istället ha en explicit normativ definition av typen: ”På en väl 
fungerande bostadsmarknad ska man inom 30 dagar kunna hitta en 
enrumslägenhet inom rimligt pendlingsavstånd (säg en timme) som 
kostar mindre än 4 000 kr per månad”. Om detta krav uppfattas 
som rimligt men inte uppfylls, då har vi definitionsmässigt 
bostadsbrist – en bostadsmarknad som inte fungerar som den ska. 

Vi ska inte här tränga djupare i dessa definitions- och mät-
problem, men vår bedömning är att en explicit normativ definition 
är det tydligaste. En sådan definition pekar också på vikten av att 
precisera vad vi anser vara en acceptabel situation på bostads-
marknaden och att hitta variabler som kan följas över tid för att se 
hur marknaden utvecklas. För denna rapports syften spelar dock 
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den exakta definitionen mindre roll, men utgångspunkten i 
fortsättningen är att vi har en situation på bostadsmarknaden där 
många har svårt att hitta en bostad på marknaden till rimliga 
villkor.  

3.2 Att bygga nytt eller utnyttja beståndet bättre 

Om vi accepterar tesen att det finns bostadsbrist i många orter är 
den första stora frågan i bostadsdebatten: I vilken grad kan detta 
lösas genom att utnyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre? 
Om man dividerar den totala befintliga bostadsytan med antalet 
invånare blir det ett betydande antal kvadratmeter per invånare. 
Detta kan ses som ett argument för att det skulle vara möjligt att 
lösa bostadsbristen genom ett bättre utnyttjande av beståndet (se 
t.ex. Boverket, 2014b). Även om vissa hushåll bor mycket trångt, 
har andra mycket stora ytor till sitt förfogande. 

Man bör dock notera att ”ytbehovet” per invånare beror på 
hushållsstrukturen. På en bostadsmarknad med många ensamhus-
håll ”behövs” därför en större yta för att alla ska få en rimlig 
bostadsstandard, jämfört med en marknad med större hushåll. 
Sedan bör det ju också finnas en viss matchning mellan var ytorna 
är belägna och var det går att hitta ett arbete.  

Om vi accepterar argumentet att det vore teoretiskt möjligt att 
skapa en bra bostadssituation för alla inom ramen för det befintliga 
bostadsbeståndet, så blir frågan hur vi rent praktiskt ska lösa det. I 
debatten finns det förslag om både ”morötter” och ”piskor”. 

Ett vanligt förslag för att stimulera flytt från större till mindre 
bostäder är att justera realisationsvinstbeskattningen så att den som 
flyttar betalar mindre i skatt (se t.ex. SOU 2015:48). Ett annat 
förslag fokuserar på de äldre, som ofta bor i bostäder med stora 
ytor, och syftar till att underlätta för äldre att flytta till olika 
former av äldreboende, t.ex. genom direkta bidrag för själva flytten 
(Kulander, 2013) eller genom att se till att det byggs prisvärda 
trygghetsboenden. När det gäller den billiga delen av den hyres-
reglerade marknaden, dvs. hyresbostäder med låga hyror i relation 
till marknadshyran, har det genom åren framförts olika varianter av 
förslag som innebär att hyresgästen skulle kunna sälja sitt kontrakt 
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och därmed på ett lagligt sätt få del av det värde som finns i 
kontraktet. 

För att få fler att flytta till en mindre bostad kan man, som ett 
alternativ eller komplement, öka kostnaderna för dem som bor i en 
stor bostad. På hyresmarknaden handlar det då främst om att tillåta 
större hyreshöjningar i områden där gapet mellan den faktiska 
hyran och en tänkt marknadshyra är stora. Med dagens situation på 
bostadshyresmarknaden skulle en mer generell marknadsanpass-
ning leda till hyreshöjningar i det äldre beståndet oavsett läge. För 
att få hushåll att flytta från stora bostadsrätter och villor är det 
vanligaste förslaget att höja fastighetsskatten, eller att minska 
värdet av ränteavdragen. Flera förslag har framförts om en skatte-
växling där transaktionsrelaterade skatter sänks och skatter på 
innehav ökas (se t.ex. Bokriskommittén, 2014 och SOU 2015:48). 

När förslagen om ”piskor” preciseras, så handlar det dock om 
stegvisa förändringar under en längre tid för att göra förslagen 
socialt acceptabla och politiskt möjliga. Effekterna kommer då 
också att uppstå stegvis under en längre tid. 

Vår utgångspunkt i denna rapport är att åtgärder för att öka 
utnyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet är viktiga och 
kommer att få vissa effekter. Men det kommer ändå att behöva 
byggas nya bostäder i relativt stora volymer. Fortsättningsvis i 
denna rapport är det enbart nyproduktion av bostäder som 
diskuteras. 

3.3 Åtgärder på efterfrågesidan eller på utbudssidan 

Vill man öka produktionen av en vara så är en första fråga om 
åtgärder ska sättas in på efterfrågesidan eller på utbudssidan. Ser vi 
först på efterfrågesidan så finns i den bostadspolitiska debatten 
argument för ökade bostadsbidrag. Flera analyser pekar på att 
bostadsbidragen släpat efter (se t.ex. Enström Öst, 2006).  

Även när det gäller ägda bostäder har åtgärder på efterfrågesidan 
efterlysts, t.ex. i form av subventionerat bosparande men också mer 
förmånliga regler rörande t.ex. amorteringskrav vid köp av ny-
producerade bostäder (se t.ex. Veidekke, 2015). Som vi återkom-
mer till i kapitel 6 beror effekterna av efterfrågestimulerande 
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åtgärder på utbudselasticiteten, dvs. hur utbudet reagerar på ökad 
efterfrågan.  

När det gäller åtgärder på utbudssidan handlar det i hög grad om 
statens, kommunernas och fastighetsutvecklarens agerande. Olika 
aspekter som varit uppe i debatten på utbudssidan berördes i 
föregående kapitel. 

3.4 Underliggande marknader: 
byggmarknaden och finansmarknaden 

Om vi tänker oss att en fastighetsutvecklare genomför projekt som 
är lönsamma så kommer, vid en given prisnivå på den färdiga 
produkten och på marken, antalet lönsamma projekt att bero på 
kostnaden för att bygga en bostad med vissa givna egenskaper. En 
fråga i den svenska debatten har därför varit om det finns 
konkurrensproblem på den svenska byggmarknaden som leder till 
högre kostnader och färre lönsamma byggprojekt. 

Genom åren har en rad studier gjorts om konkurrensproblem i 
byggsektorn och relativt nyligen kom utredningen ”Plats för fler 
som bygger mer” (SOU 2015:105). Där finner man dock att 
koncentrationsgraden i de flesta delsektorer är relativt låg, men att 
överhettning på olika delmarknader lett till högre priser för den 
som vill bygga. Detta kan tolkas som att det inte finns grund-
läggande konkurrensproblem utan att det snarare handlar om 
bristande flexibilitet i relation till förändringar i efterfrågan. De 
förslag som presenteras i utredningen handlar mer om den 
offentliga sektorn, t.ex. vikten att öka utbudet av mark och att öka 
transparensen i planprocessen, än att minska koncentrationen i 
olika sektorer inom byggsektorn (s. 22f). I en bilaga till 
Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:48, s. 97f.) analyseras 
konkurrensfrågorna utifrån Porters modell med fem komponenter: 

 leverantörernas förhandlingsstyrka 

 köparnas förhandlingsstyrka 

 hot från substitutvaror 

 hot från nya aktörer 

 rivalitet mellan existerande konkurrenter. 
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En slutsats är att för mycket av debatten fokuserats på den sista 
punkten, samt att skillnaden mot andra branscher kanske är över-
skattad. Man pekar också på att det faktiskt finns ett antal 
produkter på marknaden (t.ex. SABO:s Kombohus och Skanska 
och IKEA:s samarbete BoKlok) som kan uppföras till relativt låga 
kostnader. 

I en period där byggandet behöver öka så är flexibiliteten på 
utbudssidan särskilt viktig och då kan frågor om internationell 
standardisering för ökad import och arbetskraftsförsörjning bli 
särskilt viktiga (se t.ex. Enochsson & Andersson, 2016). 

En annan bakomliggande faktor som uppmärksammats i 
debatten är möjligheten att finansiera nyproduktion av bostäder. 
Veidekke (2015) pekar på att både företag som vill bygga bostäder 
och enskilda hushåll som vill köpa en bostad kan få problem därför 
att bankerna är restriktiva i sin långivning. I SOU 2015:105 
behandlas även den frågan, men där anger man att det är svårt att 
finna belägg för att små- och medelstora företag missgynnas (s. 17 
f.) Det handlar i grunden om bedömning av enskilda projekt och 
den bedömningen måste enligt utredarna kreditgivaren göra.
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4 Bostadsbyggande och 
exploateringsekonomi 

Detta kapitel behandlar kommunalekonomiska effekter som upp-
kommer i samband med ett bostadsprojekt. Det avser dels 
kostnader för planläggning och infrastrukturanläggningar, dels 
intäkter vid kommunal försäljning av mark för bebyggelse till 
byggherrar. 

4.1 Genomförande av ett bostadsprojekt 
– fyra typfall 

Ett bebyggelseprojekt har särdrag som gör att plan- och genom-
förandeprocessen, i större eller mindre grad, är anpassad till varje 
enskilt fall. Några huvudvarianter på processer kan dock urskiljas 
beroende dels på byggherrens roll i detaljplanearbetet, dels på 
markägandet:  

 Byggherrens roll i planprocessen – medverkar byggherren aktivt 
vid utformning av detaljplanen?  

 Markägandet – ägs marken av byggherren eller kommunen när 
byggprojekt och planering initieras?  
 

Med avseende på dessa två faktorer kan man urskilja fyra typfall vid 
genomförandet av ett plan- och byggprojekt.  
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35

 
 
Mellan dessa fyra typfall finns skillnader när det gäller fördelningen 
av intäkter och kostnader mellan kommunen och fastighetsäga-
ren/byggherren. I de följande två avsnitten 4.2–4.3 belyses detta 
med utgångspunkt från markägandet, dvs. om marken ägs av bygg-
herren eller av kommunen.  

4.2 Finansiering av planläggning och infrastruktur – 
byggherren äger marken 

Vid ett byggprojekt har kommunen ett primärt ansvar för admi-
nistration och utredningar vid detaljplaneringen, dels ett ansvar för 
byggande och förvaltning av bl.a. kommunala gator, grönområden 
och vatten och avloppsanläggningar (va-anläggningar). I detta 
avsnitt beskrivs de grundläggande reglerna för finansieringsansvar 
för åtgärder och anläggningar då den mark som ska bebyggas ägs av 
en privat byggherre. I det fall kommunen äger marken blir 
situationen annorlunda och detta behandlas i avsnitt 4.3. 

4.2.1 Detaljplanering och bygglov 

Plan- och bygglagen (PBL) ger kommunen möjlighet att täcka 
kostnader för detaljplanering, bygglov och byggkontroll med 

                                                                                                                                                          
35 Källa: Kalbro & Lindgren, 2015. 
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avgifter från byggherren.36 En planavgift får täcka kostnader för 
program och åtgärder/utredningar som krävs för att upprätta ett 
slutligt planförslag.37 På motsvarande sätt kan kommunen täcka 
kostnader för beslut om bygglov genom en bygglovavgift. 

Plan- och bygglovavgift får högst motsvara kommunens genom-
snittliga kostnad för den typ av besked, handläggning eller beslut 
som avgiften avser.38 Grunderna för hur avgifterna beräknas ska 
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Hur dessa 
avgifter har utvecklats beskrivs i Dratos & Lind (2015). 

4.2.2 Kommunala allmänna platser – gator, torg och 
grönområden 

Enligt PBL ska kommunen vara ”huvudman” för allmänna platser i 
en detaljplan.39 Det betyder att kommunen har ett primäransvar för 
byggande och förvaltning av gator/vägar, torg, grönområden/par-
ker m.m.  

Kommunen har rätt (men inte skyldighet) att ta ut avgifter för 
allmänna platser från fastighetsägare.40 Avgifterna får maximalt 
täcka kommunens kostnader för byggande och standardför-
bättring, inklusive kostnader för förvärv av mark som behövs för 
anläggningarna samt administrations- och räntekostnader.41 Dvs. 
drifts- och underhållskostnader ska betalas via kommunalskatten. 
Ytterligare en begränsning är att endast områdesanknutna 
gator/grönområden i en detaljplan får avgiftsbeläggas. Det betyder 
bl.a. att avgiften inte får täcka kostnader för gator och parker som 
betjänar större områden – som t.ex. genomfarts-, infarts- och 
huvudgator mellan stads- eller tätortsdelar.42 

                                                                                                                                                          
36 12 kap. 8-9 §§ PBL. 
37 Hit hör kostnader för personal, lokaler, grundundersökning, mätning, kartframställning, 
fastighetsförteckning samt kungörelser vid samråd och granskning. 
38 12 kap. 10 § PBL. 
39 4 kap. 7 § PBL. 
40 6 kap. 24 § PBL. Vanligen sammanfaller fördelningsområdet med detaljplanen, men 
området kan också omfatta flera detaljplaner eller delar av en plan. Det är också möjligt att 
ha ett fördelningsområde för gator och ett annat för parker och grönområden. Uttag av 
gatukostnader bestäms i kommunens beslut om gatukostnadsutredning, se 6 kap. 28 § PBL. 
41 6 kap. 21 § PBL. 
42 Den senare typen av kostnader brukar benämnas generalplanekostnader, dvs. kostnader 
för sådana anläggningar som redovisades i en s.k. generalplan i den äldre byggnadslag- 
stiftningen. Denna plan motsvarade i princip den nuvarande översiktsplanen. 
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4.2.3 Kommunala vatten- och avloppsanläggningar 

Kommunala, allmänna va-anläggningar regleras i lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV).43 En allmän va-anläggning ska komma till 
stånd om det behövs med hänsyn till hälso- och miljöskydd och 
anläggningen måste ordnas i ett större sammanhang för befintlig 
eller blivande bebyggelse.44  

Fastighetsägare inom det s.k. va-verksamhetsområdet är skyl-
diga att betala avgifter enligt kommunens va-taxa.45 Dessa avgifter 
får inte överstiga kostnaderna för att bygga och driva va-anlägg-
ningen, dvs. de bygger på självkostnadsprincipen. Avgifterna består 
normalt av två delar: en anläggningsavgift (engångsavgift) och en 
brukningsavgift (årlig avgift).46 Anläggningsavgiften, som tas ut i 
samband med att bebyggelsen färdigställs, får inte överstiga 
kostnaderna för att bygga va-anläggningen.47 Brukningsavgifterna 
ska täcka anläggningens driftskostnader (och eventuella anlägg-
ningskostnader som inte tas ut via engångsavgiften).48  

Normalt gäller en och samma va-taxa i hela kommunen. Taxan 
ska alltså bestämmas med hänsyn till de genomsnittliga själv-
kostnaderna inom området. Det betyder att anläggningsavgifterna 
vid en enskild exploatering kan vara högre, eller lägre, än de 
faktiska kostnaderna. I det avseendet skiljer sig alltså va-avgifterna 
från avgifterna för allmänna platser. I det senare fallet ska 
avgifterna i princip motsvara de anläggningskostnader som uppstår 
i det enskilda exploateringsområdet.49  

                                                                                                                                                          
43 Allmänna va-anläggningar handhas, förutom av kommunen, av regionala bolag eller kom-
munalförbund och i några fall även privata huvudmän. 
44 6 § LAV. 
45 34 § LAV. Avgifterna/taxan ska utformas så att kostnaderna fördelas mellan fastig-
hetsägarna på ett ”skäligt och rättvist sätt”, se 31 § LAV. Bouvin och Qviström, (1993 s. 
115–125) har ett utförligt resonemang om innebörden av vad domstolarna ansett vara skäligt 
och rättvist. Avgiftsskyldigheten uppkommer när kommunen har upprättat en s.k. 
förbindelsepunkt, där fastighetens egna s.k. servisledningar kan anslutas till det kommunala 
systemet. Förbindelsepunkten ska ligga i ”fastighetens omedelbara närhet”. Inom detalj-
planelagda områden ligger va-ledningarna normalt i den kommunala gatan och förbindelse-
punkten vid fastighetsgränsen, se 12 § LAV. 
46 29 § LAV. 
47 32 § LAV. 
48 33 § LAV. 
49 I undantagsfall får va-avgifterna differentieras, i en s.k. särtaxa, mellan olika delar av va-
verksamhetsområdet. Förutsättningen är då att kostnaderna i visst område ”på grund av 
särskilda omständigheter i beaktansvärd omfattning” avviker från vad som i övrigt gäller 
inom verksamhetsområdet, se 31 § LAV. 
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4.2.4 Exploateringsavtal  

Bestämmelserna om avgifter för planläggning, bygglov, allmänna 
platser och va-anläggningar tillämpas enligt lagen när detaljpla-
nering sker på mark som ägs av ”vanliga människor” (i typfall 1 
ovan). Om marken ägs av professionella byggherrar – exploatörer – 
är situationen annorlunda. Då ingås regelmässigt s.k. exploaterings-
avtal mellan byggherren och kommunen, dvs. ”ett avtal om genom-
förande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller 
en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen”50. I 
mångt och mycket kan denna typ av avtal ses som en bekräftelse 
och förtydligande av de generella lagregler som gäller för plan-
genomförandet.  

I PBL finns dock några paragrafer som tar särskilt sikte på 
exploateringsavtal.51 Ett sådant avtal får reglera åtagande för en 
byggherre att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, 
vägar och andra allmänna platser, va-anläggningar för vattenför-
sörjning och avlopp samt andra åtgärder. En grundläggande 
förutsättning är då att åtgärderna måste vara nödvändiga för att 
detaljplanen ska kunna genomföras.52 Vad detta innebär utvecklas i 
förarbetena till bestämmelsen:53 

Att åtgärderna ska vara nödvändiga avses i detta fall inte bara sådana 
åtgärder inom ett specifikt detaljplaneområde som behövs för att den 
bebyggelse som planen medger ska kunna komma till stånd. Nöd-
vändiga åtgärder kan också omfatta åtgärder som på annat sätt är 
direkt föranledda av detaljplanen. Det kan således vara frågan om 
åtgärder som behöver vidtas utanför det område som den aktuella 
detaljplanen avser. Till denna kategori hör exempelvis åtgärder som 
behövs för att kommunikationerna till och från ett nytt bostads-
område ska fungera eller för att åstadkomma en säker och effektiv 
trafikreglering för ett nytt eller utvidgat köpcentrum, t.ex. finansiering 
av nödvändiga avfarter eller andra investeringar i teknisk infrastruktur 
som är nödvändiga för att genomföra en detaljplan. 

                                                                                                                                                          
50 1 kap. 4 § PBL. 
51 6 kap. 39-42 §§ PBL. 
52 Från denna huvudregel finns dock några viktiga begränsningar. (1) Byggherrens åtaganden 
måste stå i rimligt förhållande till den nytta planen ger. Om någon annan part – t.ex. andra 
byggherrar eller kommunen – också har nytta av en åtgärd, måste det ske en rimlig 
kostnadsfördelning. (2) Ett exploateringsavtal får inte innehålla åtaganden om att utföra 
byggnader eller anläggningar som avser ”social infrastruktur” såsom vård, utbildning eller 
omsorg (och som kommunen har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla), se 6 kap. 40 
och 41 §§PBL. 
53 Prop. 2013/14:126, s. 156 f. 
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I vissa fall krävs det ytterligare åtgärder för att ett område ska 
kunna bebyggas, t.ex. att markföroreningar saneras eller forslas 
bort. Det kan även vara frågor om att vissa skydds- och säkerhets-
åtgärder kan behöva vidtas för att den kvartersmark som planen 
möjliggör ska anses vara lämplig för bebyggelse. Det är i sådana fall 
naturligt att reglera också sådana frågor i ett exploateringsavtal 
eftersom denna typ av åtgärder utgör såväl en ekonomisk kostnad 
som en nödvändig förutsättning för planens genomförande. 

4.3 Kommunalt markägande – markanvisningar 

Kommunerna har ett betydande markinnehav.54 I Planprocess-
utredningens (SOU 2015:109, s. 81) enkätundersökning till 155 
kommuner uppgav i princip samtliga kommuner att de äger mark 
som är lämplig för framtida bostadsbyggande. När sådan mark ska 
bebyggas och överlåtas till en byggherre sker en s.k. markanvisning, 
där markpris och andra villkor för marköverlåtelsen regleras.55 För 
markanvisningarna ska kommunen ha en s.k. markanvisningspolicy, 
där det ska framgå utgångspunkter och mål med markanvisnings-
verksamheten, hur markanvisningarna ska genomföras samt princi-
per för prissättningen av mark.56  

                                                                                                                                                          
54 Se t.ex. Boverket (2012), Caesar, Kalbro & Lind (2013) och Konkurrensverket (2015). 
55 I 1 kap. 4 § PBL definieras begreppet markanvisning som ”ett avtal mellan en kommun och 
en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna 
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen 
ägt markområde för bebyggande”. Denna definition finns också i 1 § lagen (2014:899) om 
riktlinjer för kommunala markanvisningar. 
56 Lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Även annan lagstiftning 
kan aktualiseras i samband med markanvisningar. För försäljning av mark gäller generella 
regler i 4 kap. jordabalken. Av kommunallagen följer bl.a. att kommunen ska behandla alla 
kommunmedlemmar lika. Kommunen får inte ge understöd åt enskilda utan stöd av lag eller 
ge individuellt inriktat näringslivsstöd utan att det finns ”synnerliga skäl”. När försäljningen 
kopplas samman med efterföljande exploateringsåtaganden för byggherren kan även lagen 
om offentlig upphandling, LOU, aktualiseras. 
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4.3.1 Hur utses byggherren? 

Markanvisningar kan ske antingen via ett direkt val av en byggherre 
eller via någon form av anbudsförfarande, dvs. s.k. direktanvisning 
respektive anbudsanvisning.57  

Vid anbudsanvisning används tre typer av förfaranden:58 (1) 
Byggherrens betalningsvilja är det enda kriteriet, dvs. markanvis-
ningen tilldelas den byggherre som är villig att betala högst pris. (2) 
Förutom priset bedöms också andra parametrar som t.ex. 
bebyggelsens utformning. (3) Markpriset är ”fast” och enbart andra 
parametrar ligger till grund för bedömningen. Även vid direkt-
anvisningar förekommer olika varianter. (1) En möjlighet är att 
byggherren initierar och utformar ett projektförslag på kommu-
nens mark. Om kommunen bedömer att förslaget är genomförbart 
utförs vanligen en värdering av marken, givet den föreslagna 
bebyggelsen. (2) I andra fall kan kommunen, genom t.ex. över-
siktsplanen eller specifika områdesprogram, peka ut områden som 
lämpliga för ny bebyggelse. Byggherrar kan därefter ansöka om 
direktanvisning för dessa områden. (3) För mindre attraktiva 
områden kan kommunen kontakta byggherrar direkt för att 
undersöka intresset för markanvisningar. 

4.3.2 Hur prissätts marken? 

Enligt EU:s statsstödsregler ska offentliga försäljningar av egen-
dom i princip ske till marknadspris för att inte försäljningen ska 
riskera att bedömas som otillåtet statsstöd.59 EU-kommissionen 
har utarbetat en vägledning för hur prissättningen vid överlåtelser 

                                                                                                                                                          
57 Det kan nämnas att markanvisningen kan ske vid olika tidpunkter i förhållande till plan-
processen. Många kommuner gör ”tidiga markanvisningar”, dvs. i samband med att detalj-
planearbetet startar. Byggherren medverkar då aktivt i utvecklingen av detaljplanen. Under 
senare år har det blivit vanligare att markanvisningen görs i samband med detaljplanens 
antagande. I det fallet medverkar alltså inte byggherren vid framtagande av planen. 
58 Se t.ex. Caesar, Kalbro & Lind (2013). Lindgren och Lundberg (2015) har undersökt de 
anbudstävlingar som förekommit i Stockholms län 2012–2014. Det rör sig om totalt 37 
tävlingar. I 27 av dessa tävlingar baseras kommunens bedömning på pris och andra paramet-
rar. Enbart pris som bedömningskriterium förekom i åtta tävlingar. I fem tävlingar var priset 
fast och bedömningen baserades då enbart på andra parametrar. Det framgår vidare att det 
fanns en färdig detaljplan i nio av fallen. I 26 fall pågick planarbete (och i två fall hade 
planarbete ännu inte påbörjats). 
59 EU:s statsstödsregler behandlas i SOU 2015:58, EU och kommunernas bostadspolitik. Där 
tas också markanvisningarnas koppling till statsstödsreglerna upp. 
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av mark och byggnader bör ske för att utesluta otillåtet statsstöd.60 
Där anges två metoder för att bestämma priset: 

 Överlåtelse genom anbudsförfarande. I detta fall sker en mark-
överlåtelse genom ett offentliggjort och öppet anbudsför-
farande, där det bästa anbudet antas. 

 Överlåtelse utan anbudsförfarande – med expertvärdering, som 
ska genomföras av en eller flera oberoende värderingsmän. Däri-
genom kan marknadsvärdet fastställas på grundval av ”allmänt 
accepterade marknadsindikatorer och värderingsstandarder”61. 
 

När markanvisningar sker i samband med att detaljplaneprocessen 
påbörjas är osäkerheten stor om detaljplanens slutliga innehåll och 
vilken bebyggelse som kommer att genomföras. För flerbostadshus 
är priset i detta fall normalt relaterat till tillåten m2/bruttoarea 
(BTA) i den slutliga detaljplanen. För enfamiljshus eller radhus 
bestäms vanligen ett visst pris per tomt. Ofta kopplas det överens-
komna priset vid markanvisningen till prisindex/prisformler, som 
tar hänsyn till eventuella prisförändringar fram till överlåtelsetid-
punkten, dvs. vanligen i samband med detaljplanens antagande.  

Upplåtelse av mark kan även ske med tomträtt och detta 
används i dag som ett indirekt sätt att reglera att det ska byggas 
hyresrätter. Vi går inte närmare in på hur avgälderna bestäms. 

4.3.3 Marknadsförutsättningar och markpris 
i olika delar av landet 

Marknadens efterfråga/betalningsvilja för nyproduktion av bostä-
der varierar mellan landets kommuner. Det kan illustreras med 
Boverkets bedömningar av det s.k. Tobins Q, dvs. kvoten mellan 
marknadsvärde och produktionskostnad. År 2012 hade 202 
kommuner av landets 290 kommuner värden på Tobins Q under 
0,8, vilket innebär att förutsättningarna för nyproduktion är 
dåliga.62  

                                                                                                                                                          
60 Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av 
mark och byggnader EGT C 209, 10.07.1997, s. 3. 
61 Ibid. 
62 Boverket (2014b). 
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Även i kommuner med generellt lågt Tobins Q kan det dock 
finnas vissa attraktiva lägen med goda förutsättningar för ny-
produktion. Men faktum kvarstår att vissa delar av landet har 
begränsade marknadsmässiga förutsättningar för nyproduktion av 
bostäder. Det betyder att ett antal kommuner saknar möjlighet att 
få intäkter genom markanvisningar – även om det finns tillgång på 
kommunal mark för byggande.  

Det är framförallt storstads- och tillväxtregionerna som har 
relativt höga markpriser. Men även där kan variationerna vara stora 
beroende på markens läge och attraktivitet. Det kan exemplifieras 
med Stockholms kommun, med de generellt sett högsta mark-
priserna. I dag sker markanvisningar för bostadsrätter i intervallet 
5 000 – 35 000 kr/m2 BTA.63 

4.4 Följdinvesteringar 

Som framgått ovan har kommunen laglig möjlighet att täcka sina 
kostnader genom avgifter från byggherren för planering, anlägg-
ningar och andra åtgärder, såvida åtgärderna är ”nödvändiga” för att 
en detaljplan ska kunna genomföras. Ett bostadsprojekt kan 
emellertid medföra följdinvesteringar som kommunen själv måste 
svara för. Det avser i princip två typer av investeringar: 

 Utbyggnad av social infrastruktur som skolor, daghem, äldre-
vård m.m.64  

 Utbyggnad av s.k. generalplaneanläggningar som betjänar större 
områden och som således inte är nödvändiga för en specifik 
bebyggelseexploatering. Det kan t.ex. röra sig om större vägar 
och parker/grönområden.  

I det senare fallet kan det också bli fråga om kommunal 
medfinansiering av vägar, järnvägar och spårvägar, där Trafikverket 
och huvudmän för kollektivtrafik har det primära ansvaret.65  

                                                                                                                                                          
63 Muntlig information från Lars Fyrvald, Stockholms exploateringskontor. Beloppen avser i 
princip värdet av detaljplanelagd ”färdig tomtmark”, dvs. inkl. gator m.m. 
64 Till delar kan dessa investeringar kompenseras med det kommunala inkomstutjämnings-
systemet, se kapitel 5. I dag genomförs också sådana investeringar av privata aktörer och 
finansieras med ersättningar av typen skolpeng. 
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Det går inte att uttala sig generellt om hur dessa följdinveste-
ringar påverkar den kommunala ekonomin i olika kommuner. En 
avgörande faktor för kostnaderna är i vilken mån det finns reserv-
kapacitet i social och teknisk infrastruktur. För kommuner med ett 
omfattande bostadsbyggande torde det dock vara svårare att klara 
utbyggnaden med existerande anläggningar, jämfört med kommu-
ner med ett begränsat byggande. I kommuner där efterfrågan på 
bostäder är stor och där kommunen äger mycket mark kan dock 
intäkter från markförsäljningar finansiera följdinvesteringar och 
kommunerna kan förväntas väga in dessa möjligheter när man 
bestämmer var det ska planeras för bostäder.  

4.5 Sammanfattande analys 

Huvuddragen i den genomgång som har gjorts av de kommunal-
ekonomiska förutsättningarna i samband med ett bebyggelse-
projekt kan sammanfattas med följande tabell. 

 
Det bör understrykas att tabellen utgår från kommuner där Tobins 
Q är större än 1, dvs. där marknadsvärdet på en bostad är högre än 
produktionskostnaden. Om det, av bostadssociala eller andra skäl, 
ska byggas i andra kommuner är situationen annorlunda. I detta fall 
är det kanske nödvändigt att kommunen inte tar ut fulla kostnaden 
för gator, m.m. och (i förekommande fall) att markanvisningar 
måste ske till ett mycket lågt pris. 

                                                                                                                  
65 Om anläggningarna – helt eller delvis – är nödvändiga för ett bostadsprojekt kan kostnader 
föras över på byggherren. Detta är dock svårt om marknadsförutsättningarna är svaga eller 
om det är fråga om lågbudgetprojekt utanför till tillväxtregionerna). 
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5 Det kommunala 
utjämningssystemet och 
bostadsbyggande66  

Det kommunala utjämningsystemet omfattar kommunerna och 
landstingen enligt samma grundläggande principer. Den bärande 
tanken med systemet är att det ska skapa förutsättningar för 
kommuner (och landsting) att ge invånarna likvärdig service 
oberoende av invånarnas inkomster och andra strukturella för-
hållanden.67 En viktig princip är att utjämningen bara ska avse 
sådana kostnadsskillnader som kommunen inte själv kan påverka, 
dvs. skillnader som beror på olika ambitionsnivåer för kommunalt 
serviceutbud utjämnas inte. 

Utjämningssystemet består av två huvudsakliga delar – en 
kostnadsutjämningsdel och en inkomstutjämningsdel.68 I de två 
följande avsnitten beskrivs och kommenteras dessa två delar. 

5.1 Kostnadsutjämning 

Systemet för kostnadsutjämning baseras på att olika kategorier av 
kommuninvånare föranleder olika kostnader. Beroende på befolk-
ningssammansättningen kan därför kostnader för service variera 
mellan olika kommuner, även om totalbefolkning och totalin-
komster är desamma. En effekt av kostnadsutjämningen är därmed 

                                                                                                                                                          
66 Fakta om skatteutjämningssystemet i detta avsnitt är huvudsakligen baserat på 
Statskontoret (2014). 
67 Här behandlas enbart (primär)kommunerna. 
68 I systemet ingår även struktur- och införandebidrag samt en regleringspost. Dessa 
parametrar bortses från här. 
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att det minskar kommunala incitament att försöka få kostsamma 
grupper att bo i andra kommuner. 

Kostnadsutjämningen är en ren omfördelning mellan kommu-
nerna, dvs. staten skjuter inte till några pengar. Utjämningen sker 
på grundval av tio olika komponenter (se Statskontoret, 2014, s. 
24): 

 förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

 förskoleklass och grundskola 

 gymnasieskola 

 individ- och familjeomsorg 

 barn och ungdomar med utländsk bakgrund 

 äldreomsorg 

 befolkningsförändringar (även för landsting) 

 bebyggelsestruktur 

 lönekostnader (även för landsting) 

 kollektivtrafik (även för landsting) 
 

Förenklat kan man säga att utjämningen bygger på vad den aktuella 
verksamheten kostar per invånare i genomsnitt i hela landet. Om 
kommunen har en struktur som medför att kostnaderna är högre 
än genomsnittskostnaden, så får kommunen kompensation för 
mellanskillnaden. Är däremot kostnaderna lägre än de genom-
snittliga kostnaderna, får kommunen betala in till systemet. 
Effekterna av kostnadsutjämningssystemet framgår av figur 5.1 
nedan. 
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Källa: SCB, 2016. 

 
Betraktar vi kostnadsutjämningen utifrån ett bostadsförsörjnings-
perspektiv – och antar att den är rätt utformad – så torde det inne-
bära att kommunen inte drabbas av negativa effekter om det t.ex. 
flyttar in många barn, äldre eller andra personer som kan förväntas 
behöva ekonomiskt bistånd i större omfattning. Dessutom ger 
systemet ett extra stöd om det sker särskilt stora befolknings-
ökningar av barn och unga under en viss tidsperiod och som kan 
förväntas innebära att det behövs större investeringar. 

Såvitt vi kan bedöma finns ingen omfattande kritik mot syste-
matiska fel i kostnadskompensationen även om det finns diskuss-
ioner kring de underliggande modellerna. Om det beror på att 
kompensationen uppfattas som i stora drag rättvist eller på att 
systemet är så komplext att det är svårt att förstå är en öppen fråga. 
I fortsättningen antar vi att kostnadsutjämningen fungerar relativt 
väl och att en välinformerad kommun inte har ekonomiska skäl till 
att motverka att kostsamma grupper flyttar in till kommunen.  

5.2 Inkomstutjämning 

Inkomstutjämningen är, till skillnad från kostnadsutjämningen, 
inget nollsummespel mellan kommunerna. Här skjuter staten till 
pengar. I statsbudgeten för 2017 uppgår detta belopp till 
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96 miljarder kronor, varav ca 70 procent avser utjämningen mellan 
kommuner (och 30 procent utjämningen mellan landstingen). 

Genom inkomstutjämningen sker en utjämning av kommuner-
nas skatteintäkter. Utjämningen är baserad på kommunernas 
skattekraft, dvs. den beskattningsbara inkomsten per invånare, i 
relation till medelskattekraften i landet. Utjämningssystemet 
garanterar att varje kommun får minst 115 procent av denna 
medelskattekraft (skatteutjämningsunderlaget). 

För att belysa grunderna i systemet antar vi som exempel att 
medelskattekraften är 200.69 Med detta antagande ska utjämningen 
garantera att varje kommun erhåller skatteintäkter baserat på en 
inkomst av minst 1,15 * 200 = 230/invånare, dvs. skattesatsen70 * 
230.  

Vad blir då effekterna om personer flyttar till en kommun? En 
inflyttare ger högre intäkter till kommunen. Hur stor denna ökning 
blir beror dock på utjämningssystemet och främst två faktorer: 

 kommunens skattekraft per invånare (i relation till medel-
skattekraften i landet). 

 inflyttarens inkomst. 
 

För kommuner med ett genomsnittligt skatteunderlag som är lägre 
än 230 har själva inkomsten hos en inflyttare en begränsad effekt på 
kommunens skatteintäkt. Det kan exemplifieras med en kommun 
som har en skattekraft på 200 i utgångsläget:  

 Flyttar det in en person med inkomst på 180 sjunker medel-
skattekraften i kommunen. Men kommunen är, genom 
inkomstutjämningen, ändå garanterad en skatteintäkt baserad på 
inkomsten 230. I princip blir det inte någon skillnad om 
inflyttaren helt skulle sakna inkomst. 

 Flyttar det in en person med inkomst på 400 stiger medelskatte-
kraften. Vi får då två motverkande effekter. Högre skatte-
intäkter från inflyttaren, men samtidigt lägre bidrag från skatte-
utjämningssystemet.  

                                                                                                                                                          
69 År 2013 var medelskattekraften knappt 200 000 kronor per invånare. 
70 S.k. länsvisa skattesatser används, se diskussion nedan. Dessa motsvarar grovt sett en 
”vanlig” kommunalskattesats. 
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Ovanstående beskrivning måste dock korrigeras något med hänsyn 
till den s.k. kompensationsgraden, som för kommuner som erhåller 
bidrag är 0,95. Det innebär att en kommun endast får kompensat-
ion för 95 procent av skillnaden mellan inkomstutjämningsunder-
laget, dvs. 230 i exemplet ovan, och den egna skattekraften. I det 
(orealistiska) fallet att kommuninvånarna inte skulle ha några 
inkomster alls, baseras alltså kompensationen på en skattekraft på 
0,95 * 230, dvs. 218. I och med att kommunerna inte får fullständig 
kompensation blir den positiva effekten för kommuner med låg 
skattekraft något högre om det flyttar in invånare med högre 
inkomster än genomsnittet. Men som framgår av SKL (2014) så är 
dessa skillnader enbart några tusen kronor per invånare.  

För kommuner som har en medelskattekraft högre än 230 
kommer fler höginkomsttagare att bidra positivt till kommunens 
ekonomi. Kommuner med en medelskattekraft högre än 230 bidrar 
till inkomstutjämningen. I intervallet över 230 får kommunerna 
ändå behålla 15 procent av den överskjutande skattekraften. Tänker 
vi oss en kommun med många höginkomsttagare och en skatte-
kraft på 300 så får de skatteintäkter motsvarande en situation där 
de hade en skattekraft på 230 + 0,15 * 70 = 240,5. 

Som framgår av SKL (2014) innebär denna utformning av 
systemet, att det just för höginkomstkommuner är mer fördel-
aktigt om det flyttar in personer med höga inkomster än med låga 
inkomster. Effekterna är dock inte så stora som de som redovisas i 
SKL:s rapport eftersom reglerna justerats sedan dess, men mindre 
effekter i denna riktning kvarstår. Om vi vill försöka minska den 
inkomstmässiga segregationen mellan kommuner är denna ut-
formning av systemet kontraproduktiv: För höginkomstkommuner 
är det fördelaktigare om det flyttar in höginkomsttagare, medan 
det för låg- och medelinkomstkommuner inte spelar någon egentlig 
roll vilka inkomster inflyttarna har. 

Slutligen kan nämnas att det finns ytterligare en parameter i 
systemet. Av uppenbara skäl vill man inte att kommunen ska ges 
möjlighet att få mer pengar ur utjämningssystemet bara för att 
kommunen höjer skattesatsen. Om staten enbart utjämnade skatte-
kraften och sen betalade kommunen en summa som var skillnaden 
mellan 230 och det faktiska skatteunderlaget, multiplicerat med 
den kommunala skattesatsen så skulle ju så bli fallet. Därför 
används så kallade länsvisa skattesatser som fastställs av regeringen i 
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beräkningen av ersättningen till en kommun, respektive hur 
mycket en kommun ska betala.71 Detta kan i sin tur skapa särskilda 
marginaleffekter, t.ex. om en kommun som bidrar till systemet har 
en skattesats som är lägre än den länsvisa skattesatsen. Vi går dock 
inte in på just denna aspekt mer. 

5.3 Totala effekter av utjämningssystemet 

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning kan det vara av intresse 
att se de samlade fördelningseffekterna av utjämningssystemet 
(kostnads- och inkomstutjämning, m.m.). Som framgår av figur 5.3 
erhåller den absoluta merparten av kommunerna bidrag från 
systemet (2016 betalade endast elva kommuner in bidrag).  

 
Källa: SCB, 2016. 

 

                                                                                                                                                          
71 De länsvisa skattesatserna fastställs av regeringen i förordning (2004:881) om kommunal-
ekonomisk utjämning för alla kommuner och landsting. Skattesatserna baseras på 
medelskattesatsen i riket (exklusive Gotland) år 2003 med justering för de skatteväxlingar 
som gjorts från och med år 1991 fram till det aktuella året för inkomstutjämning. 
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5.4 Avslutande kommentarer 

Kostnadsutjämningssystemet förefaller täcka in de väsentliga, lång-
siktiga aspekterna av förändringar i befolkningssammansättning i 
samband med inflyttning till en kommun. I princip borde därför 
inte kommuner behöva oroa sig för att ”kostsamma” hushåll flyttar 
in i kommunen. Det viktiga för kommunen blir i stället hur 
kommunens marginalkostnader förhåller sig till de genomsnitts-
kostnader som ligger till grund för kompensationen. I november 
2016 fick en utredare i uppdrag att göra en översyn av systemet 
med kostnadsutjämning (kommittédirektiv 2016:91). Uppdraget 
sammanfattas på följande sätt: ”Utredaren ska överväga om större 
samhällsförändringar, som påverkar kostnaderna för kommuner 
och landsting, i tillräcklig grad fångas upp av det nuvarande 
systemet. Vidare ska utredaren analysera om det finns möjligheter 
att förenkla utjämningen.” 

När det gäller inkomstutjämningen har systemet en olycklig 
egenskap, om målet är att minska den inkomstmässiga segregat-
ionen mellan kommuner. Just för kommuner med hög skattekraft 
är det relativt sett mer lönsamt om det flyttar in hushåll med höga 
inkomster, medan det för kommuner med låg skattekraft inte 
spelar någon egentlig roll vilken inkomst inflyttaren har. 

Vill vi minska den inkomstmässiga segregationen borde det vara 
extra lönsamt för rika kommuner att hushåll med låga inkomster 
flyttar in, och extra lönsamt för fattigare kommuner att hushåll 
med höga inkomster flyttar in, men så är alltså inte fallet i dag. 
Detta är därför något som kan behöva korrigeras genom särskilda 
åtgärder. Om målet enbart är att göra kommunens intäkter helt 
oberoende av inflyttarnas inkomster kan kompensation i inkomst-
utjämningen, både ”uppåt” och ”nedåt”, ändras till 100 procent 
samtidigt som nivån justeras ner till 0,85*115 för att i princip hålla 
statens totala utgifter konstanta. (Det kan dock finnas andra 
aspekter att beakta, t.ex. kommunernas incitament att förbättra 
sysselsättningen bland kommunens invånare, vilket i sin tur kan 
påverka vad som är en lämplig utformning av utjämningssystemet. 
Sådana aspekter ligger dock utanför denna rapports fokus.) 
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6 Ekonomiska styrmedel  

Ett sätt för staten att påverka bostadsbyggandet är att använda 
ekonomiska styrmedel. Dessa kan rikta sig till kommuner, till 
privatpersoner eller till byggherrar och exempelvis handla om 
varianter av stöd, bidrag eller garantier för att minska risker. I detta 
kapitel går vi igenom olika sätt för staten att påverka bostads-
byggandet genom ekonomiska incitament till olika aktörer och 
vilka effekter detta kan få. Senare, i kapitel 8, används analyserna 
för att diskutera vilka medel som kan vara effektiva, givet olika 
kommuners förutsättningar. 

6.1 Statligt stöd till kommuner 

6.1.1 Förordning om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 
(2015:579) (stadsmiljöavtal) 

Kommuner och landsting kan sedan ett par år tillbaka söka finansi-
ellt stöd för åtgärder som leder till att en större andel 
persontransporter i städer sker med kollektivtrafik. Syftet med 
åtgärderna är att de ska leda till energieffektiva lösningar med låga 
utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitets-
målet God bebyggd miljö. Stöd bör särskilt främja innovativa, 
kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik. 

Som villkor för stöd ska även motprestationer genomföras, i 
form av andra åtgärder som bidrar till en ökad andel hållbara 
transporter eller ökat bostadsbyggande. 

Stöd får lämnas till investeringar i anläggningar för lokal och 
regional kollektivtrafik. Det avser vägar och gator, spåranlägg-
ningar, kajer för persontransporter, hållplatser, vänthallar, per-
ronger och liknande, som tillgodoser ett allmänt lokalt eller 
regionalt kommunikationsbehov. Stöd får vidare lämnas till inve-



Ekonomiska styrmedel  2017:2 

80 

steringar i anläggningar för nya transportlösningar för lokal och 
regional kollektivtrafik för att demonstrera och prova dessa. 

Trafikverket administrerar och beslutar om stödet. Stöd får 
lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för åtgärden. Stödet 
betalas ut årsvis mot redovisning av nedlagda kostnader. 
Trafikverket får besluta att betala ut högst 50 procent av det 
beviljade stödet i förskott. 

Under 2015–2016 beviljades enligt Trafikverket stöd för ca 
1 miljard kronor. Information om beviljade projekt finns på 
Trafikverkets hemsida. 

Kommentar 

Ett generellt problem med den här typen av stöd kan vara att stödet 
går till projekt som blivit av i vilket fall som helst. Åtminstone kan 
det vara svårt att bedöma vad som skulle ha hänt ifall stöd inte 
utgått. De projekt som har fått stöd hittills har i mycket begränsad 
omfattning varit knutna till bostadsbyggande (se redovisning på 
Trafikverkets hemsida och Trivector, 2016).  

6.1.2 Förordning om statsbidrag till kommuner för ökat 
bostadsbyggande (2016:364) (byggbonus) 

2016 infördes en s.k. byggbonus, som ger kommunerna möjlighet 
att söka statsbidrag för bostadsbyggande. Stöd enligt denna 
förordning är uppdelat i två potter. Den ena potten, pott A, är på 
60 procent av det totala statsbidraget (1,1 miljarder kronor år 
2016). Det går till bostäder för nyanlända i respektive kommun. 
Den andra potten, pott B, består av de resterande 40 procenten 
(740 miljoner kronor för år 2016). Detta bidrag avser de bostäder 
som byggs utöver behovet hos nyanlända. 

Bidrag skulle sökas senaste 1/10 2016 och beslut om den första 
fördelningen kom i slutet av november 2016. Totalt fick 111 
kommuner del av den s.k. byggbonusen och i genomsnitt fick 
kommunerna ca 35 000 kr per lägenhet. Stockholm, Uppsala och 
Göteborg var de kommuner som fick mest.  
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Kommentar 

Även för detta bidrag kan man hävda att det inte finns någon 
riktigt bra metod för att bedöma om dessa bostäder skulle ha 
byggts i vilket fall som helst. I första omgången måste det självklart 
vara redan planerade hus eftersom stödet inte var känt när 
startbesked för de flesta projekten gavs. Med tanke på att stöd 
beviljas i efterhand utifrån faktiska startbesked har stödet rimligen 
bara effekt om en aktör tämligen väl kan bedöma vilket stöd man 
kommer att få. Om det totala stödbeloppet fördelas mellan 
(accepterade) ansökningar kommer dock stödet per lägenhet att 
bero av mängden ansökningar, vilket gör stödbeloppet svårt att 
förutsäga för den enskilde aktören. Med tanke på att det tar ett 
antal år från ”ax till limpa”, och att det kan bli politiska för-
ändringar under tiden, så kanske inte en rationell projektutvecklare 
och kommun fäster så stor vikt vid stödet när beslut om 
bostadsbyggande tas. Det kan också noteras att en del av bidraget 
(pott B) inte är kopplat till att det byggs för en viss målgrupp. 

6.2 Förhandlingar mellan stat och kommun: 
Stockholmsförhandlingen och 
Sverigeförhandlingen72 

En särskild form av statliga styrmedel är de ”paket” med överens-
kommelser mellan staten och olika regioner/kommuner om ut-
byggnad av infrastruktur, m.m. I detta avsnitt behandlas de 
förhandlingar som haft en tydlig koppling till bostadsbyggande. 

6.2.1 Stockholmsförhandlingen  

2013 års Stockholmsförhandling hade tre sammanflätade uppdrag. 
Huvuduppdraget var att ta fram en överenskommelse om en för-
längning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka centrum 
och eventuellt anslutande åtgärder. Denna tunnelbaneutbyggnad 
                                                                                                                                                          
72 En annan förhandling, ”Västsvenska paketet”, är satsningar på vägar och järnvägar för tåg, 
bussar, spårvagnar, cyklar och bilar, fram till ungefär 2028. Här finns dock inte någon direkt 
koppling till bostadsbyggandet och därför berörs inte denna överenskommelse i fort-
sättningen. 
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skulle också möjliggöra att fler bostäder kunde byggas. Därför in-
gick det även i förhandlingsuppdraget att åstadkomma en kraftigt 
ökad bostadsbebyggelse längs tunnelbanans sträckning. Slutligen 
skulle 2013 års Stockholmsförhandling lämna förslag på finansie-
ring av infrastruktursatsningarna. Detta handlade t.ex. om höjda 
och bredare intäkter från trängselskatt och andra former av 
medfinansiering. Eftersom denna förhandling är avslutad behandlas 
den inte närmare här. 

6.2.2 Sverigeförhandlingen 

Det finns planer på att bygga höghastighetsjärnvägar från 
Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö. Det är 
Sverigeförhandlingens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genom-
förande av projektet och att ta fram förslag till principer för 
finansiering, utbyggnadsstrategi samt lösningar för spår och 
stationer i städerna. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget är 
att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka 
bostadsbyggandet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt i 
Sverige ska infrastruktursatsningar möjliggöra byggandet av cirka 
100 000 nya bostäder. Förhandlingen har också i uppdrag att titta 
på en möjlig utbyggnad av järnvägen i norr och ingå överens-
kommelser för att främja cykling. Vidare ska förhandlingen 
analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för ”Östlig 
förbindelse” i Stockholm samt utreda ytterligare en fast förbindelse 
mellan Sverige och Danmark. 

6.2.3 Principiell analys av denna typ av förhandlingar 

Ovan nämnda förhandlingar är naturligtvis inte oproblematiska. I 
detta avsnitt ska vi peka på några problem, som potentiellt skulle 
kunna uppstå vid den här typen av förhandlingar. Det sker med 
utgångspunkt från ett principiellt, spelteoretiskt perspektiv med 
staten och kommunen som aktörer. ”Spelet” avser en överens-
kommelse om att kommuner åtar sig att planlägga mark för 
bostäder under förutsättning att staten investerar i infrastruktur. 

Inledningsvis kan vi, förenklat, tänka oss att det finns två typer 
av kommuner. Det är dels kommuner som skulle planera för 
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bostäder i vilket fall som helst, dels kommuner som inte skulle 
bygga utan ny infrastruktur. Ett problem är dock att staten inte vet 
vilka kommuner som hör till respektive grupp. Vi antar vidare att 
båda kommungrupperna har ett intresse av att framstå som 
tveksamma till planering för byggande eftersom det skulle kunna 
öka chansen att få mer infrastruktur. 

Här har vi en första potentiell negativ effekt på bostads-
planeringen av denna typ av förhandlingar: För att öka trovärdig-
heten om att kommunen ”måste” få tillgång till bättre infrastruktur 
för att bygga bostäder, kan det vara rationellt för kommunen att 
dra ner på planeringsvolymerna jämfört med om det inte pågick 
några förhandlingar. Om kommunen planerar för ett stort bostads-
byggande innan förhandlingarna är klara, så försämras rimligen 
deras förhandlingsposition. 

Tar vi höghastighetsbanan som exempel ser vi ytterligare en 
risk. Om förhandlingarna drar ut på tiden eller statens planer 
modifieras, så måste förhandlingarna tas om eller överenskommel-
ser revideras. Det förlänger rimligen kommunernas väntan och 
därmed den tid som det dröjer innan storskalig planering kommer 
igång i kommuner som ändå skulle ha planerat för bostäder 
oberoende av förhandlingarna.  

Och vad händer om staten plötsligt bestämmer sig för att 
skrinlägga planerna på höghastighetsbanan? De kommuner som 
ändå hade tänkt bygga relativt mycket kan fortfarande tveka att dra 
igång stora projekt. Det skulle kunna skapa ett trovärdighets-
problem, eftersom det då skulle visa sig att kommunens ”krav” på 
bättre infrastruktur inte var helt befogad. Det skulle i sin tur kunna 
påverka kommunens position i framtida förhandlingar. 

Slutsatsen utifrån spelteori är därmed rimligen att denna typ av 
förhandlingar kan vara mycket problematiska som medel att öka 
bostadsbyggandet. I värsta fall – om förhandlingarna drar ut på 
tiden och/eller det slutliga förhandlingsresultatet är osäkert – kan 
konsekvensen bli den motsatta.  
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6.3 Investeringsstöd till byggherrar 

Investeringsstöd till den som bygger har funnits under olika 
perioder under de senaste 20 åren och regeringen har under hösten 
2016 beslutat införa ett sådant stöd riktat till byggare av hyreshus. 

Vi ska först, på ett mer principiellt plan, diskutera effekten av 
ett generellt investeringsstöd. Därefter presenteras det nyligen 
införda investeringsstödet som en variant av villkorat stöd, där 
stödet enbart utgår om hyran sätts under en viss nivå och givet att 
vissa ytterligare krav är uppfyllda. I avsnitt 6.3.2 beskrivs det 
införda stödet och i avsnitt 6.3.3 presenteras en principiell analys av 
denna typ av villkorat stöd. 

6.3.1 Analys av generellt stöd 

En första central fråga när effekten av ett generellt stöd ska 
diskuteras är hur utbudet av mark påverkas. Tänker man sig ett 
givet markutbud då leder en subvention till byggherrarna på en 
konkurrensmarknad enbart till stigande markpriser, eftersom 
byggherrarna då kan bjuda mer för marken, dvs. konkurrensen om 
den givna marktillgången kommer att driva upp priset. Om 
konkurrensen inte är perfekt, men markutbudet givet, så kan man 
förvänta sig att subventionen delas mellan alla inblandade aktörer 
på utbudssidan. 

Ur byggherrens perspektiv kommer en subvention, allt annat 
lika, att göra fler projekt lönsamma och därmed kan det bli 
intressant att bygga på mark som man annars inte varit intresserad 
av. Om vi antar att markutbudet är helt flexibelt kommer det att 
finnas mark som tidigare inte hade något värde för bostads-
byggande, eftersom det förväntade priset (hyran) för det färdiga 
projektet inte skulle täcka produktionskostnaden. Med en 
subvention blir projektet lönsamt. Man kan beskriva det som att 
markens värde för bostadsändamål nu stiger över värdet i alternativ 
användning. Hypotesen är därmed att en generell subvention till 
bostadsbyggandet främst skulle öka byggandet på marknader med 
initialt låga markvärden. Denna hypotes får visst stöd av vad som 
hänt sedan SABO tog fram sina s.k. Kombohus med lägre kostna-
der och det kan noteras att dessa främst byggts i kommu-
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ner/kommundelar där man tidigare inte byggde och där mark-
värdena var låga (se Hallman och Häll, 2014).  

Den kanske lite paradoxala slutsatsen av dessa resonemang är att 
en generell subvention till bostadsbyggande – eller lägre bygg-
kostnader rent allmänt – främst kan förväntas påverka bostads-
byggandet på de marknader där det inte finns stor bostadsbrist. I 
regioner med stor bostadsbrist är ju markvärdena höga vilket tyder 
på att utbudet av mark för byggande är för litet. Även i sådana 
regioner kan det dock finnas mer perifera lägen – eller lägen med 
höga kostnader för att få marken byggbar – där en subvention kan 
leda till att mer mark kan planläggas. 

6.3.2 Förordningar om statligt stöd till hyres- och 
studentbostäder (2016:880 och 2016:881)73 

2016 beslutades om statligt investeringsstöd för byggande av 
hyresbostäder och bostäder för studerande. Stöd kan lämnas till 
bostäder i såväl flerbostadshus som i småhus så länge upplåtelse-
formen är hyresrätt. 

Stödet varierar mellan olika delar av landet: 

 6 600 kr/m2 upp till 35 m2 i Storstockholmsregionen 

 5 300 kr/m2 i kommuner som gränsar till Storstockholm, i 
övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning 
samt i övriga stora kommuner 

 3 800 kr/m2 i övriga landet 
 

Ett villkor för stödet är att årshyran inte överstiger en viss nivå. 
Denna nivå är 1 450 kr/m2 i Storstockholmsregionen, 1 350 kr/m2 i 
kommuner som gränsar till Storstockholm, i övriga kommuner 
med hög och varaktig befolkningsökning och i övriga stora kom-
muner samt 1 300 kr/m2 i övriga landet. 

Ett annat villkor är att bostäderna ska vara mer energieffektiva 
än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets 

                                                                                                                                                          
73 Den ena förordningen gäller ett stöd för bostäder som byggs från och med januari 2017. 
Den andra förordningen gäller de som påbörjats tidigast 25 mars 2015 och senast 28 februari 
2017. 



Ekonomiska styrmedel  2017:2 

86 

byggregler. Det kan noteras att detta är ett ”statligt särkrav” – 
något anmärkningsvärt med tanke på av det finns ett förbud mot 
kommunala särkrav vad gäller bl.a. energi. 

Bostäderna ska förmedlas genom överenskommelse med den 
kommunala bostadsförmedlingen, eller på annat sätt förmedlas 
enligt öppna och transparenta principer. Hyresvärden får endast 
ställa rimliga krav på bostadssökandes ekonomi och inte tillämpa 
andra inkomstkrav än de som framgår av Boverkets föreskrifter. 

6.3.3 Analys av villkorat stöd 

I analysen här fokuserar vi på stödet i Stockholm på 6 600 kr/m2, 
med en tillåten hyresnivå på 1 450 kr/m2. Om vi antar att fastig-
hetsägaren räknar med 3 procent real avkastning och 2 procent real 
avskrivning, dvs. en total kapitalkostnad på 5 procent, så innebär en 
subvention på 6 600 kr/m2 att kapitalkostnaden sänks med 
330 kr/m2 och år. 

Konsekvenserna av en sådan subvention beror på vilken hyres-
nivå som fastighetsägaren skulle kunna ta ut om det inte utgick 
någon subvention. Om det är möjligt att ta ut mer än 1 780 kr/m2, 
så kommer fastighetsägaren inte att vara intresserad av den aktuella 
subventionen eftersom den nödvändiga hyressänkningen då är 
högre än värdet av subventionen. 

Om hyran utan subvention ligger på 1 450 kr/m2 eller lägre, så 
är den villkorade subventionen identisk med en ovillkorad subvent-
ion eftersom restriktionen inte binder. Beroende på marktillgång 
kan subventionen då göra att vissa tidigare olönsamma projekt nu 
blir lönsamma. 

Om hyran utan subvention ligger mellan 1 780 kr/m2 och 1 450 
kr/m2 så lönar det sig att ta emot subvention, och även om det är 
projekt som kanske skulle ha byggts i vilket fall som helst, så 
innebär subventionen att det kommer ut bostäder på marknaden 
med en lägre hyra. Hur detta sedan påverkar olika inkomstgruppers 
möjlighet att få en bostad beror på hur de relativt sett billigare 
bostäderna fördelas. 

Så här långt kan man rimligen dra slutsatsen att en villkorad 
subvention med en relativt låg hyresnivå blir relativt sett mer 
träffsäker eftersom den inte blir intressant för de som bygger i de 



 2017:2 Ekonomiska styrmedel 

87 

områden som har de högsta nyproduktionshyrorna – vilket kan 
antas vara områden där hushåll med högre inkomster i första hand 
flyttar in. 

Det finns emellertid ytterligare en aspekt som måste beaktas 
och det är att produktionskostnaden, och även hyran, i regel är 
högre för små lägenheter, eftersom kostnader för kök och badrum 
inte varierar så mycket med lägenhetens storlek och därmed blir 
högre per kvadratmeter för små lägenheter. Allt annat lika så inne-
bär en villkorad subvention kopplad till hyresnivån per kvadratmeter 
att subventionen i högre grad blir intressant för dem som bygger lite 
större lägenheter med en från början lägre hyra per kvadratmeter. Som 
framgick av beskrivningen ovan gäller subventionen för lägenheter 
med högst 35 m2 så det mest lönsamma blir då att bygga just 35 m2. 
Om ambitionen är att få fram små billiga lägenheter, t.ex. 
studentbostäder, behöver det vara ännu högre stöd per kvadrat-
meter om ytan är t.ex. mindre än 25 m2. Ett annat alternativ är att 
ge en fast subvention kopplad till antalet rum. En liten tvåa får då 
samma subvention som en stor tvåa och det blir, allt annat lika, mer 
lönsamt att bygga ett hus med fler små tvåor istället för ett hus 
med färre men lite större tvåor.  

6.4 Höjda bostadsbidrag  

Som nämndes i kapitel 3 är ett förslag i debatten att öka bostads-
bidragen. I detta avsnitt diskuteras principiella effekter av ett ökat 
bostadsbidrag givet olika antaganden. En första fråga är naturligtvis 
hur stor höjningen skulle vara och hur den mer exakt skulle vara 
utformad. En viktig aspekt är att bostadsbidragen är inkomst-
prövade och även om de görs mer generösa kan man anta att det 
enbart påverkar bostadsefterfrågan från hushåll som har relativt 
låga inkomster. För enkelhets skull fokuserar vi på effekter på 
hyresmarknaden även om bostadsbidrag även kan utgå vid ägande. 
Man kan dock tänka sig att hushållen med lägre inkomster kommer 
att ha svårt att få lån i bankerna även om de får ett mer generöst 
bostadsbidrag.  
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6.4.1 Givet bostadsutbud, hyresreglering och köer 

Med ett givet bostadsutbud leder ökade bostadsbidrag för vissa 
grupper i princip till en omfördelning av bostadsbeståndet till dessa 
gruppers förmån. Är det relativt små grupper som får ökade bidrag 
blir effekterna på övriga grupper sannolikt mycket svåra att 
identifiera, men de vars relativa konkurrenskraft försämras mest är 
rimligen de som har en inkomst just över den brytpunkt där det 
utgår bostadsbidrag. 

Med en marknadsmässig hyressättning och ett givet bostads-
utbud leder bostadsbidraget till högre hyror på de delar av 
marknaden som påverkas. Det innebär att andra grupper som 
konkurrerar om de aktuella bostäderna får betala en högre hyra än 
utan ökade bostadsbidrag. Detta begränsar deras efterfrågan medan 
de med bidrag kan flytta in i större bostäder. 

På en reglerad marknad med köer på alla delar av marknaden och 
en fördelning efter kötid så beror effekterna på hur lång kötid som 
de med (högre) bostadsbidrag har. Det borde dock finnas grupper 
som har tillräckligt lång kötid men som inte har anmält intresse för 
vissa lägenheter eftersom dessa lägenheter varit för dyra. Dessa 
kommer därmed, till följd av bostadsbidragen, att kunna skaffa en 
större/bättre bostad. Alla andra köande på den aktuella del-
marknaden får då vänta lite längre. 

En komplikation är att bostadshyresföretagen kan ha en s.k. 
uthyrningspolicy som bl.a. anger vilken inkomst som ett hushåll 
måste ha för att få ett hyreskontrakt i företaget (se Annadotter och 
Blomé, 2014). Vissa företag har höga inkomstkrav och vissa tillåter 
inte heller att bostadsbidraget räknas in i inkomsten. I dessa fall 
kan hushållets möjligheter att efterfråga en större/bättre bostad 
vara små även med ett mer generöst bostadsbidrag. 

6.4.2 Bostadsbidrag och bostadsbyggande 

Låt oss här anta att det inte finns några restriktioner på utbuds-
sidan och att byggandet helt styrs av lönsamhetskrav. Ökade 
bostadsbidrag bidrar till en ökad efterfrågan på bostäder och borde 
därmed på marginalen kunna göra ett projekt lönsamt som annars 
inte vore lönsamt. Detta borde i alla fall gälla för den lite billigare 
delen av nyproduktionsmarknaden. 
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Frågan är dock hur en investerare ser på en efterfrågan som 
delvis beror av bostadsbidrag. Bedömer denne att dessa inkomster 
är mer osäkra och att riskerna i projektet därmed ökar? Ett högre 
avkastningskrav kan då göra att investeringens lönsamhet inte blir 
så mycket högre än i situationen utan bostadsbidrag. Företag som 
tillämpar relativt höga inkomstkrav och/eller inte räknar bostads-
bidrag som inkomst kan också komma fram till att lönsamheten i 
projektet inte ökar. 

När det gäller bolånetak och amorteringskrav har särskilda 
regler för nyproducerade bostäder diskuterats och delvis införts. 
Den bakomliggande tanken är att det är viktigt att öka bostads-
beståndet eftersom det på sikt håller nere hyror/köer och priser på 
ägda bostäder. På samma sätt kan man tänka sig att ha ett extra 
”nyproduktionstillägg” i bostadsbidraget för den som flyttar in i en 
nyproducerad lägenhet. Eftersom ett sådant bidrag rör en mindre 
grupp hushåll kan det göras mer generöst utan att bli kostsamt för 
statskassan. Samma invändningar som ovan är dock relevanta: 
Kommer en investerare att lita på att bidraget kommer att bestå? 
Hur ser företagets uthyrningspolicy ut? 

6.4.3 Slutsats 

Bostadsbidrag kan vara viktiga för att hjälpa vissa specifika hus-
hållstyper men, som framgått, är effekterna i hög grad beroende av 
hur utbudssidan fungerar och det motiverar att fokus i denna 
rapport läggs på utbudssidan. Det bör även betonas att högre 
bostadsbidrag kan leda till oönskade marginaleffekter och svagare 
incitament för hushåll att öka sina inkomster.  

6.5 Olika former av statliga garantier 

En statlig garanti kan ses som en ekonomisk subvention i den 
meningen att den minskar risken och riskkostnaden för den som 
direkt eller indirekt får garantin. I praktiken finns en rad olika 
varianter av garantier, både faktiska och tänkbara. Här berörs 
enbart de som har direkt koppling till bostadsmarknaden. 
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6.5.1 Hyresgaranti 

Så här beskriver Boverket (www.boverket.se) de hyresgarantier 
som infördes 2007: 

Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en 
hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, 
men som ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Till 
exempel om du är projektanställd och har regelbunden inkomst, men 
hyresvärden kräver en tillsvidareanställning för att du ska få ett eget 
hyreskontrakt på en lägenhet. 

Andra exempel där en kommunal hyresgaranti kan vara en hjälp till ett 
eget boende är om du har en betalningsanmärkning och därför har 
svårt att få ett eget förstahandskontrakt eller om hyresvärden anser att 
du har för låg inkomst men att kommunen bedömer din inkomst som 
tillräcklig. Vissa kommuner har även ställt ut hyresgarantier för 
nyanlända med statlig etableringsersättning. 

I en utvärdering från 2010 konstaterades att garantierna använts i 
mycket liten utsträckning (BKN, 2010) och en förklaring kan vara 
att den målgrupp man siktade på var för liten och att bedömning-
arna kunde vara svåra. Denna typ av garantier berörs inte vidare 
eftersom kopplingen till nyproduktion är svag. 

6.5.2 Lånegaranti för byggherrar 

Denna kreditgaranti kan ses som en försäkring som kan tecknas för 
nya lån till ny- och ombyggnad av bostäder. Banken får kompensat-
ion för eventuella kreditförluster och kan därför antas vara mer 
benägen att låna ut pengar och minska behovet av eget kapitel (se 
Boverkets hemsida). Garantier kan ges upp till 90 procent av ett 
försiktigt bedömt marknadsvärde.  

För garantin ska det betalas en marknadsmässig ersättning och 
formellt är det banken som söker garantin även om förhandsbesked 
kan ges. I Statskoll (2016) nämns att antalet ansökningar ökat 
under 2015 och 2016. I Boverkets årsredovisning för 2015 
(Boverket, 2016g) framgår att garantiavtal för lån under byggtiden 
tecknades för 923 lägenheter, vilket är ca 2,5 procent av antalet 
påbörjade bostäder under 2015.  
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6.5.3 Garanti för investerare 

Garantier för investerare finns inte i Sverige men har diskuterats 
internationellt. Ett av förslagen för mer ”affordable housing” i 
Australien (Yates, 2016) är t.ex. att staten ger garantier till 
investerare av typen pensionsfonder som ger ut ”housing bonds” 
för investeringar i ”affordable housing”. Enligt rapporten (s. 332) 
har flera investerare uttryckt intresse för denna typ av investe-
ringar, men rapporten betonar också att det finns många hinder. 
Riskerna får inte vara för stora och investeringen ska ge ett stabilt 
kassaflöde. Investerarna vill också att det ska handla om relativt 
stora volymer och gärna projekt där riskerna kan tänkas ta ut 
varandra. Detta kan i sin tur kräva någon form av mellanhand som 
samlar ihop investeringsmedel från olika investerare. I rapporten 
talas om en ”Affordable Housing Finance Corporation” som kan 
aggregera investeringar. För att underlätta en sådan utveckling kan 
det enligt rapporten behövas någon form av statlig garanti. 

En grupp australiska forskare (Pawson et. al., 2016, där bl.a. 
Yates ingår) föreslår satsningar på denna typ av investeringsfonder 
i ett 10-punktprogram för mer ”affordable housing”. 

I samband med informella kontakter mellan en av författarna till 
denna rapport och en stor svensk bank har den senare pekat på att 
ett liknande intresse för ”sociala bostadsobligationer” kan finnas i 
Europa, givet rätt institutionell struktur, men utan statliga 
garantier. Paralleller kan dras till s.k. gröna obligationer. 

I en debattartikel (Lind, 2012) diskuteras en variant med statliga 
säljoptioner som innebär att den som bygger ett hyreshus eller 
köper en nybyggd villa eller radhus i områden med osäkrare priser 
har rätt att under en begränsad tid sälja den vidare till staten för ett 
förutbestämt pris. 

Eftersom kreditgarantier inte tillämpats i större omfattning på 
bostadsmarknaden, särskilt inte subventionerade garantier, finns 
inga utvärderingar av effekter. Effekter på andra områden har dock 
studerats. Tillväxtanalys (2015a) har tittat på kreditgarantier till 
små och medelstora företag inom IT och bio-science. I en annan 
rapport (2015b) analyseras exportkreditgarantier. Slutsatserna är i 
båda rapporterna försiktigt positiva. 
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7 Administrativa styrmedel  

Med administrativa styrmedel menas här främst statliga direktiv till 
regioner/kommuner om att de ska bygga ett visst antal bostäder 
eller på annat sätt se till att bostadsmarknaden fungerar. Det kan 
t.ex. gälla att det ska finnas bostäder som är avsedda för olika 
inkomstgrupper.  

Ett exempel på detta är andra punkten i det bostadspolitiska 
program som regeringen presenterade i juni 2016, Krav på 
kommunal planering för bostadsbyggande:  

Kraven skärps på att kommunerna ska planera för ett bostadsbyggande 
som möter behoven. Boverket får i uppdrag att löpande ta fram 
uppgifter om bostadsbyggnadsbehov på regional nivå. Detta bostads-
byggnadsbehov förvandlas till kommunala planeringstal genom en 
process i kommunal regi, eller av länsstyrelserna på uppdrag av 
regeringen. Kommunerna redovisar genom bostadsförsörjnings-
program och översiktsplan hur de möter planeringstalen. Kraven ska 
följas upp, men ska inte vara kopplade till sanktioner. Ansvaret för att 
utforma och anpassa bebyggelsen till den lokala befolkningens behov 
ligger kvar på kommunen. 

Till administrativa styrmedel kan man dock även räkna in regler 
som gör det möjligt för kommunerna att ställa krav på byggherrar 
att bostäder ska byggas som exempelvis vänder sig till specifika 
inkomstgrupper. 

I avsnitt 7.1 diskuteras varför administrativa styrmedel kan vara 
motiverade. I avsnitt 7.2 ges exempel på administrativa styrmedel 
som används i andra länder. Det avslutande avsnittet behandlar 
kommunala styrmedel i relation till byggherrar. 
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7.1 Varför administrativa styrmedel kan behövas 

Det kommunala beslutsfattandet i samband med planering för 
bostadsbyggande berör många aspekter och är organisatoriskt 
komplicerat (och det är inte rapportens avsikt att närmare gå in på 
detta). Men om vi antar att kommuner fattar sina beslut utifrån en 
”nyttofunktion”, där ekonomiska variabler ingår, borde det i 
princip vara möjligt för staten att påverka kommunerna med 
ekonomiska styrmedel. Även om detta antagande skulle vara riktigt 
kan det dock finnas åtminstone två skäl för staten att tillämpa 
administrativa styrmedel: 

1. Om staten och kommuner gör olika värderingar av nytill-
kommande bostäder kan det bli kostsamt för staten att påverka 
bostadsbyggandet med ekonomiska styrmedel. En kommun 
med höga politiska trösklar för att planera för ökat byggande 
kanske inte ändrar inriktning på bostadsbyggandet förrän det 
ekonomiska bidraget uppgår till ett relativt stort belopp. 

2. Genom att staten inte vet hur hög kompensation en kommun 
kräver för att öka bostadsbyggandet finns en risk att det upp-
kommer en spelsituation där kommunen begär mer än 
reservationskompensationen (dvs. det minsta möjliga belopp de 
skulle acceptera). Även av denna anledning riskerar alltså staten 
att få höga kostnader för att stimulera fram planering för mer 
byggande, jämfört med vad kommunen skulle genomföra utan 
statliga bidrag.  
 

Situationen kan ytterligare kompliceras om kommunens nytto-
funktion inkluderar någon form av relation till vad andra 
kommuner gör. Många kommuner kan vara beredda att ”ta sitt 
ansvar” utan extra ekonomisk kompensation, men endast under 
förutsättning att andra kommuner gör samma sak. Att lösa upp en 
sådan knut med individuella ekonomiska stöd kan vara problema-
tiskt. Det krävs i princip ett större ekonomiskt stöd till den 
kommun som ska agera först än stödet till de kommuner som 
sedan följer efter. 

Dessa faktorer talar alltså för att det kan vara rationellt för 
staten att prioritera administrativa styrmedel framför ekonomiska 
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styrmedel, för att stimulera en ökad planering för bostads-
byggande. 

Som diskuteras i Lind (2016b) kan det även finnas komplikat-
ioner knutna till det parlamentariska läget. Anta att det finns ett 
vågmästarparti som har som huvudfråga att inte planera för mer 
bostäder. Detta parti är berett att helt stödja ett stort parti, med 
villkor att det stora partiet inte planerar för ökat byggande. 
Därmed hamnar de stora partierna i ett dilemma. Om de offrar sin 
politik i bostadsfrågan kan de få igenom mycket av sin politik på 
andra områden. Överenskommelser med andra partier än våg-
mästarpartiet kan vara mer kostsamt, om man då måste ge upp flera 
frågor på andra politikområden. Utfallet av denna typ av 
förhandlingar beror av hur olika partier lokalt värderar olika utfall. 
Om de stora partierna ligger relativt nära varandra i andra frågor så 
blir t.ex. möjligheten för ett vågmästarparti att använda sin position 
för att blockera bostadsbyggande begränsat. 

7.2 Statlig styrning med administrativa medel i 
andra länder 

Inledningsvis bör understrykas att det är vanskligt att dra långt-
gående slutsatser av styrmedel som används i andra länder, vad 
avser t.ex. medlens effektivitet. Hur medlen fungerar beror på 
vilken institutionell och kulturell omgivning de verkar i. Inter-
nationella utblickar kan dock ge uppslag till idéer och princip-
diskussioner kring vårt eget system. 

7.2.1 Storbritannien: direkt statlig styrning av planläggning 

Generellt sett är direkt statlig styrning av planläggningen av mark i 
kommuner/regioner relativt ovanligt. Ett land där det tidigare 
förekommit sådant är dock Storbritannien. Regional Planning 
Guidelines angav i princip hur mångabostäder som en kommun 
skulle planera för (White & Allmendinger, 2003). I detta fall kunde 
staten på olika sätt intervenera om den lokala planmyndigheten inte 
följde dessa riktlinjer (s. 956). I dokument från den nuvarande 
brittiska regeringen kan man se att de styrmedel som nämns är 
ekonomiska styrmedel som ska göra det mer lönsamt för 
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kommunen att bygga, samt att staten ska se till att statlig mark kan 
användas för byggande (se UK, 2011 och UK, 2015). Tydligen 
anser man inte att en mer direkt styrning från staten sida är lämplig 
längre. 

Det kan dock noteras att planeringsforskaren Glen Bramley 
nyligen lade fram ett 10-punktsprogram för ökat bostadsbyggande 
i Storbritannien och en av punkterna var just att regeringen skulle 
kunna tvinga fram planering för ett visst antal bostäder i en 
kommun (Bramley, 2016).  

7.2.2 Kalifornien, USA:  
Fair share housing law 

Agatstein (2015) beskriver den Fair share housing law som finns i 
Kalifornien (s. 8).74 Lagstiftningen klargör dels vad som kan åläggas 
kommunerna, dels vilka sanktioner som finns.   

Av artikeln framgår att det finns två huvudstrategier för att 
påverka en kommun – och kombinationer av dessa strategier. Den 
första strategin, bottom-up, innebär att en fastighetsutvecklare kan 
få rätt att bygga i strid med kommunens markanvändningsplan om 
inte planen beaktar alla inkomstgruppers intressen. Med den andra 
strategin, top-down, kan delstaten intervenera mot en kommun 
som inte planerar utifrån alla inkomstgruppers intressen.  

I det senare fallet tas det fram planeringstal för hur många 
bostadsenheter som ska tas fram för olika inkomstkategorier (s. 
10). Med dessa planeringstal som grund ska sedan kommunen 
upprätta en plan som ska innehålla ett antal komponenter (s. 11-
12). Det ska t.ex. finnas en analys av dagens bostadsbehov, en 
redovisning av tänkbar mark för byggande och ett program för hur 
planering och genomförande ska gå till, men även en plan för hur 
befintliga billigare bostäder ska bevaras, t.ex. att billigare bostäder 
inte ska rivas ifall det inte finns billiga ersättningsbostäder. Denna 
plan granskas sedan av den överordnade myndigheten som, efter 
eventuella revideringar, bedömer om den följer delstatens lag. 

När det gäller incitament för kommunerna för att faktiskt följa 
planen finns både morötter och piskor (s. 12-13). Bland 

                                                                                                                                                          
74 I artikeln nämns också att liknande lagstiftning finns i ytterligare några delstater. 
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morötterna finns olika bidrag från delstaten, bl.a. för infrastruktur. 
Ett exempel på piskor är att boende och fastighetsutvecklare har 
rätt att stämma kommunen, vilket i förlängningen kan leda till att 
domstolar stoppar annan bebyggelse tills kommunen gör en 
trovärdig plan för billigare byggande. 

I Agatsteins artikel diskuteras hur lagstiftningen fungerat i 
praktiken. Slutsatsen är att lagen under senare år börjat imple-
menteras hårdare än tidigare och de två genomförda fallstudierna 
pekar på att systemet faktiskt fungerar (s. 42). 

I artikeln noteras också att det finns ytterligare motiv för 
kommuner att följa lagen (s. 43). Risken att kommunen stäms kan 
ha en hämmande effekt på nyetableringar av företag i kommunen. 
Lagen innebär också att om en kommun inte bygger tillräckligt 
mycket en period, ökas kraven för en kommande period. 
Avslutningsvis lägger Agatstein fram några förslag för att få lagen 
att fungera effektivare (s. 49-50). Bland annat menar han att 
fördelning av bidrag till kommunerna i högre grad bör användas 
som styrmedel, att kommunernas incitament att anpassa befintliga 
planer bör stärkas men också att planeringstalen kan höjas så att 
det blir ett större utbud av relativt sett billigare bostäder. 

Författaren avslutar med att betona att även om fair share laws 
bara är en pusselbit för att förbättra tillgången på ”affordable 
housing” så har de åtminstone i vissa fall lett till större utbud av 
sådana bostäder även i de mest exklusiva kommunerna i Kalifornien 
där motståndet mot billigare byggande tidigare varit stort (s. 52).  

7.2.3 Australien och Finland:  
Frivilliga överenskommelser stat/region/kommun 

Något som förefaller vara vanligare än dessa relativt strikta lag-
regler är överenskommelser mellan stat/region/kommun om 
bostadsbyggande, som inte är kopplade till lagstiftning eller till 
några formella sanktioner. Gurran & Whitehead (2011) beskriver 
att det i Australien finns en National Affordable Housing Agreement 
där staten förbinder sig att ge ekonomiskt stöd och regioner/kom-
muner att planera för en viss andel ”affordable housing”.  

Enligt uppgift per e-post från finska experter gäller detta också 
de s.k. intentionsavtal som finns i Finland. Avtalen innebär att 
kommunerna i en region förbinder sig att planera för en viss mängd 
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bostäder, varav en viss andel som vänder sig till grupper med lägre 
inkomster. Statens motprestation är att finansiera viss infrastruk-
tur. Intentionsavtalen är frivilliga, men staten (miljöministeriet och 
trafikministeriet) har gjort flera fyraåriga avtal med de största 
städerna från början av 2000-talet. Därigenom har avtalen fått 
starkare position. För några år sedan presenterade regeringen ett 
förslag om en ny ”storstadslag”, som innehöll en särskild 
bestämmelse om de ovan nämnda intentionsavtalen, men p.g.a. 
politisk oenighet lades lagförslaget aldrig fram för riksdagen. 

Ur ett spelteoretiskt perspektiv är syftet med dessa avtal att 
komma runt problemet med att ingen kommun vill ta mer ansvar 
än någon annan. Genom överenskommelsen uppstår likabehandling 
vad avser ökat bostadsbyggande i allmänhet och byggande av 
”affordable housing” i synnerhet. Det kan också vara så att reg-
ionen/kommunerna genom frivilliga överenskommelser bedömer 
att de kan undvika tvångslagstiftning (som skulle kunna leda till 
allvarligare negativa effekter). Trycket från den statliga nivån kan 
också göra lokalpolitiker mindre utsatta för kritik, eftersom de kan 
framställa det som att de egentligen inte hade något alternativ. 

7.3 Kommunala administrativa styrmedel i relation 
till byggherrar 

Fokus i denna rapport ligger på relationen mellan stat och 
kommun. Men om man tänker sig att staten via administrativa 
styrmedel vill påverka kommunen, så är det också intressant att 
diskutera vilka styrmedel kommunen i sin tur har i relation till 
markägare och fastighetsutvecklare.  

7.3.1 Inclusionary zoning 

En metod som är vanlig i andra länder, t.ex. USA och 
Storbritannien, är s.k. ”inclusionary zoning”. Det innebär att kom-
munen ställer krav på att det ska finnas en viss andel ”affordable 
housing” inom ett visst projekt som för övrigt innehåller bostäder 
som betingar höga priser/hyror på marknaden (Collinson et al., 
2015; Iglesias, 2015, samt Freeman och Schuetz, 2016). Om det av 
olika skäl är svårt att göra det i ett visst projekt, kan fastighetsut-
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vecklaren istället åläggas att bidra till att det byggs billigare 
bostäder någon annanstans. Det handlar då dels om att producera 
hyreslägenheter med en hyra under marknadsnivå som sedan för-
delas enligt särskilda principer, dels om att bygga enklare bostäder 
som betingar ett lägre pris på marknaden. Freeman och Schuetz 
(2016, s. 4) definierar “affordable housing” som bostäder som a) 
säljs eller hyrs ut till priser/hyror under marknadsnivå och b) en-
bart går till hushåll med en inkomst under en viss gräns.  

Krav om en viss andel ”affordable housing” sänker markvärdet i 
relation till en situation utan sådana krav. Därför fungerar metoden 
enbart om markvärdet är relativt högt från början. Annars riskerar 
projektet som helhet att bli olönsamt. 

Freeman och Schuetz (2016) presenterar studier som försökt 
utvärdera effekterna av åtgärder för att öka mängden ”affordable 
housing” och noterar (s. 11) att de vanligaste åtgärderna är att del-
staterna har s.k. ”fair share”-lagar eller att det finns lokala program 
för ”inclusionary zoning”. De konstaterar att det totala antalet 
billigare bostäder som producerats varit relativt litet och att det 
varit en tendens till att de lokaliserats till områden där marken varit 
billig och det lokala motståndet litet. De presenterar också förslag 
på åtgärder och bland dessa finns både förslag om minskade 
regleringar för att sänka byggherrarnas kostnader, att bygga tätare 
med mindre och billigare enheter, och att ge företräde till nya 
billigare bostäder till de som bor i områden som gentrifierats med 
högre hyror som följd (s. 11-12). 

7.3.2 Tyskland: lokala överenskommelser  
mellan offentlig och privat sektor 

Friesecke (2015) beskriver ”land policy models” som ett antal tyska 
städer tagit fram.75 De bygger på överenskommelser mellan 
kommuner och med privata fastighetsutvecklare, som t.ex. innebär 
att det ska finnas en viss andel ”social housing” i varje projekt. 
Friesecke beskriver ett antal framgångsfaktorer för sådana modeller 
(s. 133), bl.a. att det finns en bred enighet om reglerna, att alla nya 
bebyggelseområden behandlas lika, transparens och klarhet, 
                                                                                                                                                          
75 Frieseckes artikel är en sammanfattning av större studie av Drixler et. al. (2014) av 
München, Hamburg, Stuttgart, Freiburg, Köln, Offenburg och Bocholt. 
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långsiktighet och pålitlighet, regionalt samarbete så att inte kom-
muner försöker skaffa sig fördelar på andra kommuners bekostnad, 
förbättrad kommunikation och samarbete mellan olika myndig-
heter, samt att det finns visst utrymme för anpassning till lokala 
förhållanden. 

Detta kan exemplifieras med München, som sedan 1990-talet 
har en överenskommelse om “Social and Fair Development of Real 
Estate”. Överenskommelsen bygger på att en viss del av den 
värdestegring som en detaljplan (Bebauungsplan) ger upphov till 
fördelas mellan kommunen och byggherren efter vissa grund-
principer, se figur 7.1.  

 
Källa: Friesecke, 2015. 

 
Figuren visar hur markvärdeökning – från pågående markanvänd-
ning till färdig tomtmark – används för att täcka kostnader för 
olika ändamål. Där framgår att en viss del av värdeökningen avsätts 
till teknisk och social infrastruktur samt mark för offentliga 
ändamål. Därutöver ska en del användas för ”subsidized housing”.  
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7.3.3 Möjligheter i Sverige 

Utifrån resonemangen ovan kan man fråga sig vilka juridiska 
förutsättningar som finns för svenska kommuner att ställa krav på 
en byggherre när det gäller en viss social inriktning på bostads-
byggandet.  

För det första kan vi konstatera att ”inclusionary zoning” torde 
vara formellt omöjligt om marken ägs av en privat byggherre. De 
styrmöjligheter som finns i plan- och bygglagen är begränsade till 
den fysiska utformningen av bostäder och fördelning av lägenhets-
storlekar. Kategoribostäder, t.ex. studentbostäder, kan också regle-
ras. Däremot är det inte möjligt att i en detaljplan föreskriva att det 
ska byggas en viss andel hyresbostäder. I regeringens 22-punkts-
program sägs dock att förutsättningarna för att ge kommunerna 
möjlighet att reglera upplåtelseformer, t.ex. genom en bestämmelse 
i en detaljplan, ska utredas. Även alternativa möjligheter till att 
reglera upplåtelseformer bör ingå i en sådan utredning. 

För närvarande är krav av typen ”inclusionary zoning” 
begränsade till byggande på kommunal mark. På kommunal mark 
finns flera styrmöjligheter för kommunen i samband med kommu-
nala markanvisningar.  

För det första kan krav ställas på en viss andel hyresrätter i ett 
projekt. För att långsiktigt garantera att lägenheterna bibehålls som 
hyresrätter, och inte omvandlas till bostadsrätter, är den vanligast 
förekommande lösningen att kommunerna upplåter marken med 
tomträtt, se Lidström (2012). Alternativet är en försäljning av 
marken i kombination med klausuler om olika former av 
tilläggsköpeskilling vid en eventuell framtida bostadsrättsomvand-
ling. 

För det andra kan krav ställas på att hyror sätts under den vanliga 
nivån (bruksvärdehyran) för en andel av lägenheterna.76 Förutom 
krav i en markanvisning kan kommunen direkt styra det egna 
bolaget till att använda en sådan modell. Det kan vidare vara 
möjligt att påverka privata aktörer att följa liknande policyer på 
egen mark om kommunen kan koppla morötter och piskor till 
detta, t.ex. hot/löften om att ifall företaget tillämpar en sådan 

                                                                                                                                                          
76 Detta görs t.ex. i det ska Frihamsprojektet i Göteborg. Det kommunala bolaget i Örebro 
har lanserat en liknande modell. 
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policy så ökar den framtida möjligheten att få direktanvisningar 
från kommunen. En variant av detta förekommer i dag där en 
kommun vid markanvisningar ger företräde åt företag som även är 
beredda att bygga i områden där efterfrågan inte är så stor. 

För det tredje kan krav ställas på att företag bygger en viss andel 
enklare bostäder. Ett sätt som detta kan göras är att direktanvisa 
mark till företag som är specialiserade på denna typ av bostäder, 
eller att i en markanvisningstävling ange att det ska finnas en viss 
blandning av enklare och mer påkostande lägenheter i ett projekt.  

Vi återkommer i nästa kapitel till en diskussion om det behövs 
andra och mer träffsäkra styrmedel, både till kommuner och till 
byggherrar, än vad som finns i dag. 
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8 Faktorer som påverkar 
möjligheter och incitament att 
planera för bostäder 

I detta kapitel diskuterar vi olika styrmedel som kan användas för 
att påverka planeringen för bostadsbebyggelse. En central utgångs-
punkt är att det finns betydande skillnader mellan landets kommu-
ner när det gäller förutsättningar för planläggning och byggande.  

I ett första avsnitt definierar vi därför några centrala faktorer 
som har betydelse för planläggning och byggande av bostäder för 
olika målgrupper. Mot bakgrund av dessa faktorer delar vi sedan in 
kommunerna i fyra huvudtyper.  

Därefter diskuteras vilka åtgärder som kan tänkas vara lämpliga i 
de fyra kommuntyperna, om syftet är att skapa bättre förutsätt-
ningar för bostadsbyggande. Vi lägger då särskild vikt vid planering 
för byggande som tillgodoser bredare inkomstgruppers behov.  

8.1 Fyra faktorer som påverkar kommunernas 
planläggning 

Vi bedömer att följande fyra faktorer har en avgörande betydelse 
för planläggningsaktiviteten i en kommun. 

Marknadsförutsättningar 

Vilka pris- och hyresnivåer finns i kommunen? Hur bedöms dessa 
nivåer att utvecklas i framtiden?  
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Tillgången på mark 

Finns det mark som lämpar sig för ny bostadsbebyggelse och som 
inte har högt värde i alternativ användning? Det kan exempelvis 
finnas restriktioner i form av riksintressen, strandskydd, m.m. Ägs 
lämplig mark av aktörer som har intresse av och förmåga att upp-
föra önskad bebyggelse? 

Kommunalekonomiska aspekter 

Bedöms projektet leda till inflyttning som stärker den kommunala 
ekonomin? Uppstår det följdinvesteringar om vissa projekt ska 
genomföras eller finns det reservkapacitet i vägar, va-system, dag-
hem, skolor, etc.? Kan kommunal mark och markanvisningar ge 
intäkter? 

Politiska förutsättningar 

Viljan att planera och bygga för olika grupper påverkas av den 
politiska situationen i kommunen. I vissa kommuner kan det finnas 
bred politisk enighet om att bostadsbyggandet har hög prioritet. I 
andra fall kan det finnas lokala opinionsgrupper (marginalväljare) 
och vågmästarpartier i kommunen som av olika skäl är negativt 
inställda till bostadsbyggandet. 

8.2 Fyra kommuntyper 

Vår bedömning är att Sveriges kommuner kan delas in i fyra huvud-
typer, som var och en har olika förutsättningar för byggande. I 
figur 8.1. beskrivs de fyra kommuntyperna utifrån de olika fak-
torerna ovan (marknadsförutsättningar etc.).  
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Hur indelningen i kommuntyper ska göras kan naturligtvis 
diskuteras. I rapporten fyller vår indelning syftet att ge en grund 
för en principiell analys av vilka åtgärder som kan tänkas vara 
lämpliga i olika typer av kommuner. Det bör vidare noteras att det 
inom en och samma kommun kan finnas olika förutsättningar för 
planering och byggande. Inom kommunens centralort kan det t.ex. 
finnas goda marknadsförutsättningar, medan prisnivån i omkring-
liggande orter är betydligt lägre. Även inom en ort kan det finnas 
betydande skillnader vilket vi återkommer till i avsnitt 8.3. 

Kommuntyp 1: het bostadsmarknad utan hinder 

Denna typ av kommun har en stark marknad och många detalj-
planer har tagits fram och genomförts under senare år. Marktill-
gången är relativt god och det finns kommunalekonomiska och 
politiska förutsättningar att bygga. Denna kommuntyp kan exemp-
lifieras med ett antal kommuner i storstadsregionerna. 

Marknads- Mark- Kommunal- Politiska

förutsättningar tillgång ekonomi förutsättningar

Kommuntyp 1 

Kommuntyp 2

Kommuntyp 3

Kommuntyp 4 

Goda förutsättningar

Medelgoda förutsättningar

Sämre förutsättningar 

Mark-

tillgång

Marknads-

förutsättningar

Kommuntyp 1

Politiska

förutsättningar

Kommunal

ekonomi

Kommuntyp 2

Kommuntyp 3

Kommuntyp 4

Oklara förutsättningar ?

???
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Kommuntyp 2: het bostadsmarknad med hinder 

I dessa kommuner finns en stark marknad. Ändå är bostadsbyggan-
det lågt. Orsaken till detta kan vara brist på mark, infrastruktur 
och/eller bristande politisk enighet om planering för bostads-
byggandet. Exempel på sådana kommuner kan vara krans-
kommuner till en större stad, med potentiellt attraktiva bostäder 
för pendlare.  

Kommuntyp 3: medelhet bostadsmarknad 

I dessa kommuner är marknaden medelhet och marktillgången god. 
Kommunerna har under senare år planerat för ett ökat byggande 
och det har också byggts mer. Men kommunen vill nu bredda 
byggandet till att omfatta fler grupper. Denna kommuntyp kan 
exemplifieras med residens- eller universitetsorter utanför stor-
stadsområdena där det kan vara svårt att hitta en bostad.  

Kommuntyp 4: svag bostadsmarknad 

Denna typ av kommuner karaktäriseras av att de har haft, och i 
grunden fortfarande har, en relativt svag bostadsmarknad med låga 
priser på ägarmarknaden. Under senare år har det ändå uppstått 
brist på hyreslägenheter, särskilt i kommunens centralort. Majo-
riteten av landets kommuner utanför tillväxtregionerna torde till-
höra denna kommunkategori. 

Speciella problem som kan finnas i samtliga kommuner 

I samtliga kommungrupper kan det finnas speciella problem, ut-
över de faktorer som listas ovan. Det kan exemplifieras med 
bostadsprojekt som i första hand syftar till att skapa möjligheter 
för de som i dag bor i vad som brukar kallas miljonprograms-
förorter. I dessa områden kan trångboddheten vara hög och möjlig-
heten till bostadskarriär inom området begränsad. Vilka särskilda 
utmaningar finns där och vilka särskilda åtgärder kan vara 
motiverade? 
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Med utgångspunkt i de olika kommungrupperna ska vi i detta 
avsnitt diskuteras tänkbara åtgärder för att öka bostadsbyggandet 
och särskilt byggande som vänder sig till hushåll med inkomster 
under genomsnittet.  

8.3 Kommuntyp 1: stark bostadsmarknad  
där många (dyra) bostäder byggs 

8.3.1 Situationen i kommunen 

Marknadsförutsättningar 

I dessa kommuner finns en stor efterfrågan och en hög betalnings-
vilja för bostäder från hushåll som vill flytta till kommunen. Det 
gäller bostäder med såväl ägande- och bostadsrätt som hyresrätt. 
Många företag är intresserade av att bygga i kommunen. 

Tillgång på mark 

Det finns mark för bebyggelse som inte har högt värde obebyggd. 
Det finns inga särskilda naturintressen i områden där bebyggelse är 
aktuell. Klassiska exempel är mark intill vägar och järnvägar, mark 
som tidigare varit industriområden eller statlig mark som tidigare 
hade militära ändamål. Det kan vara så att den befintliga markan-
vändningen har negativa externa effekter på närliggande områden, 
vilket t.ex. kan vara fallet med ett nedgånget industriområde.77 

Kommunalekonomiska aspekter 

Kommunen äger mark som kan markanvisas till bra priser och/eller 
kommunen bedömer att inflyttarna kommer att ge ett nettotill-
skott till kommunkassan. Det senare kan, som framgick av kapitel 
5, i högre grad gälla för kommuner där skattekraften är hög. 
Byggandet kräver inga stora investeringar av kommunen och 
mycket av infrastrukturkostnaderna kan läggas över på bygg-
herrarna (se kapitel 4). 
                                                                                                                                                          
77 Ett typfall var Lugnets industriområde där Hammarby Sjöstad ligger i dag. 
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Politiska förutsättningar 

Eftersom mark för bebyggelse inte är attraktiv för andra ändamål, 
finns inget lokalt motstånd mot byggande. Genom intäkter från 
bostadsbyggande/markanvisningar förväntas kommunen kunna 
hålla en lägre skatt än vad de annars skulle kunna göra. Bostäderna 
är relativt dyra och här räknar medborgarna med att inflyttarna är 
ekonomiskt etablerade hushåll som bidrar till kommunkassan. 
Några lokala missnöjespartier finns inte och det råder en bred 
politisk enighet om att det ska planeras för mer byggande av 
bostäder i kommunen. 

8.3.2 Kommunala åtgärder 

För denna typkommun antar vi alltså att det redan i dag byggs 
många bostäder, men att byggandet riktar sig mot hushåll med 
relativt höga inkomster.78 Vad kan då krävas för att det ska planeras 
för hushåll med lägre inkomster? 

Det finns flera faktorer som kan göra att kommunen ändrar 
inriktning på sin strategi: 

 Politiska värderingar. Det kan finnas en bred uppslutning bland 
de politiska partierna om att alla ska ha möjlighet att hitta en 
bostad. Dessa värderingar delas också av (merparten av) med-
borgarna. Det finns således begränsade politiska problem med 
ett breddat byggande (åtminstone om det rör sig om byggande i 
relativt begränsad omfattning). 

 Kommunalekonomiska motiv. Vissa hushåll kan ha svårighet att 
hitta billiga bostäder på marknaden. Det kan öka kommunens 
kostnader för att skaffa bostäder för de grupper som har rätt till 
kommunalt stöd enligt socialtjänstlagen.  
 

Vad kan då kommunen konkret göra för att implementera ett 
breddat bostadsbyggande?  

                                                                                                                                                          
78 I teorin skulle flyttkedjor kunna innebära en möjlighet för hushåll med lägre inkomster att 
hitta en bostad, men vi kan anta att volymen av byggande inte är tillräckligt stor för det och 
att som nämndes ovan, många av de nya bostäderna går till hushåll som flyttar in i 
kommunen och kan tänkas skapa flyttkedjor i andra kommuner. 
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En möjlighet är att kommunen, i samband med markanvis-
ningar, anger att vissa lägenheter ska hyras ut till lägre hyra och 
enligt särskilda kriterier för fördelning av lägenheterna. Det är en 
metod som t.ex. Göteborg använder i centrala lägen. I Örebro ska 
det kommunala bolaget sätta lägre hyra i en viss andel av 
nyproduktionen och även lotta ut en del av dessa billigare lägen-
heter. Ett kommunalt bolag kan också få direktiv att bygga mer s.k. 
Kombohus, som är SABO:s modell för relativt billiga standard-
bostäder. Andra varianter är att kommunen gör överenskommelser 
med byggherrar om att en viss andel av lägenheterna ska förmedlas 
via socialförvaltningen. Vid markanvisningar kan kommunen vidare 
direktanvisa mark till byggherrar av typen BoKlok eller BoTrygg 
som är mer inriktade på standardhus och som därmed kanske 
bygger på ett sätt som inte är så attraktivt för grupper med högre 
inkomster. Man kan även tänka sig att kommunen på andra sätt 
prioriterar den här typen av byggherrar i särskilda projekt. Även 
om priser/hyror i dessa projekt är lägre än i mer påkostade projekt, 
så är de ändå tillräckligt höga för att vara intressanta för investerare 
givet ett relativt lågt markpris eller låg tomträttsavgäld.  

De varianter som beskrivits ovan förutsätter inte några direkta 
subventioner, men om det t.ex. läggs restriktioner på tillåten hyra i 
en markanvisning leder det sannolikt till att markvärdet faller. Här 
kan man jämföra med den tyska modellen som beskrevs ovan där 
en del av markvärdehöjningen vid planering slussas över till att 
skapa billigare boenden. Kommunen kan också tänkas vara beredd 
att ta på sig mer av infrastrukturkostnader om det finns ett socialt 
fokus i ett projekt. 

8.3.3 Statliga åtgärder 

För att fortsätta resonemanget gör vi nu det omvända antagandet, 
dvs. att kommunen inte är intresserad av att ändra sin bostads-
byggnadsinriktning och bygga för bredare inkomstgrupper. Sam-
tidigt vill staten påverka kommunen i denna riktning. Vilka styr-
medel står då till buds?  

Ekonomiska bidrag till byggherrar. Sådana bidrag kan förväntas 
ha en begränsad effekt eftersom det redan är lönsamt att bygga. 
Villkor om en relativt låg hyresnivå kan på en marknad med höga 
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hyror också leda till att byggherrarna inte är intresserade av 
bidraget (se analysen i kapitel 6). Samma argument gäller rimligen 
för statliga garantier till investerare. 

Direkt ekonomiskt stöd till kommunen. Det kan t.ex. röra sig om 
en bonus för byggande av standardbostäder. Även ett sådant stöd 
kan förväntas ha en begränsad effekt eftersom det är en kommun 
med god ekonomi. Finns det dessutom ett starkt politiskt mot-
stånd mot ett bygga för fler inkomstgrupper torde relativt 
begränsade byggbonusar inte ha någon nämnvärd effekt. Det kan 
naturligtvis finnas fall där det politiskt står och väger i frågan. Då 
kan en byggbonus vara det som tippar över vågskålen till fördel för 
de i kommunen som vill bygga. 

Administrativa styrmedel. Med ekonomiska förutsättningar för 
byggande, i kombination med kommunalt markinnehav, kan kom-
munen i hög grad påverka planering och byggande. Vid markan-
visningar är kommunens förhandlingsposition gentemot bygg-
herrarna stark. Men vid byggande på privat mark är den svagare. I 
det fallet kan man tänka sig åtgärder som stärker denna position, 
t.ex. regler om att kommunen kan styra byggandet mot vissa 
upplåtelseformer eller målgrupper (jfr avsnittet om ”inclusionary 
zoning” i kapitel 7). 

Om det skulle finnas kommuner som inte vill planera för ett 
breddat byggande, är argumenten för administrativa styrmedel 
rimligen starkast. Det kan t.ex. handla om att staten ställer krav på 
att kommunen i sitt bostadsförsörjningsprogram ska planera för en 
viss mängd bostäder som vänder sig till grupper med lägre 
inkomster. Som nämndes ovan antar vi att sådana projekt, i den här 
typen av kommuner, skulle vara lönsamma även om markpriset 
sjunker något. Just i denna typ av situation räcker i princip de 
administrativa styrmedlen. 

Potentiella sanktioner mot kommunerna. Om en kommun – trots 
ekonomiska möjligheter och statliga krav – ändå inte skulle ändra 
sin strategi är i slutändan olika former av sanktioner tänkbara. Det 
kan vara allt från ekonomiska (minskade bidrag), nedprioritering av 
statliga infrastrukturprojekt i kommunen till att, i sista hand, 
planläggningen av marken i kommunen tas över av staten.  
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8.4 Kommuntyp 2: för lågt byggande  
trots en stark bostadsmarknad 

8.4.1 Situationen i kommunen 

I denna kommungrupp kan vi urskilja åtminstone tre möjliga 
orsaker till att bostadsbyggandet är begränsat, trots att det ändå 
finns grundläggande marknadsförutsättningar att bygga.  

Tillgång på mark 

Vi kan här tänka oss att det visserligen finns mark som är lämplig 
för bostadsbyggande, men att statliga restriktioner i form av 
strandskydd, riksintressen, bullernormer m.m. förhindra detta. I 
princip skulle det alltså vara lönsamt att bygga på denna mark om 
det var tillåtet. 

Kommunalekonomiska aspekter 

Bostadsbyggnadsprojekt kan kräva betydande kommunala kostna-
der för infrastruktur av olika slag. Det kan t.ex. krävas nya 
huvudvägar för att ett område ska kunna bebyggas. Det kan också 
röra sig om att befintlig infrastruktur blockerar mark som är 
potentiellt lämplig för bostäder, dvs. det krävs investeringar för att 
flytta vägar, kraftledningar, etc.  

Politiska förutsättningar 

I denna kommuntyp kan vi tänka oss att det, av olika skäl, finns 
politiska hinder mot byggande. Såväl kommuninvånarna som den 
politiska majoriteten kan vara negativa till nytillkommande bebyg-
gelse i kommunen.  

När det gäller kommunala åtgärder för att bygga för fler så är 
det i princip detsamma som i kommuntyp 1 varför dessa inte 
kommenteras närmare. 
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8.4.2 Statliga åtgärder 

Marktillgången för bostäder kan, som framkommit, vara begränsad 
av statliga regler och restriktioner. Om det i dag finns större behov 
av att bygga bostäder än när dessa regler lades fast kan det vara 
rationellt att justera regler och gränser. Till detta återkommer vi 
dock i nästa kapitel. 

När det gäller kommunalekonomiska begränsningar på grund av 
t.ex. omfattande infrastrukturinvesteringar har staten en roll att 
spela. Statliga insatser kan, för det första, vara att ändra direktiv till 
Trafikverket så att de ger dessa typer av projekt högre prioritet i 
trafikplaneringen. För det andra kan det byggas vidare på de s.k. 
stadsmiljöavtal som beskrevs i kapitel 6. Syftet med denna typ av 
avtal kan t.ex. breddas så att resurser tillförs för att täcka åtgärder 
som behövs för socialt motiverade bostadsbyggnadsprojekt. 

Beträffande kommunala ”politiska hinder” mot bostadsbyg-
gande är princip situationen av samma typ som diskuterats ovan för 
kommuntyp 1, dvs. där kommunen visserligen bygger men inte vill 
bygga för fler inkomstgrupper. Samma resonemang om begränsade 
effekter av ekonomiska styrmedel och behovet av administrativa 
styrmedel gäller rimligen i även detta fall, dvs. att kommunen i 
princip åläggs av staten att planera för mer byggande, och kanske 
särskilt bostäder som kan förväntas underlätta för hushåll med 
inkomster under genomsnittet att hitta en bostad.  

8.5 Kommuntyp 3: medelhet bostadsmarknad  
med behov av byggande för fler grupper 

8.5.1 Situationen i kommunen 

För denna kommuntyp, t.ex. universitetsstäder utanför de tre stor-
stadsregionerna, gör vi antagandet att kommunen vill att utbudet 
ska öka i alla segment på bostadsmarknaden. Det finns alltså goda 
politiska förutsättningar för byggande i kommunen. Tillgången på 
mark är också god. Vad gäller kommunalekonomin är förut-
sättningarna medelgoda för att bygga i kommunen och behöver 
inte diskuteras specifikt för denna kommuntyp. 
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När det gäller marknadsförutsättningarna går det att bygga lön-
samt i relativt centrala lägen, medan situationen är mer osäker i 
övriga lägen.  

8.5.2 Kommunala åtgärder 

I centrala lägen kan kommunen använda de strategier som diskute-
rats ovan för att få mer blandade områden, dvs. hyresdifferentiering 
och byggande av standardbostäder med något lägre brukarkvali-
teter. Svårigheterna finns huvudsakligen vid byggande utanför 
stadscentrum. I fortsättningen koncentrerar vi oss därför på en 
diskussion om hur dessa svårigheter skulle kunna hanteras. 

En första sak som kommunen kan göra för att underlätta 
byggande i områden där pris/hyresnivån inte är så hög är att ta fram 
färdiga detaljplaner för bostadsbebyggelse (och även iordningsställa 
viss infrastruktur). Därmed tas själva planrisken av kommunen. 
Detta torde i sig öka byggherrarnas betalningsvilja för den 
kommunala marken. Sammantaget kan man dock tänka sig att 
markpriset inte alltid täcker de kostnader som kommunen lagt ner. 
I ett större perspektiv kan dock byggandet ändå vara lönsamt för 
kommunen om man t.ex. tar hänsyn till inflyttning eller till att 
bostäderna kan användas så att sociala kostnader sjunker. 

En andra strategi som kan användas är att hitta byggherrar som 
fokuserar på andra segment och/eller entreprenörer som kan bygga 
till lägre kostnader. Vi har tidigare nämnt nationella aktörer som 
BoKlok och BoTrygg, men det kan även finnas lokala aktörer med 
liknande inriktning. Det kommunala bostadsbolaget, givet att det 
finns ett sådant, kan satsa på s.k. Kombohus. Även på bostadsrätts-
marknaden finns i dag produkter som vänder sig till grupper med 
något lägre inkomster, t.ex. HSB-100 konceptet.79 Är det en ort 
med relativt hög prisnivå så kan det finnas förutsättningar för att 
hitta platser och riskhanteringsformer som gör byggherrar intresse-
rade. Som exempel på riskfördelning kan nämnas projekt där en 
bostadsrättsbyggare och det kommunala bostadsbolaget samarbetar 
och där lägenheter kan bli hyresrätter istället för bostadsrätter om 
efterfrågan viker. Eftersom detta avsnitt handlar om en kommun 

                                                                                                                                                          
79 https://www.hsb.se/om-boende/hsb-100-var-nya-bostadssatsning/ 
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med relativt stark ekonomi, finns förutsättningar för att på olika 
sätt minska kostnader och risker för den aktör som vill bygga det 
som kommunen vill ha byggt. 

Det finns ett antal kommuner som hör till denna kommungrupp 
och som brukar pekas ut som goda exempel när det gäller att få till 
stånd ett breddat byggande. Växjö har under en längre tid nämnts i 
det sammanhanget. I en serie SKL-rapporter (SKL 2016a, 2016b, 
2016c) lyfts t.ex. Halmstad och Västerås fram. Örebro tas upp som 
ett exempel på en kommun som gör färdiga detaljplaner och där-
efter markanvisar med syfte att minska byggherrarnas planrisk (se 
t.ex. SOU 2015:109). 

Som nämndes i kapitel 3 kan det uppstå problem när kommu-
nala bostadsbolag bygger i lägen med lägre pris- och värdenivå. Det 
kan då vara nödvändigt att bokföra värdet av bostadsfastigheterna 
till ett värde som understiger produktionskostnaden. Detta innebär 
att företaget redovisar en förlust. Det har även diskuterats om 
sådana nedskrivningar gör att projektet inte betraktas som affärs-
mässigt, vilket ju i dag är ett krav på de kommunala bostads-
företagens agerande. Denna problematik diskuteras utförligare i 
bilaga 1.  

8.5.3 Statliga åtgärder 

Ett problem i kommuner som vill ha ett breddat byggande (mot 
fler inkomstgrupper) och dessutom vill försöka få till stånd ett mer 
blandat byggande (där bostäder till olika inkomstgrupper blandas 
inom ett om samma område) kan vara möjligheten att styra upp-
låtelseformer och inriktningen på det som byggs. Är det kommunal 
mark, eller en kommun som kan använda framtida tilldelning av 
kommunal mark som ”indirekt påtryckning”, så kan möjligheten 
att påverka upplåtelseformer och inriktningen på projektet vara 
större. I andra fall kan starkare kommunala administrativa styr-
medel gentemot byggherrar av den form som diskuterades tidigare 
i detta kapitel behövas. 

Eftersom detta är kommuner som vill bredda sitt byggande 
finns inget behov av olika statliga administrativa styrmedel gente-
mot kommunen. Precis som i de tidigare kommuntyperna kan det 
dock finnas hinder som beror på statliga regler och det kan finnas 
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behov av kostsam infrastruktur, eller anpassning av statlig infra-
struktur. De åtgärder på dessa områden som diskuterats ovan är 
relevanta även här.  

8.6 Kommuntyp 4: svag bostadsmarknad  
med osäkra framtidsutsikter 

8.6.1 Situationen i kommunen 

Det som skiljer denna kommuntyp från den föregående typ 3 ovan 
är att marknadsförutsättningarna är sämre. Fastighetsvärde- och 
prisnivåer är låga i relation till byggkostnaderna. Bostadsbyggande 
har inte varit aktuellt under senare tid och det var inte alltför länge 
sedan det fanns tomma lägenheter i det kommunala bostads-
bolagets hyresbestånd. Under de senaste åren har emellertid de 
tomma lägenheterna försvunnit och det har blivit svårt att hitta en 
hyreslägenhet i centralorten, bl.a. på grund av att nyanlända och 
äldre vill flytta dit. Frågan om nyproduktion av främst hyres-
bostäder har därför kommit upp på agendan igen. 

Orter med lägre prisnivåer har traditionellt bedömts som 
oproblematiska ur ett bostadsbristperspektiv, just därför att det 
ofta fanns vakanser i allmännyttan och korta köer och låga hyror i 
det privata hyreshusbeståndet. I regel fanns ett stort och dåligt 
utnyttjat villabestånd där hela eller delar av ett hus kunde hyras. 
Den bostadsbrist som kan ha funnits var begränsad till vissa 
grupper, t.ex. äldre som inte längre kunde bo kvar i sina hus och 
som efterfrågade moderna hyres- eller bostadsrättshus i central-
orten (se t.ex. SOU 2015:58 för en analys av detta, samt Ahmadi, 
2016). Under de senaste åren har dock situationen förändrats och 
det har uppstått köer till hyreslägenheter. Även om prisnivån 
fortfarande är låg i det ägda beståndet så kommer efterfrågan i hög 
grad från grupper som inte har möjlighet att efterfråga ägda 
bostäder, t.ex. för att de inte får lån av bankerna. 

Vid nyproduktion av bostäder i dessa kommuner kan det vara så 
att hyresnivån på kort sikt ger en rimlig avkastning på investe-
ringen. Däremot är framtidsutsikterna så osäkra att privata aktörer 
kan ha ett begränsat intresse av att bygga hyreslägenheter på orten, 
även vid låga markpriser. Det kan behövas kommunalt stöd för att 
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få en investerare intresserad, och det är resurser som dessa 
kommuner typiskt sett saknar. 

Ahmadi (2016) visar att kommunala bostadsföretag på svagare 
marknader är mer benägna att bygga nytt än privata aktörer, även 
om det till viss del handlar om bostäder som vänder sig till äldre 
och där det finns möjligheter att ta ut relativt höga hyror. Ned-
skrivningsproblematiken som togs upp i kapitel 2 är dock extra 
aktuell i kommuner som dessa. 

8.6.2 Statliga åtgärder 

Vad kan då staten göra i en situation som denna för att stimulera 
bostadsbyggande? Först kan noteras att subventioner till bygg-
herrar kan fungera eftersom det innebär att ett mindre kapital ska 
förräntas. Om framtiden är osäker kräver dock investeraren en hög 
direktavkastning. Även på dessa orter kan det därför krävas en hög 
hyra – en hyra som kanske är högre än vad som är tillåtet om 
subventionerna är villkorade med att hyresnivån inte får överstiga 
en viss nivå. 

Eftersom problemen i mångt och mycket handlar om en osäker 
framtid kan man tänka sig åtgärder som innebär att staten tar en del 
av risken, i form av någon typ av garanti som diskuterades i kapitel 
6. Sådana garantier kan ta olika former. Vill man garantera lång-
siktiga hyresintäkter kan man tänka sig att en statlig myndighet 
”blockförhyr” lägenheter med ett långt kontrakt. I SOU 2015:58 
diskuteras detta för den situationen där kommunen vill garantera 
att det finns bostäder för äldre, samtidigt som kommunen inte vill 
äga (för mycket) själva.  

I den aktuella typen av kommuner finns dock ett egnahems-
bestånd som ofta är dåligt utnyttjat. Det vore därför samhälls-
ekonomiskt mer effektivt om det befintliga beståndet kunde 
utnyttjas bättre. Även i en större ort, med mer klassisk bostads-
brist, finns naturligtvis fördelar med att utnyttja beståndet bättre. 
Men i det senare fallet kan man ändå hävda att det behövs fler 
bostäder på lång sikt och att en nyproduktion av bostäder därmed 
är motiverad. Vill man av olika skäl inte ändra det generella 
regelverket för uthyrning av ägda bostäder kan man tänka sig att 
vidta mer specifika och riktade åtgärder till just kommuner där det 
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bedöms finnas en temporär brist på hyreslägenheter för vissa 
grupper. Det kan exempelvis vara ekonomiskt stöd till mindre 
åtgärder som gör det lättare att avgränsa den del av bostaden som 
ska hyras ut. En annan variant är mer generösa skatteregler, t.ex. 
högre tak för skattefria intäkter. 

8.7 En särskild situation: miljonprogramsområden 
med behov av kompletteringsbebyggelse 

8.7.1 Beskrivning av situationen 

Under senare år har socialförvaltningar och kommunala bostads-
företag i media larmat om att det uppstått extrem trångboddhet i 
vissa miljonprogramsområden – med upp till tio personer i en tre-
rumslägenhet. Förklaringen kan vara illegal uthyrning till grupper 
som saknar alternativ på bostadsmarknaden eller familjer som tar 
emot nyanlända släktingar. Oavsett den närmare bakgrunden kan 
man se det som ett särskilt bostadspolitiskt mål att minska denna 
extrema trångboddhet.  

Att planera och bygga bostäder för utglesning och mindre 
trångboddhet är potentiellt mer problematiskt ur ett kommunal-
ekonomiskt perspektiv, jämfört med att planera för inflyttning. 
Byggande för utglesning genererar ju i sig inga nya skatteintäkter. 
Och medför bostadsbyggandet ett behov av nyinvesteringar i t.ex. 
skolor kan det, i varje fall på kort sikt, innebära högre lokal-
kostnader än om befintliga skolor kan utnyttjas. De nya bostäderna 
kan även kräva investeringar i infrastruktur som inte heller ger 
någon kompenserande ökning av skatteintäkter. Med tanke på att 
hyresnivån/prisnivån i regel är relativt låg i dessa områden kan 
möjligheten att lägga infrastrukturkostnader på byggherren vara 
begränsade. 

Om det i målgruppen för utglesningen finns hushåll som är 
beroende av ekonomiskt stöd från kommunen kan, allt annat lika, 
kostnaderna för detta stöd öka om trångboddheten minskar efter-
som de totala boendekostnaderna ökar. Eftersom kompensationen 
via det statliga utjämningssystemet beror på befolkningssamman-
sättningen ökar inte denna kompensation om hushållens totala 
boendekostnader ökar genom utglesning. Om nyproducerade 
bostäder är ett alternativ till de bostadstjänster som kommunens 
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socialförvaltning i dag köper på den privata marknaden, kan det 
dock finnas ekonomiska vinster för kommunen av denna typ av 
bostadsbyggande.  

Om vi tänker oss att relativt många hushåll vill bo kvar i samma 
område, eller i dess omedelbara närhet, så innebär det att det krävs 
nyproduktion i områden där bostadspriserna typiskt sett är relativt 
låga. Där bedömer investerarna också situationen som relativt sett 
mer osäker. Under senare år har dock ett antal privata aktörer köpt 
hyresbostäder i dessa så kallade C-lägen. Med ökande bostadsbrist 
och stigande huspriser har flera företag/investerare insett att det 
kan vara lönsamt med kompletteringsbebyggelse i dessa områden, 
inte sällan genom att bygga bostadsrätter. Ofta är områdena relativt 
glest exploaterade vilket innebär att det finns goda möjligheter att 
hitta mark att bygga på till relativt låga priser. De direkta 
kostnaderna för byggandet blir också lägre när grundläggande 
infrastruktur som vägar och va-system osv. redan finns på plats. 
Även för de kommunala bostadsföretagen har denna typ av 
kompletteringsbebyggelse blivit allt mer aktuell. 

På uppdrag av SABO analyserar Nordlund & Lind (2016) 
möjliga synergieffekter av kompletteringsbebyggelse, men fokus 
ligger där på kompletteringar med lite dyrare bostäder som kan 
bidra till att göra ett område mer attraktivt för grupper med högre 
inkomster. Till nybyggnadsprojektets avkastning kan då räknas 
värdestegringar för de andra fastigheter som företaget äger i 
området och därmed kan lönsamheten av investeringen öka. 

8.7.2 Kommunala åtgärder 

En komplettering i den aktuella typen av områden kan både ske 
med bostäder av högre kvalitet för att skapa möjlighet till boende-
karriär i området och med billigare standardbostäder som i högre 
grad vänder sig till trångbodda hushåll. Båda typerna av bostads-
byggande kommer sannolikt att skapa flyttkedjor som minskar 
trångboddheten och som gör att fler äldre och billigare bostäder 
blir tillgängliga för hushåll med låga inkomster. Utifrån ambitioner 
att minska inkomstmässig segregation, eller i alla fall inte öka den, 
så är en blandad kompletteringsbebyggelse att föredra. Dvs. ett 
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bostadsbyggande som både bidrar till möjligheten att göra boende-
karriär och till minskad trångboddhet. 

Här kan kommunen påverka både genom markanvändnings-
planer och genom det kommunala bostadsföretaget, men också 
genom markanvisningar om det är kommunal mark. Det kan som 
diskuterats ovan finnas behov av starkare styrmedel när det gäller 
inriktningen av projekt på privat mark.  

Genom långsiktiga samarbeten mellan kommun och byggare av 
enklare standardbostäder, och genom att det kommunala bolaget 
bygger s.k. Kombohus kan dock kostnader pressas och lönsam-
heten öka. Kommunen kan också tänkas minska risken för en 
privat aktör genom att blockförhyra vissa lägenheter med långa 
avtal eller genom att köpa upp ett antal nya bostadsrätter eller 
radhus och använda för socialförvaltningens behov. 

8.7.3 Statliga åtgärder  

Som nämndes ovan kan kommunalekonomiska aspekter lägga 
hinder i vägen för just denna typ av projekt. Det skulle kunna 
motivera ett särskilt statligt stöd för att täcka både vissa infra-
strukturkostnader men även ökade sociala kostnader för projekt av 
denna typ. 

Lönsamheten vid byggande av standardbostäder i anslutning till 
befintliga låginkomstområden kan vara ett problem, precis som i 
fallet ovan med orter med lågt Tobins Q. I princip kan man tänka 
sig samma typ av statliga åtgärder som i det fallet, t.ex. direkta 
subventioner av byggkostnader eller garantier.  

Som nämndes ovan kan det finnas behov av starkare kommunala 
styrmedel gentemot byggherrar när det gäller planering och inrikt-
ning av ett bostadsprojekt, t.ex. om man inom ett projekt vill ha 
såväl hyreslägenheter och bostadsrätter som egna hem. Detsamma 
gäller om önskemålet är såväl enklare standardbostäder som 
bostäder som vänder sig till grupper med högre inkomster. Här kan 
ändringar i plan- och bygglagen underlätta. 
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9 Sammanfattande bedömning  
av åtgärder 

I detta kapitel summerar vi vilka åtgärder – eller kombinationer av 
åtgärder – som skulle kunna användas om vi vill stimulera olika 
former av bostadsbyggande i de olika typer av kommuner som 
diskuterades i föregående kapitel. Här utvecklas lite mer i detalj de 
åtgärder som beskrevs som lämpliga i tidigare kapitel. Avslutnings-
vis diskuterar vi dels hur situationen på marknaden kan mätas, dels 
hur de åtgärder vi föreslår är relaterade till mer övergripande 
förändringar som föreslagits i den allmänna debatten om bostads-
byggandet, t.ex. förändringar i hyresreglering och skatteregler. 

9.1 Administrativa styrmedel: statligt krav  
på en ”socialt hållbar bostadsförsörjning” 

I vissa kommuner finns tillgång till byggbar mark och det är eko-
nomiskt möjligt att bygga bostäder. Trots detta vill den politiska 
majoriteten, av olika skäl, inte planera för en markanvändning som 
skapar bättre möjligheter för hushåll med lägre inkomster att hitta 
en bostad. Det kan också handla om att ingen kommun vill ta mer 
ansvar än andra närliggande kommuner i en storstadsregion och att 
det leder till att alla gör relativt lite. I teorin skulle generösa 
ekonomiska bidrag få kommunerna att ändra sig. Men som 
diskuterades tidigare kan effekten av sådana åtgärder vara dels 
kostsamma, dels svåra att förutsäga. Det kan dessutom ses som en 
rättvisefråga att alla ska vara med och ta sin del av ansvaret för 
bostadsförsörjningen. 

Den enklaste formen av hårdare styrmedel från statens sida är 
mer preciserade krav på de kommunala bostadsförsörjnings-
programmen. Det kan t.ex. vara krav på att det ska finnas en plan 
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för hur hushåll med inkomster under genomsnittet ska kunna hitta 
en bostad, med bivillkoret att den inkomstmässiga segregationen i 
kommunen ska minska. Man skulle kunna kalla detta för ett krav 
på ett socialt hållbart bostadsförsörjningsprogram. En fördel med ett 
sådant program är, som framgick i presentationen av de policy-
dokument som finns i vissa tyska städer, att det blir en ökad 
transparens och att byggherrar kan behandlas på ett konsekvent 
och likartat sett. Det kan även finnas önskemål om att olika delar 
inom en kommun tar liknande ansvar och detta kan tydliggöras i 
ett kommunalt program av denna typ.  

Vi menar att kommunerna bör ha stor frihet att själva bestämma 
det närmare innehållet i ett sådant program. Det är t.ex. inte 
självklart att det bästa sättet att förbättra bostadssituationen för 
hushåll med lägre inkomster är att bygga nya bostäder som riktas 
till just denna grupp. Kommunen ska emellertid ha en trovärdig 
plan och vidta de åtgärder som den bedömer ökar möjligheterna för 
hushåll med inkomster under genomsnittet att hitta en bostad. 

För att dels kunna ta fram sådana program, dels kunna följa upp 
dem är det viktigt att det finns mätbara kriterier för att bedöma om 
utvecklingen rör sig åt rätt håll. I avsnitt 9.7 diskuteras detta 
närmare.  

För storstadsregioner med många kommuner som är beroende 
av varandra kan det finnas fördelar med att staten mer aktivt deltar 
i processen att ta fram socialt hållbara bostadsförsörjningsprogram. 
Inte minst för att det kan behövas samordnade infrastruktur-
satsningar. Man kan jämföra med de finska intentionsavtalen som 
formellt bygger på ett frivilligt samarbete. Även i andra fall kan det 
finnas behov av råd och vägledningar från t.ex. SKL och Boverket 
om vilka strategier en kommun kan använda för att få en mer 
socialt hållbar bostadsmarknad. 

En lärdom från Finland är att det, i ett första skede, inte 
nödvändigtvis behöver finnas några formellt reglerade sanktioner. 
Men det kan behöva finnas ett trovärdigt hot om sanktioner om 
kommunerna inte tar fram realistiska planer och/eller underlåter att 
implementera dem. Som framgår av tidigare kapitel kan dessa 
sanktioner i ett första skede vara ekonomiska, t.ex. reducerade 
statliga infrastrukturinvesteringar i kommunen. Hårdare sanktioner 
kan innebära att instrument, av typen statligt planföreläggande 
enligt PBL, tillämpas. Det torde i så fall kräva vissa preciseringar i 
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lagstiftningen när sådana planföreläggande skulle få användas, dvs. 
planförelägganden får enbart utnyttjas då kommunen underlåtit att 
planera för att alla inkomstgrupper ska kunna hitta en bostad.  

9.2 Administrativa styrmedel:  
kommunens möjlighet att styra planinnehåll 

När det gäller administrativa styrmedel och regler i PBL som kom-
munen kan använda har vi pekat på att det kan finnas behov av att 
förändra reglerna så att kommunens möjlighet att styra upplåtelse-
former och målgrupper för de bostäder som ska byggas stärks.80 Vi har 
noterat att det i andra länder förekommer krav på att en viss andel 
av lägenheterna i ett planområde ska vara ”affordable housing”. 
Sådana krav bör alltså vara möjliga för kommunen att ställa 
oberoende av om det är kommunal eller privatägd mark som ska 
bebyggas.  

För det första skulle kommunen kunna ges möjlighet styra 
upplåtelseformen, t.ex. att det ska vara en viss fördelning mellan 
hyresrätt och bostadsrätt inom ett detaljplaneområde. Om detta är 
en del av den antagna planen så innebär det att det krävs detalj-
planeändring och ett nytt kommunalt godkännande om denna 
fördelning ska ändras. Självklart kan det med tiden uppstå en 
situation där det är motiverat att ändra fördelningen, men då finns 
en färdig procedur för det. 

För det andra skulle kommunen kunna ges möjlighet att styra 
över kvaliteten på de bostäder som byggs. Om hyror och priser på 
sikt bestäms av bostädernas kvalitet ur brukarnas synvinkel så blir 
det viktigt att kunna styra t.ex. fördelningen mellan mer påkostade 
bostäder och bostäder med enbart mer grundläggande boende-
kvaliteter. Mer konkret kan det handla om att en viss andel av de 
bostäder som byggs inom ett visst område ska vara något enklare 
standardbostäder, som tidigare exemplifierats med BoKlok-hus och 
Kombohus.  

Ett tredje alternativ vore att ge kommunen möjlighet att styra 
hyressättningen i hyresbostäder, även om byggprojektet sker på 
privat mark eller det rör sig om en privat byggherre. När det i USA 

                                                                                                                                                          
80 Något som också nämns i regeringens 22-punktsprogram från maj 2016. 
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talas om ”affordable housing” avses bostäder som hyrs ut till en 
hyra under marknadsnivå enligt särskilda kriterier. Ett krav skulle 
då kunna handla om att en viss andel av hyreslägenheterna ska 
åsättas en hyra under marknadsnivå och sedan fördelas enligt 
särskilda kriterier. Som nämnts tidigare pågår i dag försök med 
denna typ av modell i flera svenska städer, men att styra hyres-
sättning och att använda särskilda köer har sina problem, t.ex. när 
det gäller vilka kriterier som ska användas för att fördela lägen-
heterna och vad som ska hända om t.ex. ett hushålls inkomster 
stiger (se Lind, 2016a för en mer ingående diskussion). Vi ser detta 
som en åtgärd som kan vara motiverad i särskilda situationer, men 
knappast något som är en central del av en långsiktig politik för att 
underlätta för hushåll med lägre inkomster att hitta en bostad. 
Därmed är det enligt vår mening inte motiverat att skapa sådana 
möjligheter genom lagstiftning utan det bör ske genom frivilliga 
avtal. 

9.3 Ekonomiskt stöd till kommuner 

Som beskrevs i föregående kapitel kan det finnas situationer där 
önskad bostadsbebyggelse leder till väsentliga belastningar på den 
kommunala ekonomin. Det kan t.ex. handla om extra investeringar 
i teknisk och social infrastruktur. I sådana situationer kan det vara 
motiverat med ekonomiskt stöd till kommuner.  

Dagens s.k. stadsmiljöavtal, som beskrivs i kapitel 6, kan fungera 
som en ram för ett breddat stöd där bostadssociala aspekter och 
stöd till investeringar kan täckas in. De ekonomiska ramarna 
behöver ökas och handläggningen ske gemensamt mellan 
Trafikverket och Boverket. Stöd skulle också kunna ges i form av 
räntefria statliga lån, som enbart behöver betalas tillbaka om det 
visar sig att den ekonomiska belastningen på kommunen blir liten. 
På så vis skulle kommunens ekonomiska risk kunna minskas.  

Som beskrevs i föregående kapitel kan särskilt planering och 
byggande som syftar till att minska extrem trångboddhet innebära 
ekonomiska belastningar på kommunen och det kan vara motiverat 
med mer generösa stöd just i den typen av situation. 

För kommuner med hög skattekraft kan intäktsökningen också 
vara liten när det flyttar in personer med låga inkomster, trots att 
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en sådan inflyttning kan vara önskvärd för att minska inkomst-
mässig segregation mellan kommuner (se kapitel 5). Om man vill 
undvika förändringar i dagens utjämningssystem kan man tänka sig 
mer ad hoc-mässiga åtgärder, t.ex. en tilläggsregel om att när det 
sker nettoinflyttning till en kommun av hushåll från en viss 
inkomstgrupp ska kommunen vara garanterad en inkomstökning 
som motsvarar den garanterade skattekraften. 

Generellt sett har kommunerna betydande markinnehav. Det 
betyder dock inte nödvändigtvis att all denna mark finns i områden 
som i dag bedöms lämpliga för bostadsbebyggelse. Brist på kom-
munal mark kan skapa problem om de nuvarande markägarna inte 
är intresserade av den typ av bebyggelse som kommunen anser är 
viktig. Som belyses i Planprocessutredningen kan de nuvarande 
expropriationsreglerna göra att det blir ekonomiskt ogenomförbart 
för kommuner att expropriera mark.81 Utredningen diskuterar 
därför tänkbara statliga stöd för att expropriation ska bli ekonomiskt 
mer genomförbar för kommunen. 

9.4 Ekonomiskt stöd till investerare/byggherrar  

På en starkare marknad är det normalt inte det enskilda projektets 
lönsamhet som är problemet, givet att markpriset är satt på en 
marknadsmässig nivå. Som nämndes i föregående kapitel kan det 
dock på svagare marknader eller på svagare delmarknader inom en 
kommun vara svårt att hitta investerare även vid låga markpriser. 
Som beskrevs i kapitel 6 behövs då främst stöd i form av inve-
steringsbidrag eller någon form av garanti - eller annan åtgärd - 
som minskar risken i projektet.  

Investeringsbidrag som knyts till en maximal hyresnivå har 
effekter främst på en hyresmarknad där den möjliga hyresnivån i 
nyproduktion ligger relativt lågt. Därmed kan investeringsbidrag 
passa dels i kommuner där hyresnivån generellt sett är relativt låg, 
dels i delar av en kommun där nivån är lägre.82 Som noterats 
                                                                                                                                                          
81 SOU 2015:109, kap. 12. Diskussionen i utredningen förs mot bakgrund av att ersättnings-
nivåerna vid expropriation höjdes i flera avseenden genom lagändringar. 
82 Detta kan dock även tolkas som något negativt. I remissyttrande från Stockholms 
kommun kritiseras förslaget om investeringsbidrag dels därför att det inte har någon effekt i 
större delen av kommunen (p.g.a. den låga tillåtna hyresnivån) dels därför att den bidrar till 
segregation eftersom den bara har effekt där prisnivå är relativt låg. 
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tidigare kan dock osäkerhet om framtida intäkter göra att direktav-
kastningskravet är högt och då kan det behövas höga hyror initialt 
för att göra projektet lönsamt. En för låg tillåten hyresnivå kan då 
göra att ett projekt inte kvalificerar sig för stöd även på en relativt 
svag marknad.  

I ett sådant läge kan någon form av garanti eller annan åtgärd 
som minskar risk vara bättre. Det kan t.ex. handla om förlust-
garantier och optioner för att kunna avyttra fastigheten, för projekt 
som är viktiga ur ett socialt perspektiv och där riskerna kan 
bedömas som särskilt stora. Som nämnts tidigare kan man även 
tänka sig statliga eller kommunala blockförhyrningar eller att 
kommunen eller staten förbinder sig att hyra en viss andel av 
lägenheterna under ett antal år utan att det formellt behöver handla 
om blockförhyrning.  

Med dagens låga räntenivåer går det att kortsiktigt ”räkna hem” 
projekt även med en relativt låg hyresnivå. Det stora hindret för 
ökat byggande på svaga marknader är istället osäkerhet om både 
framtida räntor och framtida efterfrågan. Därför är olika former av 
garantier mer adekvata om det är just det mer riskfyllda byggandet 
som bedöms viktigt för att stödja låginkomsttagares möjligheter att 
hitta bostad. 

9.5 Ekonomiskt stöd till ägare av privatbostäder 

På marknader där den långsiktiga efterfrågan är osäker kan ett mer 
generöst stöd till ägare av bostäder för att underlätta privat uthyr-
ning vara samhällsekonomiskt fördelaktigare än att stödja 
nyproduktion. Ett sådant stöd kan ta olika former, t.ex. 

 ekonomiskt bidrag till anpassningar av bostaden så att uthyrning 
av del av bostaden blir enklare, t.ex. att tillföra enklare 
kokmöjligheter och genom att den uthyrda delen tydligare 
avgränsas och görs låsbar  

 skattelättnader som gör uthyrning mer lönsam för ägare. 
 
Utöver utökade ekonomiska stöd till ägare av privatbostäder kan 
det vara motiverat för kommuner att på olika sätt ta över en del av 
risken vid uthyrning av privatbostäder. Ett skäl att inte hyra ut kan 
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vara den osäkerhet som finns och som t.ex. rör hur potentiella 
hyresgäster ska bedömas och hur problem av olika slag ska 
hanteras. En lösning skulle t.ex. kunna vara att kommunen, med 
statligt ekonomiskt stöd agerar mellanhand och hanterar en del av 
dessa risker. 

9.6 Hinder kopplade till olika krav på nya bostäder  

Regler kring såväl processen för planering/byggande som produk-
ten bostad (placering, utformning) kan ses som resultatet av en 
avvägning mellan olika intressen. Vad som är rätt nivå för en regel 
beror då på hur dessa olika intressen bedöms vid den tidpunkt när 
regeln formuleras. Några exempel kan illustrera tankegången.  

Avgränsningen av Nationalstadsparken i Stockholm kan ses som 
en avvägning mellan, å ena sidan, behoven av att få en grön lunga 
och rekreationsmöjligheter och, å andra sidan, behoven av att 
bygga bostäder i lägen där det finns kommunikationer och mark 
som är lämpliga för bostadsbyggande. När parken avgränsades på 
1990-talet fanns ett överskott av bostäder. Markens värde i 
alternativ användning varlågt och mot den bakgrunden var det 
rationellt att avgränsa ett ganska stort område som park och kanske 
att inte heller lägga ner så mycket möda på att dra gränsen på exakt 
rätt sätt. Men om situationen förändras genom befolkningsökning 
och urbanisering kommer markens värde i alternativ användning att 
öka. Det blir då, allt annat lika, rationellt att justera gränserna för 
olika skyddade områden. Vi noterar dock att det bland vissa 
intressentgrupper finns en dominoteori som innebär att varje 
kvadratmeter av ett skyddat område måste försvaras, eftersom det 
annars finns en risk att beslutsfattarna steg för steg bebygger hela 
området. En sådan teori gör det rationellt att motarbeta både 
mindre justeringar och dispensmöjligheter. Men som påpekas i 
Cars et al. (2013) förefaller det empiriska stödet för dominoteorin 
vara relativt svagt. 

På samma sätt som när det gäller gränser för skyddade områden 
kan man se på miljönormer som t.ex. innebär att det är svårt att 
förtäta längs vissa gatustråk centralt i en stad. Om det vid 
tidpunkten när gränsvärdet fastställdes inte var så stor efterfrågan 
på nya bostäder var det rationellt att ha relativt strikta normer – det 
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fanns ju ändå platser i centrala lägen där man kunde komplettera 
med bebyggelse och därmed kostade normen lite. Värdet av den 
mark som det inte längre gick att bygga på p.g.a. normen var inte så 
mycket värd i alternativ användning eftersom tillgången på annan 
mark var god.83  

Samtidigt måste man vara medveten om att dagens situation inte 
heller kan förväntas bestå. Befolkningsökning och urbanisering har 
historiskt sett fluktuerat, och det kan dessutom komma ny 
information om effekter av olika egenskaper. Kanske visar det sig 
att positiva hälsoeffekter av grönområden är större än vi tror i dag, 
eller att skador av buller och partiklar visar sig vara allvarligare än 
vad dagens kunskap ger vid handen? I så fall kan det visa sig att 
dagens avvägningar trots allt är riktiga även om bostadsefterfrågan 
ökat. 

Denna osäkerhet om vad som egentligen är rätt långsiktig nivå 
på olika avgränsningar och kravnivåer talar för att det är rationellt 
med utökade dispensmöjligheter istället för att ändra ett stort antal 
regler. Att ändra många regler kan också vara en mer långdragen 
process än att införa dispensmöjligheter. Genom att ställa relativt 
hårda krav för att få dispens sätter man press på kommu-
nen/byggherren att försöka hitta vägar att lösa problemen inom 
ramen för dagens regelverk. En grundläggande förutsättning för 
dispenser skulle kunna vara att det är svårt för grupper med lägre 
inkomster att hitta bostad på orten, och att projektet ingår i en 
kommunal bostadsförsörjningsplan där det aktuella projektet 
bedöms vara särskilt viktigt för att förbättra bostadssituationen för 
hushåll med inkomster under genomsnittet. 

                                                                                                                                                          
83 Även när det gäller krav som handlar om risker för hälsoeffekter skulle man i princip 
kunna resonera på liknande sätt. Vilka risker som en individ är beredd att ta beror ju på vad 
det kostar att undvika risken. Vid högre bostadspriser kan man tänka sig att ett hushåll är 
berett att ta högre risker om det kan bidra till lägre boendekostnader. Det kan också 
konstateras att bostadspriserna är höga vid de gator som har problem med t.ex. partikel- och 
kvävehalter, och om vi antar att hushållen är välinformerade så kan det tolkas som en ganska 
låg riskaversion. 
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9.7 Utveckla bättre mätinstrument  
för att följa utvecklingen 

Både för att bedöma behovet av åtgärder av olika slag men också 
för att bedöma åtgärders effekter och huruvida man närmar sig 
uppsatta mål är det viktigt att utveckla mer mångfacetterade 
indikatorer av hur situationen är på bostadsmarknaden. Som 
berördes i inledningen finns problem med alla enskilda mått och 
därför kan en rad olika indikatorer behöva följas upp.  

I en ny australiensisk rapport nämns bl.a. följande mått (Gurran 
et al., 2015, s. 49): 

 utbud och priser på ägarmarknaden 

 finansieringsmöjligheter för bostadsköpare 

 vakanser och hyresnivåer 

 boendetäthet och trångboddhet 

 socialförvaltningens väntelistor 

 preferensändringar i relation till bostadsutbud 

 boendekostnad som andel av disponibel inkomst  

 priser/hyror/kostnader i nyproduktion. 
 

Boverket (2015c) presenterar också en lista över indikatorer och 
bland de som knyter an mer direkt till situationen på bostads-
marknaden kan följande nämnas: 

 unga vuxna utan egna kontrakt 

 hemlöshet 

 trångboddhet 

 den sekundära bostadsmarknaden (socialförvaltningens bostä-
der) 

 boendesegregationsindex. 
 

Det är också viktigt att, i bredare kvalitativa studier, kartlägga 
boendesituationen för grupper som kan förväntas ha svårt att hitta 
en bostad på marknaden. Boverkets studier om boendesituationen 
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för nyanlända som väljer eget boende och vad som händer med 
olika grupper när hyrorna höjs kraftigt i samband med renoveringar 
är bra exempel på sådana studier (se Boverket, 2015b och Boverket, 
2014c).  

Ska man göra en mer filosofisk koppling kan man även använda 
en så kallad ”capabilities approach” som utvecklats av nobelpris-
tagaren Amartya Sen och där fokus ligger på vad olika typer av 
hushåll har för faktiska möjligheter (se t.ex. Sen, 1985), t.ex. att 
hitta en bostad med vissa egenskaper till en viss kostnad på kort 
sikt eller att göra en viss bostadskarriär på lång sikt. 

9.8 Förhållandet till mer generella 
bostadspolitiska åtgärder 

Vi har i denna summering fokuserat på mer specifika åtgärder 
knutna till relationen mellan stat och kommun, dvs. åtgärder som 
är utformade för att hantera vissa specifika hinder som kan finnas i 
en kommun. I den bostadspolitiska debatten, som beskrivs i kapitel 
3, diskuteras även mer generella krav på förändringar i bostads-
politiken. 

Det finns i många fall ingen motsättning mellan de mer specifika 
åtgärder som vi diskuterat och de mer generella åtgärder som förts 
fram i debatten. Tvärtom kan de dra åt samma håll. Friare hyres-
sättning i nyproduktionen kan öka intresset för att bygga hyres-
rätter. En omläggning av fastighetsbeskattningen från transaktions-
skatter till högre skatter på beståndet kan öka utnyttjandet av 
beståndet och minska behovet av nyproduktion. Effektiviseringar i 
rätten att överklaga detaljplaner kan korta processer och öka 
utbudet av bostäder.  

I andra fall kan det dock finnas konflikter. Det gäller t.ex. 
generella åtgärder för att minska riskerna i det finansiella systemet, 
t.ex. olika former av striktare kreditprövningskrav eller mindre 
generös långivning. Detta kan göra det svårare för dels investerare 
att finansiera nya bostäder, dels hushåll med lägre inkomster att 
efterfråga ägda bostäder. 

Det har dock visat sig svårt att nå politiska överenskommelser 
kring mer långtgående förändringar av de övergripande regel-
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verken. I det perspektivet kan de mer begränsade och riktade 
insatser som vi diskuterat i denna rapport bli särskilt intressanta.
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10 Avslutning – med sex 
huvudpunkter 

Möjligheten för hushåll med relativt låga inkomster att hitta en 
bostad är ett problem som många länder brottas med. Det kan 
diskuteras i termer av ”affordable housing” och ”inclusionary 
zoning”, men också i termer av en socialt fungerande bostads-
marknad. Ser vi det ur ett svenskt perspektiv kan man dra vissa 
lärdomar av detta. För det första är problemet inte enkelt att lösa – 
i så fall hade det knappast varit ett problem i så många länder. För 
det andra finns det många åtgärder och strategier som införts eller 
diskuterats i andra länder som kan ge uppslag till tänkbara åtgärder 
och strategier för svensk del. 

När det finns ett problem kan man tänka på olika sätt när det 
gäller lämpliga åtgärder. Man kan fundera på mer radikala föränd-
ringar av grundläggande rollfördelning eller spelregler. Alternativet 
är att man tittar på hur olika befintliga regelsystem och mer 
traditionella åtgärder kan utvecklas för att hantera problem vi står 
inför. I det andra fallet utgår man i högre grad från det som 
Bengtsson (2015) kallar stigberoende, dvs. vad som är möj-
ligt/rationellt att göra i dag är i hög grad beroende av den historiska 
utvecklingen. Vi har i denna rapport primärt fokuserat på 
utvecklingen av befintlig rollfördelning och befintliga styrsystem. 
Det utesluter dock inte att det kan vara viktigt att även analysera 
mer radikala förändringar. 

En mycket viktig utgångspunkt i denna rapport är att situat-
ionen varierar mellan kommuner – och mellan kommundelar – när 
det gäller marknadsförutsättningar, kommunalekonomiska förut-
sättningar, tillgång på mark och den politiska situationen. I denna 
rapport har vi därför valt att närma oss problemet från två olika 
håll: En generell beskrivning av tänkbara åtgärder med ett 
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internationellt perspektiv och en analys av lokala förutsättningar. 
Utifrån detta har vi sedan försökt identifiera vad som kan vara 
effektiva åtgärder för att underlätta för hushåll med inkomster 
under genomsnittet att hitta en bostad. 

I det följande sammanfattas våra viktigaste förslag – i sex huvud-
punkter – främst utifrån just perspektivet att utveckla befintliga 
redskap. 

1. Förbättra kunskapsunderlaget och utveckla bättre  
mätinstrument  

Människor kan ha problem att hitta en bostad av många olika skäl. 
Det kan vara brist på pengar eller brist på kunskap om vilka 
möjligheter som finns. Det förekommer också olika former av 
sociala problem och diskriminering av vissa grupper på bostads-
marknaden.  

Fastighetsutvecklarnas marknadsanalyser fokuserar av naturliga 
skäl på grupper som har råd med relativt dyr nyproduktion av 
bostäder. Men för att kunna vidta rätt åtgärder handlar det också 
om att veta var och hur olika grupper vill bo och vad de är beredda 
att betala för. Det kan handla om allt från upplåtelseformer till 
lägenhetsutformningar. Med en befolkning som kommer från olika 
delar av världen kan vi förvänta oss stor spridning i preferenser när 
det gäller vad som är ett önskvärt boende. 

Bättre kunskap handlar också om att utveckla bättre indikatorer 
för att kontinuerligt följa utvecklingen på olika lokala bostads-
marknader och för olika grupper som kan förväntas ha svårt att 
hitta en bostad. Boverket har som nämnts tidigare gjort en rad 
studier av utvecklingen på bostadsmarknaden, men detta bör 
utvecklas till ett mer kontinuerligt arbete. 

2. Kräv att kommunerna planerar för en socialt hållbar 
bostadsförsörjning 

Kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar och ett ansvar 
enligt socialtjänstlagen. Statens krav på innehållet i de kommunala 
bostadsförsörjningsprogrammen bör dock skärpas och preciseras. 
Det ska i varje kommun finnas en analys av hur bostadsmarknaden 
ser ut för grupper som har svårt att hitta en bostad på marknaden 
och vad kommunen avser att göra för att underlätta för dessa 
grupper. Både Boverket och SKL kan här spela en viktig roll för att 
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ta fram råd och goda exempel på hur detta kan göras. Erfarenheter 
från andra länder pekar på att explicita sanktioner inte behöver 
finnas, så länge det finns en reell risk att sanktioner kommer att 
införas om kommunerna inte levererar det staten önskar. 

I storstadsregionerna bör staten, genom länsstyrelserna, spela en 
mer aktiv roll för att se till att alla kommuner tar sitt bostads-
försörjningsansvar. I t.ex. Stockholmsregionen kan detta sam-
ordnas med den regionala planeringen. Det formella ansvaret bör 
dock ligga kvar hos kommunerna. 

3. Förbättra kommunernas möjlighet att styra målgrupper 
för nya projekt 

Ska kommunerna kunna planera för en mer socialt hållbar bostads-
marknad kan deras styrmedel behöva utvecklas, t.ex. när det gäller 
möjligheten att styra upplåtelseformer och målgrupper för bostäder 
inom ett detaljplaneområde. Detta kan ske genom ändringar i PBL 
och det finns internationella erfarenheter av hur detta kan göras. 

4. Ge utökade dispensmöjligheter för projekt som riktar sig 
till hushåll med låga inkomster 

Verkligheten är mer komplex än vad specifika regler och gräns-
dragningar kan fånga in, särskilt när denna verklighet förändras 
snabbt. En intresseavvägning som speglar dagens situation – och 
vad många skulle uppfatta som en rimlig avvägning i en oförutsedd 
situation – kräver enligt vår mening större möjligheter för undan-
tag från regler och anpassning av gränser för skyddade områden. En 
särskilt juridisk process för att hantera sådana dispenser och 
gränsändringar kan därför behövas.  

Det ska dock ställas höga krav för att dispenser och gräns-
ändringar ska kunna komma ifråga. En grundläggande förutsätt-
ning kan t.ex. vara att bostadsförsörjningsprogrammet pekar ut ett 
projekt som särskilt viktigt för att underlätta för hushåll med lägre 
inkomster att hitta en bostad. 

5. Utveckla stadsmiljöavtalen till att även bli bostads-
försörjningsavtal 

För att genomföra bostadsförsörjningsprogram kan det behövas 
olika former av ekonomiskt stöd till kommunerna för åtgärder som 
rör infrastruktur och investeringar i t.ex. skolor. Det kan även 
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handla om stöd för att förvärva mark för bostadsbyggande. Stads-
miljöavtalen bör utvidgas och inriktningen kompletteras och 
förtydligas så att åtgärder som bidrar till socialt motiverat bostads-
byggande prioriteras. Handläggningen bör ske gemensamt av 
Trafikverket och Boverket. 

Det kan även behövas nya direktiv till Trafikverket om att i 
högre grad prioritera trafikprojekt som underlättar bostadsbyg-
gande. Konkretisering av vad detta kan innebära för ompriorite-
ringar kan ske just i samband med sådana breddade stadsmiljöavtal. 

6. Utveckla garantisystemen 

Ekonomiska garantier av olika slag har använts för att påverka 
byggandet och olika hushålls möjlighet på bostadsmarknaden. Det 
har varit garantier för hyreskontrakt vid uthyrning till ekonomiskt 
mer osäka hushållstyper, garantier för lån till bostäder och garantier 
till den som lånar för att bygga. 

Om man bedömer att aktörer på marknaden ser risker som ett 
större problem än de direkta kostnaderna när det gäller socialt 
motiverade bostadsbyggnadsprojekt, är det logiskt att fokusera mer 
på olika typer av garantier (och andra riskdelningsformer) än på 
explicita subventioner. Det är då viktigt att betona att det handlar 
om garantier som ges utan krav på ersättning och som därmed 
innehåller en implicit statlig subvention. Som diskuterats i tidigare 
kapitel kan sådana garantier ges en rad olika utformningar. 

Det finns även anledning för kommunerna och SKL att fundera 
på hur de på olika sätt kan vara med och ta riskerna i sådana 
nybyggnadsprojekt. 

Vi har även noterat att olika risker kan förklara varför hushåll 
med outnyttjade bostadsytor tvekar att hyra ut delar av eller hela 
bostaden. Även här kan, som diskuterades i föregående kapitel, 
åtgärder för att minska riskerna vara motiverade. 

Övriga förslag 

När det gäller de kommunalekonomiska effekterna av ökad bebyg-
gelse har vi pekat på en olycklig konstruktion i det kommunala 
inkomstutjämningssystemet. För kommuner med hög skattekraft 
så ökar inkomsterna mindre när det flyttar in en låginkomsttagare 
jämfört med om det flyttar in en höginkomsttagare, medan det för 
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kommuner med låg skattekraft inte spelar någon egentlig roll 
vilken inkomst inflyttaren har. Detta är olyckligt om man vill 
minska den inkomstmässiga segregationen. Enligt vår mening bör 
den utredning (dir. 2016:91) som nyligen tillsatts för att se över 
utjämningssystemet även titta på detta. Vidare kan det behövas 
särskilda insatser för att underlätta uthyrning av ägda bostäder på 
orter där bostadsbristen kan bedömas vara tillfällig. 
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Bilaga 1 
Nedskrivningsproblematik 
(för kommunala bolag) 

Nedskrivningsproblematiken kan beskrivas på följande sätt. Ett 
kommunalt bostadsbolag på en ort med bostadsbrist funderar på 
att bygga även i B- och C-lägen, dvs. lägen utanför stadskärnan. 
Man börjar med att göra en investeringsanalys utifrån: (1) inve-
steringskostnad; (2) driftnetto (hyra minus driftskostnader); (3) 
framtida underhållsinsatser; och (4) företagets avkastningskrav för 
den aktuella typen av investering. Normalt bedöms detta genom en 
10-20-årskalkyl där restvärdet bedöms utifrån driftnettot slutåret i 
kalkylen. Man kommer fram till att investeringen är lönsam givet 
de bedömningar som företaget gör på punkt 1-4 ovan. Vi kan också 
anta att dessa bedömningar är gjorda på ett allmänt accepterat sätt 
och att själva lönsamhetskalkylen inte ifrågasätts. Krav på 
affärsmässighet kan därmed antas vara uppfyllda om dessa tolkas 
som att projektet ska ge en marknadsmässig avkastning. 

Redovisningsreglerna säger att i balansräkningen ska en tillgång 
tas upp till det lägsta av anskaffningskostnaden (efter avskriv-
ningar) och marknadsvärdet. Låt oss anta att anskaffnings-
kostnaden, inklusive mark, ligger på 30 000 kr/m2. Nu låter 
företaget ett värderingsföretag värdera den aktuella nybyggda 
fastigheten och de kommer fram till att fastigheten enbart är värd 
24 000 kr/m2, dvs. 20 procent under investeringskostnaden. Den 
metod för värdering som företaget använder är normalt en 
direktavkastningsmetod, dvs. värderaren försöker, utifrån genom-
förda transaktioner, bedöma vilket direktavkastningskrav som 
aktörerna på marknaden har. Direktavkastningen är driftnettot år 1 
dividerat med marknadsvärdet/priset. Om värderaren för ett antal 
genomförda (normala) köp känner till driftnetto och betalt pris, så 
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kan värderaren räkna ut direktavkastningskravet. Är detta känt, och 
antas vara konstant på en viss delmarknad, kan det användas för att 
värdera en fastighet: Man dividerar helt enkelt det (normaliserade) 
driftnettot för den aktuella fastigheten med marknadens direkt-
avkastningskrav.  

Det finns åtminstone en rad olika sätt för ett kommunalt 
bostadsbolag att reagera i denna situation. 

(1) Välja att inte bygga 

En större nedskrivning av det bokförda värdet, särskilt i ett mindre 
företag, kan leda till att företaget redovisar en förlust eller i alla fall 
en mycket lägre vinst än annars. Om företaget bedömer att ett (så) 
negativt resultat påverkar företagets övriga verksamhet negativt, 
t.ex. genom att lånemöjligheter och lånekostnader påverkas, kan 
företaget besluta att inte genomföra investeringen. Man kan också 
tänka sig att det finns ägardirektiv om att bostadsföretaget inte får 
genomföra investeringar som kräver nedskrivningar. 

(2) Bygga och ta nedskrivningen 

I ett stort bostadsföretag med stabil ekonomi kan företaget välja att 
bygga och sedan skriva ner värdet. Om projektet är litet i för-
hållande till företagets omsättning kommer ju företaget ändå att 
visa ett bra resultat. (Man får inte glömma bort att sjunkande 
räntekostnader förbättrat många bolags redovisade resultat. Det-
samma gäller på kort sikt också om komponentavskrivning införs i 
ett företag som tidigare kostnadsfört en stor del av större under-
hållsinsatser.) Det finns också företag som några år efter en 
nedskrivning skriver upp värdet igen ifall värdet stigit – och då kan 
upp- och nedskrivningar under ett enskilt år tänkas ta ut varandra i 
framtiden. 

Om det är ett projekt som vänder sig till grupper med lägre 
inkomster kan man också tänka sig att det är en del av företagets 
sociala insatser i linje med företagets CSR-policy. En sådan policy 
antas då innebära att företaget ska visa sitt samhällsansvar genom 
att göra vissa socialt motiverade projekt även om de inte ger samma 
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avkastning som företagets normala projekt (se t.ex. Windell, 2015 
och Högberg et.al., 2009).  

(3) Bygga och ifrågasätta behovet av nedskrivning 

Nya bostadshyresfastigheter i Sverige byggs i princip enbart på 
uppdrag av företag som tänker fortsätta att äga och förvalta dem. 
På de allra flesta marknader finns alltså inga transaktioner på 
marknaden för den aktuella typen av marknad. Det innebär att det 
empiriska underlaget för påståendet att marknadsvärdet är lägre än 
investeringskostnaden är svagt. Bostadsföretag kan därför välja att 
ifrågasätta värderingsföretagens resultat, och detta kan i sin tur ske 
med lite olika argument.  

Variant 1: Det som säljs på marknaden är ofta äldre hyreshus. I 
takt med att renoverings- och nybyggnadsbehov ökat har kommu-
nala bostadsbolag sålt bestånd för att få in kapital. Direktavkast-
ningskravet är i regel högre för äldre icke-renoverade byggnader än 
för nya. Empiriska studier pekar på att direktavkastningskravet är 
lägre för renoverade hus än för orenoverade hus vilket kan tolkas 
som att osäkerheten är mycket större för ett orenoverat hus. På 
motsvarande sätt borde direktavkastningskravet för ett nytt hus 
som är fullt uthyrt vara lägre än för ett äldre hus, särskilt om det 
inte är renoverat. Det finns dock inget empiriskt underlag för att 
bedöma hur mycket lägre och därmed är osäkerheten hög i 
värderingen av det nyproducerade huset. I så fall finns ett intervall 
runt den uppgivna siffran som är ganska stort och om 
investeringsbeloppet ligger inom detta intervall så kan behovet av 
nedskrivning ifrågasättas. 

Variant 2: Ett icke renoverat bostadshyreshus är sannolikt 
mindre värt för ett kommunalt bolag än för ett privat eftersom det 
kommunala bolaget har högre kostnadsnivå (se Muyingo, 2015) 
och inte kan driva igenom lika höga hyreshöjningar vid 
renoveringar som ett privat bolag eftersom det kommunala 
företaget man måste ta mer politiska hänsyn. En privat köpare som 
vet att beståndet inte är så mycket värt för kommunen kan pressa 
ner priset mot säljarens reservationspris. Det låga priset tolkas 
sedan som att investeraren har ett högt direktavkastningskrav, men 
investeraren hade kanske varit beredd att betala ett betydligt högre 
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pris, dvs. det verkliga direktavkastningskravet är lägre än den 
direktavkastning som kan observeras i transaktionen. 

Variant 3: En tredje linje i kritiken av det uppskattade fastig-
hetsvärdet är att ifrågasätta användandet av ortsprismetoden vid 
värdering av objekt som inte säljs på marknaden. Istället ska man då 
försöka göra en så kallad ”marknadssimulering” vilket innebär att 
man ska sätta sig in i en tänkt köpares situation, och med hjälp av 
en vanlig investeringsanalys räkna fram vad denne rationelle köpare 
kan tänkas vara beredd att betala. Om det nu är så att det kommu-
nala bolagets investeringskalkyl gjorts på rätt sätt med rimliga 
antaganden, skulle en privat investerare göra exakt samma kalkyl 
som det kommunala bolaget redan har gjort. Om det kommunala 
bolagets trovärdiga kalkyl visar att projektet är lönsamt (nuvärdet 
av de framtida betalningarna är större än investeringskostnaden) 
skulle en rationell investerare vara beredd att betala mer än 
investeringsbeloppet och därför ska inte en nedskrivning vara 
aktuell. 

Variant 4: En lite mer radikal variant är att ifrågasätta marknads-
värdet relevans i en situation där objekt inte köps och säljs på en 
marknad. Detta knyter an till det som framkommer i Nordlund 
(2008) som intervjuat ett antal ledande revisorer kring frågan om 
hur de tolkade (den tidigare) regeln att nedskrivning inte behöver 
göras om det låga värdet bedöms som tillfälligt. Det visade sig att 
revisorerna inte ägnade sig åt någon sofistikerad prognosverksam-
het av framtida värden utan istället tittade på företagets kassaflöde: 
Om företaget hade ett kassaflöde som innebar att den under-
liggande affärsverksamheten gick med vinst, bedömde revisorn att 
en nedskrivning inte behövde göras av tillgångarnas värde vid den 
aktuella tidpunkten. Gör man en fri tolkning av detta utifrån 
situationen för ett kommunalt bostadsföretag och ett nyproducerat 
flerfamiljshus, skulle man dra slutsatsen att en nedskrivning inte 
behöver ske nu om (1) kostnaden för projektet var normalt (2) 
huset är fullt uthyrt till en hyra som ger en rimlig kortsiktig 
avkastning på investeringen (räntor och amorteringar kan betalas 
och det egna kapitalet får en årlig avkastning som ligger några 
procent över låneräntorna och rimliga avskrivningar kan göras).  

Detta sätt att tänka kan jämföras med situationen för ett 
industriföretag som bygger en ny anläggning där det inte heller 
finns en aktiv andrahandsmarknad, och där Nordlunds principer 
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just skulle innebära att nedskrivning inte behöver ske så länge som 
anläggningen producerar säljbara produkter enligt plan och om 
investeringskostnaden varit rimlig (inga kostnadsöverskridanden 
p.g.a. misstag eller dåliga upphandlingar) och där man följer en 
rimlig avskrivningsplan.  

Visar det sig att anläggningen står still p.g.a. av att produkterna 
inte efterfrågas ska däremot en nedskrivning ske. För bostads-
företaget innebär det att nedskrivning ska ske i framtiden om det 
blir vakanser eller om företaget måste sänka hyran kraftigt för att få 
lägenheterna uthyrda. 

Avslutande kommentar 

Det finns som sagt mycket olika synsätt – men en möjlig slutsats är 
att ur ett bostadsbyggnadsperspektiv finns knappast anledning att 
ändra några grundläggande redovisningsprinciper. Som framgick 
finns det metoder att hantera problemet, antingen genom att göra 
nedskrivningen men ändå bygga, eller genom att ifrågasätta ned-
skrivningsbehovet. Däremot behövs sannolikt ett utvecklingsarbete 
inom revisorskåren rörande hur man ska se på värderingsmetoder 
och principer för nedskrivning för objekt där det inte finns en aktiv 
andrahandsmarknad. I dag verkar det finnas skillnader i hur olika 
revisorer ser på detta. 
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kommuner. 
- Offentliga tjänster – sökarljus mot produktivitet och användare. 
- Svensk inkomstfördelning i internationell jämförelse. 
- Byråkratiseringstendenser i Sverige. 
- Effekter av statsbidrag till kommuner. 
- Effektivare sjukvård genom bättre ekonomistyrning. 
- Samhällsekonomiskt beslutsunderlag – en hjälp att fatta bättre 

beslut. 
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

armén och flygvapnet 1972–1982. 
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1985 

- Egen regi eller entreprenad i kommunal verksamhet – möjlig-
heter, problem och erfarenheter.  

- Sociala avgifter – problem och möjligheter inom färdtjänst och 
hemtjänst.  

- Skatter och arbetsutbud.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

vägsektorn.  
- Organisationer på gränsen mellan privat och offentlig sektor – 

förstudie.  
- Frivilligorganisationer alternativ till den offentliga sektorn?  
- Transfereringar mellan den förvärvsarbetande och den äldre 

generationen.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom den 

sociala sektorn 1970–1980.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

offentligt bedriven hälso- och sjukvård 1960–1980.  
- Statsskuldräntorna och ekonomin effekter på den samlade 

efterfrågan i samhället.  

1984 

- Återkommande kostnads- och prestationsjämförelser – en 
metod att främja effektivitet i offentlig tjänsteproduktion.  

- Parlamentet och statsutgifterna hur finansmakten utövas i nio 
länder.  

- Transfereringar och inkomstskatt samt hushållens materiella 
standard.  

- Marginella expansionsstöd ekonomiska och administrativa 
effekter.  

- Är subventioner effektiva?  
- Konstitutionella begränsningar i riksdagens finansmakt – behov 

och tänkbara utformningar.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 4. Budgetunderskott, ut-

landsupplåning och framtida konsumtionsmöjligheter. Budget-
underskott, efterfrågan och inflation.  

- Vem utnyttjar den offentliga sektorns tjänster.  



 2017:2 Förteckning över tidigare rapporter till ESO 
 
 

 

1983 

- Administrationskostnader för våra skatter.  
- Fördelningseffekter av kommunal barnomsorg.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 3. Budgetunderskott, 

portföljeval och tillgångsmarknader. Modellsimuleringar av 
offentliga besparingar m.m.  

- Produktivitet i privat och offentliga tandvård.  
- Generellt statsbidrag till kommuner – modellskisser.  
- Administrationskostnader för några transfereringar.  
- Driver subventioner upp kostnader – prisbildningseffekter av 

statligt stöd.  
- Minskad produktivitet i offentlig sektor – en studie av patent- 

och registreringsverket.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 2. Fördelningseffekter av 

budgetunderskott. Hushållsekonomi och budgetunderskott.  
- Enhetligt barnstöd? några variationer på statligt ekonomiskt 

stöd till barnfamiljer.  
- Staten och kommunernas expansion några olika styrmedel.  

1982 

- Ökad produktivitet i offentlig sektor – en studie av de allmänna 
domstolarna.  

- Offentliga tjänster på fritids-, idrotts- och kulturområdena.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 1. Budgetunderskottens 

teori och politik. Statens budgetfinansiering och penning-
politiken. 

- Inkomstomfördelningseffekter av livsmedelssubventioner. 
- Perspektiv på besparingspolitiken. 
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