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Statens bostadsomvandling AB (Sbo)
skapar värden och ser till att uttryckta
samhällsintressen infrias

Björn Sundström
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Förord
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) har uppdragit åt Sveriges Kommuner och
landsting (SKL) att närmare belysa om effekterna av Sbo:s arbete överensstämmer med regeringens övergripande mål för arbetet.
Resultatet av analysen som utförts av undertecknad ekonom på Sveriges Kommuner
och Landsting redovisas i denna promemoria.
Sveriges Kommuner och Landsting har som organisation inte tagit ställning till
promemorians innehåll.
Stockholm den 20 september 2012

Björn Sundström
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1

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) startade sin verksamhet 2004. Sbo har ett
uppdrag från staten att praktiskt medverka till att bostadshyresmarknaden kommer i balans på orter med minskande befolkning. För att uppnå detta förvärvar
Sbo fastigheter med vakanta bostäder i det kommunala bostadsbeståndet och
omvandlar dessa för annan användning Även rivning förekommer. När bättre
balans uppnåtts på bostadsmarknaden avyttrar Sbo utvecklade fastigheter på
marknadsmässiga villkor.
Fram till idag har Sbo förvärvat cirka 700 lägenheter i 22 olika orter (18 kommuner). Drygt 100 kommuner med ett vikande befolkningsunderlag har dock
möjlighet att ta del av Sbo:s tjänster. I tre kommuner – Porjus, Åsarna och Laxå
– har Sbo avyttrat fastigheter.
Ett övergripande mål för statens företagande är att de konkurrensutsatta företagen ska skapa värde. Företagen ska uppnå acceptabel avkastning på statens kapital och i förekommande fall infria särskilt uttryckta samhällsintressen. I verksamheten ska viktiga policyfrågor prioriteras, som miljöfrågor, strukturfrågor
och jämställdhetsfrågor. Regeringen prövar kontinuerligt det statliga ägandet. Att
löpande utvärdera bolagen och pröva skälen till ett fortsatt statligt ägande är en
naturlig del i att vara en värdeskapande och aktiv ägare.
Våren 2012 uppdrog Sbo åt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att närmare belysa om effekterna av Sbo:s arbete överensstämmer med regeringens
övergripande mål för arbetet. Resultatet av beställningen redovisas i föreliggande
rapport.

1.2

Utredningens uppläggning

Utredningen är disponerad enligt följande. I avsnitt 2 redovisas de kommunala
utmaningarna med avseende på demografi och förväntningar, personal- och
kompetensförsörjningen samt bostadssituationen på vikande marknader.
I avsnitt 3 ges en kortfattad beskrivning av möjliga respektive omöjliga lösningar
för att hantera de kommunala utmaningarna.
I avsnitt 4 analyseras Sbo:s verksamhet med avseende på de effekter som insatserna väntas medföra på den kommunala ekonomin, på boendemiljön, på arbetsmiljön och den kommunala kompetensen samt för hyresgästerna och bostadsförsörjningen i berörda orter.
I avsnitt 5 ges en kortfattad redovisning av hur kommuner och hyresgäster uppfattar Sbo:s verksamhet och i avsnitt 6 sammanfattas utredningens slutsatser.
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2

De kommunala utmaningarna

Det har knappast undgått någon att den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. Under de närmaste 30 åren kommer antalet invånare över 85 år att fördubblas. Kostnaderna för pensioner, sjukvård och äldreomsorg beräknas öka i
snabbare takt än skatteinkomsterna.
I rapporten Framtidens utmaning (mars 2010) från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har det framtida välfärdsuppdraget och dess finansiering analyserats. Slutsatsen 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 mycket små. Efter 2020
kräver befolkningsutvecklingen att även de skattefinansierade resurserna ökar
om dagens ambitionsnivå ska kunna upprätthållas.
Med ökad allmän ekonomisk standard kommer även förväntningarna på den offentliga sektorn att öka, med krav på bättre skola, vård och omsorg. Invånarnas
efterfrågan, högre kvalitetskrav och växande behov av välfärdstjänster kommer
att bli mer omfattande och kosta mer än vad som kan finansieras med ett oförändrat kommunalt skatte- och avgiftsuttag. SKL:s bedömning är att dagens sätt
att finansiera våra välfärdstjänster måste kompletteras för att hålla i ett långsiktigt perspektiv, såvida statens finanser inte medger och garanterar kommunerna
ökade intäkter.
Kommuner med ett vikande befolkningsunderlag har särskilda ekonomiska problem. För att få ekonomin att gå ihop är det nödvändigt att kommuner som
krymper befolkningsmässigt successivt anpassar verksamheten till de minskade
intäkter som följer av färre invånare. Vidare kan konstateras att många små
kommuner har eller har haft problem med tomma bostäder och obalans på bostadsmarknaden genom brist på bostäder som efterfrågas av dagens kundgrupper.
Kommunerna tvingas lämna kapitaltillskott till bolagen, dels för att täcka hyresförlusterna, dels för nödvändiga omstruktureringsåtgärder. Infriade borgensförbindelser och ett stort pensionsåtagande bidrar till att ytterligare begränsa utrymmet för den kommunala verksamheten.
Någon påtaglig ljusning för gles- och landsbygdskommunerna är inte i sikte. I
hälften av landets kommuner har befolkningen minskat under den senaste 10årsperioden och det mesta talar för en fortsatt befolkningsminskning. Tillväxten
koncentreras mot större urbana regioner och särskilt till de största. Och möjligheterna att motverka detta med politiska medel är begränsade.

2.1

Det kommunala uppdraget

Sverige är indelat i 290 kommuner. Både vad gäller folkmängd och yta finns
stora skillnader. Den kommun som har störst folkmängd är Stockholm, 864 324
invånare. Den minsta är Bjurholms i Västerbottens län med 2 431 invånare. I de
40 folkrikaste kommunerna bor drygt hälften (53 procent) av befolkningen. Me-
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diankommunen har drygt 15 200 invånare. 75 kommuner har färre än 10 000
invånare.
Sveriges minsta kommun till ytan är Sundbyberg, 9 km2. Mer än 2 000 gånger så
stor är Kiruna, med 19 447 km2, vilket motsvarar dubbla Skåne (33 kommuner)
eller halva Danmark (f.n. 98 kommuner).
Verksamhetsansvar och kostnader
Konsumtionen i kommuner och landsting uppgår till cirka 20 procent av bruttonationalprodukten (BNP), varav kommunerna står för två tredjedelar. Den internationellt sett höga andelen beror på att den svenska välfärdproduktionen är
starkt decentraliserad. Merparten av den kommunala verksamheten är obligatorisk och reglerad i lag. De obligatoriska respektive frivilliga verksamheterna redovisas i tabell 2.1.
Tabell 2.1 Obligatoriska och frivilliga verksamheter i kommunerna
Obligatorisk

Frivillig

Socialtjänst
Förskola och skolbarnsomsorg
Skola
Stadsplanering och byggande
Miljö- och hälsoskydd
Sop- och avfallshantering
Räddningstjänst
Vatten och avlopp

Fritidsaktiviteter
Kultur
Bostäder
Energi
Sysselsättnings- och näringslivsfrågor

Cirka 90 procent av kommunernas resurser går till obligatorisk verksamhet. Under senare år har andelen obligatorisk verksamhet ökat betydligt. De frivilliga
verksamheterna har minskat i omfattning i takt med att resurserna blivit allt mer
knappa.
Kommunernas samlade kostnader för verksamheten uppgick till 500 miljarder
kronor 2010. Till detta kommer den verksamhet som kommunerna bedriver i
bolags- och stiftelseform. Det gäller i första hand bostäder, energi och VAverksamhet. Omsättningen i bolagen/stiftelserna beräknas till cirka 130 miljarder
kronor.
Äldreomsorgen är den enskilt största verksamheten i kommunerna (cirka 19 procent av totalkostnaden). Äldreomsorgens andel varierar dock betydligt mellan
olika typer av kommuner; från 16 procent i förortskommunerna till 30 procent i
glesbygdskommunerna. I Sorsele kommun, i vilken Sbo verkar, är andelen så
pass hög som 39 procent.
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Finansiering
Kommunernas intäkter uppgick till 517 miljarder kronor 2010. Skatteintäkterna
svarar för 66 procent av intäkterna medan avgifterna svarar för 6. Skatter, avgifter samt en del övriga intäkter finansierar tillsammans 81 procent av verksamheten. Resterande 19 procent är bidrag från staten. Merparten av statsbidragen
ges ut i form av ett obundet tillskott medan en mindre del är specialdestinerad till
olika verksamheter och förknippad med någon form av motprestation, t.ex. skapande av trygghetsboende. Kommunalskatten uppgår i genomsnitt till 20,59 procent 2012.
Personal
Var fjärde anställd i Sverige arbetar i välfärdssektorn. Av dessa arbetar 700 000 i
kommunerna (612 000 årsarbetare), 250 000 i landstingen och 125 000 hos privata utförare.
34 procent av personalen arbetar med äldre och funktionshindrade, 29 procent
med utbildning och 16,5 procent med förskola och barnomsorg.

2.2

Demografi och förväntningar

Allt fler lever allt längre, vilket är en fantastisk framgång för samhället. Andelen
äldre i befolkningen kommer att fortsätta öka. Att ge människor möjligheter att
leva ett gott liv som äldre, trots sjukdom eller funktionsnedsättningar, kommer
att bli en allt viktigare uppgift för kommunsektorn.
Demografi och kostnadstryck
Beräkningarna i den här rapporten baseras på SCB:s befolkningsframskrivning. I
denna väntas fruktsamheten på sikt minska från dagens 1,9 barn per kvinna till
strax över 1,8. Med antagna förändringar om sjunkande dödstal vid given ålder
beräknas medellivslängden öka med 2,3 år för kvinnor och med 3,5 år för män
fram till 2035.
Nettoinvandringen har de senaste åren varit rekordhög, närmare 50 000 per år.
Till 2035 antas den successivt avta till 21 000 per år.1 Nettoinvandringen är dock
den faktor där osäkerheten är som störst. Invandringens effekter på den offentliga sektorns finanser är dock i allmänhet är små.
Om man jämför den faktiska befolkningsförändringen 1980–2005 med SCB:s
befolkningsframskrivning för perioden 2010–2035 visar det sig att den kommande 25-årsperioden kommer att ställa mycket större krav på välfärdssystemen
än vad som varit fallet sedan 1980. Det gäller inte minst med tanke på utvecklingen av befolkningen i åldern 20–64 år, som lite slarvigt kan kallas försörjarna.
1980–2005 ökade antalet invånare i de förvärvsaktiva åldrarna (20–64 år) med
drygt 550 000 medan befolkningen som helhet ökade med 730 000 personer.
1

Sveriges framtida befolkning 2009–2060.
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Perioden 2010–2035 beräknas 20–64 åringarna öka med drygt 100 000 medan
befolkningen som helhet beräknas öka med 930 000 personer. I relation till totalbefolkningen ökade försörjarnas andel (försörjarkvoten) från 57 procent 1980
till knappt 59 procent 2005. Kvoten har sedan dess vänt ner och förväntas ligga
på 54 procent 2035. Den stora skillnaden mellan perioderna är utvecklingen av
antalet personer över 65 år. Perioden 1980–2005 ökade antalet 65-åringar och
äldre med 200 000 personer eller 15 %. De kommande 25 åren beräknas antalet
invånare över 65 år öka med 700 000 personer eller 41 procent, se diagram 2.1.
Diagram 2.1 Befolkningsförändringen 1980–2005 respektive 2010–2035

1980-2005

2010-2035

1000000
800000
600000
400000
200000
0
0-19

20-64

65+

85+

Totalt

-200000

Källa: Sveriges framtida befolkning 2009–2060, SCB.

De utmaningar som följer av en åldrande befolkning och 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 och delar
av Värmland och Småland.
Om man enbart ser till den demografiska utvecklingen kommer kostnadstrycket
på kommunerna att öka med drygt 10 procent fram till 2020 och med 27 procent
fram till 2035. Kostnadstrycket på kommunerna bestäms i allt väsentligt av befolkningens ålderssammansättning där äldre över 85 år kostar i särklass mest, se
diagram 2.2.
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Diagram 2.2 Kommunernas årskostnad per person (2009) i olika åldrar

Källa: SCB:s räkenskapssammandrag och befolkningsregister

Förväntningar
I januari 2009 presenterade Sveriges Kommuner och landsting rapporten Välfärdsmysteriet. Av denna framgår att kommunsektorns kostnader ökar över tiden
och att kostnaderna har ökat snabbare perioden 1980–2005 än vad som svarar
mot de krav som den demografiska utvecklingen ställt. I genomsnitt har kostnaderna ökat med 1 procent utöver de demografiskt betingade kraven per år under
den aktuella perioden. På 1950-, 60- och 70-talen ökade kostnaderna än snabbare
till följd av en omfattande ökning av den offentligt finansierade konsumtionen –
se diagram 2.3 – en ökning som i allt väsentligt finansierades med skattehöjningar. Mellan 1950 och 1980 höjdes kommun- och landstingsskatten från 10 till 30
procent.
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Diagram 2.3 Demografiskt betingade krav och offentlig konsumtionsökning
1950–2000
Demografiskt tryck
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Källa: SKL

Av rapporten Välfärdsmysteriet framgår vidare att produktionen av välfärdstjänster som skola, vård och omsorg (äldreomsorgen undantagen) har prioriterats i
förhållande till annan verksamhet. Utvecklingen inom äldreomsorgen är dock
den omvända mot den för välfärdstjänster riktade till barn, ungdomar och funktionshindrade. Trots ett kraftigt ökat antal äldre under de senaste decennierna är
det inte fler utan istället färre äldre som erhåller äldreomsorg. Om utvecklingen
av äldreomsorgens prestationer – vilket är ett sammanvägt mått på insatser i
form av hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende – legat kvar på 1994 års
nivå skulle äldreomsorgen kosta cirka 20 procent mer än vad den faktiskt gör
idag.
En slutsats man kan dra utifrån vad som ovan nämnts är att demografins betydelse för kommunernas kostnadsutveckling är betydligt överdriven. Det kostnadstryck som följer av att folks förväntningar ökar i takt med att inkomsterna
stiger är en betydligt svårare utmaning att hantera. I rapporten Framtidens utmaning – Välfärdens långsiktiga finansiering kommer SKL fram till att kommunoch landstingsskatten behöver höjas med 1,40 procentenheter fram till 2035 för
att hantera de krav som följer av de demografiska förändringarna. En volymökning på 1 procent per år utöver demografins krav innebär att kommun- och
landstingsskatten behöver höjas med 13 procentenheter.
Det är därmed inte sagt att kommuner och landsting med nödvändighet behöver
höja skatten. Den framtida finansieringsfrågan kan inte ses som ett isolerat
kommunalt problem, utan måste behandlas på nationell nivå.
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2.3

Äldreomsorgens kostnader och kostnadsutveckling

År 2011 uppgick kommunernas nettokostnader för äldreomsorg till i genomsnitt
48 453 kronor per invånare över 65 år, vilket innebär en minskning sedan 2009
med cirka 1 procent. Samtliga kommuner i vilka Sbo verkar (utom Grums och
Timrå) har en högre nettokostnad än genomsnittet för riket.
År 2011 uppgick kostnaden per brukare i genomsnitt till 143 00 kronor (oviktade
värden) i hemtjänsten. Motsvarande kostnad i särskilt boende uppgick till 566 00
kronor. Kostnaden i särskilt boende är högst i Sorsele kommun; 880 000 kronor
per brukare.
I riket som helhet sjönk kostnaden för äldreomsorg med 1 496 kronor per invånare över 65 år mellan 2008 och 2010. Motsvarande minskning i Sbokommunerna uppgick i genomsnitt till 2 582 kronor.
Den 1 januari 1996 infördes ett utjämningssystem som bestod av fyra delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, ett generellt statsbidrag och införanderegler. Systemet reviderades 2005 och består sedan dess av fem olika delar; inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag (t.o.m.
2010) och regleringsbidrag/regleringsavgift.
I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar alla
kommuner respektive landsting ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare, en utjämning som till 92 procent finansieras av staten.
I kostnadsutjämningen utjämnas för opåverkbara strukturella kostnadsskillnader.
Dessa kan vara av två slag. Den ena är att behovet av kommunal verksamhet är
olika. Det finns t.ex. ett större behov av äldreomsorg i kommuner med många
äldre-äldre. Den andra är att kostnaden för att producera en viss service varierar.
Hemtjänsten kostar mer i glesbygdskommuner eftersom personalens reskostnader blir rätt omfattande.
Kommuner och landsting med en ogynnsam kostnadsstruktur får ett bidrag av
staten. De som har en gynnsam struktur får i stället betala en avgift till staten.
Kostnadsutjämningen är statsfinansiellt neutral, eftersom summan av bidrag och
avgifter är lika stora och därför tar ut varandra.
Kostnadsutjämningen består av ett antal olika delmodeller, där varje delmodell
avser en verksamhet eller ett kostnadsslag. För varje delmodell räknas en standardkostnad fram som avser att spegla den kostnad som kommunen skulle ha om
verksamheten bedrivs med en genomsnittlig kostnads-, avgifts-, effektivitetsoch servicenivå med hänsyn till egna strukturella förhållanden enligt valda faktorer.
Av tabell 2.2 framgår vilka verksamheter som för närvarande ingår i kostnadsutjämningen för kommuner samt storleken på omfördelningen i de olika modellerna.
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Tabell 2.2 Delmodeller, omfördelning samt antal bidrags- respektive avgiftskommuner
i kostnadsutjämningen 2011

Delmodell

Mdkr

Antal kommuner med
tillägg

avdrag

Förskola & skolbarnsomsorg

5,18

56

234

Förskoleklass & grundskola

4,07

182

108

Gymnasieskola

2,24

248

42

Äldreomsorg

7,18

210

80

Individ- och familjeomsorg

4,66

31

259

Barn med utländsk bakgrund

0,49

26

264

Befolkningsförändring

0,82

130

160

Bebyggelsestruktur

1,01

77

213

Löner

0,77

41

249

Kollektivtrafik

1,33

59

231

Totalt, netto

6,07

136

154

Källa: SCB.

Äldreomsorgen är den verksamhet som kostar mest i de flesta kommuner och där
även skillnaderna mellan kommunerna är störst, varför modellen för äldreomsorg
också omfördelar mest pengar i kostnadsutjämningen för kommunerna.
Som framgår av tabell 2.3 överstiger kommunernas nettokostnader för äldreomsorg de beräknade standardkostnaderna för samtliga kommungrupper utom
för storstäder och kommuner i tätbefolkad region. Den största negativa avvikelsen mellan faktisk nettokostnad och erhållen standardkostnadsersättning uppvisar glesbygdskommunerna. Spridningen beträffande avvikelsen mellan standardkostnad och redovisad nettokostnad inom respektive kommungrupp är dock stor.
Det handlar om upp till 6 000 kronor per invånare.
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Tabell 2.3 Jämförelse mellan standardkostnad och redovisad nettokostnad
utjämningsåret 2011 (oviktade värden, kr/inv.)

Kommungrupp

Nuvarande standardkostnad 2011

Nettokostnad 2009

Differens

Storstäder

8 232

7 635

598

Förortskommuner till storstäderna

6 271

6 486

– 215

Större städer

8 579

8 802

– 224

Förortskommuner till större städer

7 837

7 931

– 93

Pendlingskommuner

10 144

10 221

– 77

Turism- och besöksnäringskommuner

12 656

13 164

– 508

Varuproducerande kommuner

11 148

11 300

– 152

Glesbygdkommuner

13 667

15 903

– 2 236

Kommuner i tätbefolkad region

10 735

10 470

265

Kommuner i glesbefolkad region

10 654

11 349

– 695

Källa: SCB och egna beräkningar.

I de kommuner i vilka Sbo verkar var avvikelsen negativ för samtliga kommuner
2011 utom för Dorotea, Hylte och Filipstad.

2.4

Personal- och kompetensförsörjningen

Fram till 2030 beräknas befolkningen i små kommuner med färre än 10 000 invånare som grupp betraktat minska med närmare 20 procent. De yngre flyttar ut
och de som stannar kvar blir allt äldre. Även om behovet av kommunal personal
minskar när en kommun ”krymper” kommer den relativa efterfrågan på personal
ändå att stiga eftersom en åldrande befolkning kräver förhållandevis mer resurser. Så en central fråga för framtiden är om det kommer att finnas tillräckligt
mycket personal att tillgå.
Försörjningskvoten
Andelen av befolkningen i arbetsför ålder (20-64 år) i relation till övriga invånare brukar i statistiska sammanhang benämnas försörjningskvot. När försörjningskvoten är lika med 1 finns lika många i som utanför arbetskraften. Om kvoten överstiger 1 är det fler yngre och äldre än i arbetsför ålder.
Fram till 2030 kommer försörjningskvoten att öka i riket, se diagram 2.5. Ökningen blir särskilt påtaglig i Norrlands inland.
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Diagram 2.5 Försörjningskvot (0-19 + 65-w år)/20-64 år 2004-2030
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Källa: Egna beräkningar baserad på framskriven befolkning

Det framtida personalbehovet
I rapporten Färre kommuner? – Om små kommuners problem och utmaningar2
redovisades det framtida personalbehovet specifikt för små kommuner på vikande marknader. För att illustrera skillnaderna i utveckling mellan olika kommuner valde utredningen att närmare redovisa utvecklingen i två små kommuner;
en i Norrlands inland och en storstadsnära liten kommun, se diagram 2.6. Som
framgår av diagrammet kan båda kommunerna få problem med personalförsörjningen på sikt, men det ser betydligt värre ut för inlandskommunen i Norrland.

2

Björn Sundström och Lennart Tingvall m.fl. SOU 2006 på uppdrag av Ansvarskommittén
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Diagram 2.6 Befolkningsutveckling och utveckling av personalbehov 2004-2030
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Källa: Egna beräkningar baserad på framskriven befolkning

I takt med att befolkningens sammansättning förändras, ändras även behovet av
personal inom olika verksamheter. Befolkningen blir successivt allt äldre vilket
betyder att omsorgens andel av personalen kommer att öka.
I Norrlandskommunen växer andelen sysselsatta inom omsorgsverksamheten
från 43 till nästan 60 procent fram till 2030 medan skolans andel minskar, se
diagram 2.7. I den storstadsnära kommunen förblir andelarna i princip oförändrade fram till 2030.
Diagram 2.7 Relativ fördelning av personalbehov inom olika verksamheter
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Källa: SCB samt egna beräkningar baserad på framskriven befolkning
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Räcker arbetskraften?
Att befolkningen minskar mer än personalen fram till 2030 gäller flertalet små
kommuner, viket betyder att den kommunala förvaltningen kommer att vara förhållandevis större än idag. Kommunerna kommer således att efterfråga en större
andel av arbetskraften på den marknad man befinner sig.
Som framgår av diagram 2.8 kommer den norrländska inlandskommunen att
behöva en väsentligt större andel av arbetskraften på den lokala arbetsmarknaden
för att i framtiden kunna erbjuda sina invånare samma service som idag. Behovet
kommer att öka från nuvarande 30 procent av arbetskraften till 40 procent om 20
år. För den storstadsnära kommunen blir ökningen marginell, från 20 till 22 procent av arbetskraften.
Diagram 2.8 Anställda i kommunal förvaltningen i relation till kommunens arbetskraft, 2004-2030
Kommun Norrlands inland
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Källa: SCB samt egna beräkningar baserad på framskriven befolkning

Många yrken inom den kommunala verksamheten har en ensidig könsstruktur.
Några få yrken, t.ex. gymnasielärare, har en någorlunda jämn könsfördelning,
men inom förskolan och omsorgen dominerar kvinnorna. Inom tekniska yrken
dominerar männen. Även om det görs ansträngningar att få kvinnor till tekniken
och män till vården går det trögt att ändra på befintliga strukturer. Knappt 80
procent av kommunernas anställda är kvinnor.
Oavsett kön kommer kommunen i Norrlands inland behöva ta 40 procent av arbetskraften i anspråk, vilket kan bli nog så besvärligt. Men vad händer om vi inte
lyckas bryta nuvarande könsstruktur beträffande den kommunala personalen?
Slutsatsen är att personalförsörjningen i så fall inte blir långsiktigt hållbar i
många kommuner. Det gäller t.ex. den norrländska inlandskommunen. Om

18 (32)

strukturen blir densamma år 2030 som idag skulle mer än 70 procent av kommunens förvärvsaktiva kvinnor behöva arbeta i den kommunala verksamheten.
Små kommuner – olika arbetsmarknader
Även om kommuner med skiftande geografiska förutsättningar kommer att möta
delvis liknande utmaningar beträffande behovet av personal i framtiden finns en
avgörande skillnad i möjligheten att rekrytera personal.
Det är betydligt lättare att matcha efterfrågan mot utbud på en stor marknad. En
kommun som ligger glest är i huvudsak hänvisad till de personer som bor i den
egna kommunen och de personer man kan locka att flytta dit. En tänkbar åtgärd
för kommuner som har svårt att rekrytera arbetskraft är att höja lönerna och/eller
att bättre marknadsföra sina komparativa fördelar. Den största komparativa fördelen på vikande marknader är låga boendekostnader.

2.5

Situationen på svaga bostadsmarknader

En ny lag och nya hyressättningsregler
Från och med den 1 januari 2011 gäller en ny lag som innebär nya villkor för
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Samtidigt infördes nya regler för
hyressättningen. Syftet med lagen och förändringen av hyressättningsreglerna är
att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsaktiebolag och privata
hyresvärdar. Syftet är även att harmonisera den svenska lagstiftningen på området med EU-rättens konkurrensregler och då inte minst statsstödsreglerna.
Sammanfattningsvis innebär lagstiftningen följande förändringar:
•

Lagen ersätter den tidigare lagen om allmännyttiga bostadsföretag, den
s.k. allbolagen, från 2002.

•

Den nya lagen omfattar bostadsföretag som drivs som aktiebolag av en
eller flera kommuner och som i allmännyttigt syfte huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och främjar
bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget.

•

För de bolag som omfattas av lagen gäller följande. De tidigare kraven på
att verksamheten ska drivas utan vinstsyfte och att hyran ska sättas med
utgångspunkt från en långsiktig självkostnadsprincip faller bort. I stället
ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär ett
avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot
att driva företag i vinstsyfte.

19 (32)

Kravet på affärsmässighet innebär bl.a. att
•

kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget

•

kommunen normalt inte ska skjuta till medel för att täcka underskott i
verksamheten

•

kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor
på lån.

Fortsatt höga kostnader för rivning och nedskrivning
Statens bostadskreditnämnd (BKN) har i en bilaga till budgetunderlaget 2012–
2014 till regeringen gjort en analys av situationen på svaga bostadsmarknader.
Av denna framgår att bland de cirka 100 kommuner som utgör landets svagaste
bostadsmarknader finns ett behov att avveckla lägenheter i 82 för att komma ner
till en normal omflyttningsvakans. Det rör sig om ett akut avvecklingsbehov om
cirka 3 600 lägenheter och ett långsiktigt behov av att avveckla ytterligare 4 000
lägenheter. Bakgrunden är att befolkningen i de aktuella kommunerna förväntas
minska med drygt 10 500 invånare årligen fram t.o.m. 2015. Den totala kostnaden för avveckling förväntas uppgå till ca 1,9 mdkr. Till detta kan komma ett
nedskrivningsbehov på cirka 3 mdkr om de bokförda värdena i företagen skulle
anpassas till faktiska marknadsvärden. I företag med färre än 1 000 lägenheter
uppgår de bokförda värdena till 120 procent av taxeringsvärdet, värden som
normalt borde uppgå till 75 procent av taxeringsvärdet.
Sammantaget innebär det stora ekonomiska påfrestningar för kommunerna och
deras bostadsföretag, kommuner som redan tidigare drabbats hårt av avfolkning
och stora vakanser. Även hyresgästerna i de kommunala bostadsföretagen har
fått bära en stor del av de hittillsvarande anpassningskostnaderna. BKN gör bedömningen att detta inte enbart är ett bostadsproblem och att en bred konsekvensanalys därför behöver genomföras. Enligt BKN bör även redovisningsreglerna,
som kan leda till stora nedskrivningsbehov, analyseras för att utröna om de är
ändamålsenliga för de kommunala bostadsföretagen.
Stort behov av attraktiva och tillgängliga bostäder
Det finns ett stort behov av och efterfrågan på tillgängliga bostäder för äldre. Det
gäller speciellt i kommuner där befolkningssammansättningen förskjuts mot allt
fler äldre och där det befintliga bostadsbeståndet har stora brister i tillgänglighet.
En tillgänglig bostad minskar kostnaderna för bostadsanpassning och gör det
dessutom enklare att hjälpa den som behöver hjälp, inte bara för hemtjänsten
utan även för de anhöriga; maken/makan, barn och andra som står för en väldigt
stor andel av omsorgen om äldre. Tillgänglighet är också bra för den som kan
klara sig med hjälp av till exempel rullator då måtten för denna redan finns på
plats.
I flera kommuner på vikande marknader råder även bostadsbrist för andra grupper än äldre, t.ex. ungdomar, något som hämmar den utvecklingspotential som
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trots allt finns i de flesta kommuner. Men det är svårt att finna finansiering för
såväl nybyggnation som renoveringar. Kostnaderna för nyproduktion är för höga
för att folk ska ha råd att bo.
Ett annat problem handlar om att kostnaden för att bygga nytt ofta överstiger
marknadspriset på orten. Tobins q visar på förhållandet mellan priset på ett begagnat hus och produktionskostnaden för ett småhus. Ju högre värde på Tobins
q, desto mer lönsamt bör det vara att bygga. Om 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 senaste 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 någon nyproduktion över
huvud taget. Ingen är beredd att stå för risken.
Behov av stödordning för bostadsföretag i kris
Den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsaktiebolag sätter frågan om situationen på svaga bostadsmarknader i fokus. Regeringen har utlovat en översyn
i syfte att ta fram en stödordning för bostadsföretag i kris på svaga bostadsmarknader.

3

Möjliga och omöjliga lösningar

Någon patentlösning på de problem som följer av de ekonomiska utmaningarna
och det faktum att många redan små kommuner fortsätter att krympa finns inte.
Skilda förutsättningar mellan kommuner som växer respektive krymper befolkningsmässigt, kräver olika handlingsstrategier. Det kommer att krävas en kombination av olika insatser för att möta framtiden. I det följande analyseras några
möjliga och omöjliga handlingsvägar.
Kan hela Sverige växa?
Knappt hälften av kommunerna (45 procent) har minskat sin befolkning sedan
1970. De kommuner som ökat sin befolkning är i huvudsak koncentrerade kring
storstadsområdena samt universitets- och högskoleorter. Det har också gått förhållandevis bra för kommunerna runt Siljan, Östersund, Luleå och delar av Småland.
Någon påtaglig förändring av de senaste decenniernas utveckling är inte att
vänta. Den ekonomiska utvecklingen är starkt knuten till urbana regioner, som
formar särskilda närmarknader för hushåll, företag, arbete och boende. I den nya
ekonomiska geografin spelar närmarknaders storlek en grundläggande roll för
tillväxt, mångfald och ekonomiskt välstånd. Ju större de urbana regionerna är,
desto större är närmarknaderna. Med större regioner följer att närmarknaden kan
hysa särskilda lokala resurser och en mångfald av specialiserade verksamheter
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som ger konkurrensfördelar. Förklaringen är att fasta kostnader för specialiserade verksamheter kan fördelas på många, både på företag och på hushåll.
Små regioners främsta handikapp är att närmarknaden bara i undantagsfall ger
utrymme för specialiserade verksamheter om de inte är givna av naturen, t.ex.
malmfält och skidbackar.
Den nya ekonomiska geografin talar således för att kommunerna måste befinna
sig i relativt stora arbetsmarknadsregioner för att de ska ha en rimlig chans att
växa. Tanken på att hela Sverige ska växa förefaller således att vara en omöjlig
tanke.
Fler arbetade timmar
Ekonomisk tillväxt grundad på ökad produktivitet inom näringslivet ger inte så
mycket mer resurser för den offentliga verksamheten, utan leder till att lönerna
stiger även för de anställda i den offentliga sektorn. Det betyder ökade skatteintäkter men också ökade kostnader. Ett sätt att underlätta för dagens välfärdssystem i framtiden är att öka det totala antalet arbetade timmar. Det är också något
av välfärdspolitikens önskedröm, som innebär en real ökning av skatteintäkterna
utan att kostnaderna ökar i samma takt. Det kan gälla att senarelägga utträdesåldern från arbetsmarknaden för äldre likaväl som att tidigarelägga inträdet för
ungdomar. En tanke vad gäller unga och som framkommit i debatten under senare år är att effektivisera (förkorta) studietiden, främst den högre utbildningen.
Ökad privat finansiering
Höjda avgifter

Det kommunala uppdraget blir allt mer omfattande över tiden. Sedan välfärdsuppdraget började växa på 1950-talet har avgifternas betydelse minskat. De
tjänster som expanderat i kommuner och landsting – som skola, omsorg och
sjukvård – har vuxit fram utifrån att dessa tjänster är till nytta för hela samhället,
men även med en fördelningspolitisk tanke. Således har verksamheten i allt
större utsträckning kommit att finansieras med skatter. Vetskapen om att avgifterna endast finansierar en liten del av verksamhetens kostnader är sannolikt inte
särskilt stor bland medborgarna. Ökad information kring de faktiska kostnaderna
när avgiften debiteras den enskilde kan mycket väl öka förståelsen om den offentliga subventionsgraden. Detta kan i sin tur leda till att medborgarna väger in
den informationen vid val av välfärdstjänst.
Men under senare tid har även avgiftsfinansieringsgraden minskat. För kommunernas del uppgick avgiftsfinansieringsgraden för den egentliga verksamheten
2011 till 3,0 procent. År 2000 var den 5,1 procent. Med samma nivå 2011 hade
brukarna fått betala ytterligare 12 miljarder, utöver de 16,7 miljarder som man
faktiskt betalade 2011. Det motsvarar cirka 60 öre på skatten.
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Försäkringslösningar

Frivilliga sjukvårdsförsäkringar har en viss utbredning i flera andra europeiska
länder, medan frivilliga äldreomsorgsförsäkringar knappast förekommer alls. Det
är mot den bakgrunden lite paradoxalt att äldreomsorgsförsäkringar – frivilliga
eller obligatoriska – i Sverige sedan tio år tillbaka har diskuterats flitigare än
sjukvårdsförsäkringar som en lösning på välfärdens finansieringsproblem.
Frågan om försäkringar är en lösning på finansieringsproblemet förtjänar att diskuteras. Att införa en obligatorisk försäkringsavgift, eller ”öronmärkt” skatt, kan
ses som ett försök att i händelse av dåliga tider undanta ett område från uppkommande sparkrav. Men det finns i längden inga möjligheter att genom någon
form av äldreförsäkring garantera vården i alla tänkbara samhällsekonomiska
scenarier. Om det inte finns raka rör mellan vad man betalar och vad man får ut
är skillnaden mellan obligatorisk avgift och skatt obefintlig. Att övergå till försäkringslösningar innebär ovillkorligen ett systemskifte, men det är svårt att
kvantifiera de ekonomiska effekterna av en sådan förändring.
Det behövs utjämning och riskdelning
Kommunalekonomisk utjämning är nödvändig för att alla medborgare ska ha
tillgång till någorlunda likvärdiga välfärdstjänster oavsett var i landet de bor.
Den är också nödvändig för ett bibehållet kommunalt självstyre, inte minst för
små kommuner.
Det faktum att små kommuner på vikande marknader löper större risk än andra
att drabbas av stora extraordinära kostnader som de själva inte kan påverka motiverar någon form av ekonomisk riskspridning. Hur en sådan riskspridning
skulle kunna utformas och på vilken nivå den ska organiseras förtjänar att diskuteras.
Ökade statsbidrag
Kommunsektorns inkomster utgörs som tidigare nämnts i huvudsak av skatteintäkter och statsbidrag. Tillsammans uppgår dessa inkomster till ca 85 procent av
kommunsektorns totala inkomster, varav skatteintäkterna svarar för 66–67 procentenheter.
De generella statsbidragen till kommuner och landsting uppgick enligt NR till 85
miljarder kronor 2011. Av dessa utgjorde 3 miljarder kronor den slutliga delen
av de tillfälliga stöd som betalades ut 2009–2011 i samband med den ekonomiska krisen 2008–2009. Utöver de generella statsbidragen betalades 51,5 miljarder kronor ut som specialdestinerade statsbidrag, varav 20 miljarder kronor till
kommunerna.
År 2012 minskar statsbidragen med 2 miljarder kronor netto, huvudsakligen beroende på att de tillfälliga statsbidragen på 3 miljarder kronor upphör. Samtidigt
ökar de specialdestinerade statsbidragen med 1 miljard kronor till följd av eko-
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nomiska regleringar med anledning av reformer som aviserades i budgetpropositionen för 2012.
År 2013 ökar de generella statsbidragen, bl.a. till följd av ekonomiska regleringar med anledning av reformer som gjorts inom utbildningsområdet. Statsbidragen kommer därefter att vara relativt oförändrade fram till 2016 enligt regeringens bedömning.
SKL:s prognos för hur statsbidragen kommer att utvecklas avviker från regeringens bedömning. I Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi – april 2012 antas att de generella statsbidragen kommer att ha en årlig
ökningstakt på 2 procent plus effekten av ökade löner och priser perioden 2014–
2016, vilket förutsätter nya beslut från riksdagen. Det kommer att finnas ett betydande utrymme i statens finanser för att tillföra kommunsektorn ytterligare
resurser om regeringens makroekonomiska bedömning i vårpropositionen 2012
slår in. Dessutom talar historiska erfarenheter för att statsbidragen höjs över tiden.
Trots att statsbidragen antas öka bedömer SKL att ökningen inte räcker till för att
täckas kostnaderna för en ökad volym samt pris- och lönehöjningar.
Ökad produktivitet och effektivitet
Ökad produktivitet innebär att lönerna kan höjas utan att totalkostnaderna påverkas. Ökad produktivitet i näringslivet ger utrymme för löneökningar, men dessa
pressar även upp lönerna i offentlig sektor. Eftersom en stor del av de offentliga
tjänsterna består av tjänster person till person är det svårt att höja produktiviteten
i samma takt som i näringslivet.
Personalintensiv verksamhet blir alltså relativt sett allt dyrare. Detta gäller i såväl
privat som offentlig sektor. Skatteunderlaget ökar, men på grund av löneökningen räcker det i stort sett bara till tjänster i oförändrad omfattning eller kvalitet.
Välfärdstjänsterna kan därmed inte utvecklas i samma takt som i industrin, givet
skattesats och avgiftsfinansieringsgrad. Detta finansieringsproblem av offentlig
verksamhet, orsakat av högre produktivitetstillväxt i ekonomin som helhet, kallas Baumols dilemma.
För kommuner och landsting gäller således att undersöka och ta tillvara alla möjligheter att öka effektiviteten i verksamheten. Det får effekt direkt och är den väg
som först och främst måste prövas för att möta en utveckling där behoven av
välfärdstjänster växer mer än resurserna med nuvarande nivå på skatteuttaget. En
hög effektivitet är nödvändig både för att dämpa finansieringsbehovet för välfärdstjänster och för att upprätthålla legitimiteten för det skatteuttag som är nödvändigt.
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Ett boende anpassat för äldres behov

Pensioneringen är för de flesta en tid med ett fortsatt aktivt liv och förhållandevis
hög levnadsstandard. I befolkningen ser man inget stort ökat hjälpbehov från
andra förrän i 80-årsåldern. De ur boendesynpunkt viktigaste hälsofaktorerna är
rörelseförmåga, hörsel, syn, frånvaro av psykiska besvär och demens. I planeringen av en tillgänglig boendemiljö tar man hänsyn till dessa faktorer.
Idag bor de flesta personer över 65 år i småhus eller i hyreslägenhet. Även om
majoriteten i många kommuner bor i småhus vid pensioneringen så flyttar de
flesta till lägenhet eller äldreboende inom 20-25 år. Flytten från småhus till lägenhet sker i 70-80 årsåldern medan flytten från småhus till vård- och omsorgsboende (särskilt boende) sker i 80+ åldern. De som bor i lägenhet kan bo kvar 10
år längre och flyttar först vid 90+ åldern. I fastigheter med hög tillgänglighet kan
man bo kvar ännu högre upp i åldrarna.
Ett boende anpassat för äldres behov håller nere kostnaderna för omsorg och
bostadsanpassning. Det blir dessutom enklare att hjälpa den som behöver hjälp,
inte bara för hemtjänsten utan även för anhöriga. Det handlar om stora samhällsekonomiska vinster som berör många.
Kommunen är inte skyldig att bygga bostäder men har en mycket viktig roll för
att göra tillvaron för äldre så bra som möjligt. Utöver det dyra vård- och omsorgsboendet är trygghetsboende ett av flera tänkbara alternativ. Begreppet
trygghetsboende lanserades av Äldreboendedelegationen i utredningen Bo bra
hela livet (SOU 2008:113). Som en följd av utredningen beslöt regeringen i december 2009 att statliga investeringsbidrag ska kunna utgå till nyetablering av
trygghetsbostäder både till nybyggnad och till ombyggnad. Bidragen har nu funnits några år och kommer åtminstone att finnas kvar till och med 2014. För att
bidrag ska utgå måste några särskilda kriterier vara uppfyllda. Måttstandarden
inne i lägenheterna ska vara enligt höjd nivå i Svensk Standard. Trygghetsboendet kan endast 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. Hur begreppet trygghetsbostäder utvecklas framöver
är oklart. Detsamma gäller hur kommunerna väljer att utveckla boendeformen.
Att uppmuntra och påskynda processerna med att göra den befintliga bebyggelsen tillgänglig är nog så viktigt som skapa nya trygghetsboenden. Kommunen
kan medverka genom en bra och förutseende markpolitik och att använda sig av
det kommunala bostadsbolaget. Som tidigare nämnts har cirka 100 kommuner på
vikande marknader även en möjlighet att vända sig till Sbo för att få hjälp med
problematiken kring vakanta bostäder i det kommunala bostadsbeståndet.
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4

Sbo verkar för ett boende anpassat efter äldres
behov

4.1

Sbo: s verksamhet

Sbo:s verksamhet är inriktad på att hjälpa till med en omstruktureringsprocess
som syftar till att anpassa utbud och efterfrågan på vikande bostadsmarknader.
Sbo medverkar genom att omvandla fastigheter med vakanta bostäder i det
kommunala bostadsbeståndet för annan användning. För att uppnå detta förvärvar Sbo fastigheter och utvecklar dem. Tillsammans med kommunen utreds alternativ och återanvändning av fastigheter med vakanta lägenheter utifrån hur
behoven ser ut. Eventuellt kan rivning vara en del av det gemensamma utvecklings- och omstruktureringsarbetet. Ambitionen är att hitta en hållbar utveckling.
När bättre balans har uppnåtts på bostadsmarknaden avyttrar Sbo utvecklade
fastigheter på marknadsmässiga villkor. Detta ska ske när det finns förutsättningar att hitta en lämplig köpare som är beredd att betala en köpeskilling som
motsvarar bolagets krav på avkastning på gjorda investeringar. Köpare kan vara
tidigare ägare eller annan lämplig förvaltare.
Under senare år har Sbo:s verksamhet till stor del inriktats på att tillsammans
med berörda kommuner tillgodose efterfrågan på tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre och funktionshindrade. I många orter har det befintligt bostadsbeståndet svårt att utan ombyggnad möta de äldres framtida krav och behov. Att
finna goda lösningar för att de äldre ska kunna bo tryggt och bekvämt ser Sbo
som ett betydelsefullt samhällsintresse. En omstrukturering av bostadsbeståndet
på vikande bostadsmarknader genererar stor samhällsnytta och underlättar för
den vård och omsorg av äldre som kommunerna bedriver.
Ombyggnadsprojet för äldres behov
De flerbostadshus som Sbo förvärvar är ofta ett äldre, omoderna, utan hiss och
med stort eftersatt underhåll såväl in- som utvändigt. Många lägenheter står
tomma.
Fastigheterna byggs om och anpassas efter hyresgästens önskemål och behov
(inom vissa ramar), 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 eller ett s.k. trygghetsboende. I samråd med kommunen
söker företaget lösningar som innebär att i första hand centralt belägna fastigheter utvecklas. Närhet till samhällsservice, mataffärer, kollektivtrafik och vårdcen-
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tral betyder mycket för de boende. Fastigheten och dess omgivning bör såvitt
möjligt ligga i plan gatu-/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.

•

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

•

fastigheten förses 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.

Vidare anordnas gemensamhetsanläggningar för exempelvis parkering och renhållning.
Efter ombyggnad hyrs fastigheten av kommunen eller av det kommunala bostadsbolaget. Kommunen, eller bostadsbolaget, fördelar och hyr ut lägenheterna.
Fram till hösten 2012 har Sbo förvärvat över 320 vakanta lägenheter i 11 kommuner, som efter ombyggnad resulterat i 308 lägenheter anpassade till äldres
behov; 16 lägenheter i Överkalix, 32 i Ragunda, 38 i Laxå, 33 i Bräcke, 18 i Dorotea, 32 i Timrå, 18 i Degerfors, 38 i Nordanstig, 39 i Grums, 10 i Vansbro och
26 lägenheter i Munkfors.
I rapportbilagan Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors, ges ett mer fylligt exempel på vilka åtgärder Sbo vidtar för att åstadkomma ett boende anpassat
till äldres behov.
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Övriga ombyggnadsprojekt
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. Fastigheten har byggts om till vandrarhem och
fortsatt boende för Opera på Skäret.
I Sorsele kommun har Sbo förvärvat 2 fastigheter, varav en byggts om för mottagning av ensamkommande flyktingbarn och den andra för förskoleverksamhet.
I Åsarna (Bergs kommun) köpte Sbo ett flertal bostäder för sex år sedan och tanken var att riva. Men i stället byggdes de 19 lägenheterna om till elevbostäder för
skidgymnasiet. Elevbostäderna är numera sålda till Åsarna fastighets AB. I Hällefors och Grythyttan har 214 lägenheter förvärvats och anpassats för studentboende.
År 2004 startade Sbo sitt första utvecklingsprojekt i Porjus (Jokkmokks kommun). Genom olika åtgärder och förvaltning har Sbo rustat upp fastigheterna
(med totalt 92 lägenheter) och ersatt eluppvärmningen med två nya pelletsverk
för fjärrvärme. Den 1 april 2012 såldes fastigheterna till Richard Björklund med
firma Järinge Gård/Nordros bostäder.

4.2

Effekter på den kommunala ekonomin

Bostadsanpassningsbidragen
Det befintliga bostadsbeståndet i Sverige har stora brister beträffande tillgängligheten. Några trappsteg i entrén eller en alltför tung ytterdörr kan bli det som
hindrar en gammal människa från att röra sig fritt. För smärre förändringar, både
inom den egna bostaden och i entrén, finns en möjlighet att få bostadsanpassningsbidrag. År 2010 kostade bostadsanpassningen landets kommuner sammanlagt 962 miljoner kronor (109 kronor per invånare), varav 71 procent (682 mkr)
gick till personer över 70 år. Eftersom cirka 1,2 miljoner invånare i Sverige är
över 70 år uppgår således kostnaden för bostadsanpassning för 70- åringar och
äldre till i genomsnitt 573 kronor per invånare och år.
År 2010 beviljades totalt 72 900 bostadsanbassningsbidrag i riket, vilket innebär
att genomsnittskostnaden per bidragstagare uppgick till 13 200 kronor. Kostnaden avseende anpassningen i småhus är betydligt högre än den i flerfamiljshus;
knappt 20 000 kronor jämfört med drygt 9 000 kronor per bidrag.
Flera av de kommuner i vilka Sbo verkar har en kostnad för bostadsanpassningsbidrag som väsentligt överstiger genomsnittskostnaden i riket, se diagram 4.1,
vilket bl.a. beror på fler äldre över 80 år och att fler bor i småhus. Varje lägenhet
som Sbo anpassar och gör tillgänglig för äldres behov bidrar således till att väsentligt reducera kommunernas kostnader för bostadsanpassning.
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Diagram 4.1 Kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag
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Källa: Boverket, Bostadsanpassningsbidragen 2010

Hemtjänst och särskilt boende
Som tidigare redovisats i avsnitt 2.3 uppgick kostnaden per brukare i hemtjänsten till i genomsnitt till 143 00 kronor. Motsvarande kostnad i vård- och omsorgsboende (särskilt boende) uppgick till 566 00 kronor. Kostnaden för en plats
i hemtjänst uppgår således bara till 25 procent av en plats i vård- och omsorgsboende.
Studier, bl.a. i Luleå kommun3, har visat att flytten från småhus till lägenhet sker
i 70-80 årsåldern medan flytten från småhus till vård- och omsorgsboende (särskilt boende) sker i 80+ åldern. De som bor i lägenhet kan bo kvar 10 år längre
och flyttar först vid 90+ åldern. I fastigheter med hög tillgänglighet kan man bo
kvar ännu högre upp i åldrarna.
Luleå kommun konstaterade att man skulle behöva bygga 256 nya platser i vårdoch 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 ökade årliga driftkostnaderna i de båda alternativen. Som framgår av
diagram 4.2 ökar skillnaden i driftkostnader mellan de båda alternativen från 18
mkr år 1 till 122 mkr år 11.
Den verksamhet som Sbo bedriver ifråga upprustning av befintliga lägenheter till
ett boende anpassat för äldre bör således leda till stora inbesparingar på sikt vad
gäller kostnaderna för äldreomsorg, en utveckling som redan kunnat skönjas i de
kommuner som Sbo verkar i. Som redovisats i avsnitt 2.3 sjönk kostnaden för
äldreomsorg i riket som helhet med 1 496 kronor per invånare över 65 år mellan
2008 och 2010. Motsvarande minskning i Sbo-kommunerna uppgick till 2 582
kronor.
3

Luleå kommun, Planering för bostäder för bostäder för äldre, februari 2010
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Diagram 4.2 Årlig ökad driftkostnad för äldreomsorg vid olika
utbyggnadsalternativ (mkr)
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4.3

Effekter för de boende inkl. boendemiljön

De bostäder som Sbo bygger om utformas för att fungera för äldre personer som
lever självständigt och med hjälpbehov som klaras av hemtjänst och/eller hemsjukvård. Genomtänkta lösningar är inte bara attraktivta utan även långsiktigt
hållbara.
Eftersom läge och omgivning är av stor betydelse för att upprätthålla ett aktivt
och socialt liv med livskvalitét ligger de flesta av Sbo:s fastigheter centralt med
närhet till affärer och andra servicefunktioner. Boendena är utformade på ett sådant sätt att det underlättar social gemenskap, En medveten strategi när det gäller
placeringen av entréer och trapphus är att öka kontaktytorna och möjliggöra
spontana möten. En gemensam uteplats i anslutning till entrén är oslagbar som
spontant umgängesrum under sommarhalvåret.
Uteplatserna med bord och stolar erbjuder både sol och skugga. Gemensamma
utrymmen för boendes måltider, samvaro och hobby har tillskapats där det varit
möjligt, vilket gäller de flesta av Sbo:s fastigheter.
I samråd med kommunen diskuteras och ägnas stor eftertanke åt hygienutrymmets utformning och utrustning. Äldre behöver extra värme i badrummet eftersom blodcirkulationen försämras med stigande ålder. Tvättmaskin och torkmöjlighet förläggs i regel till badrummet. Har man en förhöjd temperatur i badrummet torkar tvätten relativt snabbt. Värmen utnyttjas således dubbelt.
Ett kök planerad enligt Svensk Standard är bra men det finns en del detaljer i
köket som är värda särskild omtanke just för äldre. Motoriken och kraften i händerna försämras med stigande ålder. Mot den bakgrunden eftersträvar Sbo att
välja vred och handtag som är lätta at greppa. Eluttagen är lätta att nå, liksom
vitvaror och avställningsytor.
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4.4

Effekter på arbetsmiljön och den kommunala
kompetensen

Ett boende anpassat för äldre är inte bara en bostad utan ofta även en arbetsplats
för personal som arbetar med hemtjänst och hemsjukvård. Det gäller både de
enskilda lägenheterna och de gemensamma utrymmena. En värdig och vacker
bostadsmiljö blir också en arbetsplats att trivas på och vara stolt över.
Som framgår av vad som ovan redovisats i avsnitt 2.4 behöver äldreomsorgen
attrahera arbetskraft. Nyrekryteringsbehovet beräknas uppgå till 150 000–
200 000 arbetstillfällen de närmaste 10–20 åren. Dels pågår en generationsväxling, dels ökar antalet äldre som behöver vård och omsorg. Bra arbetsförhållanden och en attraktiv arbetsmiljö, vilket Sbo eftersträvar i sina ombyggnadsprojekt, underlättar att för att klara personal- och kompetensförsörjningen både på
kort och på lång sikt.

4.5

En verksamhet som skapar flyttkjedjor

Sbo:s ombyggnadsprojekt genererar positiva flyttkedjor i kommunerna. Som
exempel kan nämnas att Sbo omvandlat 7 fastigheter för trygghetsboende under
det senaste året. Fastigheterna har anpassats, moderniserats och renoverats såväl
in- som utvändigt. Vid omställningen av de tomma lägenheterna skapades 96
moderna och tillgänglighetsanpassade lägenheter, i huvudsak tvårumslägenheter.
Av de boende i trygghetsboendets 96 lägenheter har 84 personer (92 %) flyttat
inom den egna kommunen – från villa, bostadsrätt eller hyreslägenhet – medan 6
personer (8 %) har flyttat in till kommunen. Hyresgästerna är i åldern 63-95 år
med en medelålder på över 80 år. 75 procent är ensamstående. Deras tidigare
lägenheter/småhus har nu kunnat användas av yngre familjer, vilket är särskilt
betydelsefullt på s.k. vikande marknader där nyproduktionen är i det närmaste
obefintlig.
I bl.a. Göteborg och Malmö har man gjort mer utförliga studier av de flyttkjedjor
som uppkommer när nya objekt tillkommer på marknaden. Dessa visar att cirka
75-80 procent av motsvarande antal lägenheter i det befintliga beståndet frigörs.

4.6

Fastighetsförvaltning och hållbarhetsmål

Sbo:s fastighetsförvaltning drivs utifrån kunskapen att fastigheter påverkar miljön under hela livscykeln; från planering, projektering och byggskede via förvaltning och ombyggnad till rivning. Sbo:s miljöarbete styrs genom att fokusera
på hållbarhetsmål, dels i varje projekt, dels i varje fastighet.
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5

Hur kommunerna och hyresgästerna uppfattar
Sbo:s verksamhet?

Varje år mäter Sbo kundnyttan genom årliga enkäter till kommuner och hyresgäster. Målet är 80 procent nöjda samarbetspartners.
2011 års mätning visar att 91 procent av kontaktpersonerna i kommunerna är
nöjda (86 procent 2010). Beträffande hyresgästerna visar 2011 års mätning att 72
procent är nöjda (75 procent 2010).
När det nya seniorboendet invigdes i Degerfors 2011 väckte det stor uppmärksamhet i pressen. Rubriken i Karlskoga tidning löd: ”Här finns allt som en gammal människa kan tänka sig”, ett uttalande från Greta Stenbom 90 år. Hon kunde
inte nog berätta hur bra allting är i den nya lägenheten. ”Hiss, postfack och tidningen utanför dörren. Övernattningsrum för långväga gäster. Jag är så nöjd.
Huset på Garagegatan är sålt, jag har slutat att köra bil och fått två underbara
balkonger. En med morgonsol och en med kvällssol och utsikten är så fin. Allt
här inne är tipp topp”.
Liknande omdömen har framförts vid inflyttningen i samtliga boenden för äldre
som Sbo har tillskapat.

6

Slutsatser och en utblick mot framtiden

En åtgärd kan sägas vara samhällsnyttig om den är till nytta för någon och till
skada för ingen. Den kan även vara samhällsnyttig om de som vinner på en förändring har möjlighet att kompensera de som förlorar på förändringen.
SKL:s sammanfattande bedömning är att Sbo:s verksamhet är att betrakta som
mycket samhällsnyttig.
•

Som en följd av Sbo:s omstruktureringsarbete kan lägenheter som inte
längre efterfrågas på den ordinarie bostadsmarknaden användas för annat
ändamål, t.ex. trygghetsboende, vilket är viktigt inte minst ur ett psykologiskt perspektiv. Att riva bostäder kan i många fall vara förödande för
en orts självkänsla.

•

Kommuner som står med tomma lägenheter i orter med kraftig befolkningsminskning får hjälp med det tunga och kostsamma arbetet med att
hantera problematiken i fråga. Det är väl dokumenterat att tomma bostäder kostar på. Det handlar inte bara om hyresförluster utan även nya redovisningsprinciper grundad på marknadsvärden. De nya redovisningsprinciperna kan tvinga fram ägartillskott till de kommunala bostadsföretagen, vilket i sin tur undandrar resurser från annan verksamhet i kommunerna.
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•

Sbo:s verksamhet bidrar även till att reducera kommunernas kostnader
för bostadsanpassningsbidrag och äldreomsorg. Som framgår av avsnitt
4.2 Effekter på den kommunala ekonomin handlar det om betydende belopp.

•

Effekterna för de boende som flyttar in i Sbo:s anpassade lägenheter är
enbart positiva. De flesta av Sbo:s fastigheter ligger centralt med närhet
till affärer och andra servicefunktioner, vilket underlättar för att upprätthålla ett aktivt liv med livskvalitét. Lägenheternas utformning gör att de
boende klarar sig längre i det egna hemmet med eller utan hemtjänst.

•

Bra arbetsförhållanden och en attraktiv arbetsmiljö, vilket Sbo eftersträvar i sina ombyggnadsprojekt, underlättar att för att klara personal- och
kompetensförsörjningen inom hemtjänsten både på kort och på lång sikt.

•

Sbo:s ombyggnadsprojekt genererar positiva flyttkedjor i kommunerna,
vilket är särskilt betydelsefullt på s.k. vikande marknader där nyproduktionen är i det närmaste obefintlig.

En sannolik utveckling de närmaste tio åren är att befolkning, sysselsättning och
antalet hushåll kommer att minska i fler än 100 av landets kommuner. SKL delar
BKN:s uppfattning att det kommer att finnas ett fortsatt omstruktureringsbehov
på svaga bostadsmarknader. Det handlar både om avveckling och om omvandling av bostadsfastigheter. Kostnaderna för detta förväntas bli betydande, 2 miljarder kronor enligt BKN. Till detta kan komma ett nedskrivningsbehov på cirka
3 miljarder kronor om de bokförda värdena i företagen skulle anpassas till faktiska marknadsvärden. För många kommuner och deras bostadsföretag väntar
således stora ekonomiska påfrestningar.
Den kommunala verksamheten domineras numera av personalintensiva välfärdstjänster som kräver allt större ekonomiska resurser. Kommunernas ekonomiska
utrymme för att hantera den problematik som följer av tomma bostäder är därför
begränsat. Behovet av fortsatt statligt stöd är således uppenbart.
SKL delar även BKN:s bedömning att redovisningsreglerna, som kan leda till
stora nedskrivningsbehov bör analyseras. Det kan starkt ifrågasättas om nuvarande redovisningsregler är ändamålsenliga för de kommunala bostadsföretagen
på vikande marknader. Det gäller även för Statens Bostadsomvandling AB.
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Grundläggande tillgänglighet ”normalnivå” enl SS 91 42 21:2006 (BBR kap 3)

Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors

förstärks

Sunnmanns väg 25-29
Kv Kallvalsaren

Ex Nytt kök och badrum
efter anpassning och ombyggnad

Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors

Ny ”huvudentré” fasad mot norr
efter anpassning och ombyggnad

gårdsfasad mot söder ges ett modernare utseende

Sunnmanns väg 25-29
Kv Kallvalsaren

gårdsfasad mot söder
ges ett modernare utseende
efter anpassning och ombyggnad

Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors

Ny ”huvudentré” fasad mot norr
efter anpassning och ombyggnad

Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors

Sunnmanns väg 25-29
Kv Kallvalsaren

totalt
6
8
12
26 st

674

674

680

2028

2162

1900,5

632

720

2022

673

BTA (totalt utanför yttervägg)
722
720
BTA före ombyggnad

BRA (totalt innanför yttervägg)
676
673
BRA före ombyggnad
636,5
632

37,5

Sunnmanns väg 25-29
Kv Kallvalsaren

kommentar
Gavellägenheter
Enkelsidig mot gården
Nya burspråk i köket

313,5

plan3
2
3
4
Totalt

ÖVA före ombyggnad
238,5
37,5

plan2
2
3
4

totalt
237,6

plan1
2
2
4

ÖVA (trapphus, förråd, driftsutrymmen)
Plan1
plan2
plan3
125
56,3
56,3

BOA (boarea)
Typ
Storlek
2 rok
63
2 rok
65
2 rok
68,5

