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Yttrande över Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen 
samt avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport om mark, bostads-
byggande och konkurrens (S2011/10454/PBB, S2012/2989/PBB) 
 
Sveriges Byggindustrier (BI) är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar-
organisation. BI, organiserar drygt 3 200 bygg-, anläggnings- och specialföretag. BI är ett 
bransch- och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv. BI har tagit del av rapporterna 
och lämnar följande synpunkter.  
 

Sammanfattning  
• Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen kan i de flesta delar av förslagen 

genomföras med förhoppningar om ett gynnsamt resultat för bostadsmarknaden. 
Förslaget om att kommunerna får möjlighet att, under särskilda förutsättningar, 
ge bostadsföretag uppdrag att tillhandahålla hyresbostäder bör inte förverkligas 
då det istället behövs en strukturell förändring av hyresbostadsmarknaden. 

• Sveriges Byggindustrier är positiva till Statskontorets förslag att det ska finnas 
en policy för markanvisning i kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning.  
 
 

Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen, Rapport 2012:12 samt tillägg 
till samma rapport 
 
Boverkets förslag till ändring i bostadsförsörjningslagen innebär i huvudsak en  
modernisering av lagtexten och hur ansvaret för kommuner och länsstyrelser preciseras.   
Kommunernas ansvar för boendefrågorna förtydligas också. Kommunerna åläggs att 
minst en gång per mandatperiod ta fram s.k. boendeprogram med bostadspolitiska mål 
baserat på en analys av efterfrågan, behov och marknadsförutsättningar. Det ska vidare 
finnas en tydlig koppling mellan bostadspolitiska mål och planläggning enligt PBL.  
Förslaget lyfter också fram det regionalt perspektiv i kommunal bostadsplanering samt 
möjlighet till statligt föreläggande om att ta fram en gemensam strategi mellan två eller 
flera kommuner.  
 
Dessa delar av förslaget innebär att kommunen och marknaden sannolikt får ett bättre 
beslutsunderlag att arbeta utifrån. Den behovs- och marknadsanalys som ska utgöra 
grunden för boendeprogrammet måste dock tydligt utgå från konsumenternas värderingar. 
Det är oerhört viktigt att påpeka att dagens bostadsmarknadsenkät inte utgör ett kvalitativt 
underlag för en marknadsanalys och under inga förhållanden kan användas i detta arbete. 
Bostadsmarknadsenkäten kan dock i ett kraftigt omarbetat skick vara ett användbart 
instrument.  
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Boverket föreslår också att kommunerna ska få möjlighet att, under särskilda förut-
sättningar, ge bostadsföretag uppdrag att tillhandahålla hyresbostäder. Förslaget förut-
sätter att en myndighet pekar ut behovet av att tillhandahålla hyresbostäder som ”tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse”. Vidare att kommunens behovs- och marknadsanalys 
visar att det finns angelägna bostadsåtgärder som inte kan genomföras på marknads-
ekonomiska villkor. Då ska kommunen få tilldela ett bostadsföretag, privat eller 
kommunalt, ett uppdrag att upprätthålla ett varierat utbud av hyresbostäder eller genom-
föra åtgärder som främjar integration och social sammanhållning för personer som 
kommunen har ett särskilt ansvar för. Enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag ska 
dessa bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer men Boverket hävdar att 
undantag från denna regel kan göras om reglerna för tjänster i allmänhetens intresse följs. 
Myndigheten påpekar att regelverket kan ha upplevts komplicerat och fortfarande är 
svårtillgängligt och därför inte använts av någon enskild kommun. 
 
BI anser att Boverkets förslag tar fel utgångspunkt. De åtgärder som myndigheten vill få 
till stånd genom lagändringen bottnar i grunden i avsaknad av en fungerande marknad för 
hyresbostäder. Orsaken till den icke fungerande bostadsmarknaden är det system för 
hyressättning som finns, hyresregleringen/bruksvärdessystemet, och har lett till bostads-
köer, svarta pengar för hyreskontrakt, olagliga överlåtelser och ombildningar. Den bästa 
åtgärden som kan genomföras är istället att skapa en fungerande marknad för hyres-
bostäder genom att under en 10-20 årsperiod fasa ut hyresregleringen och parallellt föra 
in ett individuellt stöd till personer för att tillgodose deras bostadsbehov. Då finns inget 
behov av Boverkets förslag.  
 
 
 
Kapitel 7.3 i Statskontorets rapport 2012:25 Mark, bostadsbyggande och 
konkurrens 
 
Statskontoret föreslår ett förtydligande i bostadsförsörjningslagen som innebär att det ska 
finnas en policy för markanvisningar i kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning. 
Sveriges Byggindustrier anser att en markanvisningspolicy innehållande tydliga och 
förutsägbara utvärderingskriterier i syfte att klargöra spelreglerna för byggherrarna är en 
utmärkt åtgärd för att skapa bättre transparens och gynna konkurrensen på marknaden. 
 
 
Frågor med anledning av denna skrivelse kan ställas till Björn Wellhagen, ansvarig för 
husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, bjorn.wellhagen@bygg.org eller via 
telefon 0708- 99 58 65. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 
 
 
 
Ola Månsson, VD 
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