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Sammanfattning  

  

  Titel: Försäljning av allmännyttan 

- i Stockholmsområdet 

Författare Royem Mohsin 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer xxx 

Handledare Hans Lind 

Nyckelord Fastigheter, Allmännyttan, Utförsäljning, Miljonprogrammet. 

   

Miljonprogrammet behöver mer uppmärksamhet, då de 40 år gamla byggnaderna behöver 

renoveras, stambytas och få en ny fasadklädnad. Men istället väljer man att privatisera de 

allmännyttiga bostadsföretagen. Försäljning av allmännyttan har under den senaste tiden blivit 

mer uppmärksammad då man i en kraftig mängd låter en utförsäljning ske av allmännyttan.  

 

Syftet med uppsatsen är att belysa varför man väljer att sälja ut en del av de allmännyttiga 

fastighetsbestånden. Detta görs genom att bland annat titta närmare på den nya lagen som 

trädde in 1 januari 2011, dels begreppet om att man ska agera med affärsmässiga principer. 

Som bakgrund till detta beskrivs det närmare om miljonprogrammet och kommunala 

bostadsföretagens roll i samhället, där man även tar upp statistik av försäljningar. Vidare görs 

intervjuer med två kommunala bostadsföretag där man tar upp frågor om försäljningarna vid 

de avgränsade områdena, Bredäng och Upplands Väsby. Teorin om värdeutlåtande ligger till 

bakgrund för att förstå hur man värderat fastigheterna. Vid intervjuerna tar man även del utan 

2 olika värdeutlåtande från respektive bostadsföretag som man tittar närmare på.  

 

I slutändan är det invånarna med svag ekonomi och socialt utanförskap som blir drabbade, de 

blir ännu mer övergivna av regeringen och de privatiserade fastighetsbolagen med vinstsyfte 

har en maktposition. Allmännyttan behövs, inte minst till de som redan bor där, utan även de 

som valt att bo i ett kommunalt fastighetsbolag. Detta är ett samhällsproblem som 

tillsammans med invånarna i de drabbade områdena och politiker bör utvecklas till ett bättre 

och en mer hållbar bostadspolitik. 

 

 

 

 

 



 

 3 

Abstract  

  

  Title: Sale of public housing 

- Within the Stockholm’s area 

Authors Royem Mohsin 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 

Thesis number xxx 

Supervisor Hans Lind 

Keywords Real Estate, Public housing, Sale, Million programme. 

   

The Million Programme requires more awareness; the 40 years old buildings need renovation, 

trunk replacement and a new facade. Instead, the privatization of public houses has been 

chosen. Sale of public housing has recently become more noticeable given the substantial 

amount of public housing that is being sold.  

 

The aim of this paper is to elucidate the reasons behind selling parts of the public property. 

This is achieved by taking a closer look at the new law that was enforced on January 1, 2011 

and also the concept that the public housing companies should act on business principles. The 

Million programme and public housing companies are described as a background to this 

where sale statistics are also brought up. Furthermore, interviews with two public housing 

companies have been completed where questions concerning sale in the delimited areas, 

Bredäng and Upplands Väsby, have been brought up. The theory of value statement is used as 

a background for the understanding of how the properties have been evaluated. During the 

interviews each of the two housing corporations presented different value statements that 

were further examined.    

 

Those affected are residents with weak economies and social isolation. The government 

abandons them even more while privatized real estate company’s that is profitable holds a 

powerful position. Public housing is needed, not only for those whom already reside there, but 

also for those choosing to live in communal real estate. The social problem together with 

residents in the affected areas and politicians should develop into improved and more 

sustainable housing policy. 
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Förord 
 

Eftersom jag själv bor och är uppvuxen i miljonprogrammet och har kunnat känna av det 

utanförskapet som beskrivs i median så vill jag driva upp detta samhällsproblem som existerar 

idag. Det slutar även inte vid fastighetsbranschen utan är ett politiskt misslyckande från 

politikerna sida då upploppen i Husby utbrast medan denna uppsats skrevs.  

 

Ett stort tack till de som tog sin tid för intervjuerna;  

Ulf Dohnhammar 

Anders Jenelius 

 

Med sitt stora engagemang och inspiration vill jag tacka min handledare Hans Lind som 

väckt ett stort intresse hos mig för miljonprogrammets utveckling. Jag vill även rikta ett stort 

tack till Rosane Hungria Gunnelin för sin tid med så kort varsel.  

 

Efter denna uppsats är jag fastställd på att vidare studera och utveckla detta samhällsproblem 

och att fastigheterna i miljonprogrammet får ett boende kvalité som vi i Sverige förtjänar och 

bör ha.  

 

Stockholm, 2013 

 

Royem Mohsin 
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1 Inledning 

Denna studie kommer att handla om de allmännyttiga bostadsföretagen som allt mer och i 

större skala börjar sälja ut sina fastighetsbestånd till privata aktörer eller till 

bostadsföreningar, det vill säga det görs en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.  

1.1 Bakgrund  

Det har vid senare tid varit mycket uppmärksammat kring de hyresrätter som sålts av de 

kommunala bostadsföretagen. Man tycker att försäljningarna har varit många och att det finns 

allt mindre hyresrätter kvar i framför allt Stockholmsområdet. I Stockholms centrala delar är 

det visserligen ett stopp på ombildning till bostadsrätter från och med 2011
1
 men ute i 

förorterna sker det fortfarande försäljningar av de allmännyttiga bostadsföretagen. Det finns 

även en diskussion om att miljonprogrammet behöver en renovering. Är det möjligen därför 

de kommunala bolagen säljer ut sina fastighetsbestånd då de inte har råd att renovera? 

Kommunen bestämde tillsammans med riksdagen att ett miljonprogram skulle ske under 

1965
2
, bör dessa hjälpa till med renoveringen? Målet var alltså att man under en kortare 

period skulle byta en miljon bostäder.  

 

Människor ute i förorten har det redan svårt ekonomiskt, främst de som är bosatta inom 

miljonprogrammets område. Dessa kan nu även tvingas att köpa sina lägenheter på grund av 

ombildning till bostadsrätter. Belåningsgraden är hög redan som den är i Sverige, visserligen 

har den sänkts något från 2011 till 2012
3
. Allt fler protestera mot utförsäljningen av 

allmännyttan inte minst de som bor i de drabbade områdena. Detta anser jag vara ett stort 

samhällsproblem inom svensk bostadspolitik, inte minst inom den sociala hållbarheten.  

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att ta reda på varför man säljer ut det allmännyttiga 

fastighetsbeståndet. Det har uppmärksammats att fastigheterna har sålts till underpris. Hur 

kommer det säg att de sålts till det priset? Hur har de kommunala bolagen gått tillväga med 

värderingen av dessa? Fokus ligger inom Stockholm med avgränsningar inom försäljningarna 

                                                 
1
 http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Utforsaljningen-av-allmannyttiga-

lagenheter-minskar-kraftigt/ (2013 04 24) 
2
 http://www.ne.se/miljonprogrammet (2013 04 19) 

3
 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/riksbanken-vill-ha-kvar-

bolanetaket_7587552.svd (2013 04 17) 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Utforsaljningen-av-allmannyttiga-lagenheter-minskar-kraftigt/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Utforsaljningen-av-allmannyttiga-lagenheter-minskar-kraftigt/
http://www.ne.se/miljonprogrammet
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/riksbanken-vill-ha-kvar-bolanetaket_7587552.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/riksbanken-vill-ha-kvar-bolanetaket_7587552.svd
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som gjorts av Svenska Bostäder (försäljningar i Bredäng) och Väsbyhem. Jag kommer att gå 

vidare in på hur värdeutlåtandet såg ut för respektive försäljning, Par Bricole 2 i Bredäng och 

Vilunda 6:3 i Upplands Väsby som kommer att infatta ett kapitel. Detta görs för att få en 

förståelse för hur man värderat fastigheterna. Vidare kommer jag även gå in på själva 

värderingen och hur man värderat fastigheterna, med hjälp av dessa värderingsutlåtanden. 

Detta är ett viktigt avsnitt i arbetet då vi kan se hur värderingen har gått till och hur ett 

värdeutlåtande ser ut. Jag vill även belysa frågan om att detta kan bli ett stort 

samhällsproblem om allt fler hyresrätter säljs ut eller ombildas till bostadsrätter. 

1.3 Problemformulering 

Lagen visar tydligt på att de kommunala bolagen måste agera på ett annat sätt än tidigare, kan 

problemet möjligen ligga vid det politiska beslutet? Det jag främst vill belysa i denna uppsats 

är vad motivet kan ha varit till försäljningen av dessa fastigheter, vilket är de ämnen som jag 

uppfattar kan kopplas till försäljningen tas upp i uppsatsen. För att få ett grepp om det 

bakomliggande motivet tas en rad ämnen upp som jag tycker bör nämnas, dessa ämnen är 

följande: 

 Allmännyttan 

 Affärsmässiga principer 

 Maktskifte  

 Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

 Ombildningen till bostadsrätter 

1.4 Metodbeskrivning  

Uppsatsen bygger främst på en litteraturstudie från en rad gamla uppsatser och rapporter inom 

försäljning av allmännyttan i allmänhet och värdering av fastigheter. Jag har även utgått ifrån 

artiklar som har skrivit om detta ämne. Eftersom det är ett hett ämne just nu finns det en del 

artiklar att utgå ifrån. Till grunden har jag även fått en del information från Boverkets rapport 

2011:21; De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden. Då 

det är en ny lag som har inträtt har jag även tagit del av den svenska lagboken och de lagrum 

som är relevanta för uppsatsens syfte. Vidare i uppsatsen ska även två värdeutlåtanden 

analyseras där jag beskriver strukturen av dessa, båda utfärdat utav Newsec men från två olika 

bolag som är Svenska bostäder och Väsbyhem. Jag har tittat närmare på två olika förorter till 

Stockholm vilka är Bredäng och Upplands Väsby där dessa försäljningar har skett.  
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1.5 Intervjuer 

Jag har valt att intervjua två personer, Anders Jenelius och Ulf Dohnhammar. Anledningen till 

varför just dessa två personer intervjuas är för att de varit delaktiga vid försäljning av 

fastigheter för deras respektive fastighetsbolag. Anders Jenelius var ansvarig för 

försäljningarna vid Bredäng, där Svenska bostäder hade en dominerande allmännyttigt 

fastighetsbestånd. Väsbyhems VD, Ulf Dohnhammar har mer kunskap om försäljningar i 

Upplands Väsby, därför vart det nästan ett självklart val att intervjua honom. Jag har även 

tagit del av vad de boende i miljonprogrammet tycker och tänker, men har vidare inte gjort 

någon speciell intervju med dessa personer.  
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2 Allmännyttan 

Allmännyttan är ganska unik då det inte är många länder som tillämpar det systemet. Den är 

en stor del av den svenska bostadspolitiken, där den svenska staten ser över alla bostäder som 

byggs i landet. Man skall alltså ha en politik som ger en god samhällsplanering i fråga 

gällande en hållbar utveckling, (både socialt, ekonomiskt och ekologiskt) och innefattar även 

byggande, bostadsförsörjning och bostadsmarknader
4
. Målet är att ge alla människor en god 

livsmiljö med långsiktig god hushållning samt ett underlättande av bostadsbyggande och 

ekonomisk utveckling.  

2.1 Allmännyttigt bostadsföretag  

Då en kommun eller flera kommuner gemensamt har ett bestämt inflytande över ett 

bostadsaktiebolag, anses det vara ett allmännyttigt bostadsföretag. En mer detaljerad 

beskrivning finns i Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, där det 

bland annat står att ett bostadsaktiebolag; 

 

1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter 

upplåts med hyresrätt,   

2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, 

och   

3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget
5
. 

 

Med allmännyttigt syfte menas främst att bolaget skall främja bostadsförsörjningen i 

kommunen där bolaget är belagt men även att bolaget tar ett samhällsansvar. 

2.2 Miljonprogrammet och dess renoveringsbehov 

Som tidigare nämnt så bestämde man via den dåvarande bostadspolitiken att bygga en miljon 

nya lägenheter under 1964-1975. Detta gjordes för att förbättra bostadsstandarden eftersom 

framför allt Stockholm hade en stor bostadsbrist som ett resultat av den enorma inflyttningen 

till staden. Man började bygga utanför Stockholmstad där förorterna började växa med höghus 

upp till 11 vångar, då man började bygga på höjden. Förorter som uppkom vid den tiden var 

bland annat Fittja, Alby, Tensta, Sätra och Jordbro med sina höga hus som även kallades 

för ”betongblock”, samtidigt som det också byggdes låg- och småhus vid förorter som 

                                                 
4
 http://www.regeringen.se/sb/d/16404 (2013 04 17) 

5
 1§, Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

http://www.regeringen.se/sb/d/16404
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Hjulsta. Kritikerna började flöda in och det börjades även skylla på förorterna för den 

segregation som finns i Sverige idag. Betongblocken med den enformiga bebyggelsen och det 

synliga byggnadsmaterialet ansågs inte vara så attraktivt och så fort bostadsbristen lättade på 

sig så flyttade de som kunde ut och de med svaga ekonomiska resurser var tvungna att bo 

kvar. Detta var främst medborgare med utländsk bakgrund och/eller med ett socialt 

utanförskap
6
. Byggnaderna uppläts från subventioner från staten och det allmännyttiga 

fastighetsbeståndet växte enormt under denna 10 års period. Tanken var att bygga snabbt och 

billigt, men man har vid senare tid kritiserat de tekniska defekterna och som tidigare nämnt 

den monotona utformningen
7
.  

 

Figur 1. 

Ägarkategorier i flerbostadshusbeståndet 2002, antal lägenheter färdigställda 1961-1975 

(vänster cirkeldiagram) och Beståndet efter ålder (höger stapeldiagram). 

Källa: Boverket
8
        Källa: SCB, Folk- och bostadsräkningen 1990

9
 

 

Renovering av bland annat miljonprogrammet 

Nu, snart 38 år efter bebyggelsen av miljonprogrammet, är det hög tid att renovera de 

lägenheter som uppfördes vid den perioden. Vi kan läsa av ur diagrammet åt höger att mer än 

hälften av flerbostadshus (karaktär av miljonprogrammet) byggdes under 1940-1970. Nu 

behöver alltså ungefär 80 % av de lägenheterna byggda under miljonprogrammet bland annat 

                                                 
6
 Erfan, Saeid (2009) s. 9 

7
 Hedman, Eva (2008) s. 18 

8
 Hyresgästföreningen – Behovsanalys av ROT-åtgärder i flerbostadshus, s. 5 

9
 Sveriges byggindustri (2011) s. 21 
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stambytas, fasadrenoveras och energieffektiviseras
10

. Frågan är nu vem som bör ta ansvar för 

dessa renoveringar? Man vet inte om man ska höja priserna eller tvingas att sälja av delar av 

sitt fastighetsbestånd
11

. Man kan även tycka att man skulle ha börjat med renoveringarna 

tidigare så att det skulle bli en mer successiv förändring. Man har vidare tillsatt en 

energiförbrukningsnivå med mål att minska elförbrukningen, vilket är ett politiskt beslut. Om 

man nu skall genomföra denna målsättning måste en rad lägenheter renoveras, och för 

tillfället är det väldig få fastigheter som uppfyller dessa krav
12

. Dessa renoveringar är även 

tänkta att finansieras utan subventioner från staten. 

 

Från 1990-talets bostadspolitik har man fört över en del ekonomiska risker till de kommunala 

bostadsföretagen, där man bland annat avskaffat de statliga bostadslånen. Mer om detta 

framgår längre fram i uppsatsen under maktskifte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 http://www.svd.se/naringsliv/miljardrustning-miljonprogrammet-maste-

renoveras_5186815.svd (2013 04 20) 
11

 http://www.metro.se/nyheter/botkyrkabyggen-tvingas-salja-ut-1-000-

lagenheter/EVHldr!hauhTfbDnZeo/ (2013 04 02) 
12

 http://www.renoveraenergismart.se/miljonprogrammet/ (2013 05 01) 

http://www.svd.se/naringsliv/miljardrustning-miljonprogrammet-maste-renoveras_5186815.svd
http://www.svd.se/naringsliv/miljardrustning-miljonprogrammet-maste-renoveras_5186815.svd
http://www.metro.se/nyheter/botkyrkabyggen-tvingas-salja-ut-1-000-lagenheter/EVHldr!hauhTfbDnZeo/
http://www.metro.se/nyheter/botkyrkabyggen-tvingas-salja-ut-1-000-lagenheter/EVHldr!hauhTfbDnZeo/
http://www.renoveraenergismart.se/miljonprogrammet/
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3 Försäljning av allmännyttan 

I detta kapitel kommer jag mer utförligt gå in på de bakomliggande motiv till varför man sålt 

ut allmännyttan i en större utsträckning än förr. Debatten som uppmärksammats allt mer 

under de senaste åren tas upp som sedan följs av statistiken av försäljningarna under 2010. 

Därefter nämner jag några av de bakomliggande motiv som kan ha legat bakom dessa 

försäljningar. 

3.1 Debatt om försäljningen av allmännyttan 

Som sagt har det under de senaste åren uppmärksammats mer om försäljningen av 

allmännyttan, det har skrivits en del om detta i flera nyhetstidningar där man för det mesta är 

emot en försäljning. Norra Botkyrka, närmare Alby, Albyberget, ska enligt artikel säljas ut 

från den kommunala bostadsföretaget Botkyrkabyggen. Där framgår det även att förslaget 

kommit in från en anlitad konsult från företaget
13

. Detta har gjorts utan att de boende har 

konsulterats eller ens haft en dialog angående försäljningen. Senast den 14 maj 2013, sågs 

personer gå runt med namninsamling vid Fittja tunnelbanestation under kampanjen ”Alby är 

inte till salu”
14

. I artikel säger Nabila Abdul Fattah bland annat;  

 

” – Vi har sett så mycket bevis på privata bostadsmarknaden 

som antingen har struntat i bostäderna och ghettoiserat 

områden. Eller så är det förvaltare som renoverar och tar hand 

om bostäderna, men också höjer hyrorna så människor inte har 

råd att bo kvar där”.
15

 

 

Det är inte bara i Alby som det sker tänkta försäljningar av allmännyttan, det sker även i en 

större del av Stockholm som Vällingby, Bromma och Hagsätra. Likaså där har hyresgästerna 

inte varit involverade då en tänkt utförsäljning har tänkt ske
16

. Många hyresgäster är även där 

upprörda för att man fortfarande vill bo kvar hos ett allmännyttigt bostadsbolag.  Här tror man 

även att en tredjedel av allmännyttan kommer att säljas, från ca 110 000 till 70 000 lägenheter. 

Trots det faktum att man lovat ett ökat byggande av hyresfastigheter så har man alltså fått ett 

                                                 
13

 http://www.hemhyra.se/stockholm/botkyrkabyggen-vill-salja-1300-lagenheter (2013 04 12) 
14

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=5530900&programid=103  (2013 05 16) 
15

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5530900  (2013 05 16) 
16

 http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/allmannyttan-saljs-ut-mot-hyresgasternas-vilja 

(2013 04 12)  

http://www.hemhyra.se/stockholm/botkyrkabyggen-vill-salja-1300-lagenheter
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=5530900&programid=103
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5530900
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/allmannyttan-saljs-ut-mot-hyresgasternas-vilja
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negativ tillskott av dessa fastigheter. Under 2010 låg nettoförändringen på minus 8000 av 

hyresrätter
17

. 

 

Som det framgår av dessa debatter riktar man alltså en hel del kritik mot försäljningen av 

allmännyttan. Hyresgästföreningen anser att kommunen bör ta ansvar för 

bostadsförsörjningen
18

. 

 

Många tycker vidare att man rear ut miljonprogrammet, då det exempelvis i Växjö där 

några fastigheter som var värderade till 221 miljoner kronor såldes för 140 miljoner kronor
19

. 

Även där tycker man att man som boende inte fått vara delaktig vid beslutet.  

 

Enligt Boverket har dock försäljningen av allmännyttan minskat det senaste året från ca 15 000 

(2010) till 6 700 (2011). Försäljningen till privat hyresvärd stod för två tredjedelar av 

försäljningen och ombildning till bostadsrätter för cirka en fjärdedel på grund av de 

begränsade möjligheterna att ombilda till bostadsrätter inom de centrala delarna av 

Stockholm
20

.   

 

Den borgliga alliansen påstår att utförsäljningen av allmännyttan är till för att finansiera 

renoveringar och nybyggnation
21

. Men enligt artikeln och vid en intervju med Anders Jenelius 

på Svenska Bostäder säger man att ekonomin är god i bolaget
22

. Man har dock inte redovisat 

hur pengarna har använts efter utförsäljningen och nu kräver vänsterpartiet en ekonomisk 

kalkyl över nybyggnation och upprustning av miljonprogrammet
23

. Vidare säger även Ann-

                                                 
17

 http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/allmannyttan-saljs-ut-mot-hyresgasternas-vilja 

(2013 04 12)  
18

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hyresgastforeningen_stockholm/pressrelease/vi

ew/nya-utfoersaeljningar-av-allmaennyttan-i-stockholm-739455 (2013-05-15) 
19

 http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/detta-ar-rea-pa-miljonprogram(2066629).gm (2013 05 

15) 
20

 http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Utforsaljningen-av-allmannyttiga-

lagenheter-minskar-kraftigt/ (2013 04 24) 
21

 http://www.stockholmsvanstern.se/blog/2012/redovisa-kostnaderna-for-att-rusta-

miljonprogrammet/ (2013 05 10) 
22

 Intervju med Anders Jenelius, Svenska bostäder den 24 april, 2013. 
23

 http://www.stockholmsvanstern.se/blog/2012/redovisa-kostnaderna-for-att-rusta-

miljonprogrammet/ (2013 05 10) 

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/allmannyttan-saljs-ut-mot-hyresgasternas-vilja
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hyresgastforeningen_stockholm/pressrelease/view/nya-utfoersaeljningar-av-allmaennyttan-i-stockholm-739455
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hyresgastforeningen_stockholm/pressrelease/view/nya-utfoersaeljningar-av-allmaennyttan-i-stockholm-739455
http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/detta-ar-rea-pa-miljonprogram(2066629).gm
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Utforsaljningen-av-allmannyttiga-lagenheter-minskar-kraftigt/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Utforsaljningen-av-allmannyttiga-lagenheter-minskar-kraftigt/
http://www.stockholmsvanstern.se/blog/2012/redovisa-kostnaderna-for-att-rusta-miljonprogrammet/
http://www.stockholmsvanstern.se/blog/2012/redovisa-kostnaderna-for-att-rusta-miljonprogrammet/
http://www.stockholmsvanstern.se/blog/2012/redovisa-kostnaderna-for-att-rusta-miljonprogrammet/
http://www.stockholmsvanstern.se/blog/2012/redovisa-kostnaderna-for-att-rusta-miljonprogrammet/
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Margarethe Livh (V), oppositionsledare, i Nyheter P4 radio Stockholm att de kommunala 

bolagen har råd att bygga nytt utan att sälja ut sina tillgångar
24

. 

 

Vid en intervju med Saman Al-Massi som själv bor i Tensta, säger att man har råd att köpa en 

eventuell bostadsrätt, eftersom räntan och bankerna gör det möjligt
25

. Men att köpa en 

bostadsrätt i Tensta är inte så attraktivt enligt honom. Frågan är då vem som skulle vilja flytta 

in dit om personer som själv är uppväxta i området inte själv skulle vilja köpa en lägenhet i 

den stadsdelen. Vi måste hjälpas åt för att göra miljonprogrammet mer attraktivt att flytta in 

till.  

 

Debatten fortsätter och det finns en del artiklar att läsa från nyheterstidningarna, framför allt 

Svenska Dagbladet. Dock hittar man inte uttalanden från de högra partierna om dessa 

försäljningar. Vid intervjuerna säger man att man fått direktiv från politikerna att sälja en del 

utav beståndet som vi vidare kommer gå in på längre in i uppsatsen.  

3.2 Statistik av försäljning av allmännyttan 2010 

Statistiken nedan visar antal sålda lägenheter i allmännyttan 2010, totala beståndet i 

allmännyttan och andel sålda lägenheter av det totala beståndet. 

 Antal sålda 

lägenheter i 

allmännyttan, 2010 

Totalt antal 

lägenheter i 

allmännyttan, 

kalkylerat bestånd 

2010 

Andel av beståndet i 

procent 

Storstockholm 10 570 177 564 5,95 % 

Storgöteborg 202 96 900 0,21 % 

Stormalmö 111 43 705 0,25 % 

Källa: BKN och BME
26

 

 

De flesta lägenheterna blev bostadsrätter, men försäljningar till privata hyresvärdar är även 

inräknade. Vi kan tydligt se hur stor del Storstockholm har av försäljningarna. 

 

                                                 
24

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5097748 (2013 05 10) 
25

 Intervju med Saman Al-Massi, Student, boende i Tensta den 15 maj, 2013. 
26

 Boverkets rapport (2011) s. 21 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5097748
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Figur 2. 

Sålda allmännyttiga lägenheter per kommungrupp 2006–2010. 

Källa: BME
27

.   

Man kan i den övre statistiken tydligt se hur försäljningarna ökade från 2006 till året efter, och 

som kommer senare att nämnas är detta på grund av den stopplag som avskaffades 2007, 

främst i Storstockholm. Som senare kommer nämnas i 3.5.1 så gäller detta också både 

omvandling till bostadsrätter som är mer utav ett ”Stockholmsfenomen” men även 

försäljningar av privata hyresvärdar tillhör statistiken. 

3.3 Ny lag, 1 januari 2011.  

Den nya lagen som trädde fram 1 januari 2011, (den 24 november tillträdes även en ny 

förordning, förordningen (2011:1 159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) 

denna förordning som är en komplettering till Lag (2010:879) om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag) har tillfört en hel del förändringar inom bostadspolitiken i 

Sverige. Den tidigare lagen ställer nu krav på de kommunala bostadsföretagen att agera 

affärsmässigt med marknadsmässiga avkastningskrav. Detta går emot den lag som står i 

kommunallagen (1991:900) 2 kap. 7§, och 8 kap. 3 c §. Där det i 2 kap står följande; 

 

 

                                                 
27

 Boverkets rapport (2011) s. 20 
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7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den 

drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga 

anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller 

landstinget. 

 

Och i 8 kap; 

3 c § Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 

svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 

kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden).  

Lag (1998:70). 

 

3.4 Affärsmässiga principer 

Det allmännyttiga kommunala bolaget skall bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 

principer, trots det som står i 2 kap. 7§, och 8 kap. 3 c §, enligt kommunallagen (1991:900)
28

. 

I Kommunallagen står det bland annat att de allmännyttiga bostadsföretagen får driva 

näringsverksamhet, dock utan vinstsyfte, som nämnts tidigare.  

 

Att driva bolaget affärsmässigt innebär man ska utgå ifrån vad som är långsiktigt bäst för 

bolaget. De skall alltså agera som en seriös fastighetsägare på hyresmarknaden där man driver 

företaget i vinstsyfte. Ägarna måste i första hand se till att lönsamheten för bolaget uppfylls. 

Detta medför även att man måste ha marknadsmässiga avkastningskrav vid försäljning av 

fastigheter vilket gör att man har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande, vilket leder till att 

fokus inte ligger på den kortsiktiga lönsamheten för bolagen. Det marknadsmässiga 

avkastningskravet utgår från den marknadssituation som råder då och företagets egna 

förutsättningar. Lagen leder till att de kommunala bolagen agerar med som de privata 

bostadsföretagen och tillför konkurrens inom bostadsbranschen
29

. Man började även se sina 

hyresgäster som kunder mer än traditionella hyresgäster.  

 

Som tidigare nämnt så kan vi se att de allmännyttiga bostadsbolagen har spelat en stor roll till 

varför man säljer av allmännyttan, dock är det ett direktiv från staten efter att de reglerat 

                                                 
28

 2§, Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 
29

 http://fastighetsnytt.se/2011/02/affarsmassiga-kommunala-bostadsforetag/ (2013 04 18) 

http://fastighetsnytt.se/2011/02/affarsmassiga-kommunala-bostadsforetag/
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lagen. Vi kommer närmare se att maktskiftet i Sverige har en stor påverkan, där de olika 

blocken i regeringen vill styra den svenska bostadspolitiken på olika sätt.  

3.5 Bostadsrätt: Stockholmsfenomen  

Från en intervju med Anders Jenelius säger han att man ville ge hyresgästerna en chans att 

äga sina lägenheter och att detta var ett politiskt beslut, ett borgligt vallöfte
30

. Många 

lägenheter omvandlades då till bostadsrätter vilket görs av eget initiativ av hyresgästerna. 

Man måste då uppfylla ett visst formkrav för att ombildning ska ske till bostadsrätt, dessa är; 

 

1. En kvalificerad majoritet (2/3) av hyresgästerna i de uthyrda lägenheterna stödjer 

förvärvet; 

2. Hyresgästerna, vad gäller bostadshyresgäster, är folkbokförda på sina 

längenhetsadresser; 

3. Hyresgästerna är medlemmar i bostadsrättföreningen som avser att genomföra 

förvärvet
31

. 

Mer lagar om bostadsrätter finns i Bostadsrättslagen. Jag tyckte att detta var värt att nämna 

men kommer inte att gå djupare in på bostadsrätter. Det är sålunda majoriteten i 

hyreslägenheterna som ville omvandla fastigheten till bostadsrätter, som nämnts är detta ett 

utav de kriterier som måste uppfyllas. Därmed upplåter man en bostadsförening och utifrån 

det kunde man köpa ut fastigheten från det kommunala bolaget. 

 

Stockholmsfenomen 

Enligt den rapport som Boverket gett ut så är ombildning till bostadsrätter ett 

”Stockholmsfenomen”. Det såldes ut 7537 lägenheter till bostadsrättsföreningar i 

Stockholms stad under 2010
32

. Detta fenomen kan man även se under en 5 års period då antal 

försäljningar till bostadsrättsföreningar för det mesta sker i Stockholm och inte lika ofta 

utanför huvudstaden. Stockholms län har stått för ungefär två tredjedelar av allmännyttans 

ombildningar till bostadsrätter under perioden 2008-2010
33

, medan under perioden 2004-2006 

var det en betydligt mindre försäljning av allmännyttan. 

                                                 
30

 Intervju med Anders Jenelius, Svenska bostäder den 24 april, 2013.  
31

 Fastighetsnomenklatur (2011) s. 372 
32

 Boverkets rapport (2011) s. 19 
33

 Blume, Elin, Olsson, Tobias och Weston, Henrik (2011) 
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3.6 Risker 

Eftersom det är många som köper sina bostäder nu när de omvandlas till bostadsrätter så sätter 

sig den svenska medborgaren sig i en allt större belåning, som nämnts tidigare är 

belåningsgraden redan relativt hög i Sverige
34

. Detta kan medföra enorma risker för den 

personliga låntagaren men även det privata bostadsföretaget. Riksbanken kommer ständigt 

med nya räntebesked och därmed kan en del av Sveriges befolkning, och inte minst de i 

Stockholm, komma allt närmare en gräns där dessa inte längre har råd att betala 

räntekostnaderna för sitt boende. Visserligen är vi möjligen långt ifrån den situation som 

ledde till finanskrisen 2008 i USA, men vissa studier visar att svenskar med bostadslån inte 

skulle klara av en ränta på 7,5 % 
35

, som förvisso nu ligger på 1,75 % (reporäntan). Men 

reporäntan har under finanskrisen legat på 5 %, det var 2008, men 1995 låg räntan på hela 

9%
36

. Eftersom man inte vet vad som kan hända i framtiden så skulle en hel del hushåll få 

enorma problem om man fick ett historiskt sätt vanlig räntenivå (jämför med 1995). 

 

I Danmark har priserna sjunkit med 25 % sedan 2007 och man varnar nu även myndigheterna 

att denna trend kan ske i Sverige med. Eftersom man anser att Stockholm har en 

bostadsbubbla så skulle det drabba stockholmarna som hårdast
37

.  

3.7 Maktskifte i Sverige 

Vid regeringsskiftet 1991 skedde det stora reformer inom den svenska bostadspolitiken, då 

man börja engagera sig mer åt det allmännyttiga fastighetsbeståndet. Det var då det 

borgerliga blocket fick maktposition i Riksdagen. Man ifrågasatte de bostadssubventioner 

som gavs ut av staten och inte nog med det så avskaffade man bidrag, gynnsamma räntor, 

skatter och statliga lån, som nämnts tidigare. Man avskaffade även de speciella förmåner som 

de allmännyttiga bostadsbolagen hade och påvisade de att arbeta under samma förutsättningar 

som de andra privata bostadsföretagen
38

. Men dessa avskaffningar kan understrykas med den 

finanskris som Sverige led under den tiden. En stor budgetunderskott gjorde att dessa 

avskaffningar var ett måste för att stabilisera ekonomin i Sverige. Som nämnts ovan skulle de 

                                                 
34

 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/hushallens-belaningsgrad-stiger_7000299.svd  

(2013 04 17) 
35

 http://news.cision.com/se/fastighetsbyran/r/svenskarna-oroas-inte-over-okande-

rantekostnader,c564181 (2013 05 10) 
36

 http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Reporantan-tabell/ (2013 05 10) 
37

 Frid, Edvin S. (2012) s. 9 
38

 Hedman, Eva. (2008) s. 20 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/hushallens-belaningsgrad-stiger_7000299.svd
http://news.cision.com/se/fastighetsbyran/r/svenskarna-oroas-inte-over-okande-rantekostnader,c564181
http://news.cision.com/se/fastighetsbyran/r/svenskarna-oroas-inte-over-okande-rantekostnader,c564181
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Reporantan-tabell/
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kommunala bostadsföretagen agera mer affärsmässigt och majoriteten av bolagen ombildades 

till aktiebolag.  

 

De omfattande försäljningarna av allmännyttan började vid slutet av 1990-talet och vid 1999 

införde man en stopplag i försök att hindra dessa försäljningar, vilket gjordes av den 

socialdemokratiska regeringen. Men detta höll bara i åtta år då högeralliansen återtog 

regeringsmajoritet och 2007 avskaffades den stopplag som inträdde 1999. Återigen blev det 

en boom inom försäljningar av allmännyttan där försäljning till privata fastighetsbolag var 

majoriteten, men där även omvandling till bostadsrätter skedde, dock främst i 

Stockholmsregionen
39

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39
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4 Värdeutlåtande 

Jag kommer i detta kapitel dels att analysera två värdeutlåtande, dvs. uppbyggnaden av själva 

värdeutlåtandet där ena är från Svenska bostäder och den andra från Väsbyhem. Jag kommer 

även gå igenom det som togs upp under intervjun. De kommunala fastighetsbolagen jag valt 

ut ligger vid utkanten av Stockholm och jag kommer vidare beskriva mina avgränsningar i 

inom detta.  

4.1 Strukturen av ett värdeutlåtande  

Ett värdeutlåtande är ett utlåtande från en godkänd värderare. Bedömningen skall redovisa det 

marknadsvärde fastigheten har samt grunderna för bedömningen. Man har från den 1 

december 2010 utarbetat nya "Allmänna villkor för värdeutlåtande" där man närmare går in 

på hur man skall gå tillväga vid en värdering
40

.  

 

Ett värdeutlåtande börjar först och främst med en beskrivning om själva uppdraget, där det 

bland annat beskriver uppdragsgivarens syfte och förutsättningar, men det viktigaste av allt är 

värdetidpunkt. Värdetidpunkten är viktig för att visa när denna värdering är gjord och vilken 

tid den gäller. Efter en uppdragsbeskrivning framför man det underlag som har legat till 

grund för själva värderingsbedömningen, det innefattar bland annat en besiktning men även en 

redovisning på de material som man tagit del av. Sedan kommer den del som beskriver 

värderingsobjektet. Detta är alltså värdeutlåtandets grund som ger en djup informativ 

beskrivning av värderingsobjektet, där allt från allmänna uppgifter till läge, 

ägarförhållanden, tomt, planförhållande, servitut, taxeringsvärde, byggnad och uthyrbar area 

tas upp. Med de material man tagit del utav gör man sedan en ekonomisk redovisning med 

hyresintäkter, vakanser och hyresrisker, kostnader för underhåll, fastighetsskatt, tomträtts-

avtal och belåning. Efter en utförlig beskrivning av dessa områden kan man nu gå vidare till 

själva värdebedömningen. I värdebedömningen beskrivs vilken metod man använt sig utav 

och tillvägagångsätt. Här redovisas t.ex. ortsprisanalys och sedan en kassaflödesanalys där 

man beskriver förutsättningar och antagande om inflation, hyresutveckling, kalkylränta, 

direktavkastningskrav m.m. I vissa värdeutlåtande gör man även en känslighetsanalys som 

bland annat kan visa värdepåverkan på fastigheten om man exempelvis förändrar 

kalkylräntan, direktavkastningskravet och marknadshyra.  Slutligen redovisar man den 

                                                 
40

 http://www.fastighetsstrategi.se/web/page.aspx?refid=23&newsid=107171&page=4 (2013 

05 01) 

http://www.fastighetsstrategi.se/web/page.aspx?refid=23&newsid=107171&page=4
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slutliga bedömningen vid värdetidpunkten. Excel-bilaga med redovisade nyckeltal, bilder 

och relevant information finns med i bilagan.  

4.2 Avgränsning 

Jag har valt att hålla mig till Stockholm eftersom bostadsbristen är som störst i huvudstaden 

samt även för att det flesta försäljningarna uppkommer i Stockholm. Enligt Boverket skiljer 

sig Stockholm enormt från resten utav landet. Stockholm står för närmare 70 % av de 

allmännyttiga lägenheterna som avyttrades i Storstockholm under 2010 och av de är hälften 

sålda av Stockholm Stad som äger Svenska Bostäder
41

. Även Storstockholm blev för stort 

vilket gjorde att jag valde ut en försäljning i Bredäng av Svenska Bostäder samt i Upplands 

Väsby av Väsbyhem. Kort om dessa förorter beskrivs nedan. 

4.2.1 Bredäng 

Bredäng blev 1962 en egen stadsdel i söderort och 

tillhör Stockholms kommun. Området bebyggdes 

inom namnet ”det moderna Bredäng”, Svenska 

Bostäder var redan tidigt med i byggandet och fram 

till 1975 byggdes det upp till 3900 lägenheter med 

en karaktär av miljonprogrammet och under 1965-

67 byggdes även 300 rad- och kedjehus. 1965 invigdes även Bredängs centrum med 15 

butiker och även 2 banker, apotek och postkontor fanns tillgängligt för de boende. Bredäng 

har vid senare tid även upprätts med andra boendeupplåtelser än bostadshyresrätter. 

Stadsdelen består mesta dels av stora skivhus med åtta till nio våningar. Bredäng ingick även i 

åtgärdspaketet, Storstadssatsningen, som var riktat till Sveriges mest utsatta stadsdelar. Målet 

var bland annat att motverka sociala problem som segregation
42

.  

4.2.2 Upplands Väsby 

Upplands Väsby är en tätort i Uppland men räknas 

även som en tätort till Stockholm och ligger ungefär 

25 kilometer ifrån centrala Stockholm
43

. Orten 

befinner sig inom djupa skogar mellan Stockholm 

                                                 
41

 Boverkets rapport (2011) s. 9 
42

 http://www.urbanutveckling.se/ordlista/stu/storstadssatsningen (2013 04 17) 
43

http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2010A01/MI0810_2010A01_SM_MI38SM1101.pdf  
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och Uppsala och har länge varit ett stationssamhälle men har vid senare tid fått en karaktär av 

ett modernt småstadssamhälle. Centrumet som stod klart redan 1972 har sedan dess fått 

omfattade förändringar och innefattar det mesta ett centrum behöver. I Upplands Väsby finns 

det en rad olika bostadsområden där man har från radhusområden till flerbostadshus och 

villor. Man har även byggt lägenheter som en motreaktion till miljonprogrammet under 1970-

talet. En stor dominans inom hyresrätter där det allmännyttiga bostadsbolaget Väsbyhem ägde 

de flesta fastigheterna och i vissa områden hade de även monopol
44

. 

4.3 Värdering av hyresfastigheter 

Det är vanligtvis svårare att värdera en hyresfastighet än vanliga kommersiella fastigheter 

eller privata bostadsfastigheter. Detta är på grund av de hyresregleringar som finns stadgade i 

Sveriges lagar. Eftersom hyrorna är pressade och reglerade så kan man värdera de till ett 

marknadsvärde som kanske är lägre än vad som skulle ske i en fri och öppen marknad där 

hyrorna sätts utan reglemente. Detta kommer även upp vid respektive intervju där vi 

diskuterade om att man möjligen bör testa att värdera varje lägenhet för sig och sedan 

summera alla lägenheter i fastigheten som senare ger ett slutligt marknadsvärde på hela 

fastigheten. Skulle detta fungera? Förmodligen skulle priserna på fastigheterna vara allt för 

höga i det scenariot
45

. 

 

Värde på fastigheterna 

Lite intressant fakta om värderingarna av fastigheterna Par Bricole 2 och Vilunda 6:3 (del av), 

6:17 och 8:1.  

4.3.1 Marknadsvärde - Par Bricole 2 

En ortsprisanalys har gjorts där man studerat jämförbara objekt i Skärholmens församling. 

Även fast materialet är begränsad så har man inte tagit närliggande församlingar från t.ex. 

Hägersten då man anser att det är mer attraktivt läge. Vidare har man gallrat bort försäljningar 

där man bedömt att det kan ha funnits intressegemenskap mellan köpare och säljare. I 

kassaflödesanalysen beskriver man vidare dessa antaganden; 

 Årlig inflation på 2 % 

 Årlig hyresutveckling 100 % av KPI 

 Årlig ökning av drift/underhåll 100 % av KPI 
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 Intervju med Ulf Dohnhammar, VD för Väsbyhem, den 11 april, 2013. 
45

 Intervju med Anders Jenelius, Svenska bostäder den 24 april, 2013.  
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 Kalkylränta på 7,2 % 

 Direktavkastningskravet för bostäder, 5 % och 7 % för lokaler. Det vägda 

direktavkastningskravet hamnade på 5,1 %. 

Slutvärdet på fastigheten vid värdetidpunkten februari 2011 bedömdes till 130 miljoner 

kronor.  

4.3.2 Marknadsvärde - Vilunda 6:3 (del av), 6:17 och 8:1 

Man har även vid denna värdeutlåtande gjort en ortsprisanalys, där man jämför försålda 

fastigheter, men man poängterar att det är svårt att genom föra detta eftersom man inte har så 

bra jämförelseobjekt och att dessa är få. Vid kassaflödesanalysen har man vidare antagit bland 

annat; 

 Årlig inflation på 2 % 

 Årlig hyresutveckling 100 % av KPI 

 Årlig ökning av drift/underhåll 100 % av KPI 

 Kalkylränta på 7,2 % 

 Direktavkastningskravet för bostäder har man antagit 4,8 % och 6,7 % för lokaler. 

Detta gav ett vägt direktavkastningskrav på 5,1 %.  

Slutvärdet på fastigheten vid värdetidpunkten juli 2008 bedömdes till 170 miljoner kronor.  

4.4 Intervju från två av Stockholms Läns kommunala bostadsföretag  

Nedan framför jag vad som diskuterads på intervjun med de två kommunala bolagen. Något 

som måste poängteras är att båda fastighetsbolagen har halverat sitt fastighetsbestånd. Man 

har i Svenska bostäder halverat fastighetsbeståndet sen 2008, likaså i Väsbyhem har man från 

2004 halverat från ca 8000 till 4400 lägenheter. 

4.4.1 Svenska bostäder – Par Bricole 2  

Vid intervju med Svenska bostäders Anders Jenelius, berättar han att motivet till 

försäljningarna var på grund av de allmännyttiga bostadsföretagens dominans på marknaden. 

Man valde då alltså via ett ägadirektiv att sälja fastigheter där man tyckte att man hade en 

dominans med hyreslägenheter. Bredängs miljonprogram var ett utav de utvalda områdena. 

Man ville vidare få konkurrens av andra privata bolag i områden så att det skulle bli mer 

attraktivt att flytta in dit. Man sålde inte bara ut en del av fastighetsbeståndet till privata ägare, 

utan en del ombildades även till bostadsrätter där hyresgästerna själva valde till ombildning. 

Man hade inte själv gått ut och sagt att ombildning kunde/skall ske från Svenska Bostäders 
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sida. Men man såg en positiv fördel för försäljningarna dels för att hyresgästerna fick 

valfrihet, det vill säga möjligheten att äga sitt eget boende och även för att en beblandning 

kunde ske mellan hyreslägenheter och bostadsrätter. Det var ett väldigt tydligt politiskt beslut 

om att detta skulle ske vid ett område där allmännyttiga bostadsföretag hade dominans. Det 

var även hyresgästerna som ville ombilda sina lägenheter till bostadsrätter, som senare valde 

att sälja de. Man gjorde denna transaktion i rent vinstsyfte för att hyresgästerna i normalfallet 

får en rabatt på ungefär 30 % 
46

. De intäkterna som kom in efter försäljningarna har delvis gått 

till nya investeringar inom fastighetsbeståndet, främst miljonprogrammets lägenheter.  

 

Man har vid försäljningen haft en extern värderare som är oberoende. Det var en väldig strikt 

förhandling där man inte hade några intervall på priset, utan det var bara att acceptera priset. 

Detta leder till att man inte får ut det högsta priset vid en auktion till högstbjudande. Anders 

Jenelius säger även vid intervjun att när man sålt fastigheterna till det privata bolaget, 

Primula, har man bara vänt sig till en köpare och inga andra parter kunde vara med och höja 

upp priset vid en eventuell budgivning. Här kränks alltså begreppet marknadsvärde där en 

försäljning ska ske i en fri och öppen fastighetsmarknad. Frågan är om man agerat 

affärsmässigt vid detta tillfälle? Nej enligt min mening.  

4.4.2 Väsbyhem – Vilunda 6:3 (del av), 6:17 och 8:1 

Ulf Dohnhammar, VD på Väsbyhem upplever att de nya direktiven kommer helt från 

politikernas sida. Direktivet var då att man skulle göra bra affärer och agera som ett privat 

fastighetsbolag. Inflytandet till försäljningarna kom alltså från de, där man på Väsbyhem inte 

hade en tanke på att omvandla sina hyreslägenheter till bostadsrätter eller att sälja av delar av 

sitt fastighetsbestånd till privata hyresvärdar. Samma anledning som Svenska Bostäder hade 

om dominansen av det allmännyttiga bostadsföretaget i området löd även här. Väsbyhem hade 

nämligen innan försäljningarna en andel på hela 99.8 % av fastighetsbeståndet i det området. 

En blandning av både hyresrätter och bostadsrätter krävdes för att göra det mer attraktivt för 

människor att flytta in och att få in mer betalningsstarka invånare i kommunen enligt 

Dohnhammars mening. Man gjorde då två värderingar av varje objekt och tog sedan snittet av 

dessa för att få ut priset på fastigheten. Priset på fastigheterna kritiserades av den lokala 

tidningen, där även Väsbyhem tyckte att priset var för lågt, men affären var mer ett direktiv 

och man var tvungen och sälja fastigheten. Även i Väsby var det många som ville ombilda 

sina lägenheter endast för vinstsyfte. Efter att man uppfört en bostadsrättsförening som senare 
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köpte upp fastigheten och bildade bostadsrätter var det många som sålda de direkt efter och 

senare flyttade in till hyresrätter i samma område
47

. Även i Väsbyhem har man använt 

pengarna från försäljningen till att finansiera upprustning av de fastigheter man har.  

 

I värdeutlåtandet för Vilunda 6:3 (del av), 6:17 och 8:1, står det vid förutsättningarna 

följande: 

 

”Fastigheterna ska värderas som förvaltningsobjekt i befintligt skick. 

Detta innebär att för det fall bostadsrättsföreningarna har högre 

betalningsvilja än marknaden i övrigt ska det inte beaktas”  

 

Frågan är om detta är affärsmässigt då man vill/ska sälja till den högstbjudande vid en 

försäljning. Här menar man antagligen att man inte beaktar om bostadsrättsföreningen vill 

betala ett högre pris än vad marknaden vill. Om detta stämmer så går detta emot det 

affärsmässiga principerna då man inte får ut det högsta priset vid en försäljning. 

 

Man har i Väsbyhem gjort en indirekt fastighetstransaktion det vill säga att man paketerat 

fastigheten i ett bolag och sedan sålt bolaget. Detta ger en skattemässig fördel för säljaren, 

som annars skattar mycket mer vid en försäljning av fastigheten som fast egendom. Man 

tillämpar alltså två olika lagrum vid transaktionerna där det vid fast egendom (direkt 

fastighetstransaktion) tillämpas jordabalken och vid en indirekt fastighetstransaktion tillämpar 

man lagarna i köplagen
48

.  

 

Enligt Anders Jenelius från Svenska bostäder har man i Stockholm sagt att man inte ska göra 

indirekta fastighetstransaktioner
49

, därav gjorde Svenska bostäder en direkt 

fastighetstransaktion vid sin försäljning av Par Bricole 2. 
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 Intervju med Ulf Dohnhammar, VD för Väsbyhem, den 11 april, 2013. 
48

 Fastighetsnomenklatur (2011) s. 457-458 
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 Intervju med Anders Jenelius, Svenska bostäder den 24 april, 2013. 
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5 Analys 

Jag tycker att man tydligt kan se hur stor påverkan politiken har på försäljningarna, en stor del 

av försäljningarna ligger alltså på den bostadspolitik som vår regering har just under den 

tiden. Man kan även se på lagen att den ändras ständigt då man har ett maktskifte i regeringen. 

Pengarna som man får av försäljningarna går åt att återinvestera och upprusta kvarstående 

fastighetsbestånd som är i behov av en renovering. Men dessa ekonomiska kalkyler över 

investeringarna har inte setts till, man vet alltså inte var pengarna från utförsäljningen 

investerats. En större kontroll över de kommunala bostadsföretagen skulle gynna både staten 

och de boende då man kan se hur och vad pengarna används till. Men även att de agerar enligt 

de principer som har satts av regeringen. Om man skjuter upp renoveringarna så kan detta 

leda till att vi i Sverige får en sämre boendekvalité år efter år. De värderingarna som gjorts av 

Väsbyhem och Svenska bostäder kan dels kritiseras för sitt affärsmässiga agerande. Som 

nämnts tidigare anser jag inte att man fått ut det högsta priset vad gäller dessa fastigheter, då 

man ena sidan bara framför transaktionen till en part och andra sidan där man inte beaktar 

bostadsföreningens betalningsvilja. Här borde man gå in och ha en större kontroll över 

transaktionerna enligt min mening. Om man nu skall agera affärsmässigt enligt lagen så är 

inte sådana transaktioner acceptabla. Som tidigare nämnts i en artikel så rear man ut 

miljonprogrammet. En mer vägledning hur man skall agera vid köp och försäljning vid dessa 

fastighetstransaktioner för dessa kommunala bolag skulle kunna förbättra själva 

transaktionerna.  

 

Vidare kan man göra en analys om de marknadsmässiga avkastningskraven som de 

kommunala bostadsföretagen använt sig utav. Detta skulle kunna göras om man hade tillgång 

till dåvarande marknadsmässiga avkastningskrav via t.ex. Datscha. Detta kunde dock inte 

genomföras i denna uppsats.  

   

Många försäljningar har även gjorts av ombildning till bostadsrätter, vilket är inget själva 

kommunala bostadsföretaget har gjort någonting åt utan att man själv som hyresgäst, med 

majoritet, valt att ombilda. Dock är det den borgerliga alliansen som stödjer detta och 

uppmanar invånarna att äga sina egna hem. Riskerna finns då att om en kraftig finanskris som 

i 2008 uppstår, så kan många boende med hög belåningsgrad inte ha råd att bo kvar i sina hem 

då räntan kan höjas.  
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Ännu ett problem är renoveringarna av miljonprogrammet. Att man väljer att sälja ut dessa 

fastigheter då de behöver som mest upprustning tycker jag är oansvarigt av staten samt 

kommunen. Man har hjälpt de kommunala bolagen med subventioner och andra speciella 

förmåner att bygga upp miljonprogrammet och väljer nu att de skall säljas. De kommunala 

bolagen får även inte de speciella förmåner som man fått tidigare för att renovera 

fastigheterna själv.  
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6 Slutsats 

Eftersom bostadspolitiken är en stor faktor som påverkar försäljningarna bör man komma 

överens om en gemensam, mer central bostadspolitik utan att avskaffa och tillföra lagar vart 

fjärde år. Man ser stora skillnader på bostadspolitiken mellan olika mandatperioder, speciellt 

då ett nytt maktskifte sker. Man lägger det bostadspolitiska ansvaret på kommuner och staten.  

Kanske kommer vi se en mindre utsträckning av försäljning av de kommunala bolagen efter 

nästa år om det blir ett maktskifte i regeringen. Bostadsbristen måste lösas främst i 

Storstockholm där nu inflyttningen fortfarande är hög, där man kanske bör driva ett nytt 

projekt i form av ett miljonprogram men i en mindre skala. Det är dock även förståeligt att 

staten inte kommer ha råd att subventionera dessa projekt på en ständig basis. Man måste 

vidare bestämma detta via bostadspolitiken. 

 

En renovering av miljonprogrammet är ett stort problem som jag inte förmodar de kommunala 

bostadsföretagen kommer kunna klara av själva utan hjälp. Bostäderna byggdes upp väldigt 

snabbt inom en kort period med subventioner och nu vill man renovera dessa fastigheter lika 

snabbt men utan subventioner. Hyrorna är redan höga som de är ute i förorterna, sett utifrån 

mina egna personliga erfarenheter. En lösning med att höja hyrorna för att investera i 

fastigheterna för renovering skulle leda till att många inte skulle ha råd att bo kvar i 

lägenheterna. Jag anser att staten bör hjälpa till med dessa drabbade områden vilket i sin tur 

även skulle leda till mer arbetstillförsel i Storstockholm. Detta visar att vi har ett relativt stort 

samhällsproblem i Sverige och att bostadspolitiken måste skötas på rätt sätt. Om det 

allmännyttiga fastighetsbeståndet privatiseras allt mer och ombildas till bostadsrätter så kan 

en finanskris påverka boendet enormt då reporäntan kan höjas. Att övervaka de kommunala 

bostadsföretagen ännu striktare vid försäljning så att det verkligen sker med affärsmässiga 

principer skulle kunna vara ett förslag. Visserligen har själva värderingarna gått rätt till, men 

att de går ut på en fri marknad är tveksamt då man antingen vänder sig till en köpare i till 

exempel Svenska bostäders fall. Vid Väsbyhems fall så tycker jag även där att man brister 

gällande de affärsmässiga principerna. 

 

En tanke kan vara att försäljningen av allmännyttan var för att täcka upp de budgetunderskott 

som staten hade efter finanskrisen 2008, men frågan är om försäljningarna var det samma när 

IT bubblan sprack.   
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Framförallt tycker jag att man bör låta invånarna i de drabbade områdena få vara mer 

delaktiga vid dessa frågor. Det är i slutändan de som påverkas mest utav ett beslut om en 

försäljning. Många kan ha flyttat till ett kommunalt bostadsföretag för att de vill och tycker att 

det passar de bäst. En bättre kommunikation mellan dessa grupper, invånare och politiker bör 

struktureras.  

 

En plan där man tillsammans med värderare, de kommunala bostadsföretagen och staten gör 

en kalkyl över de renoveringarna som behövs över miljonprogrammet skulle vara en bra start. 

I dagsläget vet man inte exakt hur mycket som behövs både i kapital eller arbetskraft för dessa 

renoveringar. Dessutom verkar det som de kommunala bolagen ha en god ekonomi, varför 

påstår man då att man måste sälja ut sina tillgångar för att ha råd med en renovering? 

 

Det skulle vara intressant med en studie om vad invånarna i dessa drabbade områden tycker 

om detta, hur de uppfattar sig ha blivit behandlade samt påföljden och slutresultat av dessa 

försäljningar. Hur behandlas hyresgästerna av de privata hyresvärdarna? Enligt Ulf 

Dohnhammar så är man mer nöjd med de kommunala bostadsföretagen som hyresvärd. Detta 

är dock utanför uppsatsens ramar men är en oerhört viktig fråga för den framtida 

boendekvalitén. De berörda bolagen i denna uppsats har halverat sitt fastighetsbestånd, när 

ska man sluta sälja av allmännyttan? Detta kommer i längden inte bara vara ett problem inom 

fastighetsbranschen utan ett större samhällsproblem där den sociala hållbarheten är i fokus. 

Det har redan visat sig med de upplopp som ägt rum i Husby den senaste perioden och 

utanförskapet, segregationen ökar allt mer i samhället.   
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http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/demokratin-satt-ur-spel-nar-allmannyttan-saljs_6914795.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/demokratin-satt-ur-spel-nar-allmannyttan-saljs_6914795.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/hushallens-belaningsgrad-stiger_7000299.svd
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Intervju  

Ulf Dohnhammar, VD för Väsbyhem.  

Intervjun ägde rum den 11 april 2013 i Väsbyhems kontor, Upplands Väsby.  

Fick ta del utav värdeutlåtande för Vilunda 6:3 (del av), 6:17 och 8:1.  

 

Anders Jenelius, Svenska Bostäder. 

Intervjun ägde rum den 24 april 2013 i Svenska bostäders kontor, Vällingby.  

Fick ta del utav värdeutlåtande för Par Bricole 2.  

 

Frågor som ställdes till under dessa intervjuer finns med i bilagan.  

 

Handledning med Rosane Hungria Gunnelin, den 14 maj 2013. 
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Bilaga 

Frågor som ställdes i samband med intervju. 

Bakgrund till försäljning 

Hur många lägenheter har sålts? Och när såldes de? 

Hur kom tanken upp? Varför såldes fastigheterna?  

Varför såldes just dessa fastigheter och inte andra? 

Vilken roll spelade tjänstemännen resp. politikerna? 

Vilka sålde man till? Privata fastighetsägare eller ombildning till bostadsrätter? 

Vad var motivet till försäljning? 

Vad såg man som fördelar resp. nackdelar? 

Värdering 

Hur har man värderat fastigheterna? 

Extern värderare? 

Var fastigheterna sålda i paket? 

Har ni fått någon kritik för att de sålde fastigheterna billigt, hur ser ni på detta? 


