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Abstract 
The rented apartments status and part of the housing market decreases for each year while 

condominiums on the other hand increases. This is partly because the share of rental units is 

less than the share of condominiums in new construction and partly because the existing 

rentals are converted into condominiums. 

The municipalities have the responsibility to ensure that good dwellings are available to all 

inhabitants and there are various possibilities to do this. For example they can use the 

planning monopoly, strategic land acquisitions and land sales.  

The survey shows that most municipalities have a shortage of rental properties. The larger 

municipalities claims that this is due to both fewer rentals in new constructions and 

conversion, while smaller municipalities believe that it only depends on new constructions. 

Some of the municipalities have chosen not to affect the tenure status while many others 

use several different tools to influence in the direction they want. 

In Stockholm, where 75 percent of all conversions in Sweden took place, the result is very 

clear. The rented apartments’ part of the dwellings has fallen. The housing market looks very 

different in different parts of the county. In the municipalities situated some distance from 

the central parts of Stockholm it is very difficult to build and sell condominiums therefore 

there are many rentals in those parts. In municipalities close to the city it is easier to sell 

condominiums to higher prices and consequently there are more condominiums in those 

parts. 

During the work with this essay three municipalities, who all have different ways to influence 

the tenure status, have been interviewed. In Tyresö they do not believe that there is a 

problem with too few rental apartments and therefore they are doing nothing to affect the 

form of tenure. Järfälla on the other hand owns a lot of land and sells it at a lower price if 

rental apartments are being built. In Stockholm they use leasehold rights to the rental 

apartment production. 
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Sammanfattning 
Hyresrättens status och andel av bostadsbeståndet minskar för varje år medan 

bostadsrätten å andra sidan ökar. Detta beror både på att andelen hyresrätter i 

nyproduktion är lägre än andelen bostadsrätter samt att många av hyresrätterna ombildas 

till bostadsrätter.  

I Sverige är det kommunens ansvar att se till att goda bostäder finns åt alla invånare. För att 

åstadkomma detta finns flera olika möjligheter, kommunen kan bland annat använda sig av 

planmonopolet, strategiska markförvärv och markförsäljningar. 

Den enkätundersökning som genomförts visar att de allra flesta kommunerna anser att det 

är brist på hyresrätter. De större kommunerna menar att detta beror på både nyproduktion 

och på ombildning medan de mindre kommunerna i större utsträckning anser att det bara 

beror på nyproduktion. Vissa kommuner har valt att inte påverka upplåtelseformen på något 

sätt utan låter marknaden styra medan många andra använder sig av flera olika verktyg för 

att påverka i den riktning de vill. 

I Stockholms län har 75 procent av alla ombildningar ägt rum, detta betyder att hyresrättens 

försvagade ställning märks mycket tydligt just där. Dock ser bostadsmarknaden mycket olika 

ut i olika delar av länet. I kommuner som ligger en bit från Stockholms innerstad är det svårt 

att få bostadsrättsproduktion att gå ihop ekonomiskt så där finns det många 

hyreslägenheter medan det i kommuner närmare innerstaden är lättare att sälja 

bostadsrätter till högre pris och därmed finns det också fler. 

I arbetet har tre kommuner som alla gör på olika sätt intervjuats. Tyresö kommun anser inte 

att det finns något problem med för få hyresrätter och gör därför ingenting alls för att 

påverka vilken upplåtelseform som byggs. Järfälla kommun däremot äger mycket mark och 

säljer den till ett lägre pris till de byggherrar som planerar att bygga hyresrätter. I Stockholms 

stad använder de sig av tomträttsupplåtelser vid hyresrättsproduktionen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bostadsbeståndet har ökat de senaste 20 åren men bostäderna har byggts på ”fel” ställen. 

Mellan 1990 och 2007 ökade bostadsbeståndet med 11 procent, detta samtidigt som 

befolkningen ökade med 7 procent. Trots större ökning av beståndet än befolkningen är det 

fortfarande brist på bostäder i Sverige. Detta beror till stor del på att trenden i storstäderna 

inte stämmer med trenden för hela riket. I de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg 

och Malmö har befolkningen ökat mer än bostadsbeståndet. Det har varit en 

snedförskjutning där för få bostäder byggts i storstäderna medan det i många av de mindre 

orterna, där befolkningen avtar, har byggts för mycket.1 

När det gäller fördelningen av upplåtelseformer har andelen hyresrätter respektive 

bostadsrätter förändrats markant de senaste tjugo åren. År 1990 var 72 procent av de 

färdigställda flerbostadshusen hyresrätter och de återstående 28 procenten var 

bostadsrätter. År 2008 var hälften av alla färdigställda flerbostadshus hyresrätter och hälften 

var bostadsrätter.2  

Totalt fanns det år 1990 75 procent hyresrätter, 23 procent bostadsrätter och 2 procent 

äganderätter i flerbostadsbeståndet. Detta hade år 2007 omfördelats till 69 procent 

hyresrätter, 29 procent bostadsrätter och resterande äganderätter.3 Fram till 2009 hade 

bostadsrätterna ökat med 51 procent medan hyresrätterna under samma tidsperiod bara 

ökade med tre procent.4 Det är främst i storstadsområdena som denna omfördelning märks, 

i de mindre kommunerna är fördelningen ungefär densamma genom åren.5  

 

Figur 1 Bostadsrättens och hyresrättens förändring 1990-2008, riket 1990=100 (Källa: SCB 2010b) 

                                                      
1
 Boverket (2008)  

2
 SCB (2010a)  

3
 Boverket (2008)  

4
 SCB (2010b)  

5
 Boverket (2008) 
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Hälften av bostadsrätterna som tillkommit sedan 1990 har gjort det genom ombildning från 

hyresrätter, 94 procent av ombildningarna har skett i storstäderna och 75 procent i 

Stockholm.6 De många ombildningarna har gjort att upplåtelseformernas fördelning ändrats 

mest i Stockholms län där hyresrätterna har minskat från 78 till 61 procent och 

bostadsrätterna ökat från 22 till 38 procent mellan år 1990 och 2007.7 

Under finanskrisen var det svårt att få lån och därför stoppades många av 

bostadsrättsproduktionerna. De planerade bostadsrätterna blev istället hyresrätter vilket 

gjorde att så många som två tredjedelar av alla lägenheter som byggdes 2009 var 

hyresrätter. Efter sommaren 2009 kom bostadsrättsproduktionen åter igång och andelen 

hyresrätter minskade återigen.8 

Sammanfattningsvis kan sägas att hyresrättens ställning försvagas alltmer i takt med att 

andelen bostadsrätter som byggs är större än andelen hyresrätter och hyresrätter som redan 

finns ombildas till bostadsrätter.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad kommuner i Sverige anser om hyresrättens 

försvagade ställning och vad de har för ansvar och möjligheter för att skapa en diversifierad 

bostadsmarknad. Det ska även undersökas om kommunerna har någon policy för påverkan 

av bostäders upplåtelseform vid nyproduktion. 

1.3 Metod och avgränsning 

För att kunna besvara frågeställningar har relevant litteratur i form av både böcker och 

andra publikationer lästs. Därutöver har intervjuer med såväl länsstyrelsen som kommuner 

genomförts. En avgränsning har här behövt göras i form av antalet kommuner som 

intervjuats, för möjlighet till personligt bemötande har enbart kommuner i Stockholms län 

valts ut. Tyresö kommun, Järfälla kommun samt Stockholms stad har intervjuats för att få en 

geografisk spridning. För att få ytterligare spridning i materialet har även en 

enkätundersökning genomförts. De kommuner runt om i Sverige som har mer än 50 000 

invånare har fått möjlighet att besvara enkäten.   

                                                      
6
 SCB (2010b) 

7
 Boverket (2008) 

8
 Weston (2011) 
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1.4 Disposition 

Arbetet är uppbyggt på följande vis 

Kapitel 2 beskriver hyresrättens missgynnade ekonomiska villkor gentemot andra 

boendeformer 

Kapitel 3 behandlar kommunens ansvar för bostäder samt de lagar och regler de har att 

rätta sig efter. 

Kapitel 4 beskriver några av de möjligheter kommunen har för att påverka upplåtelseformen 

vid nyproduktion. 

Kapitel 5 är en redogörelse för hur kommuner i Sverige besvarade enkäten. 

Kapitel 6 innehåller en fördjupning på Stockholms län med beskrivning av hur tre olika 

kommuner valt att göra. 

Kapitel 7 är en analys med slutsatser av tidigare kapitel. 

Kapitel 8 innehåller några avslutande ord. 
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2. Upplåtelseformernas orättvisa ekonomiska villkor 
Regeringen har de senaste åren gjort flertalet förändringar när det gäller skatter och 

subventioner för bostäder. Enligt rapporten ”Balanserade ekonomiska villkor”, som skrivits 

av Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige samt SABO och som detta avsnitt grundar 

sig på, missgynnar dessa avgifter och bidrag hyresrätten i förhållande till bostadsrätten och 

småhus med äganderätt, detta både när det gäller nyproduktion och under boendeperioden. 

De missgynnande avgifterna och bidragen gör att hyresrättens konkurrenskraft gentemot 

andra upplåtelseformer minskar. Till största del beror denna minskade ställning på 

förändringar i skattesystemet, de avskaffade stöden till nyproduktion och ombyggnad av 

hyresrätter, ROT-avdrag för privatpersoner som äger sin bostad samt att ränteavdragsrätten 

för privatpersoner är oförändrade. 

2.1 Fastighetsskatt och ränteavdrag 

År 2008 ersattes fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift vilket 

bland annat innebar en skattelättnad för småhus med taxeringsvärden högre än 800 000 

kronor. Hyresrätten däremot är trippelbeskattad, då innehav av hyresbostäder är en 

näringsverksamhet måste den även beskattas som det. Därmed måste innehavaren betala 

såväl fastighetsskatt som bolagsskatt och skatt på utdelning. Med andra ord har hyresrätten 

en högre skattebelastning än övriga upplåtelseformer. 

Sedan 2007 avvecklas räntebidragen för hyreshus i etapper för att vara helt borttaget år 

2012. Detta leder till att privatpersoner har rätt att göra avdrag för ränteutgifter vilket 

medför att de bara betalar 70 procent av räntan medan ett bostadsföretag, eller en 

hyresgäst i form av hyra, inte har denna rätt och därmed betalar 100 procent.  

2.2 Underhåll och investeringar 

Tidigare fanns ett investeringsstöd för byggande av hyresrätter men detta upphörde efter år 

2006. ROT-avdraget gör att privatpersoner betalar mindre för reparationer och underhåll än 

vad en hyresgäst eller ett bostadsföretag betalar eftersom de inte får dra av något för dessa 

åtgärder.  

2.3 Skillnad i boendekostnad 

Skattesystemet och de subventioner som finns idag har gjort att det kostar ungefär 2 000 

kronor mer varje månad att bo i en hyresrätt jämfört med att bo i en bostadsrätt eller att äga 

ett småhus. Denna siffra är densamma oavsett om det är en befintlig bostad eller ett 

nybygge. I en nyproducerad bostad är den enskilt största orsaken till kostnadsskillnaden 

privatpersoners avdragsrätt för ränteutgifter. För en äldre bostad beror det till största delen 

på både ränteavdragsrätten och på förändringen av fastighetsskattesystemet. 
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3. Kommunens ansvar och riktlinjer 
I Regeringsförklaringen 5 oktober 2010 står följande: ”Fler bostäder behöver byggas och 

hyresrättens ställning stärkas”.9 För att alla ska kunna få en bostad utifrån sina egna behov 

och möjligheter behövs en diversifierad bostadsmarknad.10 Idag pratas mycket om antalet 

lägenheter som byggs men för att åstadkomma en bostadsmarknad som är varierad behöver 

fokus även ligga på upplåtelseform och storlek. För närvarande byggs mest tvåor och treor 

medan det är brist på ettor och även på större lägenheter som passar barnfamiljer.11  

Flera av de kostnader som uppkommer vid bostadsbyggande beror på kommunala beslut 

och den största kostnaden är den för marken.12 Värdet på marken sätts utifrån vad den är 

planlagd som i detaljplanen, där kan dock inte upplåtelseformen regleras.13 Genom 

kommunens planmonopol har de rätt att bestämma över markens användning och därmed 

även påverka priset.14 I många fall äger kommuner mycket mark och ibland har de i princip 

monopol på försäljning av exploateringsmark vilket ökar bestämmandemöjligheterna 

avsevärt.15 

För att erbjuda alla invånare i kommunen ett boende behöver kommunerna bygga nytt. På 

kort sikt innebär ökat byggande en kostnad för kommunerna men däremot på lång sikt 

tjänar de på det. Om inte kommunen bygger nytt blir omflyttningen låg vilket leder till att de 

unga som ska flytta hemifrån får söka sig till andra ställen där bostäder finns. Detta leder i 

sin tur till att befolkningen blir äldre vilket gör att kostnaderna ökar och skatteintäkterna 

minskar.16 

I många kommuner finns ingen tradition av byggande av hyresrätter vilket gör att både 

bostadsrätter och hyresrätter måste produceras under samma regler. För att hyresrätter 

rent ekonomiskt ska kunna byggas krävs att förhållningssättet i kommunerna förändras så 

att hyresrätter kan produceras på samma villkor som bostadsrätter.17 

Alla kommuner har vissa lagar att rätta sig efter. I detta arbete tas Lagen om kommunens 

bostadsförsörjningsansvar, Kommunallagen, Plan- och bygglagen samt den nya lagen om 

allmännyttan upp.  

3.1 Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar är det kommunen som ansvarar 

för att bra bostäder byggs. Kommunens bostadsförsörjning ska ge alla kommunens invånare 

en möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar och behov hitta en bostad som passar 

                                                      
9
 Statsrådsberedningen (2010) 

10
 Socialdepartementet (2011a) 

11
 Weston (2011) 

12
 Boverket (2005a) 

13
 Kalbro (2011) 

14
 Region Skåne (2009)  

15
 Region Skåne (2009) 

16
 Weston (2011) 

17
 Weston (2011) 
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dem. Riktlinjerna om bostadsförsörjningen ska tas av kommunfullmäktige under varje 

mandatperiod. Om en bostadsförmedling behövs på orten är kommunen skyldig att 

tillgodose detta behov.18 

3.2 Kommunallagen 

Kommunen får enligt kommunallagen engagera sig i den lokala bostadsförsörjningen då det 

är av allmänt intresse och knutet till kommunens medlemmar eller område.19 

Lagen har tre viktiga principer som begränsar kommunens handlingsförmåga: 

lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen där den sistnämnda 

har mest tyngd inom ramen för denna uppsats.  

För att en åtgärd som görs av kommunen ska anses laglig måste den ha anknytning till 

kommunens område. Kommunens verksamheter får inte konkurrera utanför dess gränser 

och sälja sina tjänster till andra kommuner. Detta kallas för lokaliseringsprincipen.20 

Självkostnadsprincipen innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än vad som 

motsvaras av kostnaderna för tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls av kommunen. 

Denna princip gäller för såväl medlemmar som icke medlemmar i kommunen, den gäller 

även för marknad som är utsatt för konkurrens. Denna princip gäller inte om särskilda 

bestämmelser finns i någon speciallagstiftning. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig vid 

förvaltning av kommunal egendom och därmed inte heller tillämplig vid överlåtelse av fast 

egendom.21 

Likställighetsprincipen innebär att kommunen ska behandla alla kommunmedlemmarna på 

samma sätt om det inte finns sakliga skäl till att göra annat.22 I enlighet med 

likställighetsprincipen är den allmänna uppfattningen att marknadspriser ska tas ut vid 

försäljning av kommunal mark. Detta gäller oberoende av vad kommunen i sin 

årsredovisning uppgett som bokfört värde. Dock finns undantag vid försäljning till helägda 

kommunala bolag, då priset i detta fall får sättas lägre än marknadspriset.23 

3.3 Plan- och bygglagen 

I lagen finns bestämmelser om planläggning av mark, hur genomförandet av planeringen ska 

gå till och om tillstånd för byggnationer.24 Enligt lagen har kommunen så kallat planmonopol 

vilket innebär att det är de som ansvarar för planläggningen och användningen av mark och 

vatten.25  

                                                      
18

 SOU 2001:27  
19

 SOU 2001:27  
20

 Petersén et al. (2006)  
21

 Petersén et al. (2006)  
22

 Petersén et al. (2006)  
23

 Boverket (2005a) 
24

 Julstad (2010) 
25

 SOU 2001:27  
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3.4 Ny lag om allmännyttan 

Enligt den nya lagen om allmännyttan ska kommunala bostadsföretag agera affärsmässigt, 

det vill säga de ska agera som ett långsiktigt privat företag. Dessutom ska företagen 

samtidigt ha ett allmännyttigt syfte. Varken affärsmässigheten eller det allmännyttiga syfte 

får försummas.26 

  

                                                      
26

 Lind, Lundström. (2011) 
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4. Kommunens möjligheter 
Kommuner kan i och med planmonopolet, strategiskt markförvärv och aktiv prispolitik vid 

försäljning av mark påverka byggandet i den riktning de vill. Kommunen kan använda sig av 

verktyg som markanvisningar, detaljplaneringen och exploateringsavtal för att påverka 

inriktningen på bostadsbyggandet exempelvis när det gäller upplåtelseform, placering och 

storlek på projektet.27 

De många roller kommunen har i byggprocessen ger stora möjligheter att påverka vad som 

ska byggas och vad det kostar.28 Vid planläggning och tillståndsprövning fungerar kommunen 

som en myndighet och ska göra bedömningar utifrån både allmänna och enskilda intressen 

för att markanvändningen ska bli så bra som möjligt. Kommunen har även ansvaret för den 

tekniska infrastrukturen såsom gator, vatten och avlopp. Utöver detta kan kommunen vara 

både markägare och byggherre. Kommunens många ansvarsområden kan innebära bättre 

samordning såväl som en risk för att olika kommunala intressen blandas samman.29 

4.1 Markförvärv 

Markförvärv görs för att användningen av marken förändras och kan ske av olika 

anledningar. Strategiska markförvärv görs innan detaljplan vunnit laga kraft för att öka 

möjligheterna att påverka detaljplanen samt att tillgodogöra sig stegringen av markvärdet 

som uppkommer när marken planläggs.  Det andra alternativet är att förvärva marken i 

plangenomförande syfte, det görs alltså för att anpassa ägarförhållanden och 

fastighetsindelning efter planen.30  

4.2 Markförsäljning 

Beroende på hur kommunen prissätter marken kan byggandet påverkas i stor utsträckning.31 

Den genomsnittliga kostnaden för mark utgör ungefär 15 procent av produktionskostnaden 

vid uppförande av ett flerbostadshus, i kommuner med bostadsbrist är siffran högre.32 Detta 

gör att markförsäljningen i stor utsträckning kan påverka vad som byggs. Eftersom 

avkastningsvärdet är lägre för hyresrätter än för bostadsrätter kan produktionen av 

hyresrätter ökas genom att sälja marken till ett lägre pris.33 

4.3 Genomförandeavtal 

Idag sker många ombildningar vilket gör att kommunen på något sätt måste försäkra sig om 

att upplåtelseformen bibehålls om de säljer marken billigare. Ett sätt att göra detta på är att 

använda sig av genomförandeavtal, avtalen kallas exploateringsavtal om byggherren äger 

marken och markanvisningsavtal om det är kommunen som är markägare. 
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4.3.1 Exploateringsavtal 

Vanligtvis tecknas exploateringsavtalet innan detaljplan antas och blir endast giltigt om 

detaljplanen vinner laga kraft. Avtalet ger kommunen en garanti för att exploateringen 

kommer ske så som kommunen vill. I avtalet kan bland annat bestämmas hur bebyggelsen 

ska utformas och i vilken tidsordning det ska byggas. Dock finns vissa begränsningar i vad 

som får regleras i avtalet, bland annat måste kommunen i enlighet med kommunallagens 

likställighetsprincip vara konsekventa i användandet av exploateringsavtal och behandla alla 

byggherrar lika.34 

4.3.2 Markanvisningsavtal 

Markanvisningsavtal kan ses som ett köpeavtal då marken efter undertecknande tillfaller 

byggherren. Avtalet är inte beroende av när detaljplanen antas och baserar sig därför i högre 

grad på ägandet av marken, om byggherren inte skriver på avtalet får denne inte tillgång till 

marken. Vid tecknande av ett markanvisningsavtal är kommunen säljare av mark och vilka 

motprestationer byggherren är beredd att göra är förhandlingsbart.35 

4.4 Tomträttsupplåtelse 

Istället för att sälja marken kan den upplåtas genom så kallad tomträtt. 

Tomträttsupplåtelsen liknar på många sätt äganderätten med den stora skillnaden att 

innehavaren av tomträtten betalar en avgäld till fastighetsägaren. Tomträtten upplåts på 

obestämd tid och kan enbart sägas upp av fastighetsägaren.36 

4.5 Kommunalt bostadsföretag 

Om kommunen har ett kommunalt bostadsbolag kan detta bygga och förvalta hyresrätter. 

Kommunen kan genom ägardirektiv bestämma vad de vill med bolaget och på det sättet 

garantera att hyresrätter finns tillgängliga.37 

 

  

                                                      
34

 Kalbro (2000)  
35

 Kalbro (2000)  
36

 Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi (2008) 
37

 Åklint (2011) 
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5. Enkätresultat 

5.1 Inledning 

44 kommuner med mer än 50 000 invånare har fått möjlighet att besvara en enkät med olika 

påståenden om markpolitik och upplåtelseformerna. Enkäten har skickats elektroniskt till 

exploateringschefen i respektive kommun, möjlighet har sedan funnits att låta någon annan i 

organisationen besvara den. Efter två veckor skickades en påminnelse ut till de som ännu 

inte svarat. Av de 44 utskicken inkom totalt 33 svar.  

De svarande fick ta ställning till påståenden genom en fyragradig skala från 1: instämmer helt 

till 4: instämmer inte alls. Resultatet sammanfattas nedan, samtliga frågor och svar kan läsas 

i bilaga 2. 

5.2 Hyresrättens andel 

 

Majoriteten anser att det låga byggandet av hyresrätter gjort att hyresrätterna minskat de 

senaste åren. 
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Av diagrammet ovan kan uttydas att kommunerna inte anser att ombildningen påverkat den 

minskade andelen av hyresrätter i bostadsbeståndet i särskilt stor utsträckning. 

De tre diagrammen nedan visar att kommunerna anser att det är brist på såväl små som 

medelstora och stora hyreslägenheter även om det är mest tydligt att de små lägenheterna 

saknas mest. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Hyresrättens andel av bostadsbeståndet har minskat de 
senaste åren på grund av ombildning från hyresrätt till 

bostadsrätt

1 Instämmer 
helt

2 3 4 Instämmer 
inte alls

Vet ej

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Det är brist på små hyreslägenheter i kommunen 



 
 

- 14 - 
 

 

Av diagrammet nedan framgår att de allra flesta är överens om att bristen på hyresrätter är 

ett problem. 

 

5.3 Kommunernas åtgärder 

Enligt undersökningen använder sig 72 procent av de tillfrågade kommunerna av olika 

metoder för att påverka byggandet av hyresrätter. Diagrammet och tabellen nedan visar att 

de vanligaste metoderna är att sälja marken till ett billigare pris om syftet är att bygga 

hyresrätter, strategiskt förvärva mark, vid markanvisning prioritera byggherrar som 

producerar hyresrätter, använda sig av tomträttsupplåtelse för hyresrätter eller genom att 

det kommunala bostadsbolaget bygger. 
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Nedan visas en tabell med kommentarer, skrivet av de svarande, som förklaring till 

svarsalternativet ”Annat”. 

Annat: 
Försäljning av kommunal mark med krav på hyresrätt som upplåtelseform. Dock ingen prissubvention. 

Aktiv markpolitik; fördelningskrav vid försäljning; tomträtt för hyresbostäder 
I vår kommun tycker politikerna att det skall finnas en blandning och det finns det i befintliga områden. Har 
inte funnits anledning att styra detta, kanske för att intresset för att ombilda ej är så stort i kommunen. 

Framtagande av detaljplaner där vi försöker påverka antal hyresrätter 

Tomträttsupplåtelse med lägre avgäldsunderlag än markpriset vid försäljning för bostadsrätt. 

Viktning vid markanvisningstävlingar 

Ägardirektiv till kommunala bostadsbolaget att bygga, Trots tuff kalkyl 

Hyresrätter byggs även på privatägd mark efter önskemål från kommunen 
Planläggning av nya områden och tillhandahållande av mark. Problemet är dock höga priser på 
byggentreprenader. 

Ibland krav att byggherre bygger viss andel hyresrätter 

Omfattande diskussion om vad och hur detta bör regleras i samband med nyproduktion 

Påverkan nya byggherrar. 

Prioritering av hyresrätt vid marktilldelning. 

Viss andel av exploateringsområden SKA byggas med hyresrätter. 

Nybyggnation, översikts- och detaljplanering 

Kommunen är stor markägare. Vi kan därigenom markanvisa till byggherrar som uppför hyresrätter. 

Har ett aktivt kommunalt bostadsföretag som bygger hyreslägenheter 

Viss nyproduktion genom kommunens bostadsbolag 

Vi har i något område skrivit in i avtal att en viss andel av nyproduktionen skall vara hyresrätter. 

 

När kommunerna säljer marken billigare för hyresrättsproduktion skiljer sig subventionerna 

mycket åt, allt från 10 till 100 procent under priset för andra upplåtelseformer, vilket syns i 

kommentarerna i tabellen nedan. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Strategiska markförvärv Aktiv prispolitik vid 
markförsäljning

Annat:

Vilken/vilka åtgärder vidtas



 
 

- 16 - 
 

Om marken säljs till lägre pris då ändamålet är produktion av 
hyreslägenheter, hur mycket billigare säljs marken? 
Index 1, BR index 1,35 fn 

ca 500 kr/kvm BTA 

40-50% billigare 

25% 

Beror på 

Har diskuterats, men inte genomförts 
Värdering pågår just nu av ett markområde, där det kan bli olika upplåtelseformer, men den är inte klar 
ännu, men vi antar att det blir 20-30% billigare för hyresrätterna 

En tredjedel eller hälften av priset för bostadsrätter. 

Hyresrättspris 50-70 % av bostadsrättspris 

Vet ej. 

Fn 50-100 % under priset för andra upplåtelseformer 
Normalt sett kombineras subvention av hyresrätt med tomträttsupplåtelse. 40-100 kr/kvm BTA tas då ut i 
årlig tomträttsavgäld för den första avgäldsperioden. Motsvarande försäljningspris för bostadsrätt är 1100-
5000 kr/kvm BTA. 

10-20% 

Ingen prisreduktion 

100 - 400 kr/kvm BTA 

10-15% 

Knappt halva priset enligt värdering 

 

Om marken säljs till lägre pris då ändamålet är produktion av 
hyreslägenheter, hur säkerställs att ombildning inte sker? 
Ingen kontroll, men det är bäst för köparen att göra HR och bibehålla detta om de vill köpa mark nån mer 
gång... 
Vi har bara ett privat projekt på senare år och där har äldreförvaltningen anvisningsrätt till 10 % av 
lägenheterna, men det hindrar ju inte juridiskt ombildning till bostadsrätt.  Ytterligare ett projekt finns på 
senare år men där är det kommunens bolag som bygger. 
Framförallt bygger det i praktiken på att byggherrarna inser att de inte får nya markanvisningar om de 
medverkar till ombildning. Delvis bygger det på att den lägre tomträttsavgälden är villkorad med att 
lägenheterna upplåts med hyresrätt. 
Om det är en privat byggherre så skrivs det in i exploateringsavtalet att om ombildning sker inom ett visst 
antal år så regleras köpeskillingen 

Förbud mot ombildning 

Beror på 
Vi har problem med att det byggs alldeles för lite, även bostadsrätter, och just nu är det bara kommunala 
bostadsbolaget som överhuvudtaget bygger hyreslägenheter och de har rätt att bygga både hyresbostäder 
och brf och äganderätter, Beroende på hur de kan få ihop kalkylen för totala projektet. 

Oftast tomträtt då kommunen säljer. 

Risken för ombildning bedöms som liten i vår kommun. Inga åtgärder görs. 

Vet ej. 

Anvisning till kommunala bolaget eller vitesklausul i 10 år med garanti (vilket är svårt att förhandla fram) 
Den subventionerade tomträttsavgälden regleras i sidoavtal, som bara gäller så länge bostäderna upplåts 
med hyresrätt. Sker ombildning utgår högre avgäld enligt huvudavtal. 
Oftast är de kommunala bostadsbolagen byggherre, då är det inget problem. Om annan byggherre "lurar" 
kommunen o ombildar påverkar det deras trovärdighet vid framtida markanvisningar. 

Görs ej. 

Säkerställs bara genom exploateringsavtal e.d. Vad som händer på sikt vet man ju inte. 

Vite bundet 10 år 

 



 
 

- 17 - 
 

När det gäller möjlighet till ombildning visar tabellen ovan att några av kommunerna har 

reglerat detta i avtal och sedan kopplat det till ett vite bundet på 10 år. Andra menar att det 

inte behöver göras då byggherren måste upprätthålla en viss trovärdighet för att få 

markanvisningar även i framtiden. De som upplåter marken med tomträtt höjer avgälden vid 

ombildning. 

5.4 Kommunpolitikernas vilja 

 

41 procent av de tillfrågade kommunerna anser inte att politikerna har olika åsikter när det 

gäller hyresrätten medan 22 procent menar att de har det. De flesta är överens om att fler 

hyresrätter behövs men inte hur mycket fler och inte heller hur de ska produceras. Den 

trend som märks är att partier som drar åt vänster prioriterar hyresrätterna i större 

utsträckning medan partier som drar åt höger i större utsträckning låter marknaden styra. 
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6. Fokus på Stockholms län 
Följande avsnitt bygger på en intervju med Henrik Weston, utredare på enheten för 

bostadsfrågor Länsstyrelsen Stockholm, och beskriver hans syn på bostadsmarknaden i 

Stockholms län. 

Jämfört med 2009 så ökade byggandet i Stockholms län med 50 procent år 2010, 7 700 

lägenheter byggdes varav 4 900 byggdes i Stockholms stad. Bostadsmarknaden i Stockholms 

län har förändrats de senaste åren, detta syns inte minst på antalet byggherrar. För tio år 

sedan fanns ungefär 10-15 byggherrar idag är siffran avsevärt mycket högre nämligen 70-75 

stycken. Än så länge finns få, om några, utländska byggherrar. De mindre byggföretagen 

bygger främst bostadsrätter. 

Idag är knappt hälften av lägenheterna i Stockholms län hyresrätter och andelen minskar på 

grund av större andel bostadsrätter i nyproduktion samt genom den ombildning som sker. 

Vid en jämförelse med övriga Europa menar dock Weston att andelen hyresrätter är hög 

samtidigt som han framhåller att det bästa vore om 40-50 procent av alla bostäder är 

hyresrätter.  

I kommuner längre ut från centrala Stockholm är det svårare att producera bostadsrätter då 

nypriserna inte har någon chans att konkurrera med begagnatmarknaden. Därför är det ofta 

fler hyresrätter och småhus som byggs i dessa områden. Ju närmare Stockholms innerstad 

desto högre betalningsvilja och därmed lättare att få ihop ekonomin vid byggande av 

bostadsrätter.  

 

Figur 2 Upplåteleformernas andel 1990 och 2008 i Stockholms län (Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län 2010) 
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Enligt Weston behövs en blandning av olika sorters boendeformer, därför uppmuntras ofta 

hyreshusproduktion i områden med småhus och ombildning till bostadsrätt i till exempel 

miljonprogramsområden där det är mestadels hyresrätter.  

Under lite tuffare tider, som nu senast under finanskrisen, är det svårt att få ihop ekonomin 

genom att bygga ”vanliga” bostäder, därför byggs ofta bostadsrätter i attraktiva lägen som 

för det mesta blir mycket likartade. Dock efterfrågas inte detta av alla då priserna i regel blir 

höga. 

6.1 Tyresö kommun 

Nedanstående avsnitt baseras, om inte annat anges, på en intervju med 

exploateringsingenjör Martin Larsson på Tyresö kommun. 

I Tyresö kommun hade hyresrätterna en andel på 30 procent år 2008, bostadsrätternas 

andel var 25 procent och resterande 45 procent var äganderätter38. Andelen bostadsrätter 

har ökat de senaste åren då betydligt fler bostadsrätter än hyresrätter har byggts. Totalt sett 

har det inte byggts särskilt mycket de senaste åren, däremot så planeras 1 000-1 500 

bostäder byggas i Tyresö centrum under de närmaste åren. 

Efterfrågan är ungefär lika stor på både hyresrätter och bostadsrätter, någon brist på just 

hyresrätter finns inte utan båda upplåtelseformerna behövs. Kommunen är borgerligt styrd 

och för närvarande finns inga politiska direktiv om upplåtelseformernas andel, däremot 

märks tydligt att oppositionen gärna vill ha fler hyresrätter. Därför gör inte kommunen något 

aktivt för att påverka vilken upplåtelseform som ska byggas i dagsläget. 

I kommunen är det i princip bara det kommunala bolaget Tyresö bostäder som bygger 

hyresrätter. Oavsett vad som byggs och vem som bygger så sker alltid försäljningen av 

marken till marknadsvärde. 

Kommunen äger inte särskilt mycket av marken i de centrala delarna av kommunen, detta är 

dock inget problem då planmonopolet gör att kommunen ändå har möjlighet att styra 

mycket. Larsson ser möjligheten att skriva in upplåtelseformen i exploateringsavtalet men 

tror att det är svårt för kommunen att påverka så det för alltid kommer vara hyresrätter. 

Långa avtal ses som en möjlighet men om byggherren säljer bostäderna kan detta vara svårt. 

6.2 Järfälla kommun 

Nedanstående avsnitt baseras till största del på en intervju med Plan- och exploateringschef 

Mikael Åklint på Järfälla kommun. 

År 2008 fanns det 32 procent hyresrätter, 36 procent bostadsrätter och 32 procent 

äganderätter i Järfälla kommun. Detta är siffror som har varit ungefär likadana sedan 1990. 

Mellan åren 2000 och 2009 påbörjades 40 bostäder per tusen invånare i kommunen vilket 
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innebär att Järfälla kommun ligger strax under snittet i Stockholms län.39 Åklint hävdar att 

händer inget oförutsett kommer kommunen klara av att bygga 400-600 lägenheter per år de 

kommande åren. Ett nytt stort projekt som är på gång i kommunen är Barkarbystaden som 

beräknas vara helt färdigt om 15 år. Av de tomter som hittills skrivit kontrakt är det ungefär 

30 procent som ska bebyggas med hyresrätter.  

I kommunen finns en svag tendens att när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet är i koalition vill de att det ska byggas fler hyresrätter. Dock är skillnaderna 

mellan de olika politiska sidorna mycket små. Med undantag för det senaste valet har de 

styrande partierna bytts ut vid varje nytt val. Detta har gjort att partierna har ett 

ansvarstagande förhållningssätt där de samarbetar och i stort sett är eniga om de beslut som 

tas.  

Politikerna vill att invånarna ska kunna göra en bostadskarriär inom kommunen och för att 

klara detta behövs alla typer av upplåtelseformer. I dag finns brist på både bostadsrätter, 

hyresrätter och småhus, där den största bristen märks bland småhusen. Detta gör att 

kommunen inte bara förlorar sina egna invånare utan även de potentiellt inflyttande 

invånarna. I de centrala delarna finns i dagsläget mycket hyresrätter och för att jämna ut 

skulle fler bostadsrätter behöva byggas.  

Trots att kommunen vill prioritera alla upplåtelseformerna lika mycket måste de även ha ett 

marknadstänk. De äger mycket mark runtom i kommunen vilket Åklint menar är en mycket 

god förutsättning både för att påverka och för att få intäkter. En stor inkomstkälla är just 

markförsäljningen och det är även en nödvändighet för att klara alla kommunens åtaganden. 

Bostadsrättsproduktion ger större intäkter och därmed finns också ett större utrymme för 

att bygga dessa. 

Även om kommunen tänker affärsmässigt säljs mark till ett lägre pris vid produktion av 

hyresrätter för att stimulera byggandet av dessa. Ofta är det så mycket som 50 procent 

billigare att köpa mark för produktion av hyresrätter jämfört med bostadsrättsproduktion. 

Åklint säger att tar de ut högre pris än så kommer det inte byggas några hyresrätter alls. Ett 

avtal skrivs när detaljplanen vunnit laga kraft. I detta avtal regleras upplåtelseformen men 

detta är inte kopplat till något vite. Kommunen är mycket medveten om att hyresrätterna 

kan komma att ombildas längre fram och menar att enda sättet att garantera hyresrätter är 

att kommunen själva, genom det kommunala bostadsbolaget, producerar dessa. Tilläggas 

bör att de ännu inte haft några problem med ombildning. 

6.3 Stockholms stad 

År 2008 var andelen hyresrätter i Stockholms stads bostadsbestånd 55 procent medan 

bostadsrätternas andel var 36 procent och övriga 9 procent var äganderätter. Mellan åren 
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2000-2009 påbörjades 42 bostäder per tusen invånare i Stockholms stad, detta är exakt 

samma siffra som medelvärdet i länet.40 

Stockholms stad är en stor markägare vilket gör att de har stora möjligheter att styra 

användandet av marken. Marken säljs, i enlighet med kommunallagen, alltid till 

marknadspris. För att möjliggöra produktion av hyresrätter använder sig kommunen av 

tomträttsupplåtelser.41 Planeringen med upplåtelseformerna börjar tidigt genom att 

kommunen tittar hur området ser ut i dagsläget och fördelar därefter ut upplåtelseform. I 

områden med mycket hyresrätter planeras för fler bostadsrätter och vice versa.42  

Ett politiskt uppdrag reglerar blandningen av upplåtelseformer och för närvarande är målet 

40 procent hyresrätter. Hur stor andel av det nyproducerade bostadsbeståndet som ska vara 

hyresrätter respektive bostadsrätter varierar med tiden men Gunnar Jensen som är chef för 

projektutveckling i Stockholms stad menar att alla partier är eniga om att hyresrätterna 

behövs. Förra mandatperioden producerades 49 procent hyresrätter och 51 procent 

bostadsrätter i Stockholm stad och detta är något som stämmer bra överens med de 

politiska mål som satts upp.43  

Stockholms stad har en markanvisningspolicy som innebär att kommunens mark som 

upplåts till hyresrätter kan säljas till marknadsvärde eller upplåtas med tomträtt. Mark som 

upplåts till bostadsrättsproduktion måste däremot alltid säljas till marknadsvärde. Detta 

gäller både för flerbostadshus och för småhus. Om någon erhåller markanvisning för 

hyresrätt måste denna sluta avtal med bostadsförmedlingen. Om någon redan innehar en 

tomträtt och vill friköpa denna ska försäljningen ske till marknadsvärde. Detsamma gäller om 

byggherren vill byta upplåtelseform från hyresrätt till bostadsrätt .44 

Tomträttsavgälden bestäms av fullmäktige och den är kraftigt subventionerad vilket innebär 

att det inte finns några ekonomiska problem med att bygga hyresrätter i Stockholms stad.45 

Avgälden är bestämd per bruttoarea och baseras utifrån markvärdet vilket betyder att 

avgälden blir olika hög beroende på var i staden tomträtten finns. Avgälden är densamma 

under viss tid, oftast 10 år men i vissa fall i 20 år.46  
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7. Analys 
Det är uppenbart att produktionen av hyresrätter har minskat avsevärt de senaste åren.  

Hyresrätten är ekonomiskt missgynnad gentemot andra upplåtelseformer. Det är ett 

problem som leder till att det är svårt att bygga och förvalta hyresrätter och samtidigt få 

ekonomin att gå ihop. För att det över huvud taget ska finnas en möjlighet att bygga och bo i 

hyresrätter till en rimlig kostnad behövs därför någon form av subvention. Eftersom 

kommunen, genom lagen om bostadsförsörjning, har ett stort ansvar för att se till att goda 

bostäder finns åt alla invånare har de också ett ansvar och en stor anledning för att se till att 

olika upplåtelseformer kan byggas. Alla invånare har olika önskemål och ekonomiska 

förutsättningar varför såväl hyresrätter som bostadsrätter och äganderätter behövs, vilket 

de flesta kommuner och även regeringen är överens om. Många kommuner är fullt 

medvetna om upplåtelseformernas orättvisor och många är därför också positiva till att på 

olika sätt hjälpa hyresrättsproduktionen på traven.  

Hur mycket och vad som görs för att påverka upplåtelseformen skiljer sig åt mellan de 

tillfrågade kommunerna eftersom de ser olika på situationen på bostadsmarknaden. Behovet 

av olika typer av bostäder ser olika ut i olika kommuner beroende på bland annat 

befolkningssammansättningen. Många kommuner upplever brist på både hyresrätter och 

bostadsrätter medan andra menar att det främst är brist på hyresrätter.  

I enkätundersökningen framgick att några av kommunerna inte var helt säkra på vilka 

styrmedel som kan och får användas. Kommunerna i Sverige har många regler att rätta sig 

efter och därför kan arbetet med frågor som dessa vara mycket svåra. De många reglerna 

kan vara en av anledningarna till att kommunerna gör på olika sätt för att uppnå samma mål, 

en diversifierad bostadsmarknad.  

Kommunallagen säger att mark ska säljas till marknadspris, med undantag vid försäljning till 

helägt kommunalt bolag. Värdet på marken sätts utifrån vad den får lov att bebyggas med 

enligt detaljplan. I detaljplanen finns dock ingen möjlighet att reglera upplåtelseform vilket 

borde göra det omöjligt att sätta ett lägre pris på marken vid försäljning med syfte att 

upplåta hyresrätter. Om upplåtelseformen kunde regleras i detaljplanen hade marken 

automatiskt värderats lägre och därmed skulle diskussionen om markförsäljningar aldrig 

varit aktuell. 

Trots begränsningarna i kommunallagen säljer många kommuner marken billigare om 

ändamålet är produktion av hyresrätter. Detta fungerar under en kortare tid men vad som 

händer med upplåtelseformen på sikt är svårt att förutse. Upplåtelseformen kan regleras i 

avtal men detta avtal skrivs mellan byggherre och kommun vilket gör att när byggherren 

säljer bostäderna vidare är det svårt att få avtalen att fortsätta gälla. Om avtalen ändå skulle 

skrivas och ett vite tas ut då upplåtelseformen ändras anser jag att en lämplig vitessumma 

vore mellanskillnaden i markpriset för produktion av hyresrätt respektive bostadsrätt. 



 
 

- 23 - 
 

Prissubventionen vid markförsäljningen skiljer sig mycket åt mellan kommunerna, allt från 

10 till 100 procent av priset vid produktion av bostadsrätter. Prisskillnaden anser jag är lite 

märklig då upplåtelseformerna ska ha samma förutsättningar, ingen form ska enligt mig 

prioriteras. Kommunerna borde räkna ut hur mycket hyresrättsproduktionen behöver i 

rabatt på markpriset för att kunna konkurrera med bostadsrätten och äganderätten, varken 

mer eller mindre borde ges i subvention. Därefter kan marknaden styra upplåtelseform. 

Kommuner tjänar pengar vid markförsäljning. Om det ges subventioner för byggande av 

hyresrätter får kommunen alltså mindre inkomster. Kommuner har stora utgifter vid 

exploatering vilket gör att de behöver alla intäkter de kan få. Detta betyder att även 

kommunen behöver incitament för att påverka så hyresrätter byggs. 

De kommuner som använder sig av tomträttsupplåtelse för att gynna hyresrätten säljer inte 

marken och kommer därmed runt kommunallagens bestämmelse om att försäljning ska ske 

till marknadspris. 

Tomträtt med låg avgäld är därmed i mitt tycke ett bättre alternativ för att påverka 

upplåtelseformen. Stockholm har visat att detta fungerar bra och att hyresrätter på detta 

sätt kan byggas utan ekonomiska problem. De använder sig inte av vite utan vid ombildning 

måste helt enkelt marken köpas. Med hjälp av tomträtter behåller kommunen marken i sin 

ägo vilket dessutom kan vara mycket värdefullt vid framtida förändringar av användning. 

Många kommuner använder sig av det kommunala bostadsföretaget för att producera och 

förvalta lägenheter. Detta är ett bra sätt för att garantera att bostäder av olika former byggs. 

Genom ägardirektiv byggs exakt de lägenheter kommunen vill och upplåtelseformen 

förändras inte förrän kommunen själva vill det. Samtidigt kan det med den nya lagen om 

allmännyttan bli svårt för de kommunala bolagen att både agera affärsmässigt och till 

förmån för allmänheten utan någon slags subvention från något håll. Enligt rapporten 

markpolitik och kommunala markpriser kan dock kommunen sälja marken billigare vid 

interntransaktioner och detta skulle kunna vara ett sätt för att gynna 

hyresrättsproduktionen genom det kommunala bolaget. Detta är samtidigt orättvist mot 

privata bolag som därmed inte har samma konkurrenskraft. 

Det finns inga tydliga samband mellan vare sig invånarantalet eller det politiska styret och 

problemen med upplåtelseformerna och åtgärderna som genomförs. Det enda sambandet 

som märks är att ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt upplevs som ett större problem 

i de större kommunerna jämfört med i de mindre. Med tanke på att 94 procent av alla 

ombildningar skett i storstäderna är detta ett relativt självklart samband.  

I Stockholm ser bostadsmarknaden olika ut beroende på vilken del av länet som avses. De 

tre kommunerna som intervjuats har alla olika åsikter om hyresrätten och dess ställning. 

Därmed har de även olika uppfattningar om vad som behöver göras för att påverka den. I 

kommuner som Tyresö där stor del av beståndet är äganderätter och dit människor ofta 

flyttar i syfte att bosätta sig i villor är problemet med för få hyresrätter mycket litet. I sådana 
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kommuner behövs därför inte stimulans för produktion av hyresrätter i samma utsträckning. 

I Järfälla kommun upplevs bristen på äganderätter som det största problemet. Invånare som 

till exempel bildar familj och bestämmer sig för att de vill bo i en villa flyttar till 

omkringliggande kommuner för att det boende de söker inte finns tillgängligt i Järfälla. 

Stockholms stad växer hela tiden och där behövs ständigt bostäder av olika former. I 

ytterkommunerna kan det vara svårt att sälja bostadsrätter till höga priser men detta är 

inget problem i innerstaden där priserna ofta kan vara mycket höga. Därför är det både 

lättare och mer förtjänstfullt att bygga just bostadsrätter i innerstaden.  

De tre kommunerna gör olika mycket och på olika sätt för att påverka bostadsmarknaden i 

den riktning de vill. Att som Tyresö inte göra något alls utan bara låta marknaden styra 

fungerar enligt dem men i andra kommuner, där befolkningen ser annorlunda ut, hade 

kanske inte detta fungerat lika bra. Om enbart marknaden skulle styra vilken upplåtelseform 

som byggs så skulle hyresrättens andel vara mycket liten. Detta eftersom kostnaderna för 

hyresrätter är högre än kostnaden för bostadsrätter och äganderätter. Det är en anledning 

till att kommunerna borde ge någon subvention så att upplåtelseformerna kan konkurrera 

på samma villkor.    

Järfälla säljer marken billigare vilket gör att hyresrättsproduktionen stimuleras och kanske är 

detta en av anledningarna till att de inte upplever att det är någon särskild brist på just 

hyresrätter. De har inga särskilda avtal kopplade till något vite och de är fullt medvetna om 

att ombildning kan ske. En anledning till att inte skriva något avtal angående ombildning kan 

vara att kommunen och byggherren jobbar i förtroende. Om byggherren lovar att bygga 

hyresrätter och sedan ombildar dessa kan kommunen anse att byggherren är opålitlig och 

därför välja att inte markanvisa till denne vid nästa projekt. 

Även Stockholms stad stimulerar produktionen av hyresrätter men de gör det genom 

tomträttsupplåtelser med kraftigt subventionerade avgälder. Vid ombildning från hyresrätt 

till bostadsrätt säljs marken till marknadspris och därmed borde incitamenten för ombildning 

minska eftersom det därmed blir dyrare. Dock pekar statistiken i motsatt riktning med tanke 

på att 75 procent av alla ombildningar skett just i Stockholm.   
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8. Avslutning 
Intervjuerna och enkätundersökningen pekar på att bristen på hyresrätter är ett problem 

men det viktigaste är inte att det byggs fler hyresrätter utan att alla typer av 

upplåtelseformer finns tillgängliga. Alla invånare har olika önskemål och krav på sitt boende, 

bland annat beroende på i vilken situation i livet de befinner sig. Kommunen har genom 

bostadsförsörjningslagen ett ansvar för att goda bostäder finns tillgängliga åt alla. För att 

tillgodose alla krav måste kommunerna ha möjlighet att påverka i större utsträckning. Det 

räcker inte med att kunna reglera vad som byggs i form av kontor, bostäder, industri med 

mera. Hyresrätten är missgynnad och för att den ska kunna konkurrera på samma villkor 

som övriga upplåtelseformer behöver kommunen även ha möjlighet att reglera, eller i alla 

fall tydligt påverka, upplåtelseformen. Det är också mycket viktigt att det finns incitament för 

kommunen att bygga hyresrätter. Om bostadsrättsproduktion ger större intäkter för både 

byggherrar och kommuner är det en självklarhet att det är dessa som prioriteras vid 

nybyggen och därmed kommer hyresrättens ställning försvagas allt mer. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågor till intervjuade kommuner 

 

Är det brist på hyresrätter i kommunen? 

Hur är situationen idag jämfört med tidigare? 

Är det något som gäller särskilt för vissa typer av hyreslägenheter? 

Ses det som ett problem? 

Görs i så fall något för att åtgärda detta? 

Hur tolkas kommunallagen, är det okej att sälja till lägre pris? 

Om marken säljs till lägre pris, hur görs för att säkerställa att ombildning inte sker? 

Om marken säljs till lägre pris, hur mycket lägre? 

Har partierna i kommunen olika åsikter när det gäller hyreslägenheter? 
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Bilaga 2. Enkätundersökning 
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