”Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren?”
- en kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken

Vilken betydelse har
kommunalägda bostadsbolag
för medborgaren?
En kort rapport om att använda
bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken

Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamig.nu och 073-723 68 59
Fri att citera efter att kontakt etablerats och att källa anges.
.
1(9)

”Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren?”
- en kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inledning
Bostaden – ett fiskalt verktyg inom politiken
Bostadsbolagens betydelse för medborgaren
Analys
Slutsats
Källförteckning

Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamig.nu och 073-723 68 59
Fri att citera efter att kontakt etablerats och att källa anges.
.
2(9)

3
4
5
6
7
8

”Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren?”
- en kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken

INLEDNING
För att vara en god medborgare och aktiv part i det svenska samhällssystemet behöver
medborgaren ha vissa grundläggande behov tillgodosedda - som till exempel boende och
mat för dagen.
En kommun kan, med socialtjänstlagen som utgångspunkt, aktivt arbeta för att vara
behjälplig med de grundläggande behoven och det är intressant att se hur svenska
kommuner arbetar för att tillgodose grundläggande behov för dess medborgare.
Målet med denna rapport är att du som läsare ska få en förståelse för vilken roll som
kommunalägda bostadsbolag har för medborgaren, hur kommunen kan använda sitt eller
sina kommunalägda bostadsbolag som verktyg i politiska diskussioner och om
kommunalägda bostadsbolag har någon faktisk betydelse för medborgaren i vardagen för
att uppnå de grundläggande behoven som finns för att vara en god medborgare.
Denna rapport kan ses som ett diskussionsunderlag för hur medborgaren kan använda
sitt indirekta ägande av kommunalägda bostadsbolag som verktyg i svensk
bostadspolitik.
I denna rapport belyses kortfattat kommunalägda bostadsbolags förändring av utbud av
hyreslägenheter genom tid, bostadsbolagens betydelse för medborgaren och om
förändringen av utbudet har påverkat positivt eller negativt för kommunens medborgare
utifrån ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt.
Utifrån analyser och slutsatser i denna rapport kommer en kort spekulation om
kommunalägda bostadsbolags roll och betydelse för medborgaren i framtiden.
En definition och utgångspunkt i denna rapport är att ett kommunalägt bostadsbolag
innebär att kommunen är hel- eller majoritetsägare om minst 51 % till ett bostadsbolag
(som aktiebolag eller stiftelse som juridisk person). Denna definition medför att
kommunen (och dess medborgare) aktivt kan besluta om strategiska och operativa
förändringar i verksamheten utan att behöva tänka på att eventuellt bli nedröstade i
samband med årsstämma, styrelsebeslut eller andra legala beslutsforum.
Medborgaren är också utgångspunkten och i fokus med begreppen ”demokrati”,
”effektivt” och ”rättssäkert”. Begreppet ”demokrati” syftar på hur medborgaren kan vara
delaktig i beslut av strategiska och operativa åtgärder. ”Effektivt” syftar på dels
lönsamhet utifrån ett kostnadseffektivt sätt utifrån de beslut som fattats, dels om
verksamheten påverkas positivt eller negativt för medborgaren. ”Rättssäkert” är om
resultatet av verksamheten ligger i linje med svensk lagstiftning och gagnar
medborgaren utifrån lagar som exempelvis socialtjänstlagen.
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BOSTADEN – ETT FISKALT VERKTYG INOM POLITIKEN
Vi är alla olika, samtidigt som vi är lika! Vi är alla olika när det gäller olika drömmar,
önskemål och viljor när det gäller mycket i vår vardag. Vi drömmer om olika resmål, vi
har önskemål om olika arbetsuppgifter och vi gillar olika genre av musik.
Vi är alla lika när det gäller grundläggande behov i vår vardag – vi behöver en fast punkt
i vardagen, i form av tak över huvudet och boende, och mat för dagen.
Behovet av bostad är ett grundläggande behov för gemene man och är ofta en
förutsättning för att kunna fullfölja sina skyldig- och rättigheter som medborgare i
samhället. Det finns olika former av bostäder – hyreslägenheter, bostadsrätter och
villa/hus – och för den som har kapital och/eller möjlighet till lån finns valfriheten att
välja hur ägandestrukturen av bostaden ska se ut, under förutsättning att det finns
blandat omfång av bostäder i kommunen.
I dag finns drygt 4,5 miljoner bostäder i Sverige, som fördelas på 44,3 % villa/hus, 39,2
% bostadsrätt och 16,5 % hyreslägenheter (egen sammanställning utifrån
pressmeddelande 2013:142 från SCB, Statistiska Centralbyrån)1.
Enligt SCB ägs ca 751 000 lägenheter av kommunalägda bostadsbolag. Motsvarande
siffra år 1990 fanns ca 827 000 lägenheter inom kommuners ägo av totalt drygt fyra
miljoner bostäder2, vilket motsvarar ungefär var femte bostad ägdes av kommunalägt
bostadsbolag.
Under 1960-tales byggdes cirka en miljon bostäder inom kommunala bostadsbolag, som
även benämns ”miljonprogrammet”. 1960-talets byggbom var en fiskal åtgärd från
riksdag och regering för att få bukt med den då rådande bostadsbristen. Det fanns även
ett ABC-tänk (Arbete, Bostad, Centrum) om att det skulle finnas väl fungerande
”småsamhällen” där medborgare kunde ha ett väl fungerande vardagsliv. Sedan 2010
finns även ett vinstintresse och affärsmässiga principer finnas i ett kommunalägt
bostadsbolag,
efter
att
lagen
(2010:879)
om
allmännyttiga
kommunala
bostadsaktiebolag infördes.
Genomgående trender och förändringar rent historiskt är att befolkningen i Sverige har
ökat och andelen kommunalägda bostäder har minskat, samtidigt som de kommunalägda
bostadsbolagen har fått förändrade förutsättningar när det gäller den strategiska och
operativa verksamheten, då allt fler beslut ska fattas utifrån ekonomiska
utgångspunkter.
Det finns kommuner som aktivt valt att inte äga bostadsbolag. Enligt en egen
sammanställning3 finns det inte någon kommunalägt bostadsbolag i 14 kommuner i
landet. 11 av dessa 14 kommuner har ett borgerligt styre och/eller en
kommunstyrelseordförande som tillhör ett borgerligt parti.
Kommunala bostadsbolags vara eller icke vara – hur man väljer att agera kring beslut
kring bostäder kan användas som ett fiskalt verktyg inom bostadspolitiken, både på
kommunal, regional och nationell nivå.

1

Pressmeddelande från SCB, 2013-05-30 09:30 Nr 2013:142
4 044 768 lägenheter i bostadsbeståndet i riket enligt Boverkets rapport
3
”Kommunala bostadsbolag skapar trygghet för medborgarna!”, publicerad på www.KramaMig.nu
2
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BOSTADSBOLAGENS BETYDELSE FÖR MEDBORGAREN
Socialtjänstlagen (2001:453)4 ger kommunen rätten och skyldigheten att ta ansvar för
medborgare i samhället, primärt de medborgare som är mantalsskrivna och bosatta inom
kommunen. Har medborgaren inga möjligheter till att försörja sig själv, ska kommunen
ge hjälp i form av försörjningsstöd, som bland annat ska täcka för boende (4 kap, 3 §, 2
stycket).
För kommuner som äger ett bostadsbolag går det att vara effektiv i sitt arbete för att
uppnå socialtjänstlagens andemening – både utifrån kostnadseffektivt och serviceminded synsätt gentemot medborgaren – då kommunen dels inte behöver beakta privata
ägarintressen som vill ha ekonomisk vinst som första mål, dels kan fördela lägenheter
när det gäller medborgare som saknar bostad, av olika anledningar behöver ny bostad på
grund av orsaker som uppstått i livets olika faser eller behöver ta del av
socialtjänstlagens
olika
delar
som
försörjningsstöd.
Kommunen kan, genom sitt ägda bostadsbolag, skapa sunda förutsättningar till att
aktivt hjälpa medborgare att ha ett tillfredsställande och grundläggande behov när det
gäller att vara en god och aktiv samhällsmedborgare.
Medborgare har stor valfrihet att kunna välja mellan olika former av boende - hyresrätt,
bostadsrätt eller villa/småhus – utifrån det utbud som kommunen existerande utbud och
den strategi som kommunen väljer att erbjuda. Kommuner har möjlighet att använda sig
av en strategisk bostadspolitik som verktyg för att skapa en grundläggande trygghet för
medborgaren.
Om kommunen aktivt väljer att sälja av hyresrätter och kommunalägda bostadsbolag,
minskar kommunen möjligheten att erbjuda grundläggande trygghet i egen regi för
medborgaren.
Om kommunen aktivt väljer att inte beakta och ingå avtal med Migrationsverket för
exempelvis ensamkommande flyktingbarn, så kan kommunen aktivt arbeta för att
exkludera vissa grupper som kan ha större behov av att få stöd av socialtjänstlagens
andemening.
Kommunen har, genom sina förtroendevalda, en stor påverkan att kunna agera med
demokratiska medel om hur kommunen ska vara behjälplig medborgaren vid olika faser
genom livet och om kommunen ska arbeta med flera subgrupper bland medborgare.
Bostadsbolag inom kommunens ägo har stor betydelse för medborgaren! Betydelse i
form av att det behöver finnas bostadsbolag som är fri från privata ägarintressen och kan
ha medborgarens sociala och ekonomiska intressen i första hand. Betydelse i form av att
det går att ordna med fiskala åtgärder, strategiskt och operativt, som gynnar
medborgaren. Betydelse i form av att kommunen har ett intresse av att skapa ett
grundläggande trygghet för medborgaren och är förberedda om det skulle ske
strategiska beslut från statligt håll som påverkar kommunens möjligheter att indirekt
själva påverka vilka medborgare som ska bo inom kommunen.

4

Om socialtjänsten: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
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ANALYS
Andelen bostäder har ökat under de senaste decennierna, vartefter att befolkningen har
ökat. Från 1990 fram till i dag har det ökat med cirka en halv miljon bostäder. Andelen
hyresrätter som ägs av kommunalägda bostadsbolag har under samma period sjunkit
med cirka 75 000 stycken. Har kommunalägda bostadsbolags betydelse spelat ut sin roll?
Kommunala bostadsbolag har inte spelat ut sin roll, utan det gäller snarare att höja dess
status och betydelse för medborgaren och samhället. Behovet av en bostad har alltid
funnits allt med människan har existerat och har förändrats i takt med att
samhällsstrukturen och förbättringar i boendet har förändrats. I dagens samhälle är det
naturligt, och en förutsättning för att kunna vara en god och aktiv medborgare, att
människor har tillgång till tak över huvudet och ett varaktigt boende.
Bostadsbolag i kommunal ägo kan ses som en ”vänster-höger”-fråga. 1960-talets
byggbom i samband med miljonprogramsbygget i Sverige leddes av en socialdemokratisk
regering och i merparten av de kommuner som inte har ett bostadsbolag i dag är det
borgerliga partier som sitter vid rodret. Borgerliga partier brukar säga att medborgaren
ska ha valfrihet kring sitt boende, ändock finns inte friheten att välja att bo i en
hyresrätt.
Kommuner har stor valfrihet att använda kommunalägda bostadsbolag som fiskala
verktyg i bostadspolitiken, utifrån hur de vill att kommunen ska vara uppbyggt utifrån de
förutsättningar som finns utifrån den demografiska strukturen bland kommunens
medborgare och på sådant sätt som kommunen önskar att den demografiska strukturen
ska se ut.
Om kommuner vill beakta socialtjänstlagen om ett grundläggande trygghet för
medborgare och utifrån ett kostnadseffektivt sätt, så har kommunalägda bostadsbolag en
stor betydelse för medborgaren.
Medborgaren har alltid en frihet att påverka kommunen – genom att rösta på partier som
vill ha bostadsbolag i kommunal ägo, medborgarförslag och medborgardialoger – så att
det finns kommunala bostadsbolag i berörd kommun.
Medborgaren kan, utifrån ekonomiska aspekter, skapa sunda incitament till att belysa
hur kommunen ska agera för att skapa grundläggande trygghet för medborgarna, så att
det inte blir onödiga kostnader för att de grundläggande behoven ska vara tillgodosedda
för alla medborgare och med en strategisk grund för olika subgrupper att bo inom
kommunen.
Medborgaren har möjlighet och frihet att vara delaktig i kommunens arbete i att vara
effektiv så att kommunens medborgare har möjlighet att få hjälp med grundläggande
behov.
Allt detta går att ordna med ett kommunalägt bostadsbolag. I de kommuner som inte
har ett kommunalägt bostadsbolag finns risken att sitta i knä på privata aktörers
godtycklighet och goda vilja till att vara behjälpliga för att kommunens åtaganden ska
kunna fullföljas och till ett ekonomiskt pris som möjligtvis inte är till gagn till kommens
medborgare.
Kommunala bostadsbolag har en stor betydelse för medborgaren. Med ett bostadsbolag i
kommunal ägo går det att, med fiskala åtgärder, skapa en strategisk och operativ
verksamhet som är till gagn till medborgarna utan att behöva beakta privata aktörers
Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamig.nu och 073-723 68 59
Fri att citera efter att kontakt etablerats och att källa anges.
.
6(9)

”Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren?”
- en kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken

vinstintressen och önskemål. Den minskning av kommunala bostadsbolags ägo av
hyresrätter har lett till att valfriheten har minskat och det gäller att det alltid finns
bostäder att kunna använda sig av för att kunna vara behjälplig medborgare som
behöver ta del av socialtjänstlagens andemening och behov. Genom att inte har
erforderligt andel lägenheter eller inga lägenheter alls, bidrar inte kommuner till några
positiva fördelar för medborgaren.
Så länge kommunen kan vara behjälplig med en bostad för medborgaren kan
kommunen tillgodose hjälp i enlighet med socialtjänstlagen. Kan kommunen äga ett
bostadsbolag i egen regi, kan det även ske med en kostnadseffektivitet som är till gagn
till kommunens medborgare.
Förändringen av utbudet av kommunalägda hyreslägenheter är inte till fördel för
medborgaren, eftersom det blivit allt mer konkurrens om lägenheter – dels för att det
blivit färre, dels för att befolkningsmängden blivit allt mer.

SLUTSATS
Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En mycket stor
betydelse, skulle jag vilja säga. En kommun ska tillvara ta medborgares sociala och
ekonomiska intressen och utifrån de grundläggande behoven, för att kunna vara en god
och aktiv medborgare, kräver en bostad.
En seriös kommun ser till att kommunens medborgare har ett varaktigt boende, så att
medborgaren kan fullfölja sina skyldig- och rättigheter som god medborgare. Att kunna
ha kontroll över den kommunala bostadspolitiken innebär i praktiken att man också har
ett kommunalägt bostadsbolag med en effektiv verksamhet som är till gagn till
medborgaren. Med ett kommunalägt bostadsbolag kan man ha kontroll över vinster och
förluster och kan argumentera för detta gentemot medborgarna och inte bara hänvisa till
att privata aktörer behöver ekonomisk avkastning.
Framtidens bostadsmarknad kommer bli allt mer tuff och då krävs en bostadspolitik som
ger kommunerna möjlighet att kunna agera humant och med medborgarna i fokus och
inte enkom utifrån ett affärsmannamässigt perspektiv. Befolkningen kommer bli allt
högre, privata aktörer kommer förmodligen fokusera mer på ”vinstgivande” medborgare
och kvar blir då dem som inte är lönsamma och då behöver kommunerna ha möjlighet
att kunna hjälpa till genom fiskala åtgärder och gärna i egen regi, vilket kommunalägda
bostadsbolag
möjliggör.
Det är demokratiskt för medborgaren att kunna vara delaktig i ett samhälle, det är
effektivt för både kommunen och medborgaren om medborgaren har ett vakaktigt
boende och det är rättssäkert att hemlösheten är lika med noll och där kommuner tar sitt
ansvar, genom att hjälpa medborgare med att ha ett boende.
Det kommer ställas högre krav på att kommuner har bostadsbolag som ägs av
kommunen, enligt min tro. Tänk om Sveriges samtliga kommuner skulle ha ett
bostadsbolag i kommunens ägo redan inför valet 2018! Då kan man börja prata om en
bra bostadspolitik med fokus om att hemlöshet ska vara lika med noll – i praktiken! Våga
tänk tryggt boende! Våga tänk humant boende! Våga tänk kommunalägt bostadsbolag!
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