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Förord
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) har uppdragit åt undertecknad på Sveriges
Kommuner och landsting (SKL) att beskriva den samhälleliga nyttan av Sbo:s
arbete.
Resultatet av analysen redovisas i denna rapport. Sveriges Kommuner och Landsting har som organisation inte tagit ställning till rapportens innehåll.
Stockholm den 16 augusti 2015.

Björn Sundström
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Sammanfattning
Kommunerna står inför betydande utmaningar de närmaste decennierna. Fram
till 2040 beräknas befolkningen öka med 1,3 miljoner invånare varav 773 000 är
över 65 år. I takt med stigande ålder ökar kraven på bostädernas tillgänglighet.
Men resultaten av hittills genomförda tillgänglighetsinventeringar visar att cirka
hälften av flerbostadshusen varken är tillgängliga för rullstolar eller rollatorer.
Det är således uppenbart att det befintliga bostadsbeståndet måste byggas om i
stor omfattning för att möta den åldrande befolkningens behov, i annat fall
kommer kommunernas kostnader för äldreomsorg att skena. Kostnaden per brukare är 3 ggr så hög i särskilt boende som i eget boende med hemtjänst, cirka
700 000 kr jämfört med 200 000-250 000 kronor per år. Men utan finansiering
får kommunerna, speciellt på svaga bostadsmarknader, svårt att finansiera nödvändig bostadsomvandling, en slutsats som bl.a. Riksrevisionsverket och Utredningen EU och kommunernas bostadspolitik delar.
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) är ett helstatligt bolag som inrättades av
regeringen 2004. Sbo har i uppdrag att genomföra insatser som skapar bättre
balans på svaga bostadsmarknader, vilket sker genom att förvärva, äga, förvalta
och utveckla fastigheter för i huvudsak bostadsändamål som övertas från kommuner eller kommunala bostadsföretag. När bolaget bildades tillförde regeringen
540 miljoner kronor i eget kapital varav 200 miljoner kronor ska återföras till
ägaren vid uppdragets slut.
Sbo bedriver för närvarande verksamhet i dryga 20-talet kommuner. Verksamheten berör till största delen flerbostadshyreshus som byggs om till moderna,
attraktiva och tillgänglighetsanpassade bostäder. Kostnaden för en ombyggnad
uppgår i normalfallet till cirka 0,8–1,2 mkr per lägenhet, inkl. moms.
Sbo har uppdragit åt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att närmare beskriva den samhälleliga nyttan av Sbo:s arbete. Studien visar att det kapital som
hittills har tillförts Sbo har bidragit till stor samhällsnytta. Nyttan beräknas uppgå
till cirka 2 mkr nominellt per omvandlad lägenhet, varav 92 procent beror på
förväntade besparingar inom äldreomsorgen. Övriga nyttoeffekter i monetära
termer handlar i allt väsentligt om lägre kostnader för bostadsanpassning och
uteblivna rivningskostnader.
Till detta kan läggas att Sbo:s verksamhet har skapat positiva flyttkedjor. Flyttkedjorna har bidragit till att yngre personer fått en möjlighet att flytta till ett eget
boende och bilda familj, vilket är positivt särskilt i relation till alternativet utflyttning. De har också stärkt de bostadsmässiga förutsättningarna för inflyttning
till kommunerna.
I ett samhällsekonomiskt perspektiv kan de investeringar som Sbo genomfört
räknas hem inom loppet av två år. I ett statsfinansiellt perspektiv handlar det om
8–10 år. Men i ett strikt företagsekonomiskt perspektiv är det svårt att räkna hem
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investeringen även om man har så lång tid på sig som 40 år. Det är mot den bakgrunden inte svårt att förstå att de kommunala bostadsföretagen drar sig för att
göra nödvändiga investeringar. Dels saknas eget kapital, dels ska de kommunala
bostadsföretagen (sedan den nya Allbolagen infördes 2011) agera efter affärsmässiga principer. Bolaget ska alltid utgå från vad som är bäst för bolaget och
endast vidta åtgärder och göra investeringar som bedöms bli företagsekonomiskt
lönsamma.
Hushållen värderar ett boende i Sbo:s tillgänglighetsanpassade och moderna lägenheter mycket högt. Det handlar bl.a. om ökad trivsel, välmående och andra
sociala kvalitéer. Erfarenheterna från de ombyggnadsprojekt som Sbo hittills har
genomfört visar att hyran för de som har flyttat in har ökat från cirka 800–900 kr per
kvm och år till cirka 1 100–1 200 kr per kvm, vilket innebär en ökning med cirka
300-400 kr per kvm. Trots detta har efterfrågan på de ombyggda lägenheterna varit
stor. För närvarande finns inga vakanser.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) är ett statligt ägt fastighetsbolag med
skapande av samhällsnytta genom bostadsomvandling som huvudsakligt ägaruppdrag. Företaget ska uppnå acceptabel avkastning på statens kapital och i förekommande fall infria särskilt uttryckta samhällsintressen.
I februari 2015 uppdrog Sbo åt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att
närmare beskriva den samhälleliga nyttan av Sbo:s arbete. Uppdraget kan ses
som en uppföljning av den rapport - Statens bostadsomvandling AB skapar värden och ser till att uttryckta samhällsintressen infrias - som SKL gjorde 2012.

1.2

Utredningens uppläggning

Utredningen är disponerad enligt följande. I avsnitt 2 redovisas de kommunala
utmaningarna i ett regionalt perspektiv med avseende på demografi, ekonomi,
personal- och kompetensförsörjning samt bostädernas tillgänglighet. I avsnitt 3
ges en kortfattad beskrivning av statens insatser för ökad tillgänglighet i bostadsbeståndet.
I avsnitt 4 analyseras den samhälleliga nyttan av Sbo:s insatser. Det handlar bl.a.
om det kommunalekonomiska, det statsfinansiella och det samhällsekonomiska
perspektivet samt hur hushållen värderar Sbo:s insatser.
I avsnitt 5 ges en kortfattad redovisning av de externa utvärderingar som gjorts
av Sbo:s insatser och i avsnitt 6 sammanfattas utredningens slutsatser inklusive
en utblick mot framtiden.

2

De kommunala utmaningarna i ett regionalt
perspektiv

2.1

Befolkningsutvecklingen

I Sverige, liksom i många andra länder i Västeuropa, pågår en snabb demografisk förändring. I den senaste befolkningsframskrivningen från SCB beräknas
att befolkningen i Sverige kommer att öka från 9,8 till 11,1 miljoner invånare
2040. Av den totala ökningen på drygt 1,3 miljoner invånare beräknas att
773 000 är 65 år och äldre. Över hälften av den förväntade befolkningstillväxten
kommer således att ske i den åldersgrupp som idag räknas till pensionsåldern.
Cirka 87 procent av den samlade befolkningstillväxten till 2040 beräknas ske i
storstadsregionerna. De övriga 13 procenten fördelas på funktionella arbetsmarknadsregioner som har nära till en ort på minst 50 000 invånare.
Under 1990- och 2000-talen minskade befolkningen kraftigt i framför allt glesoch landsbygdskommunerna. På senare tid har dock utvecklingen varit mer sta-
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bil, om än fortsatt negativ, vilket i hög grad förklaras av en ökad invandring.
SCB:s prognos för invandring fram till 2040 utgår dock från att den blir betydligt
lägre än idag efter 2020. Det betyder att utvecklingen i norra inlandet och delar
av sydöstra Sverige antas ha stora likheter med perioden innan den senaste invandringsvågen. Tillväxten koncentreras mot större urbana regioner och särskilt
till de största. Och möjligheterna att motverka detta med politiska medel är begränsade.
2.1.1 Befolkningsutvecklingen genererar svaga bostadsmarknader
Sverige har idag den snabbaste urbaniseringstakten bland EU:s medlemsstater. I
sin analys av bostadsmarknaden 2011 konstaterar Boverket1 att Sverige står inför
en befolkningsutveckling som kommer att bli en stor utmaning för många kommuner som inte har en stor stad eller universitetsstad i sin närhet. I många län är
det framförallt kommunen med länets största stad som står för huvuddelen av
befolkningstillväxten, medan de omgivande kommunerna har en minskande population.
Enligt Boverket är det 123 kommuner som har eller har haft svaga bostadsmarknader, marknader som kännetecknas av en låg efterfrågan på bostäder på grund
av befolkningsminskning, låg tillgänglighet till arbetsplatser, svag utveckling av
hushållens inkomster och svag sysselsättningsutveckling2.
Boverkets senaste bedömning är att det för närvarande är 91 kommuner som har
en svag bostadsmarknad.

2.2

Allt färre ska försörja allt fler

Totalbefolkningen i relation till antalet invånare i åldersgruppen 20–64 år brukar
kallas för försörjningskvot. År 2013 hade Sverige en kvot på 1,73, som kan tolkas som om varje person i åldersgruppen 20–64 år dels försörjer sig själv, dels
ytterligare 0,73 personer. Fram till 2040 förväntas kvoten i riket öka till 1,86.
Den ökade andelen äldre kommer således att bidra till en ökad försörjningskvot i
samtliga regiontyper men den blir minst i storstadsregionerna och störst i avlägset belägna landsbygdsregioner. I de avlägset belägna landsbygdregionerna förväntas kvoten öka från cirka 1,85 idag till 2,1 år 2040.
2.3

Regionala obalanser i personal- och kompetensförsörjningen

Många kommuner står inför en situation där det kan bli problem med att klara
personal- och kompetensförsörjningen, speciellt inom äldreomsorgen, de närmBudgetunderlag 2012−2014, bilaga: Analys av utvecklingen på svaga bostadsmarknader.
Statens bostadskreditnämnd, 2011. Statens bostadskreditnämnd är sedan oktober 2012 en del av
Boverket.
2
Definitionen är hämtad från Svaga bostadsmarknader, Evidens, 2010 (på uppdrag av dåvarande
Statens bostadskreditnämnd).
1
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aste decennierna. Detta hänger samman med att antalet äldre över 80 år kommer
att öka betydligt mer än antalet person personer i de förvärvsaktiva åldrarna, se
figur 2.1
Figur 2.1 Årlig förändring i antal personer i åldern 20-64 år respektive 80+
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Källa: SCB och SKL

Utmaningarna gällande personal- och kompetensförsörjningen beräknas bli särskilt stora i inlandskommunerna och det gäller inte bara äldreomsorgen. Som
framgår av vad som ovan redovisats i avsnitt 2.2 ökar försörjningskvoten i nästan alla kommuner fram till 2040. Ökningen blir dock störst i skogslänen.
Arbetsförmedlingens framskrivningar visar att antalet nytillträdande ungdomar
på arbetsmarknaden kommer att vara betydligt färre än antalet åldersavgångar i
flertalet kommuner. I några av de små kommunerna i övre Norrland beräknas
antalet nytillträdande ungdomar på arbetsmarknaden bara uppgå till cirka 30
procent av åldersavgångarna, se figur 2.2.
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Figur 2.2 Nytillträdande ungdomar på arbetsmarknaden i förhållande till de
årliga åldersavgångarna fram till 2025
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Källa: Arbetsförmedlingen

Sammanfattningsvis kan konstateras att de utmaningar som följer av en åldrande
befolkning och det faktum att vi blir allt färre i förvärvsaktiv ålder blir särskilt
påtaglig i små kommuner med ett vikande befolkningsunderlag, inte bara i Norrlands inland utan även i Bergslagen, Dalsland samt i delar av Värmland och
Småland.

2.4

De kommunalekonomiska utmaningarna

Det har knappast undgått någon att den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. I takt med att befolkningen blir allt mer åldersstigen kommer kostnaderna
för pensioner, sjukvård och äldreomsorg att öka i snabbare takt än skatteinkomsterna. Med ökad allmän ekonomisk standard kommer även förväntningarna på
den offentliga sektorn att öka, med krav på bättre skola, vård och omsorg.
SKL:s bedömning är att möjligheterna att vidmakthålla nuvarande nivå på den
offentligt finansierade välfärden är relativt goda under de närmaste åren. Men
utrymmet för ytterligare reformer och förbättringar är små. Efter 2020 kräver
befolkningsutvecklingen att även de skattefinansierade resurserna ökar om dagens ambitionsnivå ska kunna upprätthållas.
2.4.1 Kommunernas kostnader beror på åldersfördelningen
Kostnaderna för att bedriva kommunal verksamhet beror i allt väsentligt på befolkningens ålderssammansättning. De åldersspecifika kostnaderna är högst för
befolkningen i åldrarna 1-19 år, dvs. barn och skolungdomar samt i åldrarna över
80 då kostnaderna för vård och omsorg drar iväg. Enligt den senaste översynen
av det kommunalekonomiska utjämningssystemet varierade de åldersspecifika
kostnaderna från cirka 12 000 kronor/invånare för åldrarna 19-64 år till cirka
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260 000 kronor/invånare för de som är 90 år och äldre. Till detta tillkommer en
”grundkostnad” per kommun på ca 7 600 kr/inv. För barn- och skolungdomar
beräknades de åldersspecifika kostnaderna till cirka 120 000 kronor/invånare.
Den demografiska utvecklingen får därför stor betydelse för hur de kommunala
kostnaderna utvecklas.
Figur.2.3 Kommunernas årskostnad per person i olika åldrar 2009

Källa: SOU 2011:39, Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningen

Sett till den kommunala ekonomin som helhet står äldreomsorgen för 19 procent
av de kommunala utgifterna, vården av funktionshindrade för 12 procent och den
pedagogiska verksamheten för 42 procent. Dessa verksamheter svarar således för
cirka tre fjärdedelar av de kommunala utgifterna. Demografiska förändringar
inom dessa åldergrupper får därför stor inverkan på de kommunala kostnaderna i
framtiden.
2.4.2 Utjämningssystemet ger likvärdiga förutsättningar men
hanterar inte alla utmaningar
I Sverige finns det sedan länge en bred politisk uppslutning kring tanken att
medborgarna bör ha tillgång till likvärdiga välfärdstjänster oavsett var i landet de
bor. Men förutsättningarna att leva upp till denna målsättning är olika, och i
vissa fall mycket olika, mellan kommunerna. För det första finns skillnader i
beskattningsbara inkomster, vilket påverkar skatteintäkterna. För det andra finns
skillnader i åldersstruktur, social och geografisk struktur, vilket påverkar behoven liksom kostnaderna. Mot den bakgrunden finns ett system för kommunalekonomisk utjämning.
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Utjämningssystemet kan delas upp i fem olika delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift,
varav strukturbidraget numera ligger utanför det egentliga utjämningssystemet.
För att utjämna för skillnader i skatteinkomster får de allra flesta kommuner ett
statligt inkomstutjämningsbidrag. Bidraget beräknas utifrån skillnaden mellan
den egna beskattningsbara inkomsten per invånare och ett skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 procent av medelskattekraften i riket. Kommuner vars
beskattningsbara inkomster överstiger 115 procent av medelskattekraften får
betala en inkomstutjämningsavgift till staten.
Kostnadsutjämningen utjämnar för skillnader i åldersstruktur, etnicitet samt socioekonomiska och geografiska förhållanden, t.ex. kommunens bebyggelsestruktur. Den byggs upp av tio delmodeller, varav flertalet avser verksamheter som till
exempel barn- eller äldreomsorg. För varje verksamhet som omfattas av utjämningen beräknas en standardkostnad för respektive kommun. Summan av kommunens standardkostnader blir kommunens strukturkostnad.
Om strukturkostnaden är högre än genomsnittet för riket får kommunen ett bidrag motsvarande skillnaden mot riksgenomsnittet. Om strukturkostnaden är
lägre än genomsnittet för riket anses kommunen ha en gynnsam struktur och
betalar därför en avgift på motsvarande sätt.
Storleken på omfördelningen i de olika delmodellerna beror dels på den aktuella
verksamhetens kostnad, dels på hur stora de strukturella kostnadsskillnaderna är.
Äldreomsorgen är den verksamhet som kostar mest och där skillnaderna mellan
kommunerna är störst, varför modellen för äldreomsorg också omfördelar mest
pengar.
Till och med 2004 fanns olika stöd av klart regionalpolitisk karaktär inbakade i
systemet. År 2005 överflyttades dessa stödinsatser från kostnadsutjämningen till
ett nytt statligt strukturbidrag. Till strukturbidraget har även en kompensation för
större negativa bidragsförändringar överförts. Utfallet av det statliga strukturbidraget påminner i hög grad om utfallet i kostnadsutjämningen beträffande den
regionala fördelningen. De små kommunerna i Norrlands inland får drygt 3 000
kronor per invånare i statligt strukturbidrag, vilket tillsammans med utfallet i
kostnadsutjämningen ger ett totalt bidrag på närmare 10 000 kronor per invånare
till de små inlandskommunerna i Norrland.
Trots stora bidrag har små kommuner på svaga bostadsmarknader ett något
sämre ekonomiskt resultat än övriga kommuner. Det handlar om cirka 500 kronor per invånare. Dessutom är kommunalskatten cirka 1 krona högre än i små
stadsnära kommuner i mer expansiva regioner. Skillnaden beror bl.a. på betydligt högre kostnader för infrastruktur, något som utjämningssystemet inte utjämnar för. I expansiva regioner kan kommunerna göra ”business”. Exploateringsintäkterna överstiger exploateringskostnaderna. På svaga marknader är förhållandet det omvända.
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Krympande kommuner på svaga marknader brottas även med bostadspolitiska
problem. Tomma bostäder har tidigare kostat på. Vidare saknas bostäder som
svarar mot den allt äldre befolkningens efterfrågan och behov. Bostadsanpassningsbidragen ökar kraftigt. Att tvingas bygga särskilt boende i stället för att
kunna erbjuda eget boende med hemtjänst är inte precis lönsamt sett i ett kommunalekonomiskt perspektiv.
En tydlig indikation på att utjämningssystemet inte fångar upp alla strukturella
merkostnader i gles- och landsbygdskommunerna är standardkostnadsavvikelsen, se figur 2.4. Med standardkostnadsavvikelse avses kommunernas faktiska
kostnader i förhållande till den ersättning som utjämningssystemet ger, dvs. om
kommunerna bedrev verksamheten till genomsnittlig standard och till genomsnittligt pris med hänsyn tagen till strukturen. Som framgår av figuren är det
framför allt kommunerna i glest befolkade regioner som har en negativ kostnadsavvikelse, vilket i allt väsentligt kan tillskrivas kostnader för äldreomsorg
som utjämningssystemet inte fångar upp.
Figur.2.4 Standardkostnadsavvikelse i procent
Avvikelse totalt

Faktisk kostnad/
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Källa: Kolada

Att den negativa standardkostnadsavvikelsen i glest befolkade regioner i hög
grad kan tillskrivas bristen på bostäder anpassade efter äldres behov blir uppenbar om man studerar andelen inskrivna i särskilt boende. Eftersom utjämningsmodellen för äldreomsorg bara tar hänsyn till ålder, kön, civilstånd och regional
dödlighet, men inte till bostadsbeståndets tillgänglighet, tvingas många äldre på
svaga bostadsmarknader att bo i särskilt boende i stället för i eget boende med
hemtjänst. Kostnaden per brukare är cirka 3 ggr så hög i särskilt boende som i
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eget boende med hemtjänst, cirka 700 000 kr jämfört med 200 000-250 000 kronor per år.
Figur 2,5 Andel invånare inskrivna i särskilt boende
Andel invånare 65-79 år i särskilt boende

Andel invånare 80+ i särskilt boende
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Källa: Kolada

Under årens lopp har de parlamentariska utjämningskommittéer som haft i uppdrag att se över och vid behov revidera utjämningssystemet diskuterat om inte
bostadsförsörjningen borde införlivas i systemet. Men politiken har varit tämligen överens om att frågan om både ny-, till- och ombyggnad av bostäder bör
ligga utanför systemet, främst med hänvisning till det kommunala självstyret och
det faktum att det är staten som har ansvaret för att det finns finansiella förutsättningar för bostadsbyggande. Dessutom är det långt ifrån säkert att en mellankommunal utjämning för ny-, till- eller ombyggnad av bostäder skulle gynna de
kommuner som i dagsläget är mest utsatta ekonomiskt.

2.5

Brist på tillgänglighetsanpassade bostäder

Människor, unga som gamla, kan ha en rad funktionsnedsättningar som hindrar
livet ut. Det handlar bl.a. om;
 allergi och överkänslighet
 nedsatt hörsel och dövhet
 nedsatt kunskapsmässig och intellektuell förmåga
 nedsatt rörlighet
 nedsatt syn.
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I den byggda miljön har samhället en skyldighet att planera för att i möjligaste
mån eliminera hindren. Nedsatt rörlighet drabbar i stort sett alla äldre. Att kunna
ta sig fram med rollator är mycket beroende av en god tillgänglighet ur den
aspekten. Bristande tillgänglighet bidrar till att trycket på s.k. särskilt boende
(vård- och omsorgsboende) ökar. Som exempel kan nämnas att Luleå kommun
har konstaterat att de som flyttar till särskilt boende från icke tillgänglighetsanpassade småhus är cirka tio år yngre än de som kommer från tillgänglighetsanpassade lägenheter.
Bostäder med god tillgänglighet är en bristvara och kommer att så förbli. Enligt
Socialstyrelsen3 bor drygt hälften av befolkningen över 55 år i bostäder med
bristande tillgänglighet4. Om kravet på tillgänglighet utvidgas till att man även
ska kunna ta sig in och ut ur lägenheten med rullstol5 handlar det om 75 procent
av befolkningen över 55 år.
Den demografiska utvecklingen med allt fler över 80 år och allt färre i förvärvsaktiv ålder, speciellt på svaga bostadsmarknader, gör att frågan om hur äldres
boende och bostädernas tillgänglighet hanteras de närmaste åren är av stor betydelse för att klara äldreomsorgen. Det handlar dessutom att ge de äldre ett bekvämt och trevligt boende som bidrar till välmående och ett rikare liv.

3

Insatser för ökad tillgänglighet

3.1

Bostadsanpassningsbidrag

Frågan om insatser och utveckling av bostäder för äldre är på intet sätt ny. I Sverige har vi haft bidrag till bostadsanpassning för personer med funktionsnedsättning sedan 1959. Då infördes ett statligt invalidbostadsbidrag till specialinredda
lägenheter för rörelsehindrade personer (personer som använde käpp eller rullstol). Under åren 1969–1970 utvidgades bidraget till att även omfatta synskadade
och personer som hade en starkt nedsatt förmåga att utnyttja sina armar/alternativt saknade armar. År1973 trädde nya bidragsregler i kraft. Benämningen ändrades till bostadsanpassningsbidrag och omfattade i princip alla långvariga eller
bestående funktionsnedsättningar som krävde särskilda anpassningsåtgärder i
bostaden. År 1983 blev bidragsgivningen mer generös. I princip fanns det inte
längre någon gräns för bidragsbeloppet, utom för standardhöjande åtgärder där
beloppet begränsades till 20 000 kronor.
År 1993 ersattes de tidigare förordningarna med den nuvarande lagen
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Denna lag har ändrats några
gånger. Den senaste ändringen från år 2000 innebär bland annat att begreppet
”standardhöjande åtgärder” har tagits bort ur lagen. Det behövs inte längre särskilda skäl vid köp eller byte av bostad om åtgärderna inte är kostnadskrävande.
Trappan mellan flytt och kvarboende – Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma
Bostaden belägen över/under bottenvåningen samt saknar hiss till våningsplanet där man bor.
5
Det finns trappsteg som försvårar entré till bostaden.
3
4
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Slutligen har principen att bidrag inte ska ges för åtgärder som behöver utföras
av väsentligen andra orsaker än funktionsnedsättningen skrivits in direkt i själva
lagen.
Återställningsbidrag
Återställningsbidrag kan under vissa förutsättningar beviljas till ägare av hyresoch bostadsrättshus för att ta bort anordningar som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Bestämmelserna är olika beroende på om det gäller en hyresrätt eller en bostadsrätt. Bidrag kan t.ex. inte lämnas för att ta bort anpassningar
inne i en bostadsrättslägenhet.
Återställningsbidraget ska motsvara en skälig kostnad för bidragsberättigande
åtgärder. Det finns en nedre gräns men inget uttryckligt kostnadstak i lagen om
bostadsanpassningsbidrag. Av administrativa skäl lämnas återställningsbidrag
endast om kostnaden för återställningen överstiger 5 000 kronor.
Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet gällande bostadsanpassning liksom återställning. Målet med tillsynsarbetet är en väl fungerande
bidragsverksamhet med en hög grad av rättsäkerhet för den enskilde medborgaren.
Antal beviljade bidrag (inklusive delvis beviljade bidrag) har ökat från 71 800
under 2012 till 73 400 under 20136. Den totala kostnaden för kommunerna 2013
översteg för tredje gången en miljard kronor. Kostnaden för kommunerna blev
1 060 miljoner kronor, vilket är den högst noterade kostnaden hittills. Den genomsnittliga kostnaden per beviljat ärende uppgick till 14 400 kronor under
2013. I fasta priser har kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag nära nog fördubblats sedan 1993.
Merparten av bostadsanpassningsbidragen avser små belopp. Cirka 60 procent av
bidragen är på mindre än 5 000 kronor. Bara två procent överstiger 100 000 kronor. Den högsta kostnaden per invånare 2013 hade Skinnskattebergs kommun,
drygt 400 kr/inv.

3.2

Hissbidrag

Idag finns cirka 1 miljon lägenheter som saknar hiss. Det handlar i de flesta fall
om hus byggda mellan 1930 och 1977.
Vid flera tillfällen har staten gått in och subventionerat installation av hissar i
äldre hus. Under andra hälften av 1980-talet fanns ett tillfälligt rambidrag för
hissinstallationer i framför allt trevåningshus. Syftet med detta bidrag var att öka
tillgängligheten i bostadsbeståndet (se proposition 1983/84:40, bilaga 9, s. 56–
57). Bidraget hade en initial fördelning på 100 miljoner kronor per år under perioden 1984–1986 (totalt 300 miljoner kronor) men på grund av att medlen inte
utnyttjades fullt ut under dessa år utbetalades bidrag ända fram till 1990.
6

Boverket, Rapport 2014:21, Bostadsanpassningsbidragen 2013
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Andra åtgärder än installation av hiss som kunde komma ifråga för statsbidrag
var t.ex. anordnande av handikappvänliga entréer med ramper m.m. (åtgärder för
att det första våningsplanet skulle bli tillgängligt).
Senaste gången det utgick hissbidrag från staten var 2004 då ett totalt bidrag på
30 miljoner kronor resulterade i 130 nya hissar.
I sitt slutbetänkande Bo bra hela livet (SOU 2008:113) konstaterade Äldreboendedelegationen att för personer med nedsatt funktionsförmåga oavsett ålder är
den fysiska tillgängligheten avgörande för möjligheten att bo kvar och att leva ett
självständigt liv. Mot den bakgrunden föreslogs ett statligt bidrag till hissinstallation och andra tillgänglighetsskapande åtgärder i flerbostadshus. Eftersom tillgängligheten i en fastighet inte bara är beroende av hiss menar delegationen att
bidrag också ska kunna lämnas till andra åtgärder, t.ex. dörröppnare eller ramper
för rullstolar och barnvagnar. Det gäller inte bara tillgängligheten till lägenheterna utan också till gemensamma utrymmen såsom soprum och tvättstuga.
Vidare ansågs att effekten av ett tillgänglighetsbidrag kan förstärkas genom att
det prövas och lämnas med utgångspunkt från kommunala bostadsinventeringar.
Någon ny statlig subvention för installation av hissar synes för närvarande inte
vara aktuell, åtminstone inte att döma av vårpropositionen 2015. Den tidigare
regeringen ansåg att det i första hand är fastighetsägaren som har att hantera tillgänglighetsfrågorna och att de som upplever att lägenheten är otillgänglig ska
ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
Sedan den 1 februari 2014 har kommuner kunnat söka ekonomiskt stöd för att
inventera tillgängligheten i flerbostadshus efter regeringsbeslut 2013 (SFS
2013:922). Ansökningar om stöd lämnas till Boverket som administrerar och
beslutar om utbetalning till de inventeringsinsatser som beviljas stöd. Enligt
uppgift lär dock pengarna för att inventera tillgängligheten vara slut och inga nya
pengar har för närvarande aviserats.

3.3

Trygghetsboende

Begreppet lanserades av Äldreboendedelegationen i utredningen Bo bra hela
livet (SOU 2008:113). Som en följd av utredningen beslöt regeringen att statliga
investeringsbidrag skulle kunna utgå till nyetablering av trygghetsbostäder som
nybyggnad eller som ombyggnad t.o.m. 2014. Ett villkor för bidraget var att
byggnadsprojektet påbörjades senast den 31 december 2014 och att det färdigställdes inom två år från påbörjandet.
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För att kunna få bidrag till trygghetsbostäder har det krävts att några särskilda
kriterier har varit uppfyllda;


Objektet ska vara fullt ut tillgängligt, måttstandarden inne i lägenheterna
ska vara enligt höjd nivå i Svensk Standard.



De ska erbjudas personer från 70 år och uppåt.



Det ska finnas ett gemensamt utrymme för de boende där till exempel
måltider kan ätas gemensamt och där personal finns dagligen.

Vid nybyggnad har bidraget uppgått till 2 600 kronor per kvadratmeter och vid
ombyggnad 2 200 kronor. Om bostaden bara har varit tänkt för en person har
bidraget begränsats till som mest 50 kvadratmeter, varav 15 kvadratmeter för
gemensamma utrymmen. För bostäder avsedda för två personer har bidrag utgått
för högst 70 kvadratmeter, varav 20 kvadratmeter för gemensamma utrymmen.
Hur begreppet trygghetsbostäder utvecklas framöver är för närvarande oklart.
Det är också en öppen fråga hur kommunerna väljer att utveckla boendeformen.

3.4

Statens bostadsomvandling AB

3.4.1 Uppdrag och verksamhet
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) är ett helstatligt bolag som inrättades av
regeringen 2004. Från och med 1 januari 2015 förvaltas bolaget genom Näringsdepartementet, dessförinnan av Socialdepartementet. Bolaget, som bedriver all
sin verksamhet i Sverige, har sitt säte och huvudkontor i Örebro. Tre personer är
för närvarande heltidsanställda i bolaget.
Sbo har i uppdrag att genomföra insatser som skapar bättre balans på svaga bostadsmarknader7, vilket sker genom att förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter för i huvudsak bostadsändamål som övertas från kommuner eller kommunala bostadsföretag. I uppdraget ingår även att vid behov avveckla bostäder
genom försäljning eller rivning. Målet är att vara en långsiktig fastighetsägare,
oftast under minst 8 år. När marknadsmässiga förutsättningar råder på orten säljs
fastigheten på den öppna marknaden.
När bolaget bildades tillförde regeringen 540 miljoner kronor i eget kapital varav
200 miljoner kronor ska återföras till ägaren vid uppdragets slut.
Sbo bedriver för närvarande verksamhet i dryga 20-talet kommuner från Norrbottens län i norr till Småland i söder. Verksamheten berör till största delen flerbostadshyreshus som byggs om till moderna, attraktiva och tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre eller trygghetsboende. Andra användningar är förskolor,
LSS-boende eller boende för ensamkommande flyktingbarn.

7

Se avsnitt 2.1.1
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Efter genomförda försäljningar och rivningar ägde bolaget 415 lägenheter vid
årsskiftet 2014/2015. Uthyrningsgraden är 100 procent.
Bolagets insatser på svaga bostadsmarknader sedan 2004 har hittills berört fastighetsomvandling/utveckling på ett 30-tal orter och omfattar totalt cirka 900
lägenheter samt lokaler. Av dessa har knappt 400 lägenheter sålts eller avvecklats under perioden 2010–2014. Pågående planering, tillsammans med en handfull kommuner, förväntas leda till ytterligare 100-talet omvandlade lägenheter
inom kort samt lokaler för förskoleverksamhet.
3.4.2 Ombyggnadsprojekt för äldres behov
De fastigheter som Sbo förvärvar är ofta äldre, omoderna, utan hiss och med
stort eftersatt underhåll såväl in- som utvändigt. Många lägenheter har tidigare
stått tomma. Andra fastigheter har varit underutnyttjade. Regionala obalanser har
medfört att fastigheterna inte nyttjas effektivt.
Fastigheterna byggs om och anpassas efter hyresgästens önskemål och behov,
bl. a. med avseende på tillgänglighet, trygghet, energi och miljö. Kostnaden för
ett anpassat äldreboende eller s.k. trygghetsboende uppgår i normalfallet till
cirka 0,8–1,2 Mkr per lägenhet, inkl. moms. Kostnaderna varierar beroende på
fastigheternas skick, planlösning, antal lägenheter, läge, lokala marknadsförutsättningar m.m. samt olika krav på anpassningsåtgärder.
Enligt Sbo:s bedömning är fastighetens läge viktigt för att uppnå en långsiktig
samhällsnytta, särskilt om utvecklingsprojektet syftar till att anpassa fastigheten
till ett boende för äldre. I samråd med kommunen söker företaget lösningar som
innebär att i första hand centralt belägna fastigheter utvecklas. Närhet till samhällsservice, mataffärer, kollektivtrafik och vårdcentral betyder mycket för de
boende. Fastigheten och dess omgivning bör såvitt möjligt ligga i plan gårdsmiljö.
Det som karaktäriserar Sbo:s ombyggnadsprojekt är att de hanterar tillgänglighetsproblemen såväl inne i lägenheterna som i trapphusen. Husets tekniska installationer och andra funktioner åtgärdas efter behov, vilket bl.a. innebär att


fastigheten saneras från miljöbelastningar, t.ex. från olja, asbest, PCB,
radon etc.



fukt- och vattenskador på takkonstruktion, grund, stomme m.m. åtgärdas



el-, värme- och VVS-installationer byts ut och moderniseras till dagens
krav och byggnorm. Vid behov tilläggsisoleras vindar. Fönster byts ut
etc. Trots ett fokus på energibesparande åtgärder är en förhöjd rumstemperatur, cirka 22 grader, önskvärd. Ventilationen får absolut inte skapa en
känsla av drag och det får heller inte bli för varmt inomhus på sommaren
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hissar (en eller flera) installeras. Passager och dörrar (för rullstol m.m.)
breddas. Badrummen byggs i regel om. Fastighetens samtliga gemensamma entréer, utrymningsvägar, lägenheter, balkonger/uteplatser, gemensamma ytor såväl i våningsplan som i källare och på vind görs tillgängliga med hiss och kan enkelt nås med rullator/rullstol



lägenheter, trapphus och entréer anpassas/förändras. Alla lägenheter och
balkonger/uteplatser renoveras, byggs om och moderniseras. Det handlar
bl.a. om nya kök och badrum med tvättmaskin. En riktigt användbar balkong eller uteplats kan göra stor skillnad för de äldre, inglasad eller ej.
Balkongdörren ska vara enkel att öppna och stänga både från rollator och
rullstol



i vissa fall förses fastigheten med gemensamma ytor för samvaro, hobby,
rekreation och besök. Det handlar bl.a. om matplatser, kök, städ, wc och
förråd samt eventuellt expeditionen för värdinna/husvärd, sjuksköterska,
arbetsterapeut och administration. Trädgård för utevistelse anordnas vid
behov. Uteplatsen ska såvitt möjligt erbjuda sol, skugga och en intressant
utsikt.

Vidare anordnas gemensamhetsanläggningar för exempelvis parkering och renhållning.
3.4.3 Övriga ombyggnadsprojekt
För närvarande pågår ett ombyggnadsprojekt i centrala Hällefors sam avser omoch tillbyggnad av två flerfamiljshus till förskoleverksamhet och boende för
äldre. I och med om- och tillbyggnationen skapas moderna lokaler för tre befintliga och tre nya förskoleavdelningar. Dessutom tillkommer sex bostadslägenheter anpassade för äldres behov.
I Hällefors och Grythyttan har 214 lägenheter förvärvats och anpassats för studentboende. Dessa lägenheter såldes på den öppna marknaden 2014.
I Porjus förvärvades ett fastighetsbestånd med cirka 100 lägenheter 2004. Sbo
har genom olika utvecklingsprojekt och förvaltning moderniserat fastigheterna
och bl.a. ersatt eluppvärmning med två nya pelletsverk för fjärrvärme. Fastigheterna såldes på den öppna marknaden 2012.
Perioden 2007–2009 förvärvade Sbo totalt 33 rivningshotade lägenheter i Filipstad. Lägenheterna har rustats upp och gjorts om till gruppboende för funktionshindrade enligt LSS och boende för ensamkommande flyktingbarn.
Sbo har förvärvat 12 lägenheter i Kopparberg (Ljusnarsbergs kommun) för
Opera på Skärets verksamhet, boende för personalen och medverkande.
I Sorsele kommun har Sbo förvärvat 2 fastigheter, varav en byggts om för mottagning av ensamkommande flyktingbarn och den andra för förskoleverksamhet.
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I Åsarna (Bergs kommun) köpte Sbo ett flertal bostäder för nio år sedan och tanken var att riva. Men i stället byggdes fastigheterna med de 19 lägenheterna om
till elevbostäder för skidgymnasiet på orten. Elevbostäderna är numera sålda till
Åsarna Fastighets AB.
3.4.4 Fastighetsförvaltning och hållbarhetsmål
Sbo:s förvaltningspolitiska mål är att minska energikostnaderna i de förvärvade
fastigheterna och att nå 80 procent nöjda hyresgäster och samarbetspartners.
Förvaltningsmålet gällande energikostnaderna följs upp genom beräkning av
årsenergiförbrukningen (kWh/m2) före och efter åtgärder och ombyggnad. De
fyra senast färdigställda fastigheternas årsförbrukning beräknades i snitt till ca
166 kWh/m2 före ombyggnad. Efter åtgärder och ombyggnad beräknas årsenergiförbrukningen till ca 100 kWh/m2, vilket innebär en reducering med i genomsnitt cirka 40 procent.
Under februari 2015 uppdrog Sbo åt ett konsultföretag att genomföra en uppföljning på den kundundersökning som senast genomfördes 2013. Resultatet visar
att majoriteten av de som svarat är nöjda. 89 procent av respondenterna i pågående projekt svarar att projektet hittills motsvarat deras förväntningar. Hela 79
procent av respondenterna från redan överlämnade projekt anser att projektet
hjälpt till att stärka balansen på bostadsmarknaden i kommunen.
Precis som den undersökning som genomfördes 2013 visar den senaste undersökningen att respondenterna som deltagit i utvecklingsprojekt med start 2010
och senare är betydligt nöjdare än de som deltog i tidigare projekt, dvs. under
perioden 2004-2009. Hela 96 procent av deltagarna från senare projekt ser det
som troligt eller mycket troligt att de skulle rekommendera Sbo:s utvecklingsprocess av fastigheter till andra kommuner.
Vidare får Sbo:s personal fina betyg. Av respondenterna från de senare projekten
är 95 procent positiva till Sbo:s tillgänglighet medan 90 procent är nöjda med
informationen och stödet de fått under pågående projekt. Alla (100 %) är nöjda
med de projektmöten som ägt rum under utvecklingsprocessen.
När det nya seniorboendena i Munkfors respektive Grums var klara väckte det
stor uppmärksamhet i pressen. Hans Bengtsson i Munkfors berättade att
”Vi ville komma närmare centrum, förut bodde vi på Heden i Munkfors, det ligger en bit bort. Efter att jag fick min stroke så miste jag mitt körkort och då var
det här en bra lösning”.
Birgitta Andersson boende i Grums gjorde följande uttalande;
”Jag fick reda på boendet genom mina pensionärsföreningar och ställde mig i kö
direkt när jag hörde att huset skulle byggas. Jag stod nog i kö ca 1 år innan jag
fick flytta in. För mig är det perfekt, det var tur att jag fick flytta hit, jag har

22 (36)

krämpor som gör att jag inte kan gå i trappor. Jag har hemhjälp som hjälper
mig och jag trivs så pass bra att de kommer få bära mig ut härifrån”.

4

Den samhällsekonomiska nyttan

En samhällsekonomisk kostnads- nyttoanalys är ett strukturerat sätt att redovisa
de för- och nackdelar som en åtgärd för med sig för samhället som helhet och för
olika aktörer. I sammanhanget bör nämnas att det inte bara är finansiella konsekvenser som ska belysas, utan även sociala konsekvenser som kan röra konsumentintresse, sysselsättning, teknisk utveckling etc.

4.1

Hur värderar hushållen Sbo:s insatser

För att en privatperson ska flytta till ett boende för äldre (seniorboende, trygghetsboende eller en ombyggd bostad anpassad efter äldres behov) måste vederbörande bedöma att de monetära och icke-monetära vinsterna överstiger kostnaderna för en flytt och att man har den ekonomi som krävs för finansiera flytten
och det nya boendet.
De monetära poster som påverkar beslutet att flytta eller inte handlar bl.a. om
hur boendekostnaden förändras, flyttkostnaden samt hur övriga levnadsomkostnader förändras.
De icke monetära poster som ligger till grund för beslutet handlar bl.a. om hur hushållen värdesätter tillgängligheten, de fräscha lägenheterna, närheten till centrum
och den sociala samvaron.
Till detta kan läggas att flytten i vissa fall är en tvingande nödvändighet, t.ex. om en
person rent fysiskt inte klarar av att bo i sin ursprungliga bostad. Om valet står mellan ett särskilt boende och ett ordinärt boende anpassat efter äldres behov ska det
mycket till innan personen/hushållet i fråga väljer det först nämnda alternativet.
Erfarenheterna från de ombyggnadsprojekt som Sbo hittills har genomfört visar att
hyran för de som har flyttat in har ökat från cirka 800–900 kr per kvm och år till
cirka 1 100–1 200kr per kvm, vilket innebär en ökning med cirka 300-400 kr per
kvm.
Ett argument för att hushållen inte värderar själva flytten till ett tillgänglighetsanpassat boende fullt så högt som 400 kr/kvm är att de nyinflyttade kallt räknar med
höjda bostadstillägg som åtminstone till en del kompenserar den höjda hyran. Det
som främst talar emot detta argument är att det högsta bostadstillägg man kan få är
93 procent av bostadskostnaden upp till 5 000 kronor per månad om man är ogift,
och upp till 2 500 kronor per månad om man är gift. I dagsläget finns det relativt få
lägenheter där hyran kraftigt understiger 93 procent av 5 000 kronor, dvs. 4 660
kronor.
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Ett tydligt exempel på att hushållen värderar den icke monetära nyttan av Sbo:s insatser högt är vad Ritva Syrjänen, hyresgäst i Vansbro, tidigare har uttalat i pressen;

”Vi har bott här sedan det var nybyggt jag och min man. Vi trivs jättebra. Det
bästa är att slippa elda, skotta snö och att allt är nära. Apotek, vårdcentral, affärer med mera. Vi läste i Falukuriren att de skulle göra om det här huset och eftersom min man börjar bli gammal orkade vi inte med huset på samma sätt så vi
sökte en lägenhet och fick den.”

4.2

Det kommunalekonomiska perspektivet

Det kommunalekonomiska perspektivet omfattar de sammantagna effekterna på
kommunens och de kommunala bolagens ekonomi. De direkta monetära kostnadsoch intäktseffekterna av en omvandling av nedgångna och ofta tomma eller underutnyttjade fastigheter – som före omvandlingen ligger i ett kommunalt fastighetsbolag
och efter omvandlingen i Sbo – sammanfattas i tabell 4.1.
Tabell 4.1 Monetära kostnads- och intäktseffekter när Sbo köper och omvandlar
en fastighet som tidigare ägts av det kommunala bostadsbolaget

Kostnadseffekter

Intäktseffekter

Projektkostnader som kommunen väljer att bära

Förändring av kommunens kostnader
för äldreomsorg

Nedskrivning av fastighetens
värde i samband med försäljningen till Sbo

Förändring i kommunens kostnader
för bostadsanpassningsbidrag

Förlust av den eventuella nettovinsten betr. den försålda fastigheten

Ev. inbesparade rivningskostnader

Förstärkt kompetens i fråga om byggprocesser

Till dessa finansiella poster kan läggas den icke monetära trivselfaktorn samt de
flyttkedjor som ombyggnadsprojekten leder till.

4.2.1 Den kommunalekonomiska kostnads- intäktskalkylen
Den kostnads/-intäktskalkyl som redovisas i det följande baseras i allt väsentligt på
exempel hämtade från de fastigheter som Sbo förvärvat och omvandlat till ett boende anpassat för äldre. Mer konkret innebär detta att Sbo har köpt fastigheten från
det kommunala bostadsbolaget för 1 krona och byggt om/till lägenheter för cirka 1
miljon kronor per styck. En fastighet med 25 lägenheter resulterar således i en investeringskostnad från Sbo:s sida på cirka 25 miljoner kronor. Ombyggnadskostnaden
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ligger i storleksordningen 15 000-16 000 kr per kvm BOA (12 500-13 500 kr per
kvm BTA), vilket är väsentligt lägre än kostnaderna för dagens nyproduktion exkl.
markkostnader.
Projektkostnader

Om kommunen väljer att genomföra en bostadsomvandling med hjälp av Sbo är det
inte ovanligt att kommunen tar på sig vissa kostnader innan projektet påbörjas. Det
handlar om vissa kringkostnader t.ex. lantmäteriförrättning, en engångskostnad på
cirka 30 000–50 000 kronor. Kommunen är i regel också ansvarig för att vid behov
evakuera kvarvarande hyresgäster.
Nedskrivning av fastighetens värde

Nedskrivningen av fastighetens bokförda värde innan försäljningen till Sbo (cirka 1
miljon kronor eller cirka 4 000kr/lgh) är en bokföringsmässig kostnad som innebär
att pengar förs över från kommunen till det kommunala bostadsbolaget. Nettot för
kommunens och fastighetsbolagets gemensamma ekonomi är således noll kronor.
Nettovinsten/- förlusten i det kommunala bostadsföretaget

En omvandling i Sbo:s regi innebär att kommunen/det kommunala bostadsföretaget
åtar sig att blockhyra alla lägenheter i de omvandlade fastigheterna. Då blir vinsten/förlusten i det kommunala bostadsbolaget en del av den kommunala ekonomin.
De fastigheter som Sbo förvärvar har med få undantag varit ekonomiskt lönsamma
för det kommunala bostadsföretagen eftersom det normalt handlar om tomma eller
åtminstone halvtomma fastigheter.
De kommunala omsorgskostnaderna

Många av de som flyttar till ett tillgänglighetsanpassat boende har hemtjänst. Eftersom de omvandlade fastigheterna oftast ligger centralt minskar normalt hemtjänstpersonalens reskostnader. Om man antar att kostnaden för fem brukare reduceras med 10 procent handlar det om totalt 124 000 kr per år eller 4 960 kronor per
omvandlad lägenhet i ett objekt med 25 lägenheter.
Det är också så att äldre som flyttar till de nyrenoverade lägenheterna kan bo kvar
där längre med hemtjänst än om de hade bott kvar i sin gamla bostad. Det kan
handla om upp till tio år, vilket betyder att behovet av särskilt boende minskar. Förväntningar om sänkta kostnader för hemtjänst och ett minskat behov av institutionsboende är ofta förekommande argument för att initiera en omvandling till olika former av boenden för äldre i kommunerna. Som framgår av vad som redovisats i avsnitt 2.4.2 är kostnaden per brukare nästan 3 ggr dyrare i särskilt boende än i hemtjänst.
Om man antar att cirka 20 procent av de omvandlade lägenheterna kommer att bebos av individer som klarar sig med hemtjänst i stället för särskilt boende genererar
ett ombyggnadsobjekt med 25 lägenheter en kommunalekonomisk vinst på cirka 2,2
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mkr per år exkl. ovan nämnda besparing i fråga om minskade reskostnader.
((690 000 kr – 248 000 kr)8x5=2 210 000 kr).
Den totala besparingen per omvandlad lägenhet uppgår således till cirka 93 360 kronor per år. På 20 års sikt blir den nominella nyttan per objekt (25 lgh) 46,7 mkr under den tid som blockhyresavtalet gäller, dvs. 20 år. Med en kalkylränta på 3,5 procent blir nuvärdet av nyttan 33,2 mkr.
På 40 års sikt, dvs. objektets tekniska livslängd, blir den nominella nyttan 93 mkr
medan nuvärdet av nyttan blir knappt 50 miljoner kronor.
Det kan självklart diskuteras om så mycket som 20 procent av hushållen kommer att
klara sig med hemtjänst i stället för särskilt boende när lägenheterna omvandlats för
att svara mot äldres behov. Men studier som bl.a. genomförts av Luleå kommun9
visar att det kan handla om en betydligt större andel än så. Luleå kommun kom
bl.a. fram till att man skulle behöva bygga 256 nya platser i vård- och omsorgsboende (särskilt boende) fram till 2020 om man skulle fortsätta som hittills vad
gäller planeringen av vård- och omsorgsboende, kallat 0-alternativet. Mot detta
ställdes ett utbyggnadsprogram som gav ett tillskott på 471 lägenheter anpassade
för äldre, kallat utbyggnadsprogrammet. Därefter gjordes en jämförelse av de
årliga driftkostnaderna i de båda alternativen. Skillnaden i driftkostnader mellan
de båda alternativen ökade från 18 mkr år 1 till 122 mkr år 11.
Bostadsanpassningsbidragen

Som ovan redovisats i avsnitt 3.1 kan den som har en funktionsnedsättning ha rätt
till ett ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad så att han eller hon kan leva ett
självständigt liv i eget boende. Även om Boverket har ett tillsynsansvar är det kommunerna som har ansvaret för bidraget, som beslutar om bidraget, och som står för
kostnaderna.
Den genomsnittliga kostnaden per invånare i kommunerna uppgick till 110 kronor
2013 vilket innebär en ökning jämfört med 2012 då beloppet var 105 kronor. Skillnaderna mellan kommunerna är dock stor. Det beviljade beloppet per invånare varierar mellan 24 och 446 kronor.
Merparten av bostadsanpassningsbidragen avser små belopp. 59 procent av bidragen
är på belopp mindre än 5 000 kronor. Bara två procent överstiger 100 000 kronor.
Kostnaden för åtgärder i flerbostadshus ligger i storleksordningen 10 200 kronor
medan snittkostnaden för ett ärende i småhus uppgår till cirka 20 600 kronor.
Om man ser till enskilda kommuner kan kostnaderna för bostadsanpassning variera
ganska mycket. Dessa skillnader har att göra med både befolkningens- och bostadsbeståndets ålderssammansättning. Äldre människor är i större behov av bostadsanpassning liksom de som bor i äldre flerbostadshus och villor.

8
9

Kostnad per brukare för särskilt boende respektive hemtjänst (rikssnitt)
Luleå kommun, Planering för bostäder för äldre, februari 2010
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Högsta genomsnittliga bidragsbelopp under 2013 fanns bland kommuner med färre
än 25 000 invånare. Det genomsnittliga bidragsbeloppet för denna kommungrupp
var 15 437 kronor. Lägsta genomsnittliga bidragsbelopp hade kommungruppen
Stormalmö med 10 253 kronor.

Flera kommuner i vilka Sbo verkar har en kostnad för bostadsanpassningsbidrag
som väsentligt överstiger genomsnittskostnaden i riket – drygt 300 kr/inv. jämfört med drygt 100 kr/inv., vilket främst beror på fler äldre över 80 år och att fler
bor i småhus. Varje lägenhet som Sbo anpassar och gör tillgänglig för äldre bidrar således till att väsentligt reducera kommunernas kostnader för bostadsanpassning.
Om man antar att 25 tillgänglighetsanpassade lägenheter i ett av Sbo omvandlat
flerbostadhus bidrar till att kommunen slipper bostadsanpassningskostnader för 2
lägenheter/villor i det befintliga beståndet (totalt 32 000 kr) bidrar varje omvandlad lägenhet till att reducera kommunens kostnader för bostadsanpassning med
knappt 1 300 kronor. På 20 års sikt blir den nominella nyttan per omvandlad
lägenhet 25 600 kronor. Nuvärdet blir 18 200 kr om kalkylräntan sätts till 3,5
procent.
Uteblivna rivningskostnader

Tomma eller nedgångna fastigheter i det kommunala fastighetsbeståndet måste till
slut rivas, något som det kommunala bostadsföretaget får bekosta. Statliga bidrag till
en del av rivningskostnaden har tidigare kunnat utgå, men inte nu längre. Genom
den upprustning som Sbo står för undviks denna kostnad. Det handlar om cirka
45 000 till 50 000 kronor per lägenhet.
Avkastning på försäljningsintäkter

Då Sbo i regel köper de fastigheter som ska omvandlas för 1 krona, dvs. till ett tidigare bokfört värde som är nedskrivet till 0 kr, blir säljaren avkastning på försäljningsintäkterna följaktligen också 0 kr.
Sbo:s bidrag till den kommunala kompetensen

Byggverksamheten i avfolkningskommuner har av naturliga skäl varit begränsad i
flera decennier, vilket har bidragit till att kompetensen att driva byggprocesser i
egen regi har tunnats ut. Denna kompetensbrist har starkt bidragit till att Sbo är ett
attraktivt alternativ för en kommun i samband med olika ombyggnadsprojekt. Sbo
kan hjälpa kommunen med att utforma projektet, upprätta entreprenadhandlingar,
hantera anbudsprocessen och att utvärdera inkomna anbud. Sbo är formellt byggherre och ansvarar för byggherrekostnaderna, medan byggledning normalt läggs ut.
Sbo deltar dock i byggmöten, förhandlingar med entreprenör samt besiktningar.
Drift och underhåll är kommunens ansvar. Den kompetens som Sbo bidrar med i
samband med ett omvandlingsprojekt som omfattar 25 lägenheter svarar mot cirka
300 000 kronor i monetära termer, dvs. cirka 12 000 kronor per lägenhet.
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Det kommunalekonomiska nettot

Summerar man vad som ovan redovisats finner man att den kommunalekonomiska
nyttan av Sbo:s insatser är betydande, se tabell 4.2. Nyttan per omvandlad lägenhet
uppgår till knappt 95 000 kr per år varav 98,6 procent beror på lägre kostnader för
äldreomsorg. Med tanke på att Sbo omvandlar cirka 75 lägenheter per år uppgår
kommunernas samlade nytta av Sbo:s insatser således till drygt 7 miljoner kronor
per år.
Tabell 4.2 Kostnads-/nyttoeffekter (tkr) per lägenhet som Sbo omvandlar

År 0
Förändring av kommunens kostnader för
äldreomsorg
Förändring i kommunens kostnader för
bostadsanpassning
Inbesparade rivningskostnader
Förstärkt kompetens i fråga om
byggprocesser
Projektkostnader som kommunen
får/väljer att bära
Nedskrivning av fastighetens värde i
samband med försäljningen till Sbo
Förlust av den eventuella nettovinsten
betr. den försålda fastigheten
Totalt per lägenhet
Totalt per objekt (25 lgh)
Totalt per år (75 lgh)
Totalt 2004-2014 (900 lgh)

20 år
(nominellet)

År 1

20 år
(nuvärde)

0

93,4

1 867,2

1 326,9

0
40

1,3
0

25,6
0

18,2
0

12

0

0

0

-2

0

0

0

-40

0

0

0

0
10,0
250
750
9 000

0
94,6
2 366
7 098
85 176

0
1 892,8
47 320
141 960
1 703 520

0
1 345,1
33 627
100 880
1 210 556

Källa: Egna beräkningar med en kalkylränta på 3,5 procent

På 40 års sikt, med samma förutsättningar, blir den nominella nyttan per omvandlad
lägenhet drygt 3,8 miljoner kronor. Med en kalkylränta på 3,5 procent blir nuvärdet
drygt 2 mkr per omvandlad lägenhet.

4.2.2 En verksamhet som skapar flyttkedjor
På många utflyttningsorter är det brist på attraktiva lägenheter, vilket hämmar näringslivets möjligheter att rekrytera personal. Som ovan redovisats i avsnitt 2.3 förväntas betydande pensionsavgångar de närmaste åren. De utmaningar som följer av
en åldrande befolkning och det faktum att vi blir allt färre i förvärvsaktiv ålder
blir särskilt påtaglig i små kommuner med ett vikande befolkningsunderlag.
De rörelser på bostadsmarknaden som skapas av Sbo:s och berörda kommuners gemensamma arbete har inneburit att flera villor och lägenheter blivit tillgängliga för
nya ägare och hyresgäster. Sbo har översiktligt kartlagt de flyttkedjor som uppstått
vid färdigställandet av ombyggda fastigheter sedan 2012. Perioden 2012-2014 om-
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fattade dessa fastigheter cirka 180 moderna och tillgänglighetsanpassade lägenheter.
Kartläggningen visar att cirka 60 procent av lägenheterna nu bebos av hyresgäster
som har flyttat från egen villa eller från annan hyresvärd än kommunen. Cirka 10
procent av lägenheterna bebos av hyresgäster som har flyttat in från annan kommun.
Flyttkedjorna har bidragit till att yngre personer fått en möjlighet att flytta till ett
eget boende och bilda familj, vilket är positivt särskilt i relation till alternativet utflyttning. De har också stärkt de bostadsmässiga förutsättningarna för inflyttning till
kommunerna.

4.3

Det statsfinansiella perspektivet

I det statsfinansiella perspektivet ingår Sbo:s verksamhet. Nettot av Sbo:s kostnader
(investering) och intäkter (hyror) ingår som en delpost i det statsfinansiella nettot.
Om man antar att investeringskostnaden per lägenhet uppgår till 1 mkr inkl. moms
och att Sbo:s direktavkastning på investeringen före nedskrivning är låga 4,3 procent
blir nettot för Sbo under de 40 år som lägenheterna är i ekonomiskt bruk nominellt
720 000 kr per lägenhet. Under den tid som blockhyresavtalet gäller, dvs. 20 år, blir
nettot per lägenhet negativt (-140 000 kr) eftersom Sbo:s driftöverskott under den
tiden inte räcker till för att finansiera själva investeringen.
I det statsfinansiella perspektivet ingår även statens skatteintäkter (moms på 25 procent samt inkomst- och vinstskatt). Omvandlingsåtgärderna ger staten en skatteintäkt på cirka 27,8 procent, dvs. 278 000 kr per lägenhet.
Om och när Sbo säljer fastigheterna kan staten dessutom räkna med en intäkt som
svarar mot cirka 40-60 procent av investeringskostnaden, dvs. 400 000-600 00 kr.
Sbo:s verksamhet ersätter i viss mån ombyggnad för trygghetsboende och s.k. särskilt boende. På samma sätt som kommunen sparar pengar inom äldreomsorgen
genom att tillhandahålla tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre istället för särskilt boende sparar staten in eventuella investeringsbidrag till särskilt boende eftersom Sbo finansierar byggandet.
Äldre med en svag ekonomi kan erhålla bostadstillägg. Bostadstillägget är relaterat
till boendekostnaden. En ökad boendekostnad kan till viss del bekostas av staten i
form av ett ökat bostadstillägg, men som tidigare redovisats kan man bara få 93 procent av bostadskostnaden upp till 5 000 kronor per månad i tillägg om man är ogift
och upp till 2 500 kronor per månad om man är gift. Mot den bakgrunden kan antas
att statens utgifter för bostadstillägg endast ökar marginellt som en följd av de omvandlingsprojekt Sbo genomför.

4.4

Det samhällsekonomiska perspektivet

Den samhällsekonomiska nyttan av Sbo:s insatser är som framgår av avsnitten 4.1–
4.3 betydande. På 20 års sikt uppgår den nominella nyttan till cirka 2 mkr per omvandlad lägenhet. Den beräknade nyttan beror i allt väsentligt på förväntade bespa-
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ringar inom äldreomsorgen, cirka 92 procent av den totala samhällsnyttan. Om Sbo,
liksom hittills, omvandlar cirka 75 lägenheter per år blir den samhällsekonomiska
nyttan som Sbo genererar under en 20– årsperiod nominellt 150 mkr. Med en kalkylränta på 3,5 procent blir nuvärdet 92 mkr.
På 40 års sikt, som innebär att Sbo:s driftöverskott får ett större genomslag i kalkylen, blir den samhällsekonomiska nyttan nominellt 4,8 mkr per omvandlad lägenhet.
Med en kalkylränta på 3,5 procent blir nuvärdet drygt 2,2 mkr.
Till detta ska läggas att hushållen av allt att döma värdesätter tillgängligheten, lägenheterna och närheten till centrum etc. så högt att de är villiga att betala en merkostnad på cirka 2 000 kr/månad, dvs. 400 kr per kvm.

5

Externa utvärderingar av Sbo:s insatser

Flera oberoende aktörer har under senare år granskat och utvärderat Sbo:s insatser,
bl.a. Riksrevisionen och Utredningen EU och kommunernas bostadspolitik.

5.1

Riksrevisionens granskning

I rapporten Boende för äldre i avfolkningsorter (RiR 2014:2), anser Riksrevisionen
att



regeringen inte har gett kommuner med svaga bostadsmarknader tillräckliga finansiella och rättsliga förutsättningar att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar



Sbo:s verksamhet ligger i linje med målet om att medverka till en fungerande bostadsmarknad

Utifrån granskningens iakttagelser och slutsatser rekommenderar Riksrevisionen
regeringen att


utarbeta ett ramverk utifrån EU:s begrepp om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i syfte att förtydliga kommunernas möjligheter till bostadspolitiska åtgärder samt anmäla ramverket till kommissionen



ge Boverket i uppdrag att kontinuerligt följa utvecklingen på svaga bostadsmarknader



överväga att sänka kraven för att beviljas investeringsstöd för trygghetsbostäder och särskilt överväga att sänka 70-årsgränsen för den boende



utforma Sbo:s verksamhet så att den är förenlig med EU:s statsstödsregler



regeringen bör överväga att tillföra bolaget (Sbo) mer kapital



överväga att utveckla omstruktureringsstödet till en mer flexibel stödform
utifrån behoven på svaga bostadsmarknader, ett stöd som bör syfta till att
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hjälpa de berörda kommunerna att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar.

5.2

Utredningen EU och kommunernas bostadspolitik

Staten har uppdragit åt en särskild utredare att bl.a. lämna förslag som möjliggör
omstrukturering eller avveckling av kommunala bostadsföretag i kris på svaga bostadsmarknader samt lämna förslag som ger kommuner på svaga bostadsmarknader
verktyg att främja bostadsförsörjningen. Sbo har haft i uppgift att på begäran bistå
utredaren.
Utredning (SOU 2015:58), som presenterades i juni 2015, bedömer att


det finns ett behov av investeringar i tillgängliga bostäder för äldre även på
vissa svaga bostadsmarknader där det saknas marknadsmässiga förutsättningar för sådana investeringar



Sbo:s verksamhet är samhällsekonomiskt lönsam i de delar som avser
tillgänglighetsanpassade boenden för äldre



verksamheten som sådan innefattar statligt stöd i EU-rättslig mening och
att den i vissa fall även kan innefatta stöd från de inblandade kommunerna.

I den del av utredningen som berör Sbo:s verksamhet är utredarens bedömning att
Sbo:s arbete är uppskattat i kommunerna och att insatserna har medfört god samhällsnytta. Vidare bedöms att verksamheten kan fortsätta i huvudsak som idag.

Utredningen föreslår att Sbo:s nuvarande uppdrag kan behöva ses över och föreslår
att verksamheten utformas enligt EU:s statsstödsregler för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Det innebär enligt utredarens förslag att bolagets verksamhet avgränsas till bostadstjänster för äldre på det sätt som redan skett i många av Sbo:s
projekt.

6

Sammanfattande slutsatser och en utblick mot
framtiden

6.1

En bostadsmarknad i obalans

Läget på den svenska bostadsmarknaden är bekymmersamt. Det byggs för få nya
bostäder, särskilt i storstads- och tillväxtområdena, vilket både hämmar tillväxten och skapar sociala problem. Vidare kan konstateras att det befintliga förvaltningsbeståndet inte rustas i tillräcklig omfattning för att möta efterfrågan. Det
låga byggandet försvårar för företag och institutioner att rekrytera kvalificerad
personal och skapar ekonomiska obalanser som riskerar att hota Sveriges ekonomi.

31 (36)

Men det är inte bara de s.k. tillväxtregionerna som har problem. 246 av Sveriges
290 kommuner säger sig ha brist på hyresrätter. 86 respektive 50 kommuner
uppger att de har brist på bostadsrätter respektive äganderätter10.
Även om bostadsbristen är störst i storstadsregionerna och i universitetsorterna
uppger även kommuner som Arvidsjaur att man har en bristsituation. Att den
typen av mindre orter också upplever bostadsbrist handlar ofta om att de bostäder som finns inte motsvarar efterfrågan gällande storlek och tillgänglighet.

6.2

Varför byggs det så lite?

Dagens situation på bostadsmarknaden är i hög grad en följd av den ekonomiska
krisen i mitten av 1990-talet. Staten och kommunerna tog tidigare ett direkt ansvar för bostadsbyggandet genom olika former av finansiellt stöd samt en aktiv
markpolitik. Krispolitiken därefter har helt vänt på perspektivet. Tillspetsat kan
man säga att bostadssektorn på kort tid gick från att kosta 30 miljarder kronor
årligen för staten till att istället bidra med en betydande summa.
Till detta ska läggas att Lagen om allmännyttiga bostadsföretag ersattes med
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (nya Allbolagen) den 1
januari 2011. Lagen har utformats så att det svenska regelverket inte strider mot
EU:s konkurrens- och statsstödsregler.
Den nya lagstiftningen ger kommunerna rätt att driva allmännyttiga bostadsbolag
som tar samhällsansvar, men klargör att det måste ske på villkor och i former
som säkerställer att det inte sker någon snedvridning av konkurrensen. Detta
formuleras som ett krav på att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga
principer.
Affärsmässighet handlar framför allt om ett förhållningssätt. Bolaget ska alltid
utgå från vad som är bäst för bolaget och endast vidta åtgärder och göra investeringar som bedöms bli lönsamma.
På många orter är det emellertid svårt att finansiera nyproduktion och upprustning på affärsmässig grund eftersom betalningsviljan och marknadsvärdet är
lägre än investeringskostnaderna. Riskerna bedöms som betydligt större på svaga
bostadsmarknader än i tillväxtregionerna. För nyproduktion är risken för tomma
lägenheter påtaglig. Eftersom exploatören idag tar hela risken, blir valet att inte
bygga på platser i där man inte kan vara säker på att få avsättning för bostäderna.
När det gäller upprustning begränsas investeringen till nivån på det ökade marknadsvärde som upprustningen innebär, vilket leder till eftersatt underhåll och
standardsänkningar.
Kostnaden för att bygga nytt överstiger ofta marknadspriset på orten. Tobins q
visar på förhållandet mellan priset på ett begagnat hus och produktionskostnaden
för ett nytt. Ju högre värde på Tobins q, desto mer lönsamt är det att bygga. Om
10
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kommunen har ett värde under 0,8 innebär det sämre förutsättningar för att
bygga nytt.
Av de kommuner som redovisar brist på bostäder i Boverkets bostadsmarknadsenkät har många ett Tobins q runt 1,0. Men i en tredjedel av kommunerna är
värdet under 0,8. Det finns kommuner som till och med ligger runt 0,3. I dessa
kommuner är det en gigantisk utmaning att få till stånd någon nyproduktion över
huvud taget. Detsamma gäller nödvändig fastighetsomvandling. Ingen privat
aktör är beredd att stå för risken. En investerare vill åt säkra kassaflöden med låg
risk, vilket inte är fallet i avfolkningsorter med ett vikande befolkningsunderlag.
Ett marknadsmässigt direktavkastningskrav på svaga bostadsmarknader bör
normalt ligga mellan 7,5–9,5 procent. Men som framgår av vad som redovisats i
avsnitt 4.3 är Sbo:s direktavkastning på investeringen före nedskrivning låga 4,3
procent.

6.3

Äldre – en grupp som kräver tillgängliga bostäder

Målet för kommunernas verksamhet inom vård och omsorg är att alla som vill
ska kunna bo kvar i den ordinarie bostaden så länge som möjligt. Först när de
äldre får så omfattande vårdbehov att omedelbar närhet till personal krävs dygnet
runt finns behov av särskilt boende. Det blir också allt vanligare att vården i livets slutskede ges i hemmet, dels av hemtjänsten, dels av hemsjukvården.
Att underlätta för vården i det ordinära boendet handlar i allt väsentligt om att
verka för att bostäderna är tillgängliga, moderna och svarar mot äldres behov.
Resultaten av hittills genomförda tillgänglighetsinventeringar visar dock att cirka
hälften av flerbostadshusen varken är tillgängliga för rullstolar eller rollatorer.
Om ingenting görs för att anpassa bostadsbeståndet till äldres behov kommer
kommunernas kostnader för äldreomsorg att skena. Som ovan redovisats i avsnitt
2 beräknas antalet pensionärer öka med drygt 700 000 fram till 2040. Beträffande de som är 80 år och äldre sker en relativ måttlig ökning fram till 2020. Det
handlar om cirka 5 000–10 000 per år. Men därefter, perioden 2020–2035, förväntas en ökning av antalet 80-åringar och äldre på mellan 20 000–35 000 per år.
Hösten 2000 tillsatte Svenska Kommunförbundet (numera SKL) en särskild beredning för att skärpa intressebevakningen inom det boendepolitiska området. I
beredningens slutrapport från 2003 ansågs det mycket angeläget att staten stimulerar investeringar som förbättrar bostäders och boendemiljöers tillgänglighet.
Den 24 maj 2006 beslutade regeringen att tillkalla en delegation för utveckling
av bostäder och boende för äldre personer. Delegationen hade även till uppgift
att lämna förslag till åtgärder som kan påverka och stimulera utvecklingen av
bostäder och boende anpassade för äldres behov både inom den ordinarie bostadsmarknaden och inom särskilda boendeformer.
I sitt slutbetänkande Bo bra hela livet (SOU 2008:113) konstaterade Äldreboendedelegationen att ”behovet av bostäder anpassade till den åldrande människans
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behov kommer att bli mycket stort under överskådlig tid framöver. Redan i dag
saknar vissa kommuner möjligheter att möta bl.a. äldres efterfrågan på små och
medelstora hyreslägenheter i det ordinära bostadsbeståndet”.
Mot den bakgrunden föreslog Äldreboendedelegationen bl.a. att


de termer och begrepp som i dag används för olika slag av bostäder avsedda för äldre ersätts av seniorbostäder, trygghetsbostäder och vård- och
omsorgsboende



kommunerna genom en särskild lag får befogenhet att, utan föregående
behovsprövning enligt socialtjänstlagen, tillhandahålla trygghetsbostäder
till äldre



målgruppen för trygghetsbostäder ska vara äldre människor som känner
sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt ordinära boende



de som bor i trygghetsbostäder ska ha tillgång till gemensamhetslokal,
personal som en gemensam resurs och trygghetslarm. Det ska finnas möjlighet till gemensamma måltider



kommunen själv bestämmer om och i så fall vilka kriterier som ska gälla
för att den enskilde ska få tillgång till en trygghetsbostad och hur dessa
ska förmedlas. Hög ålder kan beaktas



statligt bidrag lämnas för åtgärder som ökar tillgängligheten i befintliga
bostäder och i gemensamhetsutrymmen för personer med funktionsnedsättningar



tillgänglighetsbidraget kopplas till att kommunens bostadsbestånd inventeras. Av inventeringen ska framgå vilka områden som prioriteras för
tillgänglighetsskapande åtgärder



statligt bidrag lämnas till personal som ska arbeta för att främja gemensamma aktiviteter och kontakter mellan hyresgästerna i trygghetsbostäder



gällande investeringsstöd för särskilda boendeformer även ska omfatta
trygghetsbostäder och att den ekonomiska ramen för investeringsstödet
därmed utökas.

Som ovan redovisats i avsnitt 3.3 beslöt regeringen att statliga investeringsbidrag
skulle utgå till nyetablering av trygghetsbostäder som nybyggnad eller som ombyggnad t.o.m. 2014. Hur begreppet trygghetsbostäder utvecklas framöver är f.n.
oklart. I år (2015) utgår dock inget statligt investeringsbidrag.
Vid regeringssammanträdet den 20 mars 2014 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en särskild kommitté med uppgift att lämna förslag på åtgärder
som förbättrar och underlättar äldres bostadssituation. Syftet är att, mot bakgrund
av den demografiska utvecklingen, kunna tillgodose äldres bostadsbehov på den
ordinarie bostadsmarknaden i alla delar av landet.
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Utredaren ska


kartlägga förekomsten av hinder för äldre personer att anpassa sitt boende
eller att flytta till ett anpassat boende och de bakomliggande orsakerna
till sådana eventuella hinder



analysera förutsättningarna för äldre att inneha eller ordna ett ändamålsenligt boende och föreslå åtgärder i syfte att förbättra dessa förutsättningar



med beaktande av den förestående demografiska utvecklingen analysera
förutsättningarna för kommunerna att leva upp till de krav som ställs i
bostadsförsörjningslagen och i annan relevant lagstiftning samt vid behov
föreslå nödvändiga åtgärder.

Vidare ska utredaren redovisa kostnadsberäkningar och andra konsekvenser av
förslagen samt förslag till finansiering i enlighet med kommittéförordningen
(1998:1474). Om något av förslagen i betänkandet påverkar det kommunala
självstyret ska dess konsekvenser och de avvägningar som föranlett förslagen
redovisas särskilt. Utredaren ska även lämna de författningsförslag som bedöms
vara nödvändiga.
Utredningen är ännu inte klar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober
2015. Men som framgår av vad som redovisats ovan, inte bara i detta avsnitt, är
frågan om åtgärder som förbättrar och underlättar äldres bostadssituation i allra
högsta grad aktuell och långt ifrån löst.

6.4

Utan fungerande finansiering blir heller inget byggt

Finansiering och risk är ett påtagligt problemområde som hämmar både nyproduktionen och nödvändig omvandling till tillgänglighetsanpassade bostäder. Tidigare var det i princip riskfritt att investera eftersom staten stod för en stor del
av risken. Numera arbetar också det statliga Boverket på marknadsmässiga villkor, vilket i sin tur leder till att många projekt – speciellt i regioner där efterfrågan är svag – blir dyrare att finansiera. Analyser visar att det idag endast kan
vara riskfritt att bygga i tillväxtregionernas mest attraktiva delar. Eftersom varken staten, kommunerna eller enskilda byggherrar vill sitta med ”Svarte Petter”
om och när marknaden viker är det nödvändigt att hitta lösningar för hur frågor
som har med finansiering och risk att göra ska hanteras såväl vid ny- som ombyggnad. På svaga bostadsmarknader är dessutom bankerna ovilliga att låna ut
pengar till olika bostadsprojekt trots att många hushåll, speciellt potentiella inflyttare, är beredda att betala en betydligt högre hyra än den gängse på orten bara
de nya objekten har rätt kvaliteter i fråga om läge och lägenhetsutformning.
Med tanke på den stora samhällsekonomiska nytta som en bostadsomvandling
för med sig, speciellt för kommunerna i fråga om äldreomsorgen, finns det en
och annan konsult som tycker att ”bristen på tillgängliga bostader på svaga bostadsmarknader borde vara enkelt att fixa”. ”Det behövs bara att kommuner-
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na/det kommunala bostasbolaget går in med 40 procent i eget kapital och lånar
resten till 1-2 procents ränta”.
Men då bortser man från hur verkligheten ser ut i fråga om det egna kapitalet och
möjligheterna att låna till denna låga ränta över tid. I den nyligen (2015-01-09)
utgivna rapporten Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandeet som
konsultföretaget Evidens tagit fram på uppdrag av Sveriges Byggindustrier påtalas att det endast är den soliditet i bostadsbolagen som överstiger 30 procent som
bör användas för nyinvesteringar. I Stockholms kommun, där bostadsbolagens
justerade soliditet efter diverse utförsäljningar uppgår till drygt 70 procent, beräknas att den överskjutande soliditeten i de tre kommunala bostadsbolagen endast räcker till för att nyproducera 250–430 hyreslägenheter vardera per år under
20 år.
Med samma logik på svaga bostadsmarknader blir potentialen för ny- och ombyggnad noll. Den genomsnittliga soliditeten i de kommunala bostadsföretagen i
Sverige uppgår bara till drygt 20 procent. På svaga bostadsmarknader, dvs. i
kommuner där Sbo verkar, handlar det om 5-10 procent. Primärkommunernas
soliditet är heller inte mycket att skryta med. Om pensionsskulden inkluderas i
soliditetsmåttet är den ofta negativ, se figur 6.1.
Figur 6.1 Soliditet inklusive pensionsåtagandet (%)
Kommunen

Kommun-koncernen

54,2
34,0

26,529,0
18,916,9
15,416,1

14,3 13,5
10,9
10,5
3,4

7,6

1,6

6,4

2,5

6,2

1,6

5,1
-2,8
-7,0
-9,6
-12,2

-4,6
-8,5

-60,9

Källa: Kolada (I Munkfors och Norberg är Sbo:s senaste projekt belägna)

Det finns heller inget som talar för att varken bankerna eller de kreditgarantier
som Boverket är beredda att lämna handlar om en ränta på 1-2 procent över tid.
Enligt uppgift är Boverkets s.k. riskpålägg betydligt högre än så.
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6.5

Internationell utblick

I den svenska debatten kring Sbo:s verksamhet har mycket kommit att handla om
huruvida ett statligt stöd till kommuner på svaga bostadsmarknader inte skulle
vara förenligt med EU:s regelverk. Men Finland är med i EU och sitter i samma
båt som Sverige i fråga om en åldrande befolkning, I det finska Miljöministeriets
program för att förbättra äldres boende 2013-2017 konstateras att ”det befintliga
bostadsbeståndet måste byggas om i stor omfattning”. Det anslås betydande belopp vad gäller reparationsunderstöd, hissunderstöd och investeringsstöd. Programmet nämner inget om EU:s stadsstödsregler. Fokus ligger på de problem
som samhället har att lösa.

6.6

Sbo:s insatser ger stor samhällsekonomisk nytta

Det som sägs i Finland gäller även i Sverige. Det befintliga bostadsbeståndet
måste byggas om i stor omfattning för att möta den åldrande befolkningens behov, i annat fall kommer kommunernas kostnader för äldreomsorg att skena.
Men utan finansiering får speciellt kommunerna på svaga bostadsmarknader
svårt att finansiera nödvändig bostadsomvandling, en slutsats som bl.a. Riksrevisionsverket delar.
Det kapital som hittills har tillförts Sbo har bidragit till stor samhällsnytta, speciellt beträffande kommunernas besparingar inom äldreomsorgen.
I ett samhällsekonomiskt perspektiv kan de investeringar som Sbo genomfört
räknas hem inom loppet av två år. I ett statsfinansiellt perspektiv handlar det om
8–10 år. Men i ett strikt företagsekonomiskt perspektiv är det svårt att räkna hem
investeringen även om man har så lång tid på sig som 40 år.
Mot den bakgrunden synes det nödvändigt att tillföra Sbo eller andra aktörer
nödvändigt kapital om de utmaningar som samhället har att hantera framöver ska
kunna hanteras.

