
 
 
 
 
 
 
 
Bostadsarbetsgruppens förslag till 
Bostadsbyggnadsprogram för landsbygdens kommuner 
 
Sammanfattning 
SmåKoms förslag i syfte att öka ett hållbart bostadsbyggande på landsbygden ser ut som 
följer (observera att vårt program inte är ett heltäckande bostadsprogram som omfattar 
bostadssektorns samtliga strategiska policyområden. Vi fokuserar i den fortsatta texten mest 
på att få igång ett idag nära nog stillastående byggande av hyreslägenheter på landsbygden): 
 

a) SmåKom föreslår regering och Riksdag att skapa en sammanhållen och helhetsinriktad 
bostadspolitik istället för att initiera enstaka förändringar av olika hinder för ett ökat 
och efterfrågestyrt bostadsbyggande 

 
b) SmåKom anser det fördelaktigt att erbjuda blandade upplåtelseformer i en och samma 

nybyggda fastighet där hyreslägenheter blandas med ägarlägenheter 
 

c) SmåKoms bostadsgrupp föreslår också lokala OPS-lösningar för att underlätta ett 
snabbare och ökat bostadsbyggande på landsbygden med fokus på hyreslägenheter 

 
d) SmåKom ställer sig positivt till införande av kraftfulla kreditgarantier för en utökad 

och mer säker finansiering av företrädesvis byggandet av hyreslägenheter på 
landsbygden 

 
e) SmåKoms bostadsgrupp vill stimulera utvecklingen av en bred boendeservice samt ett 

betydande boendeinflytande knutet till flerfamiljshusboendet men även till andra 
boendeformer i de små kommunerna 

 
f) SmåKom välkomnar en förändring av hanteringen av strandskyddet i syfte att ge fler 

medborgare tillgång till en bättre vattenutsikt via sitt boende 
 

g) SmåKom rekommenderar flexibla byggmodulsystem som medger individuell 
anpassning efter varje kunds önskemål  

 
h) SmåKom betonar fördelarna med lokala sparbanker, vilket inte minst visar sig när det 

gäller finansiering av bostadsbyggandet på landsbygden. SmåKom vill främja en 
utveckling där fler kommuner får tillgång till en lokal sparbank. 
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Bakgrund 
Bostadsbyggandet på landsbygden minskade drastiskt efter bank- och finanskrisen i början på 
1990-talet. Detta konstaterande gäller i första hand byggandet av hyreslägenheter. Mönstret 
tycks komma att upprepas även i samband med den aktuella krisen även om det denna gång i 
första hand är byggandet av bostäder i storstäderna som tvärstannar. Landsbygden kan 
tvärtom dra nytta av läget och kanske t.o.m. öka sitt byggande eftersom bostadsköerna till inte 
minst hyresbostäder är långa i många kommuner i hela landet och byggbolagen i storstäderna 
önskar kompensera sitt låga byggande med nya projekt i landsorten. 
 
Innan den nya finanskrisen slog till med ett dråpslag under september månad i år var 
bostadsbyggandet på landsbygden fortfarande sparsamt i relation till en stigande efterfrågan 
på skilda typer av bostäder med hyreslägenheter som största bristvara. Orsakerna till det 
mindre omfattande byggandet det senaste decenniet känner vi till, bl.a. genom SmåKoms egna 
undersökningar. Till de mest framträdande faktorerna hör: 

?? Svårigheter att finansiera byggandet av nya bostäder 
?? Bankernas sämre förmånsrätter från 2004 
?? Ett stort antal kommuner har dålig plan- och markberedskap 
?? Brist på byggarbetskraft 
?? Starkt stigande byggnadskostnader 
?? Byggmarknadens låga produktivitet. 

 
Den omvälvande finanskrisen under hösten 2008 har i likhet med den tidigare krisen för cirka 
15 år sedan på nytt påverkat det svenska samhället på många olika områden, inte minst 
bostadssektorn och byggandet av nya lägenheter. Bostadsbyggandet har hastigt stoppats upp 
och efterfrågan på lägenheter radikalt minskats p.g.a. lånesituationen och medborgarnas 
osäkra framtidsbedömningar. De stora byggbolagen har fått försämrad lönsamhet och redan 
minskat sin personalstyrka med relativt stora tal. Dessa förändringar påverkar i sin tur 
materielleverantörer och fler direkt berörda näringar. 
 
Följande omständigheter har redan (eller visar tendenser i för byggandet positiv riktning) 
under hösten 2008 påverkat bygg- och bostadsmarknaden högst påtagligt: 
 
Med i huvudsak positiva effekter  

?? Lägre byggkostnader som kan bli ännu lägre under 1-2 år framåt – arb.kraft o material 
?? Byggföretag kan bli mer intresserade av mindre projekt på landsbygden 
?? Timmerhus och trähus, färdiga från fabrik, kan bli väsentligt billigare 
?? Ny proposition om strandskydd samt ändrad förmånsrätt 
?? Regeringens stabiliseringspaket från 20.10 
?? De fria sparbankernas mycket goda soliditet  
?? Riksbanken reporänta på väg ner. 

 
Med i huvudsak problematiska effekter 

?? Högre räntor på bostadslån, främst för privathushåll (kan dock vara på väg nedåt)  
?? Osäkra lånemöjligheter på landsbygden – främst från affärsbankerna 
?? Affärsbankernas allmänt pressade situation i Sverige och utomlands 
?? Hushållens tilltagande osäkerhet om ekonomin  
?? Kommunala bostadsföretag är mer försiktiga på grund av ansträngd ekonomi 
?? Svårare att sälja småhus för senare investeringar i bostadsrätt och ägarlägenheter. 
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Kan SmåKom bidra till att bryta dödläget? 
SmåKoms arbetsgrupp för bostadssektorn har under 2008 vid olika möten diskuterat ett antal 
punkter inom vilka vi, med fördel tillsammans med andra aktörer som exempelvis SABO och 
sparbankerna, skulle kunna agera för att bryta den negativa trenden när det gäller 
bostadsbyggandet i landsbygdskommunerna, främst byggandet av hyreslägenheter. 
Arbetsgruppen har koncentrerat sig på några som gruppen anser primära insatsområden, där vi 
tror att vi kan ta praktiska initiativ av stor betydelse för landsbygdens bostadsmarknad.  
 
Till de extra positiva omständigheterna just nu hör onekligen det nya förslaget om 
strandskyddets fortsatta tillämpning samt att bankerna enligt regeringens proposition om 
förmånsrätten får bättre säkerheter när det gäller småföretagskrediter. Det sistnämnda kommer 
troligen även att spilla över på bostadsmarknaden på ett positivt sätt och ge bl.a. lokala 
byggföretag bättre utvecklingsmöjligheter. Om fler bostäder i framtiden får en påtaglig eller 
bättre vattenutsikt kommer även den förändringen att gynna fastighetsvärdena och därmed 
attraktiviteten för och finansieringen av landsbygdens bostadsmarknad. 
 
Även om vi fokuserat på att få igång byggandet av hyreslägenheter menar vi samtidigt att 
effekterna av våra förslag också kommer att gynna byggandet av andra lägenhetstyper som 
bostadsrätter och småhus på landsbygden. Vår prioritering betyder inte att vi vill avstå från att 
uppnå andra viktiga bostadspolitiska mål som exempelvis att satsa på passivhus med minimal 
energiåtgång i drift eller andra typer av kvaliteter som garanterar ett hållbart och miljöriktigt 
byggande. Vi utesluter inte heller statliga stöd för att påskynda byggandet av skilda 
servicelägenheter för bl.a. äldre generationer eller installering av hissar i äldre hus samt 
sanering av ekonomin inom kommunala bostadsbolag i enlighet med BKN:s nyligen 
framlagda förslag.  
 
SmåKom kommer senare att komplettera denna programhandling med ytterligare förslag för 
att bidra till skapandet av en väl fungerande bostadsmarknad på rimliga villkor i hela landet. 
 
 
Arbetsgruppens förslag 
 
1. Behov av en samordnad bostadspolitisk strategi 
SmåKoms bostadspolitiska arbetsgrupp anser att det krävs en samordnad statligt ledd 
bostadspolitisk strategi om vi skall kunna bryta dödläget på bostadsbyggnadsfronten i 
landsbygdens många kommuner och skapa en långsiktigt hållbar och framtidsinriktad 
bostadsproduktion. Det räcker således inte med enstaka insatser som exempelvis ändrad 
hantering av strandskyddsbestämmelserna och ett mer rationellt byggande.  
 
Vi behöver enligt SmåKom en genomtänkt och helhetsinriktad politik som säkerställer ett 
efterfrågestyrt byggande, en relativt jämn och kostnadskontrollerad produktion av hög kvalitet 
under längre perioder och en strategi som ger lokala byggföretag och materielleverantörer 
rättvisa konkurrensmöjligheter i förhållande till de stora nationella och regionala 
byggbolagen. SmåKom vill med detta program bidra till en sådan policy och utveckling på 
bostadsfronten. 
 
SmåKoms program för att bidra till en påtaglig och snar igångsättning av bostadsbyggandet 
på landsbygden innefattar också en prioritering av behovet av fler moderna hyreslägenheter. 
Efterfrågan på hyreslägenheter har stigit under flera år i ett stort antal av de 
befolkningsmässigt små kommunerna i hela landet och det är nu nödvändigt att kraftigt öka 
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nyproduktionen av hyreslägenheter för att vi skall kunna tillgodose såväl demografiska som 
sociala och arbetsmarknadsmässiga behov av fler moderna lägenheter. Bristen på 
hyreslägenheter är nu ett hinder för den lokala expansionen av arbetsmarknaden i ett större 
antal kommuner, inte minst i norra Sverige. 
 
Vi finner det även motiverat att uppmana Riksdag och regering att likställa olika typer av 
bostäder så att inte någon särskild upplåtelseform diskrimineras vare sig finansierings- eller 
skattemässigt. 
 
2. Blandade upplåtelseformer i en fastighet 
Idag är det som påtalats ovan svårt att få fram nybyggen av hyreslägenheter i 
landsbygdsregionernas kommuner. En möjlighet skulle kunna vara att blanda byggande av 
vanliga hyreslägenheter med ägarlägenheter i samma hus. Ett förslag om ägarlägenheter antas 
sannolikt av Riksdagen under hösten 2008, vilket innebär att sådana projekt kan sättas i kraft 
från och med 1.5.2009. Ägarlägenheter fungerar så att de kan köpas och säljas som om det 
gällde en villa på egen tomt samtidigt som det finns andra typer av mer traditionella 
lägenheter i samma hus/fastighet. Tillstånd som vid försäljning av bostadsrätt behövs inte vid 
avyttring av ägarlägenheter. En bostadsrättsförening vill som regel vill ha inflytande över 
köp- och försäljningsprocessen. 
 
Med ett system av ägarlägenheter skulle det sannolikt bli lättare att finansiera byggandet av 
nya bostäder – inte minst i samband med att ett kommunalt bostadsbolag bygger nya 
hyreslägenheter. Det kommunala bolaget kan sälja en del av de mest attraktiva lägenheterna i 
ett hyreshus och på det sättet minska finansieringsbehovet för resten av fastigheten. Fler 
byggen skulle på detta sätt kunna komma igång eftersom den ”ekonomiska tröskeln” då blir 
lägre.  
 
I Finland har systemet med ägarlägenheter stor utbredning. Där köper många privatpersoner 
ägarlägenheter som en ren kapitalplacering (pensionsförsäkring) och hyr sedan ut 
lägenheterna som vanliga hyreslägenheter. Även de som köper för att själva bosätta sig i de 
nya lägenheterna köper inte sällan ett par extra som alternativ till aktie- eller obligationsköp. 
Även kommunerna i vårt östra grannland köper in sig i sådana hus och upplåter sedan 
bostäderna med hyresrätt. Systemet i Finland har gjort att det blivit mycket enklare att 
finansiera landsbygdens bostadsbyggande och mycket talar för att vi i Sverige skulle kunna 
upprepa erfarenheterna.  
 
SmåKom är också intresserat av ett system med kooperativ hyresrätt som utvecklats inom i 
första hand SABO-företagen. Systemet testades under en försöksperiod från 1987 fram till 
2002 då vi fick en proposition och ett riksdagsbeslut om en permanent kooperativ hyresrätt. 
Denna hyresform skiljer sig från bostadsrätten främst genom att insatsbeloppet inte anpassas 
till en rent marknadsvärde, vilket gör att det blir mindre kostsamt att förvärva en lägenhet med 
kooperativ hyresrätt. Man får i konsekvens härmed inte heller räkna upp sitt insatsbelopp efter 
ett marknadspris vid flyttning. Kooperativ hyresrätt har i stor utsträckning använts vid 
nybyggda fastigheter för olika former av seniorboende. 
 
3. Olika byggherrar bildar lokala konsortier 
En ytterligare modell för att stimulera ett ökat bostadsbyggande av inte bara hyreslägenheter 
utan även andra typer av bostäder är att stimulera tillkomsten av lokala byggkonsortier. Dessa 
kan skapas av ett antal små lokalt verksamma bygg- och materialföretag där även ett 
kommunalt bostadsbolag har en möjlighet att delta via partnerskap. Denna lösning kan minska 
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de ekonomiska riskerna vid nybyggen, stärka den gemensamma kompetensen, stimulera till 
ett ökat utbud av bostäder samtidigt som man stärker arbetsmarknaden och den lokala 
ekonomin i allmänhet. Man blir mindre beroende av nationella byggbolags eventuella 
intressen av att bygga utanför storstäderna och bidrar sannolikt till en ökad lokal självtillit 
inom den lokala företagssektorn. 
 
Initiativ till lokala byggkonsortier, som även kan överföras till ägande- och förvaltnings-
rollerna, kan ju tas av skilda lokala aktörer som kommunerna, företagarföreningarna samt 
enskilda företag inom sektorn. Med detta förslag har vi också dragit slutsatsen att OPS-
lösningar inom bostadssektorn kan gynna bostadsbyggandet på landsbygden. Lokala 
konsortier utesluter naturligtvis inte att även seriösa nationella aktörer kan delta som en part 
med sitt kunnande och sina nätverk. 
 
4. Kreditgarantier för bättre lånefinansiering 
Inom företagssektorn i Sverige finns tack vare de regionala och i vissa fall lokala kredit-
garantiföreningarna (KGF) en möjlighet att underlätta företagens finansiering genom att KGF 
mot en viss avgift tar på sig en del av risken med kreditgivning till nya eller växande företag. 
ALMI har också möjlighet att i vissa fall och till vissa ändamål utfärda garantier för lämnade 
krediter från banker och andra finansinstitut. Omfattningen av de svenska lösningarna är ännu 
inte så stor. Kreditgarantisystemet inom företagssektorn i Finland fungerar dock alldeles 
utmärkt. Problemen inom det svenska KGF-systemet sammanhänger till stor del med de 
lokala/regionala föreningarnas ännu så länge begränsade egenkapital samt relativt höga 
administrativa kostnader för etableringen på marknaden. 
 
Erfarenheterna från Finland av Finnvera-systemet för småföretag, som innefattar en generell 
kreditgaranti för bankerna vid lån till i första hand småföretagens byggande och expansion, 
har gjort att bankerna utan problem ger krediter till byggande såväl på landsbygden utanför 
tätorterna som i stora och små tätorter. Ett sådant system men enbart inriktat på 
bostadssektorn utreds i Sverige av BKN med Lena Bäcker som analytiker. Ett KGF-system 
för bostäder – givetvis beroende på hur det utformas och ekonomiskt belastar såväl bank som 
slutkund – skulle även kunna underlätta kreditgivning till bostadsbyggandet i kommuner utan 
egna lokala sparbanker och med över tiden något osäkra affärsbankkontakter. Systemet skulle 
utan tvekan även kunna stärka de lokala sparbankerna att våga utvidga sina geografiska 
marknadsområden.    
 
Finnvera-systemet har även fått en indirekt positiv effekt för bostadsbyggandet i Finland tack 
vare att det skapat en mer stabil fastighetsmarknad, höjt markvärdena rent generellt, skapat 
god kreditmiljö för banksektorn och främjat de lokala Andelsbankernas in- och utlåningsverk-
samhet. Till det positiva läget hör att de lokala Andelsbankerna med kontor på över 200 orter i 
Finland, knappast tvekar att ge lån vare sig till småföretag eller hushåll på landsbygden. 
 
5. Bra service och stort inflytande  
Ett annat och kompletterande perspektiv på byggandet av hyreslägenheter – med eller utan 
ägarlägenheter – vore att pröva en modell med tillgång till individuellt styrd boendeservice 
där exempelvis en ”bostadsvärd” kan stå för viss grundservice samt vara behjälplig med att 
ordna olika former av ”tillskottsservice” till de boende i fastigheten. Detta skulle kunna 
kombineras med en lokal styrelse som på samma sätt som i en bostadsrättsförening för 
gemensamma samtal om allt som hyresgästerna har behov av att diskutera, ändra, utveckla 
etc.   
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På denna punkt finns stora möjligheter för lokala innovationer och i små kommuner på 
landsbygden med omfattande erfarenhet av lokala byalag och utvecklingsgrupper torde en 
sådan utveckling av boendeinflytandet vara en viktig väg till ett mer attraktivt boende. Kanske 
kan SmåKom-kommunerna gå före ifråga om avancerad boendeservice och ett utvecklat 
hyresgästinflytande. Ett attraktivt boende ökar säkert chanserna till inflyttning i berörda 
kommuner. 
 
6. Boende med vattenutsikt 
Eftersom regeringen under hösten 2008 kommer med ett slutligt förslag om en mer framsynt 
och lokalt anpassad hantering av strandskyddet blir det möjligt att bygga hyreshus i mer 
attraktiva lägen. Samtidigt medverkar man till att strandnära områden som prioriteras för 
byggen med vattenkontrakt blir mer tillgängliga för exempelvis människor med olika 
rörelsehinder. Även om många inte minst äldre mänskor gärna vill bo centralt med livligt 
folkliv i närheten ökar en komplettering med strandnära boende valmöjligheterna.  
 
Att välja bostad, servicegrad och omgivningsmiljö kommer förmodligen att bli mer och mer 
viktigt för kommande äldre generationer. 40-talisterna är vana vid att välja och vill göra 
individuella val ifråga om många olika kvaliteter knutet till boendet, vilket är en viktig grund i 
arbetet för att få en ökad inflyttning. 
 
Eftersom det nya regelsystemet för strandskyddet skall hanteras inom ramen för en reviderad 
eller ny översiktsplan enligt PBL bör de små kommunerna ta initiativ för att starta den nya 
processen så snart som möjligt efter den nya lagstiftningens ikraftträdande. Arbetet med en 
ÖP kan ju även rymma andra framtidsinriktade moment som handlar om nya energilösningar, 
framtidens kommunikationer och en utvecklad näringsstruktur. 
 
7. Flexibla byggmodellsystem 
En metod för att stimulera framväxten av ett ökat och mer flexibelt byggande på bostads-
fronten är att pröva system med fabriksbyggda lägenhetsmoduler, vilka kan förändras och 
flyttas när nya behov i ett bostadsområde eller en ort gör sig gällande. SmåKoms arbetsgrupp 
för bostäder har besökt ett sådant företag i Norrbotten. Där bygger man lägenhetsmoduler 
med hög kvalitet redan från början med försäljning i en stor del av Sverige. Till skillnad från 
andra system kan man med små ändringar bygga om modulerna för nya behov – från t.ex. 
daghem till skola eller från skola till bostadslägenhet eller servicelokal. Det finns idag fler 
företag i landet som bygger på samma sätt som företaget i Norrbotten. 
 
En fördel med exemplet från Norrbotten, som f.ö. expanderat så långt söderut som till 
Stockholms-regionen och Mälardalen på senare tid, är att Sparbanken Nord tar hand om 
byggkreditivet och sedan samverkar med andra banker för att lösa den långsiktiga 
finansieringen – antingen en lokal sparbank eller annan finansiär.  
 
SmåKom tar inte ställning till om det ena eller andra företaget är att föredra utan vill med 
detta exempel påvisa fördelarna med inte bara ett effektivare och mer klimatsmart byggande i 
inomhusmiljö utan också fördelarna med att använda mer flexibla byggsystem där man kan 
välja standardnivå och få ett ”skräddarsytt” byggande och boende i landsbygdsregionerna. 
Om man dessutom kan samverka med de lokala sparbankerna vinner man ytterligare fördelar 
eftersom sparbankerna har en långsiktig och stark lojalitet till sitt affärsområdes hushålls- och 
företagskunder. 
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8. Fler och starkare lokala sparbanker 
Vi ser sedan flera år tillbaka att de större affärsbankerna ungefär som bensinbolagen lägger 
ned sina anläggningar på landsbygden. Swedbank har t.ex. erbjudit de lokala sparbankerna att 
köpa ett större antal lokala kontor i mindre kommuner i hela landet. Detta är ett tecken på att 
kommunerna på landsbygden, som via huvudmännen i sparbankerna utser dess styrelser, 
behöver tänka över sparbanksstrukturen för att se om vi i första hand kan vidga befintliga 
lokala sparbankers geografiska affärsområden och i andra hand bygga upp nya lokala 
sparbanker.  
 
Lokala sparkassor som den i Gustafs i Dalarna är en unik och väl fungerande lösning på de 
lokala finansiella behoven trots att de inte har formell bankstatus. Sparbankerna och 
Föreningsbanken hade ju en tät struktur på landsbygden före 1991/92 och via kommunala 
initiativ borde det vara möjligt att återskapa någon slags bankstruktur som underlättar och 
stödjer landsbygdens fortsatta utveckling. Ett utökat samarbete med sparbanksrörelsen vore 
därför välkommet för de befolkningsmässigt små kommunerna. Sparbankerna är ju dessutom 
en stabil faktor i tider av finansiell oro, vilket bevisats både under finanskrisen i början på 
1990-talet och under nu aktuell kris. 
 
 
Antaget programförslag vid möte i Svenljunga den 14.11.2008 med vissa mindre redigeringar 
efter SmåKoms höstmöte den 21.11.2008. 
 
 
SmåKoms arbetsgrupp för bostadsfrågor 
     
I arbetsgruppen har följande personer deltagit: 
Peter Lindroth, SmåKoms ordförande, Eva Johansson, KS-ordförande i Svenljunga kommun, 
Martin Carling, KS-ordförande i Dals Eds kommun, Bo Carlén, Kommunstaben i Melleruds 
kommun, Mikael Johansson, KS-ordförande i Kils kommun samt Ronny Svensson, 
sekreterare i SmåKom. 
 


