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Remiss från Finansdepartementet – Sänk 
tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande gällande betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14), i enlighet 
med bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Finansdepartementet. 

Sammanfattning 
Finansdepartementet har den 30 mars 2022 översänt betänkandet Sänk tröskeln till en god 
bostad (SOU 2022:14) för yttrande till Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret har 
remitterat ärendet till flera berörda nämnder och bolag i staden. Finansdepartementet 
önskar svar senast den 22 augusti 2022. 

Det övergripande syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för en socialt hållbar 
bostadsförsörjning. Betänkandet innehåller förslag till åtgärder inom de tematiska 
områdena produktion/andra utbudsskapande åtgärder, fördelning och förmedling, 
konsumtion och efterfrågan på hyresrätter samt förvaltning och renovering. Utredningen 
föreslår bland annat ett nytt mål och en ny lag för bostadsförsörjningen, nationell och 
kommunala handlingsplaner, hyresgarantier för barnfamiljer, att allmännyttiga 
bostadsbolag inte behöver tillämpa lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 
lagreglering av tillträdeskrav för hyreslägenheter, samt stärkning av den idéburna 
bostadssektorn. 

Stadsledningskontoret ser sammantaget positivt på utredningens intentioner och anser att 
utredningen på ett bra sätt belyser förutsättningarna och utmaningarna för 
bostadsförsörjningen. Stadsledningskontoret instämmer i att utmaningarna för 
bostadsförsörjningen är stora. Utredningens förslag bedöms dock inte vara tillräckliga för 
att lösa de strukturella problem som finns på bostadsmarknaden idag. Förslagen kan ses 
som en början men det behövs mer för att nå en socialt hållbar bostadsförsörjning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det angeläget att underlätta för ekonomiskt 
svaga hushåll att komma in på bostadsmarknaden. Utredningens förslag bedöms inte vara 
tillräckliga för att nå de mest socioekonomiskt svaga grupperna i samhället, som är dem 
som oftast står utanför bostadsmarknaden. Det är därför angeläget att det finns ett utbud 
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av bostäder till hyror som människor har råd att efterfråga. Förturer och utfärdande av 
hyresgarantier som kan leda till stadigvarande kontrakt antas leda till lägre kostnader för 
socialtjänstens verksamheter. Utredningens förslag till kommunernas ersättning för 
användande av hyresgarantier kan dock på sikt bli för låg i förhållande till inflationen och 
ökade kostnader för boende samt tillhörande administration och uppföljning av 
hyresgarantin. 

Utifrån allmännyttans perspektiv bedöms förslaget om att allmännyttiga bostadsbolag inte 
ska omfattas av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) kunna innebära 
positiva ekonomiska konsekvenser, med möjlighet att producera, underhålla och renovera 
till en lägre kostnad. Samtidigt påverkas stadens modell för social hänsyn i upphandling 
då bolagen inom allmännyttan inte längre ingår som möjliga kravställare för särskilda 
kontraktsvillkor om sysselsättning i stadens upphandlingar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Utredningens förslag gällande att allmännyttiga bostadsbolag inte ska omfattas av LOU, 
kan på liknande sätt som beskrivs ovan påverka kravställande på miljö- och klimatmässig 
hänsyn kopplat till stadens upphandling. 

Bedömning ur social dimension 
Förslagen i utredningen syftar till att åstadkomma en socialt hållbar bostadsförsörjning. 
Särskilt syftar förslagen till att sänka tröskeln till en god bostad för människor som idag 
har svårt att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden och att anpassa sitt boende 
utifrån livssituation. Rätten till bostad är fastslagen i deklarationen om de mänskliga 
rättigheterna. Även de globala målen i Agenda 2030 slår på samma sätt fast denna 
rättighet och att ingen ska lämnas utanför. Några grupper som har särskilt svårt att 
tillgodose sina behov på bostadsmarknaden, utöver barnfamiljer med svag ekonomi, är 
exempelvis unga vuxna som får svårare att flytta hemifrån och påbörja ett fullvärdigt 
vuxenliv, hushåll som har betalningsanmärkningar, svagt kontaktnät eller de som nyligen 
flyttat till Göteborg eller som skulle vilja göra det. Andra grupper som kan vara berörda 
våldsutsatta kvinnor samt ungdomar som lämnar samhällsvård. 

Barn drabbas i stor utsträckning av att det finns få lediga lägenheter, vilket utifrån 
barnkonventionen och dess krav på att barnets bästa ska eftersträvas gör det särskilt 
allvarligt. Bostadsbristen leder i många fall till att barnfamiljer lever i trångboddhet. Sett 
ur ett socialt perspektiv är det angeläget att de grupper som idag står utanför 
bostadsmarknaden får det lättare att erhålla en bostad. Förslaget till ett för stat och 
kommun gemensamt mål för bostadsförsörjningen inkluderar att motverka 
socioekonomisk boendesegregation. De omfattar bland annat åtgärder för ett ökat utbud 
av lägenheter, förändringar i regler för förmedling och fördelning samt ökade möjligheter 
till konsumtion av bostad genom ekonomiskt stöd som initialt riktas till barnfamiljer.  

Bilagor 
1. Sammanfattning av betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad  

(SOU 2022:14) 

2. Byggnadsnämndens protokollsutdrag, 2022-06-21 § 320 

3. Fastighetsnämndens protokollsutdrag, 2022-06-20 § 120 

https://www.regeringen.se/49662d/contentassets/d99a2b0531db40f0b2a070f881fd7e9a/sank-troskeln-till-en-god-bostad-sou-202214.pdf
https://www.regeringen.se/49662d/contentassets/d99a2b0531db40f0b2a070f881fd7e9a/sank-troskeln-till-en-god-bostad-sou-202214.pdf
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4. Socialnämnden Sydvästs protokollsutdrag, 2022-06-22 § 166 

5. Boplats Göteborg AB:s protokollsutdrag, 2022-06-15 § 7 

6. Förvaltnings AB Framtidens protokollsutdrag, 2022-05-11 § 12 

7. Förslag till yttrande till Finansdepartementet  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (24) 
   
   

Ärendet 
Finansdepartementet har den 30 mars 2022 översänt betänkandet Sänk tröskeln till en god 
bostad (SOU 2022:14) för yttrande till Göteborgs Stad. Finansdepartementet önskar svar 
senast den 22 augusti 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade i maj 2020 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda 
dels den uppgiftsfördelning mellan stat och kommun som funnits inom bostadspolitiken 
sedan 1940-talet, dels vissa bostadspolitiska verktyg, och vid behov lämna förslag som 
ökar deras effektivitet (dir. 2020:53). Det övergripande syftet med utredningen är att 
skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Med detta avses enligt 
direktivet att utifrån en gemensam problembeskrivning använda bostadspolitiska verktyg 
på ett sätt som ger hushåll möjlighet att kunna skaffa en bostad som svarar mot deras 
behov samtidigt som boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för jämlika 
uppväxt- och levnadsvillkor förbättras. Utredningen har sökt lösningar som kan bidra till 
en utveckling där fler utifrån egen förmåga klarar att ordna en god bostad. 

Angränsande statliga utredningar, remisser och initiativ 
Denna statliga utredning är en i raden av olika åtgärder och insatser kopplade till 
bostadsmarknaden från regeringen och riksdagen under 2021 och 2022. Nedan följer 
några exempel. Under 2018 remitterades en statlig utredning om ett gemensamt 
bostadsförsörjningsansvar, se nedan, där delar av förslag till en ny bostadsförsörjningslag 
överlappar lagförslaget i föreliggande utredning. 

Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12) 
Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på åtgärder för att underlätta 
för hushåll som för första gången ska köpa en bostad (förstagångsköpare). Syftet är att 
underlätta för dessa att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Utredningen föreslår 
att staten ger en garanti, som gör det möjligt att hos kreditgivaren låna upp till 95 procent 
av bostadens värde – kallat startlån. Startlånet har syftet att få fler förstagångsköpare att 
klara kontantinsatsen till en ägd bostad. Göteborgs Stad är remissinstans och ärendet (dnr 
0505/22) är anmält till kommunstyrelsens sammanträde den 17 augusti 2022. 

Träffsäkert – Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet 
(SOU 2021:101) 
Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad 
träffsäkerhet (BUMS) har sett över reglerna om bostadsbidrag och underhållsstöd för att 
öka träffsäkerheten och minska skuldsättningen. Utredningens slutbetänkande består av 
två delar. Del 1 handlar om att se över reglerna om bostadsbidrag och underhållsstöd för 
att öka träffsäkerheten och minska skuldsättningen samt utreda hur de 
fördelningspolitiska och bostadspolitiska målsättningarna med bostadsbidraget kan 
renodlas och tydliggöras. Utredningen föreslår bland annat att nya inkomstunderlag ska 
införas för bostadsbidrag. Den föreslår också en betalningsskyldighet för underhållsstöd 
som ska minska risken för skuldsättning för barnfamiljer. I del 2 lämnas förslag till 
reformering av strukturen för stöden och utformningen av enskilda stöd. Statlig 
underhållsreglering föreslås ersätta underhållsstödet för att nå en bättre samstämmighet 
med Föräldrabalkens principer. Om föräldrarnas samlade resurser inte räcker till för att 
tillgodose barnens behov ska bidrag till detta lämnas på annat sätt än genom 
underhållsstöd, inom ramen för de behovsprövade bidragen till barnfamiljer. De 
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behovsprövade bidragen föreslås delas upp i olika delar där de olika delarna renodlas 
utifrån vad de syftar till att uppnå.  

Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden (Proposition 2021/22:95) 
Riksdagen beslutade i april 2022 gällande ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar (även kallad bostadsförsörjningslagen). Ändringen träder i 
kraft den 1 oktober 2022 och innebär kortfattat att analysen i kommunernas riktlinjer för 
bostadsförsörjning ska grundas på den demografiska utvecklingen, 
marknadsförutsättningarna samt vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala 
bostadsmarknaden. Analysen ska genomföras med stöd av det underlag som Boverket 
förser kommunerna med. 

Uppdrag till Kronofogdemyndigheten gällande avhysningar 
Kronofogdemyndigheten har fått i uppdrag att verka för att socialtjänst och hyresvärdar i 
hela landet samverkar för att förebygga avhysningar. Arbetet ska särskilt inriktas mot att 
förebygga avhysningar som berör barn. Uppdraget ska delredovisas i myndighetens 
årsredovisningar 2022 och 2023 och slutredovisas 2024. 

Diskrimineringsombudsmannens (DO) rapport avseende hyresbostadsmarknaden 
DO har under 2017–2021 genomfört ett inriktat arbete för att motverka diskriminering på 
hyresbostadsmarknaden, som redovisas i en rapport. I rapporten föreslås ett antal 
åtgärder, bland annat lagändringar, för att uppnå förändring i riktning mot en 
bostadsmarknad som är fri från diskriminering. 

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) 
Utredningens uppdrag har handlat om hushåll vars ekonomiska förutsättningar inte 
medger att de kan skaffa eller behålla en ändamålsenlig bostad. På en övergripande nivå 
kan de aktuella hushållens problem beskrivas som skillnaden mellan det utbud av 
bostäder som finns tillgängligt för dem på marknaden, och ett utbud som skulle ge dem 
en godtagbar bostad. Med godtagbar avser utredningen en bostadssituation som är 
politiskt definierad och som det inte anses acceptabelt att underskrida. 

Utredningen föreslog ett nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta ett 
gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i, och hur den ska lösas 
på alla nivåer i det offentliga Sverige. I centrum för detta arbetssätt återfinns regionerna. 
För att reglera det gemensamma arbetssättet föreslog utredningen en ny 
bostadsförsörjningslag. Göteborgs Stad var remissinstans och remissen besvarades av 
fastighetsnämnden för stadens räkning. 
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Översiktsbild över SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad i förhållande till andra statliga initiativ och 
utredningar, varav några nämns ovan. Högst upp i bilden står målet för bostadsförsörjningen, som kan 
brytas ner i tre punkter och resultera i tre kategorier av lösningar, som sträcker sig både inom 
bostadsförsörjningslagens och socialtjänstens hägn. Under Lägre trösklar finns de statliga utredningarna om 
startlån respektive bostadsbidrag. Under kategorin Selektiva insatser finns regeringens uppdrag till 
Socialstyrelsen att arbeta med modellen Bostad först. Bilden är hämtad från videoupptagning från 
regeringens pressträff i mars 2022. 

Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad 
I utredningens samlade bedömning konstateras bland annat att utbudet på 
bostadsmarknaden inte har kunnat matcha hushållens behov och att den strukturella 
hemlöshet som följt på detta belastar socialtjänsten hårt. Barnfamiljer med svag köpkraft 
har identifierats som en grupp med särskilt stora svårigheter att få sina behov 
tillgodosedda på bostadsmarknaden. 

Vidare görs bedömningen att bostadsförsörjningen bör vara ett delat ansvar mellan stat 
och kommun och att staten behöver ta en tydligare ledning i hanteringen av frågan. 
Genom ett gemensamt mål för bostadsförsörjningen, som också involverar de privata och 
idéburna aktörerna i bygg- och fastighetssektorn bedöms det finnas förutsättningar för att 
mobilisera hela samhällets resurser i en mer inkluderande bostadsmarknad. 

En socialt hållbar bostadsförsörjning bedöms kräva ett bredare fokus än endast 
produktion och följande tematiska områden har definierats: 

• Produktion och andra utbudsskapande åtgärder 
• Fördelning och förmedling 
• Konsumtion och efterfrågan 
• Förvaltning och renovering 

Åtgärder för att främja bostadsförsörjningen behöver, enligt utredningen, utgå från ett 
samspel mellan dessa områden. Utredningen ser också att det behövs såväl generella som 
selektiva åtgärder, där de senare behöver utformas för att nå särskilt utsatta hushåll. Ett 
viktigt fokus i bostadspolitiken bör vara skärningspunkten mellan socialtjänstens insatser 
och den ordinarie bostadsmarknaden där olika åtgärder ska kunna fungera som en brygga 
mellan de båda. 
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Utredningen presenterar i betänkandet 25 konkreta förslag, huvudsakligen baserat på de 
tematiska områdena ovan. Bland förslagen kan nämnas: 

• En ny samlad bostadsförsörjningslag som understryker det gemensamma ansvaret 
för stat och kommun och att flytta över bestämmelserna i lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag till denna. 

• Ett nytt mål för bostadsförsörjningen att skapa förutsättningar för alla att leva i 
goda bostäder, främja goda uppväxtvillkor samt motverka boendesegregation och 
hemlöshet. 

• Ett råd för socialt hållbar bostadsförsörjning med syfte att vara ett forum där 
bostadsförsörjning och villkoren för de individer vars bostadsbehov inte 
tillgodoses på bostadsmarknaden löpande diskuteras och behovet av åtgärder 
utvecklas 

• Förändringar i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) som innebär 
att allmännyttiga bostadsbolag inte behöver tillämpa lagen. 

• Tydligare förutsättningar för kommunala bostadsförmedlingar avseende 
reservationer och förturer. 

• Lagreglering av tillträdeskrav för hyreslägenheter. Skärpning av krav på 
hyresvärdar att motivera de krav de ställer på nya hyresgäster.  

• Kommunala hyresgarantier riktade till barnfamiljer. 
• Stärkning av den idéburna bostadssektorn, bland annat genom verksamhetsbidrag 

och topplån. 

Ett förslag till fortsatt arbete efter denna utredning är att tillsätta en parlamentarisk 
kommitté med uppdrag att fördjupa diskussionen om hur bostadsmarknadens funktion 
kan förbättras. Områden för fördjupning som föreslås i betänkandet är hur bostads-
försörjningen ska dimensioneras utifrån demografisk utveckling, hur rörligheten på 
bostadsmarknaden kan öka och det befintliga beståndet hanteras på ett bra sätt. Det bör 
också, enligt utredningens förslag, finnas utrymme att föreslå nya reformer, ökningar av 
statens utgifter och förändringar av skatter. 

Inkomna synpunkter från nämnder och styrelser 
Stadsledningskontoret har underremitterat betänkandet till byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, Boplats Göteborg AB och Förvaltnings AB Framtiden. Kontoret har 
även skickat remissen till socialnämnden Sydväst för kännedom och eventuellt yttrande. 
Samtliga nämnder och styrelser har svarat. Nedan följer sammanfattningar av respektive 
nämnds/styrelses svar. 

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beslutade 2022-06-21 § 320 att översända stadsbyggnadskontorets 
tjänsteutlåtande utan politiskt ställningstagande. 

I stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande lyfts att utredningen på ett bra sätt belyser 
förutsättningarna och utmaningarna för bostadsförsörjningen och att den utgör ett bra 
kunskapsunderlag. Utredningens främsta förtjänst är att statens ansvar lyfts fram och att 
statens möjligheter att förändra förutsättningarna för bostadsmarknaden synliggörs. Den 
nya samlade bostadsförsörjningslagen som omfattar både statens och kommunernas 
arbete med bostadsförsörjning, tydliggör det gemensamma ansvaret. 
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Sammantaget lyfts i stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande att utredningens förslag inte 
kommer att innebära några större konsekvenser för kommunens arbete med 
bostadsförsörjning. Bedömningen är vidare att utredningens förslag kommer att ha 
mycket begränsad betydelse för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Analysen av 
utmaningarna på bostadsmarknaden är väl genomförd men förslagen klarar inte av att 
möta dessa utmaningar. Fler förslag och åtgärder hade behövts. 

Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden ställer sig övervägande positiva till utredningens förslag. Bland 
förslagen föreslås bland annat en reglering av hyresvärdars tillträdeskrav med innebörden 
att kraven ska ha ett berättigat syfte, förslag kring hyresgarantier gällande barnfamiljer i 
syfte att förbättra förutsättningar för att etablera sig på bostadsmarknaden, kommunala 
bostadsförmedlingar föreslås att få tydligare förutsättningar att kunna tillämpa 
reservationer och större utrymme för förturer och det presenteras förslag för att stärka den 
idéburna bostadssektorn.   

Utredningens förslag är en bra start men det krävs mer för att främja en socialt hållbar 
bostadsförsörjning. De förslag som utredaren får lägga enligt direktivet anses för snäva 
för att skapa de förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som varit 
utredningens intentioner. Det är därför bra att utredaren föreslår att regeringen tillsätter en 
parlamentarisk kommitté som nästa steg, en bred politisk överenskommelse krävs för att 
möjliggöra för en långsiktig och socialt hållbar bostadsförsörjning. 

Socialnämnden Sydväst 
Sammantaget ser socialnämnden Sydväst positivt på utredningens intentioner och de 
förslag som utredningen lämnar gällande till exempel gemensamma mål för stat och 
kommuner, nationell och kommunala handlingsplaner för en bostadsförsörjning som 
inkluderar de svagare grupperna på bostadsmarknaden, hyresgaranti för barnfamiljer och 
möjlighet för de kommunala bostadsförmedlingarna att använda förtur/reservation för 
särskilda grupper. De föreslagna åtgärderna kan ge ramar för en framtida social 
bostadsförsörjning och vara ett första steg på vägen.  

De föreslagna åtgärderna är dock långt ifrån tillräckliga för att lösa de strukturella 
problem som finns på bostadsmarknaden idag. De föreslagna åtgärderna bedöms inte 
heller stimulera bostadsbyggandet eller på helheten bidra till fler lägenheter för de 
grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. För att sänka tröskeln till en 
god bostad även för de grupper som är socialt utsatta krävs dock bredare och mer 
differentierade åtgärder. Förslagen bedöms därför inte tillräckliga för att lösa rådande 
utmaningar såsom bostadsbrist, osäkra boendelösningar, trångboddhet och hemlöshet. 
Det behövs mer kraftfulla och breda åtgärder för en socialt hållbar bostadsförsörjning 
som även omfattar de grupper som definieras som socialt hemlösa. 

Socialnämnden Sydväst har utöver förslagen som lyfts i SOU 2022:14 lämnat synpunkter 
på att utredningen inte omfattar frågan om höjning av bostadsbidrag. Nämndens 
bedömning är att ett breddat och höjt bostadsbidrag skulle hjälpa hushåll som är i 
strukturell hemlöshet och idag inte har ekonomiska förutsättningar att ta sig in på 
bostadsmarknaden. Vidare påpekar nämnden att utredningen omfattar inte heller några 
förslag för att stimulera bostadsbyggandet eller konkreta åtgärder för att stimulera ett 
brett och varierat byggande med varierad hyresnivå. Nämnden konstaterar att 
hyresnivåerna i nyproduktion blir höga och utestänger därmed grupper. Inom nämndens 
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verksamheter har allt fler hushåll sökt sig för ekonomiskt stöd, då disponibla inkomster 
inte står i relation till hyresnivåerna för de som bor i nyproduktion. 

Boplats Göteborg AB 
Styrelsen tillstyrker i huvudsak de bedömningar och förslag som framförs i betänkandet 
och skickar med synpunkter på remissen. Styrelsen anser att det skulle underlätta 
rekryteringen av nya hyresvärdar om det blir uttalat möjligt att ställa villkor när 
lägenheter förmedlas genom en kommunal bostadsförmedling. Styrelsen håller med om 
att en tät dialog måste föras med hyresvärdarna med utgångspunkt från evidensbaserade 
undersökningar och statistik när det gäller reservationer. Styrelsen anser att det är viktigt 
att göra en avvägning om andelen reservationer, så att inte för många lägenheter 
försvinner från den stora gruppen bostadssökande. Styrelsen finner också utredningens 
förslag om en större regional samordning av frågor om bostadsförsörjning och att inrätta 
ett råd för socialt hållbar bostadsförsörjning som värdefullt eftersom bostadsmarknaden 
inte begränsas till kommunerna utan är regional. 

Förvaltnings AB Framtiden (AB Framtiden) 
AB Framtiden ställer sig generellt positivt till att villkoren för en socialt hållbar 
bostadsförsörjning utreds och delar bedömningen att det behöver genomföras en rad 
åtgärder på området. De flesta förslag som presenteras i betänkandet bedöms dock inte 
innebära någon avgörande skillnad för att kunna sänka trösklarna till en god bostad. Mot 
bakgrund av detta är utredningens förslag om ett fortsatt arbete genom en parlamentarisk 
kommitté med uppdrag att ta fram mer långtgående förslag på hur förutsättningarna för en 
bättre fungerande bostadsmarknad, inklusive ett förbättrat konsumentskydd på 
andrahandsmarknaden, ska kunna stärkas något som AB Framtiden bedömer som 
positivt. 

Styrelsen bedömer att utredningens förslag om en ny bostadsförsörjningslag i grunden är 
positivt. Förslaget att flytta över bestämmelserna från Allbolagen till den nya 
bostadsförsörjningslagen bedöms dock som riskabelt, då AB Framtiden i likhet med 
utredningen bedömer att de i dagsläget fungerar väl och är kända av dem som de omfattas 
av. 

AB Framtiden bedömer vidare att utredningens förslag att allmännyttiga bostadsbolag 
inte ska omfattas av LOU är positivt. Styrelsen bedömer dock att förslaget gällande 
lagreglering av tillträdeskrav för hyreslägenheter kan inverka negativt på möjligheterna 
att nå det föreslagna målet om goda bostäder för alla. Viktiga anledningar är de skiftande 
förutsättningar som finns mellan marknader i olika delar av landet och skillnader 
avseende storlek och inriktning när det gäller hyresvärdar (allmännyttiga/privata/ 
idéburna). 

Styrelsen lyfter vidare svårigheter vid tillämpning av utredningens förslag om att 
förtydliga förutsättningarna för kommunala bostadsförmedlingar avseende förturer och 
reservationer för olika grupper utifrån behov. Styrelsen anser att användningen av 
reservationer bör vara marginell för att upprätthålla motivationen till att använda 
bostadsförmedlingens tjänster. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ser sammantaget positivt på utredningens intentioner och anser att 
utredningen på ett bra sätt belyser förutsättningarna och utmaningarna för 
bostadsförsörjningen. 

Stadsledningskontoret instämmer i att utmaningarna för bostadsförsörjningen är stora. 
Det är en stor utmaning att tillskapa tillräckligt många ändamålsenliga bostäder för 
hushåll med begränsade ekonomiska resurser eller som av andra anledningar inte har 
möjlighet att ordna sin bostadssituation på egen hand. Bostadsförsörjning är en bredare 
fråga än bara bostadsbyggande. 

Kontoret ställer sig övervägande positivt till utredningen förslag. Dock är förslagen inte 
tillräckliga för att lösa de strukturella problem som finns på bostadsmarknaden idag. 
Utredningens direktiv har varit för snävt för att kunna komma med förslag som skapar de 
förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som har varit utredningens 
intentioner. Det är därför bra att utredaren föreslår att regeringen tillsätter en 
parlamentarisk kommitté som nästa steg, en bred politisk överenskommelse krävs för att 
möjliggöra för en långsiktig och socialt hållbar bostadsförsörjning. 

Sammantaget delar stadsledningskontoret utredningens bedömning att förslagen är en 
början och att det behövs mer för att nå en socialt hållbar bostadsförsörjning. 

Nedan följer stadsledningskontorets bedömning och synpunkter gällande utredningens 
huvudsakliga förslag. 

En ny lag med ett gemensamt mål 
Stadsledningskontoret ser positivt på utredningens förslag till en ny och samlad 
bostadsförsörjningslag där det gemensamma ansvaret mellan stat och kommun betonas. 
Genom lagförslaget lyfts statens ansvar fram och statens möjligheter att förändra 
förutsättningarna för bostadsmarknaden synliggörs. Enligt lagförslaget ska regering och 
kommun var och en för sig och i samverkan arbeta för att nå målet att skapa 
förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. Lagförslaget bedöms bidra till ett 
tydliggörande och bättre förutsättningar för samverkan och samarbete. Det är även 
positivt att andra aktörer, såsom exempelvis idéburna bostadsaktörer ges förutsättningar 
att bidra till måluppfyllelsen. 

Handlingsplan på nationell respektive kommunal nivå 
Stadsledningskontoret ser positivt på utredningens förslag att en nationell handlingsplan 
ska tas fram under varje mandatperiod, då staten förfogar över bostadspolitiska verktyg 
som kommunerna inte har. Det är dock viktigt att den nationella handlingsplanen 
innehåller åtgärder som ger kommunerna tillräckliga verktyg för en socialt hållbar 
bostadsförsörjning. Det är svårt att av utredningens förslag utläsa hur uppföljning av 
handlingsplanen ska ske samt konsekvenser om utvecklingen inte blir som planerat. 
Utredningen uttrycker vidare bland annat att kommunal planering för bostadsförsörjning 
ska bygga på demografiska data – här är det önskvärt att den nationella nivån stöttar med 
relevant data och indikatorer. 

Stadsledningskontoret ser även positivt på utredningens förslag att nuvarande kommunala 
riktlinjer för bostadsförsörjningen ersätts av en kommunal handlingsplan och att planen 
har ett tydligare fokus på att innehålla åtgärder. I nuläget är det inte möjligt att fullt ut 
förutse effekterna av förslaget kan ge för bostadsförsörjningen i dess helhet. 
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Utredningen föreslår även att kommunerna i sin planering för bostadsförsörjningen och i 
sin kommunala handlingsplan för bostadsförsörjningen ska redogöra för kommunens mål 
för bostadsförsörjningen i stället för mål för bostadsbyggande och utveckling av 
beståndet. Utredningen bedömer att målet behöver vidgas och att bostadsförsörjning 
handlar om åtgärder inom fyra tematiska områden: produktion och andra utbudsskapande 
åtgärder, konsumtion och efterfrågan, fördelning och förmedling, samt förvaltning och 
renovering. Stadsledningskontoret ser fördelar med att använda sig av det bredare 
begreppet mål för bostadsförsörjning i stället för mål för bostadsbyggande och utveckling 
av beståndet. Gällande skrivelse ger ett allt för snävt förhållningssätt. Den nya skrivelsen 
speglar på ett bättre sätt de åtgärder som behövs för att möta behov och utmaningar på 
bostadsmarknaden, inte minst för hushåll som inte har råd att efterfråga nyproducerade 
bostäder. Handlingsplanen föreslås även baseras på en analys av tidigare åtgärder. Att se 
till tidigare genomförda åtgärder är lämpligt för att se till dess effektivitet och om de 
gynnat bostadsförsörjningen.  

Sänkta trösklar för att hyra en bostad 
Utredningens förslag innehåller framför allt åtgärder för att sänka tröskeln till en god 
bostad för de grupper som befinner sig i hemlöshet eller i en osäker boendesituation på 
grund av strukturella orsaker, så kallat strukturellt hemlösa. Stadsledningskontorets 
bedömning är dock att det krävs bredare och mer differentierade åtgärder för att sänka 
tröskeln till en god bostad även för de grupper som är socialt utsatta, såsom exempelvis 
äldre personer med låg pension och unga som inte kan etablera sig på bostadsmarknaden. 
Förslagen bedöms inte vara tillräckliga för att lösa rådande utmaningar såsom 
bostadsbrist, osäkra boendelösningar, trångboddhet och hemlöshet. 

Stadsledningskontoret delar utredningens bild av att hyresvärdars krav behöver utgå från 
mer evidens- och erfarenhetsbaserade bedömningar och mindre från branschpraxis. 
Kontoret ställer sig positivt till förslaget att hyresvärdars tillträdeskrav ska ha ett 
berättigat syfte och att dessa krav ska vara transparanta. Det är önskvärt att hyresvärdar 
undviker att ställa tillträdeskrav som riskerar att i onödan utestänga människor från 
möjligheten att hyra en bostad. 

Stadsledningskontoret ser positivt på att tillträdeskraven ska tillhandahållas 
bostadssökande på ett lämpligt vis samt under vissa omständigheter även ges till kommun 
och myndighet. Det skulle kunna underlätta processen för bostadssökande när de enkelt 
kan ta reda på vad som krävs för att få ett hyreskontrakt. Det skulle även ge kommun och 
myndighet möjlighet att följa utvecklingen om vilka krav och villkor som ställs på 
hyresgäster. 

När Boplats Göteborg gjordes om till en kommunal bostadsförmedling 2019 valde flera 
privata hyresvärdar att lämna Boplats. Motiveringen var att de befarade att beslutet skulle 
innebära en helt rak kö och att de inte skulle ha några möjligheter att ställa krav på sina 
presumtiva hyresgäster. Genom att göra det tydligt att det är juridiskt korrekt att lägga 
transparenta villkor redan i annonserna, finns det en möjlighet att komma ifrån 
uppfattningen om att ”hyresvärden tappar kontrollen” om bostadsförmedling sköter 
processen. Det skulle underlätta rekryteringen av nya hyresvärdar om det blir uttalat 
möjligt att ställa villkor när lägenheter förmedlas genom en kommunal 
bostadsförmedling. 
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En risk med förslaget om reglering av tillträdeskraven är dock att fastighetsägare 
upplever en alltför stark begränsning av sin rådighet över vem som ska få hyra 
tillgängliga lägenheter och att det i sin tur leder till att hyreslägenhetsproduktionen i 
landet hämmas. En väg framåt skulle kunna vara att hyresmarknadens parter kommer 
överens och för en dialog om transparenta krav formulerade utifrån målet med 
bostadsförsörjningen. Samtidigt anses exempelvis krav som syftar till att kunna bedriva 
en affärsmässig uthyrningsverksamhet, såsom intresset av att undvika hyresförluster, vara 
ett berättigat syfte, vilket innebär att hyresvärden fortfarande kommer att ha rådighet över 
sina avvägningar enligt utredningens förslag. Dessutom kan otydliga krav vid uthyrning 
uppfattas som eller vara diskriminerande. 

Hyresgarantier för barnfamiljer 
Stadsledningskontoret anser att kommunal hyresgaranti för barnfamiljer med statlig 
finansiering skulle kunna vara ett verktyg för att underlätta för ekonomiskt svaga familjer 
att erhålla en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Stadsledningskontoret bedömer 
dock att förslaget om obligatorium för kommuner att lämna hyresgarantier inte kommer 
att göra någon större skillnad för ekonomiskt svaga grupper i Göteborg. I Göteborg har de 
allmännyttiga bostadsbolagen tagit bort inkomstkravet för nya hyresgäster. 
Hyresgarantier kan dock vara av betydelse för barnfamiljer som trots betalningsförmåga 
ändå har svårt att få hyreskontrakt på den privata bostadsmarknaden. Det minskar även 
hindren för barnfamiljer med låga inkomster eller försörjningsstöd att få en 
hyreslägenhet.  

Även om utredningens förslag är rimligt för att nå barnfamiljer innebär det ett intrång på 
det kommunala självstyret. I de kommuner som använt möjligheten med hyresgaranti för 
att underlätta för ekonomiskt svaga hushåll att få tillträde till bostadsmarknaden har det 
visat sig att det krävs en struktur för att administrera och följa upp hyresgarantierna. 
Utredning och beslut behöver ske skyndsamt under de fåtal dagar hyresgästen har 
möjlighet att lämna besked på lägenhetserbjudandet och det krävs resurser för att följa 
upp hushållens betalningsvilja över tid. Föreslagen nivå på det belopp som kommunerna 
kan söka per hyresgaranti ska täcka eventuella uteblivna hyresinbetalningar och 
kostnaden för att administrera och följa upp hyresgarantierna. Stadsledningskontorets 
bedömning är att beloppsnivån inte motsvarar den ekonomiska risk som kommunen får ta 
och kostnaden för administration och uppföljning. 

Vidare kan utredningens förslag att rätten till hyresgaranti blir en skyldighet för 
kommunerna leda till ekonomiska risker då nivåerna på hyreskostnader ofta är högre i en 
storstad som Göteborg. Beviljande av hyresgaranti måste alltid vägas mot att 
barnfamiljen ska kunna bära hyreskostnaden själva, utan försörjningsstöd, och att det då 
kan vara svårt att hitta bostäder med rimliga hyror vilket kan leda till en 
fastlåsningseffekt. Familjen får ett stadigvarande stabilt boende men kan inte klara sin 
ekonomi själva och blir därmed fortsatt hänvisade till socialtjänsten för sin försörjning. 

Stadsledningskontoret vill även framhålla att det framlagda förslaget om hyresgarantier 
inte löser det grundläggande problemet för utsatta grupper på bostadsmarknaden. Frågan 
om hur utsatta grupper ska kunna etablera sig på bostadsmarknaden är en del i en större 
problematik som omfattar bland annat en allmän bostadsbrist. Kontoret delar 
utredningens bedömning att barnfamiljer med en svag köpkraft är en viktig målgrupp och 
inom Göteborgs Stad har det gjorts satsningar för att förbättra situationen för just denna 
grupp på bostadsmarknaden. Däremot bedömer kontoret att det är önskvärt att fler 
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grupper, såsom exempelvis ungdomar, personer utsatta för våld i nära relation samt 
grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis personer med 
funktionsnedsättning, ska kunna omfattas av föreslagna hyresgarantier. Därför är det bra 
att lagen är utformad så att modellen i framtiden vid behov kan användas för bredare 
målgrupper.  

Stadsledningskontoret delar utredningens förslag att hyresgarantier ska utgå ifrån staten 
och inte från kommunerna. Med statliga hyresgarantier ökar chansen till en likvärdig 
tillämpning över landet. Kommunernas geografiska gränser skulle också innebära 
begränsningar och minskade incitament att exempelvis söka jobb på en annan ort om 
detta skulle innebära flytt från den kommun som beviljat hyresgarantin. 

Stadsledningskontoret ser positivt på att Boverket tillsammans med Socialstyrelsen ges i 
uppdrag att vägleda kommunerna i hur hyresgarantierna kan användas då den föreslagna 
modellen av hyresgarantier skiljer sig från tidigare. Att statligt finansierade hyresgarantier 
får tilldelas barnfamiljer med försörjningsstöd är en väsentlig skillnad från tidigare. Om 
målgruppen har särskilt stora stödbehov kan exempelvis förtur till lägenhet med 
kommunalt kontrakt föredras och vara det bästa valet. När det finns flera verktyg att 
använda kan det därför finnas behov av att kommunerna ges stöd i hur arbetet kan 
implementeras. 

En mer aktiv och träffsäker kommunal bostadsförmedling  
Stadsledningskontoret ser i huvudsak positivt på utredningens förslag om tydligare 
förutsättningar för kommunala bostadsförmedlingar att tillämpa reservationer/förtur till 
grupper med särskilda behov. Förslaget bedöms öka möjligheten för utsatta grupper med 
ett akut behov av lägenhet att erhålla ett förstahandskontrakt undantagen kötid. 
Bedömningen är att förtur i kombination med hyresgaranti innebär att ekonomiskt svaga 
barnfamiljer ges större möjlighet till att erhålla en lägenhet på den ordinarie 
bostadsmarknaden utan att behöva söka sig till socialtjänsten för hjälp. 

Det finns dock en baksida. Intentionen i förslaget om att förtydliga förutsättningarna för 
kommunala bostadsförmedlingar avseende förturer och reservationer för olika grupper 
utifrån behov, bedöms i grunden som god. När det kommer till tillämpningen av 
bestämmelsen bedöms det däremot finnas flera svårigheter. De kriterier som ligger till 
grund för reservationerna (till vilka grupper, hur många och även vilka lägenheter som 
ska reserveras) bör vara tydliga för att säkra transparens och upprätthålla förtroende för 
kommunens förmedling av bostäder. Detta gäller inte minst gentemot personer som inte 
tillhör någon prioriterad grupp och förlitar sig på kötid samt de fastighetsägare som 
lämnar lägenheter till förmedling. Frågan är om det stora flertalet av de bostadssökande 
skulle uppfatta det som meningsfullt att stå i bostadskö om allt fler hushåll utifrån 
reservationer och förtur går före vilket innebär en allt längre väntetid fram till ett 
erbjudande om bostad. Bedömningen är att det är viktigt att göra en avvägning om 
andelen reservationer, så att inte för många lägenheter ”försvinner” från den stora 
gruppen bostadssökande. 

Mellankommunala frågor  
Stadsledningskontoret håller med utredningen om värdet av mellankommunal 
samordning inom en rad frågor som rör bostadsförsörjning. Utredningen påtalar behovet 
av en större regional samordning av frågor om bostadsförsörjning eftersom 
bostadsmarknaden inte begränsas till enskild kommun. Det nya lagförslaget innehåller en 
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formulering om att kommunerna ska beakta behovet av samordning vilket enligt 
utredningen ska tolkas som ett krav på samordning utöver att samråda med 
grannkommuner vid framtagande av handlingsplan för bostadsförsörjning. Några mer 
konkreta förslag på hur denna mellankommunala samordning är tänkt att genomföras ger 
dock inte utredningen vilket kontoret bedömer är en brist. 

För de mellankommunala frågorna avseende bostadsförsörjning handlar det bland annat 
om behov av ett gemensamt kunskapsunderlag. Såväl arbetsmarknaden som 
bostadsmarknaden är regionala där utbud och efterfrågan varierar mellan olika delar av 
regionen och mellan olika grupper i befolkningen. Utifrån ett jämlikhetsperspektiv finns 
potential att samarbeta kring bostadsförsörjning framför allt inom en 
arbetsmarknadsregion. Bostadsförsörjningsansvaret åligger kommunerna men lösningen 
på bostadsbristen är inget en enskild kommun kan driva på själv, utan här behövs såväl en 
samlad regional som nationell strategi. 

Det behövs olika typer av insatser för människor som av olika anledningar inte kommer 
in på den ordinarie bostadsmarknaden eller som på grund av bostadsbristen lever i olika 
former av utanförskap. Det behövs även, förutom ett bostadsbyggande som motsvarar 
behoven, en välfungerande arbetsmarknad där det finns förutsättningar för fler 
människors egenförsörjning. Det behövs en god inkomstutveckling som stärker 
människors möjligheter att på egen hand efterfråga en ändamålsenlig bostad. För att 
skapa likvärdiga förutsättningar på bostadsmarknaden behövs även i ett längre perspektiv 
en god och likvärdig utbildning bland barn och unga i regionen. Vidare behöver det 
finnas ett strukturerat arbete mot diskriminering och för likvärdiga möjligheter. 

Stadsledningskontoret bedömer även att det finns flera frågor, utöver bostadsförsörjning, 
inom den fysiska planeringen som behöver en stärkt regional dimension. Det handlar 
exempelvis om infrastruktur, regionalt tillväxtarbete, klimat- och miljöfrågor. 

Bättre förutsättningar för allmännyttan att producera och renovera bostäder  
Stadsledningskontoret delar Förvaltnings AB Framtidens bedömning att förslaget om att 
allmännyttiga bostadsbolag inte ska omfattas av lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling (LOU) är positivt. Bedömningen är att förslaget skulle innebära ökade 
möjligheter att fokusera på affärsmässighet vid upphandlingar, främst genom ökad 
flexibilitet under upphandlingsprocessen, mindre risk för att anbud inte kan antas eller 
överklagas och att fler entreprenörer bedöms vilja och kunna lämna anbud vid 
upphandlingar. Dessutom bedöms upphandlingsprocessen kunna kortas i tid jämfört med 
nuvarande förutsättningar då överklaganden ofta innebär lång väntan på avgöranden i 
domstol. Sammantaget bedöms förslaget innebära möjligheter till en mer rättvis 
konkurrenssituation på bostadsmarknaden, minskade kostnader och kortare ledtid i 
projekt, vilket i förlängningen kan bidra positivt till det mål som utredningen slår fast om 
att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. 

Stadsledningskontoret ser att i det fall förslaget om att allmännyttiga bostadsbolag inte 
ska omfattas av LOU går igenom, finns det en påverkan som utredningen inte berört. 
Förvaltnings AB Framtiden bidrar i stadens arbete med socialt och miljömässig hänsyn 
kopplat till upphandling. Motsvarande modell finns även på nationell nivå via 
upphandlingsmyndigheten. Det kan till exempel handla om att bidra med lokala 
arbetstillfällen och krav på entreprenörers arbetsvillkor för anställd personal. Vidare att 
kravställa att byggnation och renovering uppfyller miljömässig hänsyn. Dessa verktyg 
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kan utifrån förslaget inte längre vara tillämpliga och denna konsekvens är inte beaktade i 
utredningens analys, vilket kan anses som en brist.  

Utöver ovan noterar stadsledningskontoret att utredningen inte har gjort någon närmare 
analys av konsekvenserna av att undanta allmännyttiga bolag från LOU i förhållande till 
lagens syfte, exempelvis i fråga om att motverka korruption, bidra till insyn och skydda 
leverantörer mot osund konkurrens. Det hade varit önskvärt med en analys av de 
konsekvenser förslaget får avseende dessa aspekter, vilket kan anses vara en brist. 

Utredningen omfattar även ytterligare förslag som direkt påverkar allmännyttiga bolag. 
Detta är förslaget att lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
(allbolagen) ska flyttas till den nya lagen som ingår i utredningens förslag. 
Stadsledningskontoret ser en fara med en sådan åtgärd och delar Förvaltnings AB 
Framtiden bedömning att allbolagen i dagsläget fungerar väl och är kända av dem som de 
omfattas av. Det bedöms också som värdefullt att reglerna för de allmännyttiga 
bostadsbolagen finns samlade och att de tydligt framgår att det rör sig om kommunägda 
bolag som driver en viss typ av verksamhet. En överflyttning av förordningen kan bidra 
till att skapa otydlighet i frågan.  

En tydligare koppling mellan bostadsförsörjningsarbete och markanvisningar  
Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning i behovet av att koppla samman 
kommunens ansvar för bostadsförsörjning med stadens markanvändning. Det är 
nödvändigt att det i kommunens riktlinjer för markanvisningar finns en harmonisering 
med målen i den kommunala handlingsplanen för bostadsförsörjning. Riktlinjerna bör ses 
som ett ramverk som tydliggör de grundläggande förutsättningarna, målen och 
inriktningarna för kommunens markanvisningar och efterföljande överlåtelser och 
upplåtelser av mark för bebyggelse. Staden bör tillse att riktlinjerna för markanvisning 
ska kunna vara oförändrade över en längre tidsperiod utan att detta negativt påverkar 
genomförandet av kommunens åtgärder för bostadsförsörjning i enlighet med 
handlingsplanen.  

Stadsledningskontoret ställer sig positivt till att riktlinjer för markanvisningar även 
fortsatt ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller 
upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Motiven till val av till 
exempel en av flera möjliga alternativa handläggningsrutiner eller krav och 
utvärderingskriterier kan med fördel redovisas i underlaget för den enskilda 
markanvisningen. Kontoret vill påtala att ett alltför reglerat krav på att det även ska 
framgå vad som medför att en markanvisning behandlas på det ena eller det andra sättet 
av kommunen kan riskera att skapa en alltför oflexibel och detaljstyrd hantering av 
markanvisningar. Formuleringen av den ändring som föreslås i § 2 lagen om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar bör därför ses över för ökad tydlighet. 

Stadsledningskontoret ställer sig positivt till förslaget om att regeringen ger Boverket i 
uppdrag att ta fram en vägledning och metodstöd för kommunernas arbete för en socialt 
hållbar bostadsförsörjning genom en aktiv markpolitik.  
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Förstärkt möjlighet för den idéburna bostadssektorn  
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till utredningens förslag att stärka den idéburna 
bostadssektorn. Kontoret välkomnar förslag som skapar drivkrafter för idéburen sektor att 
verka inom sektorn samt övriga förändringar som kan stimulera ett ökat användardrivet 
idéburet bostadsbyggande. Utredningens bedömning att användardrivet idéburna 
bostadssektorn har potential att kunna bidra till bostadsförsörjningen på svaga marknader 
och få till stånd bostäder som är anpassade till lokala, delas av kontoret. Vidare är det 
positivt att förordningen omfattar ett utvidgat stöd till byggemenskaper. 

Övriga synpunkter 
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till förslaget på att nya former för samverkan 
mellan regeringen och kommunerna läggs fram i form av ett nytt råd för socialt hållbar 
bostadsförsörjning. 

Stadsledningskontoret ställer sig positivt till förslaget att regeringen efterhör intresset hos 
Sveriges Kommuner och Regioner att göra en överenskommelse om bostadsförsörjning. 

Stadsledningskontoret ställer sig positivt till utredningens förslag om ett fortsatt arbete 
genom en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram mer långtgående förslag på 
hur förutsättningarna för en bättre fungerande bostadsmarknad, inklusive ett förbättrat 
konsumentskydd på andrahandsmarknaden, ska kunna stärkas. 

Stadsledningskontoret bedömer att utredningens förslag om ändring i plan- och 
bygglagen inte innebär någon egentlig förändring, men att det är ett positivt förtydligande 
om kopplingen mellan översiktsplan och handlingsplan för bostadsförsörjning. 

Stadsledningskontoret ställer sig positivt till utredningen förslag att myndigheter ska 
snabbare kunna överlåta statlig mark som de förvaltar. 

Inkomna synpunkter som ligger utanför utredningens uppdrag 
Socialnämnden Sydväst konstaterar att utredningen inte omfattar några förslag för att 
stimulera bostadsbyggandet eller konkreta åtgärder för att stimulera ett brett och varierat 
byggande med varierad hyresnivå. Det är idag dyrt att bygga nytt vilket innebär att 
hyresnivåerna i nyproduktion blir höga. Det är en försvårande omständighet för att 
hushåll med lägre ekonomiska ramar både ska kunna komma in på bostadsmarknaden och 
ha rimliga möjligheter att behålla sin bostad inom nyproduktion. Socialnämnden har 
uppmärksammat att det i verksamheten har blivit allt fler hushåll som sökt sig för 
ekonomiskt stöd, då disponibla inkomster inte står i relation till hyresnivåerna för de som 
bor i nyproduktion.  

Socialnämnden Sydväst har vidare lyft frågan om bostadsbidragens utformning och 
storlek, vilket ligger utanför uppdrag och förslagen som lyfts i denna utredning. 
Nämndens bedömning är att ett breddat och höjt bostadsbidrag skulle hjälpa hushåll som 
är i strukturell hemlöshet och idag inte har ekonomiska förutsättningar att ta sig in på 
bostadsmarknaden. Stadsledningskontoret bedömer att det finns en utredning som berör 
detta område. Socialdepartementet har i SOU 2021:101 Träffsäkert – Införande av 
månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållstödet (dnr 0455/22) givit utredaren i 
uppdrag att se över reglerna om bostadsbidrag och underhållsstöd för att öka 
träffsäkerheten och minska skuldsättningen (del 1) samt utreda hur de 
fördelningspolitiska och bostadspolitiska målsättningarna med bostadsbidraget kan 
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renodlas och tydliggöras. I SOU:n lämnas även förslag till reformering av strukturen för 
stöden och utformningen av enskilda stöd (del 2). 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
från Finansdepartementet om betänkandet 
Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 
2022:14) 
§ 120, 1944/22 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

Som fastighetsnämndens yttrande till kommunstyrelsen över betänkandet Sänk tröskeln till en 
god bostad (SOU 2022:14) översänds förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-20 

 

Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Dag för justering 
2022-06-20 

 

Fastighetsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-06-20 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 
Mats Ahdrian 

 

Justerande 
Thomas Larsson 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-06-22 

Svar på remiss gällande betänkandet Sänk 
tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) 
§ 166, N165-0242/22 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst tillstyrker SOU 2022:14 ”Sänk tröskeln till en god bostad” 
med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet 

2. Socialnämnd Sydväst översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgs Stad är remissinstans för utredningen SOU 2022:14 "Sänk tröskeln till en god 
bostad".  Regeringen beslutade den 7 maj 2020 att tillkalla en särskild utredare med 
uppdrag att utreda dels den uppgiftsfördelning mellan stat och kommun som funnits inom 
bostadspolitiken sedan 1940-talet, dels vissa bostadspolitiska verktyg, och vid behov 
lämna förslag som ökar deras effektivitet (dir. 2020:53). 

Det övergripande syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för en socialt hållbar 
bostadsförsörjning. Med detta avses enligt direktivet att utifrån en gemensam 
problembeskrivning använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll 
möjlighet att kunna skaffa en bostad som svarar mot deras behov samtidigt som 
boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och 
levnadsvillkor förbättras.  

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2022. 

Justering 
Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dag för justering 
2022-06-22 

 

Vid protokollet 

Socialnämnd Sydväst 
 

  

Sekreterare 
Niklas Hall 

 

 



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-06-22 

 

 

Socialnämnd Sydväst 
 

  

Göteborgs Stad Socialnämnd Sydväst, protokollsutdrag 2 (2) 

 

Ordförande 
Lena Lindström Olinder (M) 

 

Justerande 
Christian Larsson (V) 
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Närvarande 

Ledamöter 
Åsa Hartzell Grüner  
Lennart Sjöstedt 
Ronny Bengtsson 
Camilla Lindfors 
Alec Sintorn 
Peter Olausson 

Tjänstgörande suppleanter 
Cajsa Ottesjö  suppleant 
 

Övriga närvarande 

Birgitta Gunér  suppleant 

Maria Meyer-Martins vd, Boplats Göteborg 
Mats Ekblad  styrelsesekreterare / kommunikation, Boplats Göteborg 
Dali Velichkoski ekonomi, Boplats Göteborg 

Justeringsdag:  se digital signering 

 

Underskrifter 

 

Mats Ekblad 

Justeras 
 

 

Åsa Hartzell Grüner   Ronny Bengtsson 

  

Boplats Göteborg AB 

 
  

Protokoll styrelsemöte (4)
Sammanträdesdatum: 2022-06-15

Sekreterare 
 



 

 

Boplats Göteborg AB 

 
  

Protokoll styrelsemöte (4)
Sammanträdesdatum: 2022-06-15
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§ 7 

Yttrande, remiss 

Yttrande på remissen ”Sänk tröskeln till en god bostad” SOU 2022:14 

Beslut 

1. Styrelsen för Boplats Göteborg AB tillstyrker i huvudsak de bedömningar och 
förslag som rör frågan om bostadsförmedling och som framförs i regeringens 
betänkande "Sänk tröskeln till en god bostad” (SOU 2022:14) (Dnr 
Fi2022/01157) 

2. Styrelsen för Boplats Göteborg AB översänder synpunkter på betänkandet i 
enlighet med bolagets bedömning i tjänsteutlåtande (bilaga 3 a) till 
Stadsledningskontoret i Göteborg Stad som sitt eget yttrande. 

3. Ärendet förklaras omedelbart justerat. 

Handling 

bilaga 3a, b 

§ 8 

Externa synpunkter och klagomål 

Mats Ekblad lade fram externa synpunkter och klagomål för styrelsen i enighet med 
Boplats rutin för synpunktshantering, 

Beslut 

Styrelsen antecknade synpunkterna. 

Handling 

bilaga 4a, b 

§ 9 

Uppdaterad klassificeringsstruktur 

Boplats har i samråd med Regionarkivet tagit fram en ny klassificeringsstruktur för 
bolagets dokumenthantering och arkivering. 



Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för  

                                               Förvaltnings AB Framtiden 2022-05-11 

 

 

 

 
 

Vid protokollet: 

 

________________ 

Mohamed Hama Ali 

 

 

Justeras: 

 

 

________________  ________________ 

Kjell Björkqvist  Johan Svensson 

Ordförande    2:e vice ordförande 

 

 

§ 12 

Remisser 

a. Remiss – Sänk tröskeln till en god bostad 

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över remiss från Finansdepartementet – sänk 

tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) dnr: 0471/22, i enlighet med utsänd handling. 

 

Beslut 

Styrelsen beslutar: 

1. att besvara remissen från Finansdepartementet avseende betänkandet Sänk tröskeln till 

en god bostad, i enlighet med de synpunkter som framgår i bolagets yttrande.  
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Bilaga 7 Förslag till yttrande till Finansdepartementet 
 

Till Finansdepartementet 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 

lars.arell@regeringskansliet.se 
Finansdepartementets dnr: Fi2022/01157 

 

Göteborgs Stads yttrande gällande betänkandet Sänk 
tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) 
Göteborgs Stad ser sammantaget positivt på utredningens intentioner och anser att 
utredningen på ett bra sätt belyser förutsättningarna och utmaningarna för 
bostadsförsörjningen. 

Göteborgs Stad instämmer i att utmaningarna för bostadsförsörjningen är stora. Det är en 
stor utmaning att tillskapa tillräckligt många ändamålsenliga bostäder för hushåll med 
begränsade ekonomiska resurser eller som av andra anledningar inte har möjlighet att 
ordna sin bostadssituation på egen hand. Bostadsförsörjning är en bredare fråga än bara 
bostadsbyggande. 

Göteborgs Stad ställer sig övervägande positivt till utredningen förslag. Dock är förslagen 
inte tillräckliga för att lösa de strukturella problem som finns på bostadsmarknaden idag. 
Utredningens direktiv har varit för snävt för att kunna komma med förslag som skapar de 
förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som har varit utredningens 
intentioner. Det är därför bra att utredaren föreslår att regeringen tillsätter en 
parlamentarisk kommitté som nästa steg, en bred politisk överenskommelse krävs för att 
möjliggöra för en långsiktig och socialt hållbar bostadsförsörjning. 

Sammantaget delar Göteborgs Stad utredningens bedömning att förslagen är en början 
och att det behövs mer för att nå en socialt hållbar bostadsförsörjning. 

Nedan följer Göteborgs Stads bedömning och synpunkter gällande utredningens 
huvudsakliga förslag. 

En ny lag med ett gemensamt mål 
Göteborgs Stad ser positivt på utredningens förslag till en ny och samlad 
bostadsförsörjningslag där det gemensamma ansvaret mellan stat och kommun betonas. 
Genom lagförslaget lyfts statens ansvar fram och statens möjligheter att förändra 
förutsättningarna för bostadsmarknaden synliggörs. Enligt lagförslaget ska regering och 
kommun var och en för sig och i samverkan arbeta för att nå målet att skapa 
förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. Lagförslaget bedöms bidra till ett 
tydliggörande och bättre förutsättningar för samverkan och samarbete. Det är även 
positivt att andra aktörer, såsom exempelvis idéburna bostadsaktörer ges förutsättningar 
att bidra till måluppfyllelsen. 

Handlingsplan på nationell respektive kommunal nivå 
Göteborgs Stad ser positivt på utredningens förslag att en nationell handlingsplan ska tas 
fram under varje mandatperiod, då staten förfogar över bostadspolitiska verktyg som 
kommunerna inte har. Det är dock viktigt att den nationella handlingsplanen innehåller 

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:lars.arell@regeringskansliet.se
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åtgärder som ger kommunerna tillräckliga verktyg för en socialt hållbar 
bostadsförsörjning. Det är svårt att av utredningens förslag utläsa hur uppföljning av 
handlingsplanen ska ske samt konsekvenser om utvecklingen inte blir som planerat. 
Utredningen uttrycker vidare bland annat att kommunal planering för bostadsförsörjning 
ska bygga på demografiska data – här är det önskvärt att den nationella nivån stöttar med 
relevant data och indikatorer. 

Göteborgs Stad ser även positivt på utredningens förslag att nuvarande kommunala 
riktlinjer för bostadsförsörjningen ersätts av en kommunal handlingsplan och att planen 
har ett tydligare fokus på att innehålla åtgärder. I nuläget är det inte möjligt att fullt ut 
förutse effekterna av förslaget kan ge för bostadsförsörjningen i dess helhet. 

Utredningen föreslår även att kommunerna i sin planering för bostadsförsörjningen och i 
sin kommunala handlingsplan för bostadsförsörjningen ska redogöra för kommunens mål 
för bostadsförsörjningen i stället för mål för bostadsbyggande och utveckling av 
beståndet. Utredningen bedömer att målet behöver vidgas och att bostadsförsörjning 
handlar om åtgärder inom fyra tematiska områden: produktion och andra utbudsskapande 
åtgärder, konsumtion och efterfrågan, fördelning och förmedling, samt förvaltning och 
renovering. Göteborgs Stad ser fördelar med att använda sig av det bredare begreppet mål 
för bostadsförsörjning i stället för mål för bostadsbyggande och utveckling av beståndet. 
Gällande skrivelse ger ett allt för snävt förhållningssätt. Den nya skrivelsen speglar på ett 
bättre sätt de åtgärder som behövs för att möta behov och utmaningar på 
bostadsmarknaden, inte minst för hushåll som inte har råd att efterfråga nyproducerade 
bostäder. Handlingsplanen föreslås även baseras på en analys av tidigare åtgärder. Att se 
till tidigare genomförda åtgärder är lämpligt för att se till dess effektivitet och om de 
gynnat bostadsförsörjningen.  

Sänkta trösklar för att hyra en bostad 
Utredningens förslag innehåller framför allt åtgärder för att sänka tröskeln till en god 
bostad för de grupper som befinner sig i hemlöshet eller i en osäker boendesituation på 
grund av strukturella orsaker, så kallat strukturellt hemlösa. Göteborgs Stads bedömning 
är dock att det krävs bredare och mer differentierade åtgärder för att sänka tröskeln till en 
god bostad även för de grupper som är socialt utsatta, såsom exempelvis äldre personer 
med låg pension och unga som inte kan etablera sig på bostadsmarknaden. Förslagen 
bedöms inte vara tillräckliga för att lösa rådande utmaningar såsom bostadsbrist, osäkra 
boendelösningar, trångboddhet och hemlöshet. 

Göteborgs Stad delar utredningens bild av att hyresvärdars krav behöver utgå från mer 
evidens- och erfarenhetsbaserade bedömningar och mindre från branschpraxis. Göteborgs 
Stad ställer sig positivt till förslaget att hyresvärdars tillträdeskrav ska ha ett berättigat 
syfte och att dessa krav ska vara transparanta. Det är önskvärt att hyresvärdar undviker att 
ställa tillträdeskrav som riskerar att i onödan utestänga människor från möjligheten att 
hyra en bostad. 

Göteborgs Stad ser positivt på att tillträdeskraven ska tillhandahållas bostadssökande på 
ett lämpligt vis samt under vissa omständigheter även ges till kommun och myndighet. 
Det skulle kunna underlätta processen för bostadssökande när de enkelt kan ta reda på 
vad som krävs för att få ett hyreskontrakt. Det skulle även ge kommun och myndighet 
möjlighet att följa utvecklingen om vilka krav och villkor som ställs på hyresgäster. 
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En risk med förslaget om reglering av tillträdeskraven är dock att fastighetsägare 
upplever en alltför stark begränsning av sin rådighet över vem som ska få hyra 
tillgängliga lägenheter och att det i sin tur leder till att hyreslägenhetsproduktionen i 
landet hämmas. En väg framåt skulle kunna vara att hyresmarknadens parter kommer 
överens och för en dialog om transparenta krav formulerade utifrån målet med 
bostadsförsörjningen. Samtidigt anses exempelvis krav som syftar till att kunna bedriva 
en affärsmässig uthyrningsverksamhet, såsom intresset av att undvika hyresförluster, vara 
ett berättigat syfte, vilket innebär att hyresvärden fortfarande kommer att ha rådighet över 
sina avvägningar enligt utredningens förslag. Dessutom kan otydliga krav vid uthyrning 
uppfattas som eller vara diskriminerande. 

Hyresgarantier för barnfamiljer 
Göteborgs Stad anser att kommunal hyresgaranti för barnfamiljer med statlig finansiering 
skulle kunna vara ett verktyg för att underlätta för ekonomiskt svaga familjer att erhålla 
en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Hyresgarantier kan vara av betydelse för 
barnfamiljer som trots betalningsförmåga ändå har svårt att få hyreskontrakt på den 
privata bostadsmarknaden. Det minskar även hindren för barnfamiljer med låga inkomster 
eller försörjningsstöd att få en hyreslägenhet.  

Även om utredningens förslag är rimligt för att nå barnfamiljer innebär det ett intrång på 
det kommunala självstyret. I de kommuner som använt möjligheten med hyresgaranti för 
att underlätta för ekonomiskt svaga hushåll att få tillträde till bostadsmarknaden har det 
visat sig att det krävs en struktur för att administrera och följa upp hyresgarantierna. 
Utredning och beslut behöver ske skyndsamt under de fåtal dagar hyresgästen har 
möjlighet att lämna besked på lägenhetserbjudandet och det krävs resurser för att följa 
upp hushållens betalningsvilja över tid. Föreslagen nivå på det belopp som kommunerna 
kan söka per hyresgaranti ska täcka eventuella uteblivna hyresinbetalningar och 
kostnaden för att administrera och följa upp hyresgarantierna. Göteborgs Stads 
bedömning är att beloppsnivån inte motsvarar den ekonomiska risk som kommunen får ta 
och kostnaden för administration och uppföljning. 

Vidare kan utredningens förslag att rätten till hyresgaranti blir en skyldighet för 
kommunerna leda till ekonomiska risker då nivåerna på hyreskostnader ofta är högre i en 
storstad som Göteborg. Beviljande av hyresgaranti måste alltid vägas mot att 
barnfamiljen ska kunna bära hyreskostnaden själva, utan försörjningsstöd, och att det då 
kan vara svårt att hitta bostäder med rimliga hyror vilket kan leda till en 
fastlåsningseffekt. Familjen får ett stadigvarande stabilt boende men kan inte klara sin 
ekonomi själva och blir därmed fortsatt hänvisade till socialtjänsten för sin försörjning. 

Göteborgs Stad vill även framhålla att det framlagda förslaget om hyresgarantier inte 
löser det grundläggande problemet för utsatta grupper på bostadsmarknaden. Frågan om 
hur utsatta grupper ska kunna etablera sig på bostadsmarknaden är en del i en större 
problematik som omfattar bland annat en allmän bostadsbrist. Göteborgs Stad delar 
utredningens bedömning att barnfamiljer med en svag köpkraft är en viktig målgrupp. 
Däremot bedömer Göteborgs Stad att det är önskvärt att fler grupper, såsom exempelvis 
ungdomar, personer utsatta för våld i nära relation samt grupper som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, exempelvis personer med funktionsnedsättning, ska kunna omfattas av 
föreslagna hyresgarantier. Därför är det bra att lagen är utformad så att modellen i 
framtiden vid behov kan användas för bredare målgrupper.  
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Göteborgs Stad delar utredningens förslag att hyresgarantier ska utgå ifrån staten och inte 
från kommunerna. Med statliga hyresgarantier ökar chansen till en likvärdig tillämpning 
över landet. Kommunernas geografiska gränser skulle också innebära begränsningar och 
minskade incitament att exempelvis söka jobb på en annan ort om detta skulle innebära 
flytt från den kommun som beviljat hyresgarantin. 

Göteborgs Stad ser positivt på att Boverket tillsammans med Socialstyrelsen ges i 
uppdrag att vägleda kommunerna i hur hyresgarantierna kan användas då den föreslagna 
modellen av hyresgarantier skiljer sig från tidigare. Att statligt finansierade hyresgarantier 
får tilldelas barnfamiljer med försörjningsstöd är en väsentlig skillnad från tidigare. Om 
målgruppen har särskilt stora stödbehov kan exempelvis förtur till lägenhet med 
kommunalt kontrakt föredras och vara det bästa valet. När det finns flera verktyg att 
använda kan det därför finnas behov av att kommunerna ges stöd i hur arbetet kan 
implementeras. 

En mer aktiv och träffsäker kommunal bostadsförmedling  
Göteborgs Stad ser i huvudsak positivt på utredningens förslag om tydligare 
förutsättningar för kommunala bostadsförmedlingar att tillämpa reservationer/förtur till 
grupper med särskilda behov. Förslaget bedöms öka möjligheten för utsatta grupper med 
ett akut behov av lägenhet att erhålla ett förstahandskontrakt undantagen kötid. 
Bedömningen är att förtur i kombination med hyresgaranti innebär att ekonomiskt svaga 
barnfamiljer ges större möjlighet till att erhålla en lägenhet på den ordinarie 
bostadsmarknaden utan att behöva söka sig till socialtjänsten för hjälp. 

Det finns dock en baksida. Intentionen i förslaget om att förtydliga förutsättningarna för 
kommunala bostadsförmedlingar avseende förturer och reservationer för olika grupper 
utifrån behov, bedöms i grunden som god. När det kommer till tillämpningen av 
bestämmelsen bedöms det däremot finnas flera svårigheter. De kriterier som ligger till 
grund för reservationerna (till vilka grupper, hur många och även vilka lägenheter som 
ska reserveras) bör vara tydliga för att säkra transparens och upprätthålla förtroende för 
kommunens förmedling av bostäder. Detta gäller inte minst gentemot personer som inte 
tillhör någon prioriterad grupp och förlitar sig på kötid samt de fastighetsägare som 
lämnar lägenheter till förmedling. Frågan är om det stora flertalet av de bostadssökande 
skulle uppfatta det som meningsfullt att stå i bostadskö om allt fler hushåll utifrån 
reservationer och förtur går före vilket innebär en allt längre väntetid fram till ett 
erbjudande om bostad. Bedömningen är att det är viktigt att göra en avvägning om 
andelen reservationer, så att inte för många lägenheter ”försvinner” från den stora 
gruppen bostadssökande. 

Mellankommunala frågor  
Göteborgs Stad håller med utredningen om värdet av mellankommunal samordning inom 
en rad frågor som rör bostadsförsörjning. Utredningen påtalar behovet av en större 
regional samordning av frågor om bostadsförsörjning eftersom bostadsmarknaden inte 
begränsas till enskild kommun. Det nya lagförslaget innehåller en formulering om att 
kommunerna ska beakta behovet av samordning vilket enligt utredningen ska tolkas som 
ett krav på samordning utöver att samråda med grannkommuner vid framtagande av 
handlingsplan för bostadsförsörjning. Några mer konkreta förslag på hur denna 
mellankommunala samordning är tänkt att genomföras ger dock inte utredningen vilket 
Göteborgs Stad bedömer är en brist. 
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För de mellankommunala frågorna avseende bostadsförsörjning handlar det bland annat 
om behov av ett gemensamt kunskapsunderlag. Såväl arbetsmarknaden som 
bostadsmarknaden är regionala där utbud och efterfrågan varierar mellan olika delar av 
regionen och mellan olika grupper i befolkningen. Utifrån ett jämlikhetsperspektiv finns 
potential att samarbeta kring bostadsförsörjning framför allt inom en 
arbetsmarknadsregion. Bostadsförsörjningsansvaret åligger kommunerna men lösningen 
på bostadsbristen är inget en enskild kommun kan driva på själv, utan här behövs såväl en 
samlad regional som nationell strategi. 

Det behövs olika typer av insatser för människor som av olika anledningar inte kommer 
in på den ordinarie bostadsmarknaden eller som på grund av bostadsbristen lever i olika 
former av utanförskap. Det behövs även, förutom ett bostadsbyggande som motsvarar 
behoven, en välfungerande arbetsmarknad där det finns förutsättningar för fler 
människors egenförsörjning. Det behövs en god inkomstutveckling som stärker 
människors möjligheter att på egen hand efterfråga en ändamålsenlig bostad. För att 
skapa likvärdiga förutsättningar på bostadsmarknaden behövs även i ett längre perspektiv 
en god och likvärdig utbildning bland barn och unga i regionen. Vidare behöver det 
finnas ett strukturerat arbete mot diskriminering och för likvärdiga möjligheter. 

Göteborgs Stad bedömer även att det finns flera frågor, utöver bostadsförsörjning, inom 
den fysiska planeringen som behöver en stärkt regional dimension. Det handlar 
exempelvis om infrastruktur, regionalt tillväxtarbete, klimat- och miljöfrågor. 

Bättre förutsättningar för allmännyttan att producera och renovera bostäder  
Göteborgs Stad bedömer att förslaget om att allmännyttiga bostadsbolag inte ska omfattas 
av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är positivt. Bedömningen är att 
förslaget skulle innebära ökade möjligheter att fokusera på affärsmässighet vid 
upphandlingar, främst genom ökad flexibilitet under upphandlingsprocessen, mindre risk 
för att anbud inte kan antas eller överklagas och att fler entreprenörer bedöms vilja och 
kunna lämna anbud vid upphandlingar. Dessutom bedöms upphandlingsprocessen kunna 
kortas i tid jämfört med nuvarande förutsättningar då överklaganden ofta innebär lång 
väntan på avgöranden i domstol. Sammantaget bedöms förslaget innebära möjligheter till 
en mer rättvis konkurrenssituation på bostadsmarknaden, minskade kostnader och kortare 
ledtid i projekt, vilket i förlängningen kan bidra positivt till det mål som utredningen slår 
fast om att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. 

Göteborgs Stad ser att i det fall förslaget om att allmännyttiga bostadsbolag inte ska 
omfattas av LOU går igenom, finns det en påverkan som utredningen inte berört. För 
närvarande finns det en modell för social och miljömässig hänsyn kopplat till 
upphandling, på både kommunal och nationell nivå. Det kan till exempel handla om att 
bidra med lokala arbetstillfällen och krav på entreprenörers arbetsvillkor för anställd 
personal. Vidare att kravställa att byggnation och renovering uppfyller miljömässig 
hänsyn. Dessa verktyg kan utifrån förslaget inte längre vara tillämpliga och denna 
konsekvens är inte beaktade i utredningens analys, vilket kan anses som en brist.  

Utöver ovan noterar Göteborgs Stad att utredningen inte har gjort någon närmare analys 
av konsekvenserna av att undanta allmännyttiga bolag från LOU i förhållande till lagens 
syfte, exempelvis i fråga om att motverka korruption, bidra till insyn och skydda 
leverantörer mot osund konkurrens. Det hade varit önskvärt med en analys av de 
konsekvenser förslaget får avseende dessa aspekter, vilket kan anses vara en brist. 
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Utredningen omfattar även ytterligare förslag som direkt påverkar allmännyttiga bolag. 
Detta är förslaget att lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
(allbolagen) ska flyttas till den nya lagen som ingår i utredningens förslag. Göteborgs 
Stad ser en fara med en sådan åtgärd och bedömer att allbolagen i dagsläget fungerar väl 
och är kända av dem som de omfattas av. Det bedöms också som värdefullt att reglerna 
för de allmännyttiga bostadsbolagen finns samlade och att de tydligt framgår att det rör 
sig om kommunägda bolag som driver en viss typ av verksamhet. En överflyttning av 
förordningen kan bidra till att skapa otydlighet i frågan.  

En tydligare koppling mellan bostadsförsörjningsarbete och markanvisningar  
Göteborgs Stad delar utredningens bedömning i behovet av att koppla samman 
kommunens ansvar för bostadsförsörjning med stadens markanvändning. Det är 
nödvändigt att det i kommunens riktlinjer för markanvisningar finns en harmonisering 
med målen i den kommunala handlingsplanen för bostadsförsörjning. 

Göteborgs Stad ställer sig positivt till att riktlinjer för markanvisningar även fortsatt ska 
innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning. Motiven till val av till exempel en 
av flera möjliga alternativa handläggningsrutiner eller krav och utvärderingskriterier kan 
med fördel redovisas i underlaget för den enskilda markanvisningen. Göteborgs Stad vill 
påtala att ett alltför reglerat krav på att det även ska framgå vad som medför att en 
markanvisning behandlas på det ena eller det andra sättet av kommunen kan riskera att 
skapa en alltför oflexibel och detaljstyrd hantering av markanvisningar. Formuleringen av 
den ändring som föreslås i § 2 lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar bör 
därför ses över för ökad tydlighet. 

Göteborgs Stad ställer sig positivt till förslaget om att regeringen ger Boverket i uppdrag 
att ta fram en vägledning och metodstöd för kommunernas arbete för en socialt hållbar 
bostadsförsörjning genom en aktiv markpolitik.  

Förstärkt möjlighet för den idéburna bostadssektorn  
Göteborgs Stad ställer sig positivt till utredningens förslag att stärka den idéburna 
bostadssektorn, och välkomnar förslag som skapar drivkrafter för idéburen sektor att 
verka inom sektorn samt övriga förändringar som kan stimulera ett ökat användardrivet 
idéburet bostadsbyggande. Utredningens bedömning att användardrivet idéburna 
bostadssektorn har potential att kunna bidra till bostadsförsörjningen på svaga marknader 
och få till stånd bostäder som är anpassade till lokala, delas av Göteborgs Stad. Vidare är 
det positivt att förordningen omfattar ett utvidgat stöd till byggemenskaper. 

Övriga synpunkter 
Göteborgs Stad ställer sig positivt till förslaget på att nya former för samverkan mellan 
regeringen och kommunerna läggs fram i form av ett nytt råd för socialt hållbar 
bostadsförsörjning. 

Göteborgs Stad ställer sig positivt till förslaget att regeringen efterhör intresset hos 
Sveriges Kommuner och Regioner att göra en överenskommelse om bostadsförsörjning. 

Göteborgs Stad ställer sig positivt till utredningens förslag om ett fortsatt arbete genom 
en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram mer långtgående förslag på hur 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 24 (24) 
   
   

förutsättningarna för en bättre fungerande bostadsmarknad, inklusive ett förbättrat 
konsumentskydd på andrahandsmarknaden, ska kunna stärkas. 

Göteborgs Stad bedömer att utredningens förslag om ändring i plan- och bygglagen inte 
innebär någon egentlig förändring, men att det är ett positivt förtydligande om kopplingen 
mellan översiktsplan och handlingsplan för bostadsförsörjning. 

Göteborgs Stad ställer sig positivt till utredningen förslag att myndigheter ska snabbare 
kunna överlåta statlig mark som de förvaltar. 
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